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Д-р Димитър Стефанов заслужено с награда
"Кмет на годината"!
Дуги Уайт - солистът на "Рейнбоу", ще пее
на "Огненият Дунав - 2018"!

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2018
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната

Калина ГРЪНЧАРОВА
олемият победител
за малка община е д-р
Димитър Стефанов,
кмет на община Тутракан, обявиха по време на
официалната церемония
организирана от Портала
на българските общини
Kmeta.bg. - "Кмет на годината - 2017", която се проведе на 27 октомври в зала
„Джон Атанасов” в „Soﬁa
Tech Park“. Тутраканският
кмет получи наградата си
от Искра Михайлова, председател на Комисията по
регионално развитие в ЕП.
Михайлова заяви: „Всеки
български гражданин, независимо къде живее, трябва
Наградата за средна об- ски, а победител в кате- Велико Търново. Стотици
да има правата на европей- щина спечели Георги Мара- горията “Голяма община” хиляди българи участваха
ски гражданин."
джиев, кмет на Стамболий- е Даниел Панов, кмет на
на стр. 4

Г

Готови сме за зимата!

8 ноември - професионален
празник на Българската полиция
Обръщам се към всички полицейски
служители от РУ - Тутракан ,
Приемете моите поздравления за неуморния труд
и за всеки миг, в който се опитвате да бъдете посилни, по-находчиви и по-решителни, за това че
въпреки напрежението и несгодите изпълнявате
служебните си задължения!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
абът за изпълнение
на Общинския план
за защита при бедствия на Община Тутракан
заседава на 26 октомври.
Под ръководството на зам.кмета Милен Маринов бе
обсъдена подготовката
за работа при усложнена
зимна обстановка и готовността на населените
места за справяне с възникнали усложнения през
предстоящия зимен период.
В заседанието освен членовете на Щаба участваха
кметове и кметски наместници на населени места.
Стана ясно, че всички
институции са готови за
на стр. 3

Щ

Уважаеми служители от РУ -Тутракан,
Убеден съм, че и занапред ще продължите да
отстоявате принципите на нелеката Ви
професия, за осигуряване сигурността на
гражданите, повишаване на общественото
доверие и авторитета на институцията.
Поздравявам Ви сърдечно по случай Деня на
Св. Архангел Михаил и
професионалния празник на
Българската полиция!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

ФИРМА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
двама работници.
Сигурно и редовно изплащане на
трудовото възнаграждение.
Опит като заварчик и/или стругар
е предимство.
Тел. за контакти: 0898 628 378

Сградата на Пожарната
ще бъде санирана
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
ледващата общинска
сграда, която предстои да бъде санира-

на е тази на Районна служба "Пожарна безопасност
и защита на населението"
в Тутракан. След изтичане
на стр. 2

Честит професионален празник
на служителите от РУ-Тутракан,
Участък Главиница!
Изразяваме своята признателност за това, че
всички Вие безрезервно и всеотдайно изпълнявате
високохуманния си дълг към обществото, пренебрегвайки понякога семействата и личното си удобство.
Пожелаваме Ви здраве и благополучие, професионални
и лични успехи, вяра в законността, сили и желание
да защитавате реда в нашия регион!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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Сградата на Пожарната ще бъде санирана
НОВИНИ
ДНЕС - ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА
ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
На 2 ноември /четвъртък/ Дирекция "Инспекция по
труда" - Силистра организира Информационен ден за
работещи и работодатели. Срещата с инспекторите по труда ще се проведе в заседателната зала на
Община Тутракан, началото е в 10:30 часа
Информационният ден има за цел да даде полезна
и достоверна информация по въпроси, отнасящите
се до прилагането на трудовото законодателство и
административните услуги, които извършва Инспекцията по труда.
В ГЛАВИНИЦА БЕ ПРЕДСТАВЕНА КНИГАТА
"СЪХРАНЕНА ПАМЕТ"
По повод Деня на народните будители, на 1 ноември
в гр. Главиница се състоя творческа среща-представяне на книгата "Съхранена памет". Документалната
книга е сборник съставен от доц. д-р Румяна Лебедова,
Цветана Цанова и Йордан Георгиев от Силистра и е
посветена на 75-та година на Крайовската спогодба.
В книгата са поместени спомените на очевидци за
преселението на българите от Северна Добруджа в
родината България.
ОБЩИНАТА ПОЗДРАВИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Специални Поздравителни адреси поднесе Община
Тутракан за Деня на народните будители. до всички
Училища, Читалища и Детски градини на територията
на общината. Заедно с тях, културно-просветните
институции получиха и комплект книги.
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
По общини регистрираната безработица в Силистренска област има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,2%
/533 безработни лица/, следват общините Главиница
- 28,7% /958/, Алфатар – 21,4% /212/, Ситово - 21,2%
/320/, Дулово – 17,8% /1724/, Тутракан – 7,8% /408/, и
най-ниско в община Силистра - 6,3% /1464/.
Продължително безработните лица (с престой на
борсата над 1 година) към края на септември са 2873
(51,1%) от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а
тези с основно и по-ниско образование са 67%.
ПРИКЛЮЧВА ЕСЕННАТА СЕИТБА В РЕГИОНА
Завърши сеитбата на пшеницата и ечемика в общините Тутракан и Главиница, сочи справка на областната земеделска дирекция. Досега в Крайдунавска Добруджа са засети 439 940 дка пшеница и 45 120 ечемик.
Дълбока оран е извършена на 514 646 дка, а предсеитбена подготовка - на 621 823 дка.
КРИМИНАЛЕ
Полицията изяснява инцидент, при който пострадал
68-годишен жител на града. По предварителни данни
на 25 октомври около 17:00 часа при поставяне на
скеле се изплъзнала дъска, което довело до падането
на мъжа. Той получил фрактура на петната кост на
единия крак, опасност за живота му няма. Образувано
е досъдебно производство.

Победителите в конкурса
"Клас на годината" на екскурзия във Велико Търново
а 1 ноември - Ден на
народните будители,
класовете-победители в конкурса "Клас на годината", осъществен през
миналата учебна година,
посетиха старопрестолния
Търновград. Екскурзията бе
наградата на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
за четири класа - 5а клас с
класен ръководител Володя
Иванов и 8б клас с класен
ръководител Игор Шербанов от СУ „Христо Ботев”
и 5а клас с ръководител
Венета Александрова и 6а
клас с ръководител Веселина Дякова от СУ "Йордан
Йовков".
Учениците от тези класове през учебната 2016/2017
година са допуснали помалко от 10 неизвинени
отсъствия, нямат наложени наказания или противообществени прояви и са
били активни участници в
училищни, общински, национални и международни

Н

конкурси, състезания и
проекти.
Класовете посетиха крепостта „Царевец” разположена край самия център
на град Велико Търново,
която пленява със своята
невероятна архитектура, а
навремето е била главната
българска крепост на Второто българско царство
(1185-1393).
В програмата им бе и
посещение на парк „Мини
България” - единствен по
рода си с миниатюри на
емблематични сгради и
паметници на културата и
архитектурата във Велико Търново, който отвори
врати на 30 септември
т.г. Макетите са точни
копия на оригиналите и са
изпълнени с най-малките
детайли на сградите. Тяхното разположение е изцяло
съобразено с географията
на България.
Конкурсът "Клас на годината" прдължава и през настоящата учебна 2017/2018
година.

допускане на изключение
от минималния брой ученици - X клас с недостиг
от 3 ученици и XI „б” клас,
профил „Природоматематически”, също с недостиг от 3 ученици. Искането бе придружено с
положително становище
на Регионалното управление по образование - гр.
Силистра, според което
при такъв брой ученици
не е застрашено качеството на образователновъзпитателния процес в
училищата. За недостига

от стр. 1
на срока за обжалване от
страна на участниците в
проведената обществена
поръчка за избор на фирмаизпълнител, на последното
проведено заседание на
Общинския съвет - на 26 октомври, бе прието решение
във връзка с това. Местният парламент упълномощи
кмета на общината да
подпише Запис на заповед
в полза на регионалното
министерство, Главна дирекция "Стратегическо
планиране и програми за
регионално развитие" - Управляващ орган на ОП "Региони в растеж", в размер
на 83 019,11 лв., които са
35% от предоставената
безвъзмездна помощ по
проект "Енергийна ефективност в сградата на
Районна служба "Пожарна
безопасност и защита на
населението" - гр. Тутракан" за обезпечаване на
авансово пращане.
На това заседание,
общинските съветници приеха решение за
допълнения и промени в
Наредбата за определяне размера на мест-

ните данъци, което се
отнася до данъка върху
таксиметров превоз на
пътници. Годишно той
ще е в размер на 350 лв.,
вместо досегашните 500
лв., считано от началото
на 2018 г.
Определени са и минималните и максимални
цени за таксиметров
превоз на пътници за
един километър пробег.
Минималната цена
при дневната тарифа е
0,79лв. и максимална – 1
лв. При нощната тарифа минималната цена е
0,89лв., а максималната

- 1.10 лв.
На сесията бе разгледано постъпилото искане
от директора на СУ «Йордан Йовков» - Тутракан за

от 6 ученици училището
ще бъде дофинансирано
от общинския бюджет с
2 041.20 лева.

Подкрепа за тютюнопроизводителите
обеща зам.-министърът на земеделието
З

а поредна година земеделци, търговци
и представители на
местната и централната
власт си дадоха среща
в Шумен по повод професионалния празник на
тютюнопроизводителите
– 28 октомври. Събитието
уважи и зам.-министърът
на земеделието, храните и
горите Цветан Димитров.
Държавата трябва да
продължи да отстоява интересите на хората от
бранша, тъй като той е
един от най-важните в
земеделието, а има и силна социална функция, каза
председателят на „Национална асоциация на тютюнопроизводителите - 2010“
Цветан Филев. Той посочи,
че основните искания на
сектора са държавата да
продължи с националните
доплащания.
„Надявам се около 80 млн.
лв. да бъдат заложени за
кампания по подаване на
заявления за 2017 година
в бюджета за 2018 година на Република България.

Надявам се тези средства
да бъдат залагани до края
на сегашния програмен
период през 2020 година,
като така България спази
европейския регламент.
Това е едно от нещата,
които търсим от нашето
правителство, нищо повече“, каза Филев.

Заместник-министър
Цветан Димитров потвърди, че тютюнопроизводството е важно за България не само в икономически,
но и в демографския аспект.
По думите му, държавата
ще продължи да подкрепя сектора и добави, че
министерството вече си

е поставило за цел
повишаване конкурентоспособността на
българските производители и стимулиране на производството на по-качествена
продукция.
„За нас е много важно да се запази схемата за подпомагане
на тютюнопроизводителите, която не
е пряко обвързана
с производството.
През следващия програмен период обаче
разчитаме тя да бъде
така насочена, че да
може да се получава
от реалните производители на тютюн“,
подчерта Димитров.
Димитров подчерта, че
Министерството на земеделието и храните ще
направи всичко възможно
производителите, които
все още не са получили
заплащането за труда си
от предходната кампания,
да го получат по един или
друг начин.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 30 октомври 2017 г.
1 машинен оператор, консервиране на месо/риба –
начално образование
1 монтажник, изделия от метал – средно образование
1 оператор, въвеждане на данни – средно образование
1 касиер – средно образование, работа с компютър,
работа на две смени
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.С, Е
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 общи работници, строителство на сгради – основно
образование
2 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
5 оператори, производствена линия – средно образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити

по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 технически сътрудник
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Заради птичия грип се забраняват пазари Дилър на дрога е
задържан при операция на
и изложби на птици в Силистренско
тутракански криминалисти
глеждане.
Целта е ограничаване и
ликвидиране на болестта
„инфлуенца по птиците“
на територията на област Силистра. Кметовете на населените места,
официалните ветеринарни
лекари и регистрираните
ветеринарни лекари трябва
да разпоредят на собствениците на птицевъдните

бластният управител
на Силистра Ивелин
Статев да издаде
заповед за забрана за провеждане на пазари и изложби на птици на територията на областта, както и
за незабавно свикване на
общинските епизоотични
комисии. Това са част от
приетите решения по време
на вчерашното заседание
на Областната епизоотична комисия в Силистра
във връзка с установените
огнища на птичи грип в областите Добрич и Хасково.
Сред мерките, наложени

О

със заповед на директора
на Областната дирекция
по безопасност на храните
д-р Себахтин Халид, са организирането на съвместни
проверки с представители
на Орнитоложките дружества, Ловно-рибарските
дружества и Държавните
лесничейства за наличие
на болни или умрели диви
мигриращи и синантропни
птици; извършване на проверки на действащите
птицевъдни обекти и люпилни, както и недопускане
на излизането на птиците
извън помещенията на от-

ловия за предотвратяване
на контакти между птици,
живеещи в дивата природа
и домашните птици и други.
Засега в Силистренска
област няма регистрирани
случаи на птичи грип, съобщи по време на заседанието, д-р Валентив Милчев,
началник на отдел „Здравеопазване на животните“ в
ОДБХ-Силистра.

утраканец е задържан
от полицията по подозрение в притежание и разпространение на
наркотични вещества. В
рамките на специализирана
За последно през март полицейска операция на 25
2015 г. в Силистренско бяха октомври около 22:00 часа
регистрирани случаи на на обществено място в
птичи грип, когато в резер- града криминалисти засевата Сребърна 46 пеликани кли 19-годишен младеж, у
умряха от болестта. “ТГ” когото при обиск намерили
единична доза канабис.
Разследвайки случая по
горещи следи, полицейските служители се насочили
към лицето, предоставило
Автогарата е мястото наркотичното вещество –
за временно настаняване на
бедстващи пътници.
В МБАЛ-Тутракан имат
заредено малко нафта, отопляват се на електричество. Те трябва да подготвят
и предадат в общинската
администрация списък с
имената на родилките и
болните на хемодиализа,
които ще се превозват до
Силистра.

Т

обекти и на собствениците
на лични стопанства да не
допускат излизането на
птиците извън помещенията на отглеждане, както и
да осигурят оптимални ус-

Готови сме за зимата!
от стр. 1 гражданите могат да се
обаждат при възникнали
посрещане на зимата. От проблеми са: 086 820 994 и
"Пътно управление" инфор- 0887 797 474.
мираха, че има доставени
При аварии в електропясък и луга, а почиства- захранването или във вощата техника е преминала допроводната мрежа е непрез необходимите техни- обходимо пътищата да
чески прегледи. Републи- бъдат проходими, за да се
канската пътна мрежа е отстранят своевременно
тяхната зимна грижа. Те- те, категорични бяха от
лефоните на диспечерите ЕНЕРГО Про и ВиК.
в Областно пътно упраПредстои сключване на
вление-Силистра, на които договори за зимното под-

държане на улиците в града
и селата и общинските
пътища между Община
Тутракан и земеделски кооперации, частни собственици на техника и фирми
Всички училища и детски
градини са заредени с гориво за отопление, има медицинско осигуряване, готов е
и графикът на училищните
автобуси за превозване на
учениците до населените
места.

Стартира акция „Зима”
В рамките й ще бъдат реализирани три тематични
кампании
а 1 ноември в Силистренска област,
както и в цялата
страна, стартира традиционната полицейска акция
„Зима”. Тя ще продължи до
30 ноември, като основната й цел е ограничаване
на пътнотранспортния
травматизъм през есеннозимния сезон.
И тази година в рамките
на акцията ще бъдат реализирани три тематични
кампании. Първата – от 1
до 10 ноември, е онасловена „С безопасно превозно
средство през зимата”. В
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този период работата на
пътните полицаи ще бъде
насочена към превенция на
поведението водачите на
велосипеди, превозни средства с животинска тяга и
селскостопанска техника.
Денят 6 ноември е обявен
за Ден без велосипедисти
– жертви на пътя.
От 11 до 20 ноември ще
се проведе втората кампания – „Пешеходци и водачи
за толерантност на пътя”,
насочена към пешеходците
и поведението на водачите
спрямо пешеходците. Контролните органи ще сле-

дят за спазването от пешеходците на правилата за
безопасно пресичане, както
и за даването от водачите
на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на
нарушения ще се налагат
ефективни санкции. За Ден
без пешеходци – жертви на
пътя е обявен 16 ноември, а
на 20 ноември ще бъде отбелязан Световният ден за
възпоминание на жертвите
на ПТП.
Контролът на техническата изправност на
автомобилите и на осве-

вропейската комисия
потвърди, че оценява
постъпили предложения
за отмяна на лятното часово време, обяви говорител на
Комисията, цитиран от БТА.
Директивата за лятното
часово време има отражение
върху превозите и енергетиката. Оценяваме постъпилите предложения и ще
съобщим заключението си,
когато сме готови, уточни
говорителят на Комисията.

Европейската директива
от 2001 г. е осмата поред
законодателна норма в ЕС за
уеднаквеното лятно часово
време. От 2002 г. във всяка
държава от ЕС лятното часово време започва в 1 ч. по
Гринуич в последната неделя
от март и завършва в 1 ч. по
Гринуич в последната неделя
от октомври.
Финландска парламентарна комисия призова правителството да поиска от ЕК

“ТГ”

Регистрираме касови
бележки по телефона и
чрез мобилно приложение

тителните им системи ще
бъде акцент в третата
кампания - „Безопасно шофиране през зимата”, Тя
ще се проведе от 21 до 30
ноември, като 22 ноември
е обявен за Ден без водачи
и пътници в МПС – жертви
на пътя.
От началото на 2017 г.
до 26.10.2017 г. в Силистренска област са регистрирани 271 пътнотранспортни произшествия, 84,
от които тежки. Загинали
са 15 граждани, а ранените
са 97.
За същия период на миналата година автопроизшествията са били 322
пътнотранспортни произшествия, 100, от които
тежки. Загинали са 14
граждани, а ранените са
130.
“ТГ”

Европейската комисия обяви, че ще обсъжда
отмяната на лятното часово време

Е

22-годишен жител на града.
Същата нощ в условията
на неотложност в дома му
в Тутракан било извършено
претърсване. Там в едно
от помещенията били намерени около 50 г канабис
и около 10 г амфетамини.
Наркотичните вещества,
идентифицирани с полеви
наркотест, са иззети. Двамата мъже са задържани за
срок до 24 часа. Продължава
работата по разследване и
документиране на случая,
образувано е досъдебно
производство.

отмяна на директивата с отказаха Беларус и Турция,
обяснението, че промяната а миналата година подобни
на часовото време води до намерения обяви Унгария.
заболявания, недоспиване и
неефективност на работното място.
В последните години лятното часово време бе отменено от Казахстан, Киргизстан, Ирак, Пакистан,
Бангладеш, Грузия, Армения,
Русия, Египет и Азербайджан. Същевременно от
зимното часово време се

Лотарията на НАП набира
популярност и във Facebook

ɫɟɤɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ ɜ Ʌɨɬɚɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɇȺɉ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɴɜɟɠɞɚɤɚɫɨɜɢɛɟɥɟɠɤɢɢɱɪɟɡ
ɦɨɛɢɥɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ
Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ɤɨɟɬɨ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ
ɫɟɢɡɬɟɝɥɢɬɟɩɪɟɡ*RRJOH3OD\
ɡɚ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ$QGURLGɢɥɢɩɪɟɡ$SS
6WRUH ɧɚ ɦɨɛɢɥɧɢɹ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɡɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚL26

ɝɨɜɰɢ Ɉɛɟɤɬɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɨɬɞɚɧɴɱɧɢɬɟɱɪɟɡ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ
ɩɨɤɭɩɤɢɫɴɩɨɫɬɚɜɤɚɧɚɤɚɫɨɜɚɬɚɧɚɥɢɱɧɨɫɬɫɨɬɱɟɬɟɧɢɬɟ
ɨɛɨɪɨɬɢ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɥɚɳɚɧɢɹɬɚ ɢ ɨɬɪɚɡɹɜɚɧɟɬɨ
ɢɦɜɤɚɫɨɜɚɬɚɤɧɢɝɚɧɚɨɛɟɤɬɢɬɟɈɬɇ$ɉɨɛɪɴɳɚɬɜɧɢɦɚɧɢɟɱɟɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɤɚɫɨɜɚ
ɛɟɥɟɠɤɚɟɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɩɪɢ

Ɏɢɫɤɚɥɧɢ ɛɨɧɨɜɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɛɴɞɚɬ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɢ ɱɪɟɡ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɧɚ ɇȺɉ  
Ɉɛɚɠɞɚɧɟɬɨɟɧɚɰɟɧɚɬɚ
ɧɚɝɪɚɞɫɤɢɪɚɡɝɨɜɨɪɨɬɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟɧ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢɥɢ ɫɩɨɪɟɞ
ɬɚɪɢɮɧɢɹɩɥɚɧɧɚɦɨɛɢɥɧɢɬɟ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɍɫɥɭɝɚɬɚ ɪɚɛɨɬɢ
ɞɟɧɨɧɨɳɧɨ ɢ ɟ ɧɚɩɴɥɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɚɧɚ ɞɨɩɴɥɜɚɬ ɨɬ
ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚɚɝɟɧɰɢɹ
Ʌɨɬɚɪɢɹɬɚɫɤɚɫɨɜɢɛɟɥɟɠɤɢ
ɧɚɇȺɉɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɞɚɧɚɛɢɪɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬ ɇɚɞ  ɦɥɧ
ɤɚɫɨɜɢ ɛɟɥɟɠɤɢ ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɧɚɞɦɥɧɥɜɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɬ
ɡɚ ɧɚɝɪɚɞɢ Ȼɥɢɡɨ   ɫɚ
ɜɟɱɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɛɟɥɟɠɤɢ
ɨɬɉɈɋɬɟɪɦɢɧɚɥ
ɇȺɉɨɬɱɢɬɚɢɛɭɦɧɚɫɢɝɧɚɥɢ ɡɚ ɧɟɢɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɚɫɨɜɢ
ɛɟɥɟɠɤɢ ɨɬ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɢ ɬɴɪ-

ɩɥɚɳɚɧɟ ɜ ɛɪɨɣ ɤɨɝɚɬɨ ɫɟ
ɩɪɨɞɚɜɚ ɫɬɨɤɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɚɥɢ ɬɨɜɚ ɫɬɚɜɚ
ɜɬɴɪɝɨɜɫɤɢɨɛɟɤɬɢɥɢɧɚɫɟɪɝɢɹɋɢɝɧɚɥɢɡɚɧɟɢɡɞɚɜɚɧɟɧɚ
ɤɚɫɨɜɢ ɛɟɥɟɠɤɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɞɚɜɚɬɞɟɧɨɧɨɳɧɨɧɚɢɦɟɣɥ
LQIRFHQWHU#QUDEJɢɥɢɧɚɬɟɥɟɮɨɧɚɧɚɇȺɉ
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɤɴɫɦɟɬɥɢɢɬɟ
ɳɟɛɴɞɚɬɨɛɹɜɹɜɚɧɢɧɟɫɚɦɨ
ɧɚɨɮɢɰɢɚɥɧɢɹɢɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬ
ɧɚɅɨɬɚɪɢɹɬɚ±ZZZNDVRYERQ
EJɧɨɢɧɚɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɴɡɞɚɞɟɧɚɬɚ ɜɴɜ )DFHERRN ɫɬɪɚɧɢɰɚ KWWSVZZZIDFHERRN
FRPNDVRYERQȼɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ
ɦɪɟɠɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɳɟ
ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɥɟɞɹɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɧɨɜɢɧɢɨɤɨɥɨɢɝɪɚɬɚɤɚɤɬɨɢ
ɞɚɡɚɞɚɜɚɬɫɜɨɢɬɟɜɴɩɪɨɫɢ

В

“ТГ”

4

ОБЩЕСТВО

2 - 8.11.2017 г.

Д-р Димитър Стефанов - поетично
заслужено с награда
"Кмет на годината"!

Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

от стр. 1 на мястото, където ще
бъде възстановен премахнатият някога паметник
на загналите от I-ви Софийски и VI-ти Търновски
пехотни полкове. Ще занеса
пръст от Мемориал "Военна
гробница - 1916 г." край с.
Шуменци - от битката за
Тутракан, защото идеята
е да има пръст от всички
емблематични битки.
- През следващата година какво ново ще се чуе
за Тутракан? С какво ще
бъде предизвикан интересът на хората?
- Доста работа ни предстои. Започва ремонтът
на сградите, които са с
проекти за енергийна ефективност. Първа ще е тази
на Пожарната. Надявам се,
до месец, след като КЗК се
произнесе, да сключим договор за изпълнение на санирането в образователната
инфраструктура - ОЦИД и
детските градини. Пуснати
са поръчките за саниране
на "Възход - 3 и 4". Надявам
се, до края на годината
да сключим договор за финансиране и на проекта за
водния цикъл. Така че, Тутракан и общината в следващите 2-3 години доста ще
се променят.
А що се отнася до кул-

във вота за определянето
на най-добрите градоначалници.
Няколко дни след нея, в
кабинета на д-р Стефанов,
разговаряме с него - за
наградата, признанието на
хората, за актуалностите на работния ден и... за
следващото издание на найпопулярното тутраканско
събитие - "Огненият Дунав".
- Вярно е, че това е голяма чест, но както и на
церемонията казах, зад
тази награда стои един неуморен труд на общинската
администрация, подкрепата
на бизнеса и гражданите в
общината. Един кмет самостоятелно нищо не може
да направи без тях. Това е
признание не за мен, а за
Общината. На церемонията
почувствах уважението на
колегите към Тутракан, те
ме поздравиха и който не
беше идвал в нашия град
обеща да дойде. Това ме
радва, за мен е важно, че
се чува и знае за Тутракан.
В събота, на 4 ноември,
ще бъда в София по покана
на кмета на столицата
г-жа Йорданка Фандъкова - на панихидата, която
ще се състои пред НДК,

турната част от нашата
работа - предстоят Джулая
и "Огненият Дунав". На церемонията в София много
кметове ме питаха специално за "Огненият Дунав",
надявам се да придобие още
по-голяма популярност.
- Каква ще бъде изненадата за тазгодишното
издание на "Огненият
Дунав"?
- Водим преговори в момента с изпълнители, които са на световно ниво.
- Например?
- Дуги Уайт, вокалистът
на "Рейнбоу", с когото със
сигурност вече имаме договорка. Водим преговори
с "Фондацията", която да
гостува третата вечер.
За първата вечер, класическата, ако успеем да се
договорим с Мариана Пашалиева, публиката ще има
възможност да види и чуе
рок изпълнения в класически
стил. Мисля, че ще бъде
доста атрактивно. За да
го има всичко това е важно
бизнесът да ни подкрепя,
защото е много трудно да
се справяме финансово и
за Джулая, и за "Огненият
Дунав".
- Тутракан - град на
българската бойна слава,
на какъв етап е предло-

жението?
- Подготвили сме специално писмо до Народното
събрание във връзка с нашето предложение Тутракан
да бъде обявен за Град на
българската бойна слава и
очакваме парламентът да
вземе решение.
- Да се върнем към ежедневието - след последните дни, когато и тук имаше много силни ветрове
и съответно начупени
клони и дървета, какви
мерки предприема Общината, за да се предпазят
гражданите. Проверяват
ли общинските служители
за опасни, сухи дървета?
- Да, еколозите минават
периодично на проверка
на дърветата. Ние самостоятелно не можем да ги
изсечем, а искаме разрешение от РИОСВ-Русе. След
тяхното становище ние ги
изрязваме. Проблемът е, че
вишката е 12 метра, а има
много по-високи дървета.
Ползваме вишка от Русе, но
тя е много скъпа - работата с нея на ден е 600 лв.,
което ни затруднява финансово. Вариантът, който
сега сме намерили е чрез
местен предприемач да се
изрязват сухите клони и
високите дървета.

Будителите днес
Затънали сме във духовно блато
и всичко е обърнато в пари.
Поробено е всичко свято,
достойнството отдавна спи.
А малкият екран внушава,
как с триене ще тънеш във разкош.
Просветата е просто плява,
захвърлена във боклукчийски кош.
Апатията пъпли във душата.
Приспива разум и сърце
сами сме май че на земята,
от бог захвърлени на неграмотни бесове.
Нима Будителите още съществуват?
Къде са, има ли ги днес?
И да узнаят хората жадуват
кой името Будител носи с чест.
Учителят със скромната заплата,
писателят със острото перо,
отишлият в чужбина, който без отплата
създава българско гнездо.
Ще ги открием в кътче непознато,
встрани от синия екран.
За тях будителското дело свято
е пътят им от бог избран.
По него крачат с късче вяра,
духът че ще събудят от съня,
със звук от песен на китара
и ще запалят дълго чакана искра.

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

Седмица на четенето в библиотеката
навечерието на 1 ноември
– Ден на народните будители, организирахме седмица на четенето в библиотеката.
Всеизвестно е, че в книгите е събрана мъдростта на вековете. И за
да разберем написаното в тях, да
научим нови неща, да направим
заключения, да извлечем причинно-следствени връзки между
различните текстове, да развием
мисленето, ние трябва много да
четем. Затова проведохме такава
седмица с учениците от начален
и среден курс на обучение и четохме с разбиране книги от наши
и чужди автори. Припомням, че
в третата декада на октомври
са родени двама незабравими
творци на произведения за деца:
италианският писател Джани
Родари /23 октомври/ и нашият
писател Йордан Радичков / 24 октомври/. Решихме да им отдадем
заслужена почит.
За първия ден от седмицата на
четенето вече ви разказахме. Той
премина с учениците от 2 „А“ клас
и г-жа Добринка Вълкова.
С учениците от 4 "Б" клас и г-жа
Ирена Проданова посветихме
втория ден от седмицата на писателя Джани Родари. Избрахме
да прочетем заедно неговата
приказка "Кристалният Джакомо"
и стихотворенията от книгата
"Продавач на надежда". Четвъртокласниците четоха изразително
и отговаряха правилно на всички
въпроси. Фантазирахме с желание. Слушахме песните, създадени по стиховете му „Антоанета“ и
„Продавач на надежда“. Гледахме
видеоклипове, сътворени по негови произведения. Приказката

В

„Бъркотии“ зарадва най-много
децата. Предизвика оживление,
смях, веселие. В такива мигове
си спомняме думите на голям
наш писател и преводач: „Щом
вие, децата, и сега се смеете или
натъжавате с неговите книжки,
това значи, че той е още сред
нас. Писателите не умират, докато
живее написаното от тях."
В третия ден от седмицата на
четенето заедно с учениците от 2
"Б" клас и г-жа Даринка Иванова
попаднахме в чудния свят на приказките. Прочетохме "Врабчето и
лисицата" и "Тримата братя и златната ябълка".Учениците от втори
"Б" клас умеят да четат приказките
с разбиране и не само откриват
поуките в тях, а и истински се
забавляват.
В четвъртия ден от седмицата,
заедно с шестокласниците и
г-жа Анелия Иванова, четохме от
книгата на Джералд Даръл "Моето

семейство и други животни", която учениците ще изучават тази
година в часовете по литература.
Убедихме се, че авторът описва
приключенията със свеж хумор
и наблюдателност. Гледахме и
клипове от рубриката „Знаете
ли, че…“; фрагменти от игралния филм, създаден по книгата;
клипове със заснето интервю с
писателя; мигове, в които храни
сова; снимки от неговия интересен живот и знаменития му
зоопарк. Преживелиците на Джералд Даръл, неговата мъдрост
и духовитост ни оказаха силно
въздействие.
Заедно с учениците от 4 "Б"
клас и г-жа Деана Маринова,
посветихме петия ден на българския писател Йордан Радичков.
Слушахме посланията на твореца
към нас, неговите читатели. Коментирахме как трябва да разговаряме помежду си, така че да си

разменяме думите като „златни
монети“ , а не като „смачкани,
захабени от употреба книжни левчета“. Темата за приятелството
също ни развълнува в неговата
приказка „За да имаш приятели“. Оформи се хубав разговор
за тази необходимост в живота.
Споделихме своите виждания
дали е трудно да имаме приятели
и как да разберем кои от тях са
истински. Зададохме си въпроса
трябва ли да си прощаваме, когато грешим. След това заедно
прочетохме "Птича перушина" и
"Страшилище за снежните човеци" от книгата "Ние, врабчетата".
Авторът наистина разказва много
приятно и интересно. Успяхме да
извлечем поуки от преживяванията на героите от врабчовото
царство. Всяка история в книгата
е урок от живота.
На 31 октомври – ден преди
празника на народните будители,
проведохме в библиотеката, отново с учениците от 4 "Б" клас и г-жа

Деана Маринова, литературно
четене, с което приключихме седмицата на четенето. Обогатихме
знанията си за будителите от видеоклипове и откъси от книгите
„Солунските братя“ от Кръстьо
Станишев и „Да бъде светлина“

от Невена Стоичкова. Всички
четвъртокласници се включиха
активно и заедно прочетоха разказа "Апостолът в премеждие"
от Иван Вазов. Преразказаха
разказа и споделиха какво знаят
за Апостола на свободата – Васил
Левски. Изразително прочетоха
и прекрасни стихотворения от
патриарха на българската литература, Добри Чинтулов, Христо
Ботев. Постарахме се да отдадем
дължимата почит, не само на
будителите книжовници, но и на
будителите революционери.
Нека да не забравяме, че прочетените книги се превръщат в
знание и че четенето не е само
удоволствие, а е полезно за
ума така, както физическите
упражнения за тялото. Когато
четем, развиваме мисленето,
увеличаваме речниковия си запас
и повишаваме своята грамотност,
самоусъвършенстваме се. Четенето ни обогатява.
Анка КОЗАРЕВА
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На Димитровден Главиница празнува!
авторитета на училището.
Посветена на професията,
учителката умееше да създава устойчива мотивация,
ефективно да подпомага образованието и личностното развитие на учениците.
Под нейно ръководство училището излъчва голям брой
ученици, представили се
на високо ниво на различни

чнал да тренира баскетбол
в клуб "Устрем" в Главиница
в 5-ти клас, Иванов стига
до спортен клуб „Левски"
- София. Много бързо се
доказва и го приемат в
националния отбор на България за юноши. Там играе
до навършване на 20 години.
Седемнадесетгодишен се
премества в мъжкия басɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɆɟɫɭɬȺɥɢɲɢ
ɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬɩɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨɬɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟ

Ƚɨɫɬɢɬɟɧɚ
ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚɫɟɫɢɹ

Калина ГРЪНЧАРОВА
разникът на Главиница бе отбелязан на
26 октомври - Димитровден. В предобедните
часове, в православния храм
"Св.Димитър Солунски" свещеници от Тутраканска и
Разградска епархия отслужиха Света Литургия за
благоденствие.
Тържествено заседание
проведе Общинският съ-

П

вет, на което бяха удостоени с награди граждани
за принос в обществената
дейност, образованието и
спорта.
С паметен плакет и Грамота за граждански принос
в областта на образованието, посмъртно, бе отли- Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
чена Еленка Борисова. "Тя
носи в себе си духа и вяра- олимпиади и състезания в
та на Апостола Васил Лев- страната и чужбина.
ски и достойно защитава
Макар и кратък, нейният
път е пълноценен и достоен, тя даваше всичко от
себе си за своето училище,
за своите колеги и ученици,
за своя град. А както се
казва в една песен „Ако си
дал, не си живял напразно“."
- така бе представена работата на дългогодишния
директор на СУ "Васил
Левски" в Главиница.
В залата бяха синът и
дъщерята на Еленка Борисова - Димитър и Светлана.
Наградата бе приета от
Светлана, която благодари
за добрите думи и наградата.
ɇɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚ
ȿɥɟɧɤɚȻɨɪɢɫɨɜɚ
Баскетболистът Павел
ɛɟɩɨɥɭɱɟɧɚɨɬ
Иванов (29 г.) бе отличен
ɞɴɳɟɪɹɣ
с
награда за постижения в
ɋɜɟɬɥɚɧɚ
областта на спорта. Запо-

ни. Последните три години
е капитан на отбора.
През сезон 2015/2016 г. играе в клуб “BAHIA BLANKA”
в Аржентина, след това
пак се завръща в „Левски",
а от този сезон /2017-2018
г./ играе в „Балкан“ (Ботевград).

Ʉɨɫɬɚɞɢɧɉɟɬɪɨɜ
ɩɨɥɭɱɢɧɚɝɪɚɞɚɬɚ
ɡɚɫɢɧɚɫɢɉɚɜɟɥ
ɂɜɚɧɨɜɨɬ
ɤɦɟɬɚɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ

кетболен клуб „Левски“. За
периода от 2010 г. до 2015
г. в българския шампионат
са четири пъти сребърни
медалисти и един път злат-

Наградата на младия
спортист прие неговият
баща Костадин Петров,
който също благодари за
отличието.

Приветствени слова към
присъстващите поднесоха
Председателят на Общинския съвет Месут Алиш и
Кметът на община Главиница - Неждет Джевдет.
Поздравителни адреси за
празника изпратиха президентът на България Румен
Радев, евродепутатът Филиз Хюсменова, народните
представители Алтимир
Адамов и Стоян Мирчев,
обласгният управител Ивелин Статев, НСОРБ, АДО
"Дунав", кметове на съседни
общини.
На сесията присъстваха
народните представители
от 44-то Народно събрание Бюрхан Абазов и Ихсан
Хаккъ, народният представител от 43-то Народно събрание Невин Хасан,
зам.-областният управител
Стоян Бонев, председателят на Областния съвет
на ДПС-Силистра Насуф
Насуф, председателят на
женската организация на
ДПС-Силистра Невхис Мустафа, кметове на общини и
председатели на Общински
съвети от Тутракан, Дулово и Ситово.

Арт терапия в Център "Надежда"
Д

енят в ЦСРИ “Надежда” започва с много
усмивки! Пример за
това са Петър и Габриел, които се отдадоха на
рисуването, а темата е
“Есенно дърво”. Целта на
арт терапията е тренировка на двигателните,

а 1 ноември е Денят на народните будители. Един ден с особена, изключителна, неповторима стойност за нас. Първи ноември е онази дата от календара, в която преспокойно можем да седнем и да обърнем поглед назад, в
десетилетията, във вековете и да си дадем сметка защо сме тук. Преди празника
библиотеката на НЧ "Васил Йорданов" в с. НоваЧерна бе посетена от учениците
от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий". "Съвременните будители от нашето населено
място" - това е темата, по която учениците дебатираха, рецитираха, четоха
техни произведения. Един учебен час, но истински, с нашите съвременни будители!

Н

"Успехите и
оптимизмът на
нашите потребителите, ни

зарежда с много енергия,
сила, хармония и ентусиазъм" - това сподели екипът
на ЦСРИ „Надежда".

6-тото издание на
фолклорния празник
„Джумалийско надиграване” в Търговище взе
участие клуб „Добруджа”
при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1873”
в гр. Тутракан.Чаровните
дами от клуба завладяха
сърцата на всички в залата и отнесоха най-ценната награда - тази на
публиката.
Над 600 участници от 20
клуба бяха общо участниците. Финалът на големия
фолклорен празник, който
се проведе на 21 октомври, завърши с огромно
джумалийско хоро на централния площад.

В

сетивните и когнитивните
функции. Така също, арт
терапията развива възможностите за общуване, тъй
като изкуството е начин на
комуникация. Създава един
положителен емоционален
фон и мотивира желание за
творчество.
Останалата част от потребителите на Центъра
се посветиха на кинезитерапевтичните процедури
под ръководството и наблюдението на кинезитерапевта Георги Ройбов.
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Седем важни правила с полезни съвети
за твоята безопасност през зимата
ДВИЖИ СЕ С
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Пътното превозно
средство трябва да е технически изправно (чл. 139,
ал. 1, т. 1).
Последици: Временно спиране от движение на ППС
до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2,
б. „а”).
- Велосипедът трябва да
е с изправни: Спирачки; звънец (чл. 79, т. 1 и 2).
Глобата е между 20 и 150
лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4 (150
лв.); чл. 180, ал. 1, т. 1 (от
20 до 150 лв.) или чл. 183,
ал. 3, т. 7 (30 лв.).
ПОДДЪРЖАЙ
ЧИСТАЧКИТЕ ИЗПРАВНИ
Ако стъклочистачките не
работят по време на дъжд
или снеговалеж, нямаш право да се движиш с това ППС
(чл. 101, ал. 3, т. 4, б. „б”).
Глобата е 150 лв. (чл. 179,
ал. 1, т. 4).
ИЗПОЛЗВАЙ
ПОДХОДЯЩИ ГУМИ
- Използвай гуми за зимни
условия или гуми с дълбочина на протектора не
по-малка или равна на 4 мм
през периода от 15 ноември до 1 март (чл.139, ал.
1, т. 4).
- Ако гумата има разкъсвания, нямаш право да се
движиш с това ППС (чл.
101, ал. 3, т. 9).
Глобата е 50 лв. (чл. 183,
ал. 4, т. 5).
- ЗАБРАНЕНО Е движението по пътищата с гуми с
шипове, а
- Вериги за сняг се използват само когато пътните
условия изискват това (чл.

9, ал. 1).
Глобата е до 20 лв. (чл.
185).
ДВИЖИ СЕ С ЧИСТИ И
ИЗПРАВНИ СВЕТЛИНИ И
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ
- Ако светлинните устройства или светлоотразителилипсват или са
неизправни, нямаш право да
се движиш с това ППС през
нощта (чл. 101, ал. 3, т. 8).
Глобата е от 20 до 150 лв.
(чл. 180, ал. 1, т. 1).
- Поддържай устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при
маневри чисти, видими,
регулирани и в изправност
(чл. 100, ал. 4, т. 2).
Глобата е до 20 лв. (чл.
185).
- При движение с ППС с
животинска тяга (каруца)
трябва да имаш:
- два бели или жълти
светлоотразителя отзад;
- през нощта и при намалена видимост – тяло, светещо в бяло или в жълто,
отзад вляво (чл. 71, ал. 1).
- При движение свелосипедтрябва да имаш:
- устройство за излъчване на бяла или жълта добре
различима светлина отпред
(фар) и червен светлоотразител отзад;
- бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи
отстрани на колелата (чл.
79, т. 3 и 4).
Глобатае 50 лв. (чл. 183,
ал. 4, т. 4).
ОБОРУДВАЙ МОТОРНОТО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
- Задължително е в 3- и
4-колесно МПС да имаш:
обезопасителен триъгъл-

ник; аптечка; пожарогасител и светлоотразителна
жилетка (чл. 139, ал. 2, т.
1 – 4).
Глобата е до 20 лв. (чл.
185).
- За зимата е препоръчително в МПС да имаш:
Антифриз; резервоарче,
заредено с незамръзваща
течност за почистване
на стъкла; вериги за сняг;
достатъчно гориво; зарядно за акумулатор; въже за
теглене; одеало и др.
ИЗПОЛЗВАЙ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА
- Когато си извън превозното средство, спряно в обхвата на пътното платно
заради повреда или техническа неизправност, сложи
си светлоотразителната
жилетка (чл. 101, ал. 1).
Глобата е до 20 лв. (чл.
185).
- При движение с велосипедси сложи светлоотразителната жилетка:
- в тъмната част на денонощието;
- при намалена видимост
и извън населени места(чл.
80, т. 1).
Глобата е 10 лв. (чл. 183,
ал. 1, т. 5).
БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ
ЗИМАТА И В ТЪМНОТО
- Като пешеходец обличай
светли връхни дрехи или
използвай светлоотрази-

телни елементи.
- Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често
особено ако си с шапка или
качулка.
- Като пешеходец се движи по тротоара или банкета (чл. 108, ал. 1).
- Като пешеходец,когато
няма тротоар или банкет,
се движи по платното за
движение, противоположно
на движението на пътните превозни средства, по
възможност най-близо до
лявата му граница (чл. 108,
ал. 2, т. 1).
Глобата е 20 лв. (чл. 184,
ал. 3).
- Организирана група деца
на възраст до 10 години
може да се движи САМО
по тротоара или банкета,
като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се води
най-малко от две лица на
възраст над 18 години. При
пресичане на платното за
движение водачът на групата е длъжен своевременно
да подаде сигнал с палка
„Стоп! Деца“, с червен флаг
или с ръка, за да спре движението на пътните превозни
средства(чл. 112, ал. 1).
Глобата е до 30 лв. за
водача на организираната
група пешеходци (чл. 184,
ал. 1, т. 1).
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Европейският Информационен център
на евродепутат Филиз ХЮСМЕНОВА - гр. Дулово
и Община Главиница

Обявяват Конкурс
за презентация на тема

„Толерантността през моите очи"
по повод на 16 ноември – Ден на толерантността
В конкурса могат да участват деца на възраст от
10 г. до 18 г. от област Силистра.
Конкурсът има за цел да провокира интереса на
младите хора към проблемите и добродетелите на съвременното общество, в частност - толерантността.
Условия за участие:
1. Видео или презентация на тема „Толерантността
през моите очи”.
Няма ограничения по отношение на използваните
софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки
и клипове или такива, които не са под закрилата на
Закона за авторското право.
Размер на файла: до 90 МБ
Формат на файла: pdf, ppt, pps, pptx
Броят на слайдовете в презентацията и дължината
на видеото не са определящи за крайния резултат.
Важни критерии са оригиналност, достоверност, автентичност, както и използването на различни по вид
художествени изразни средства и оформление.
2. Презентациите изпращайте до 13 ноември 2017 г.
на имейл: europe.infocenter_dul@yahoo.bg
mimacani@abv.bg - Мюмюне Хаккъ - Началник отдел „
Хуманитарни дейности”, Община Главиница,
nigiar@abv.bg - Нигяр Музаферова - сътрудник в Европейски информационен център на евродепутат Филиз
Хюсменова - гр. Дулово със следната информация: трите имена, възраст, населено място и имейл за връзка.
3. Победителите ще бъдат определени от компетентно жури, съставено от специалисти в областта
на информационните технологии.
Награждаването на победителите ще се състои в
сградата на Община Главиница на 16 ноември - Ден на
толерантността.
Толерантността е хармония в многообразието. Толерантността е добродетел.
Покажете ни как виждате толерантността през
вашите очи!
Телефон за връзка: 0889092222 - Нигяр Музаферова

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа

На 16 декември 2017 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
 ± Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟ ɜ Ȼɭɤɭɪɟɳ ɨɤɨɥɨ 
ɱɚɫɚɉɪɨɝɪɚɦɚɩɨɠɟɥɚɧɢɟɉɨɫɟɳɟɧɢɟɜȾɜɨɪɟɰɚɄɨɬɪɨɱɟɧɢɡɚɹɜɹɜɚɫɟɩɪɢɡɚɩɢɫɜɚɧɟɬɴɣɤɚɬɨɟɧɭɠɧɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɡɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɢɥɢɫɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɡɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɌɴɪɝɨɜɫɤɢɰɟɧɬɴɪȺɮɢɉɚɥɚɫɄɨɬɪɨɱɟɧɢ
Ɋɚɡɩɨɥɚɝɚɫɧɚɞɦɚɝɚɡɢɧɚɫɢɡɜɟɫɬɧɢɦɚɪɤɢɝɨɥɹɦɚ
ɩɴɪɡɚɥɤɚɢɞɪɭɝɢɚɬɪɚɤɰɢɢ
ȼȾɜɨɪɟɰɚɄɨɬɪɨɱɟɧɢɞɧɟɫɫɟɩɨɦɟɳɚɜɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɇɚɬɨɜɚɦɹɫɬɨɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨɟɩɨɫɬɪɨɟɧ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɝ  ɩɨɤɴɫɧɨ ɫɟ ɢɡɝɪɚɠɞɚ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɞɜɨɪɟɰɚɩɨɩɪɨɟɤɬɚɧɬɫɤɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɧɚɮɪɟɧɫɤɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬ ɉɨɥ Ƚɨɬɟɪɨ ɦɟɠɞɭ  ɢ  ɝ  ɤɚɬɨ
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹɧɚɤɧɹɡɚɧɚɫɥɟɞɧɢɤɎɟɪɞɢɧɚɧɞ,ɛɴɞɟɳɢɹɬ
ɤɪɚɥɧɚɊɭɦɴɧɢɹ
  Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɡɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ³%DQHDVD
6KRSSLQJ FLW\ ³ ɢ ,NHD ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɩɪɟɞɤɨɥɟɞɧɨ
ɩɚɡɚɪɭɜɚɧɟɜɬɴɪɝɨɜɫɤɚɡɨɧɚȻɚɧɹɫɚ
±Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɤɨɥɟɞɟɧɩɚɡɚɪɜ
ɰɟɧɬɴɪɚɩɪɟɞɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɡɚɞɚɫɟɧɚɫɥɚɞɢɦɧɚɤɪɚɫɢɜɨɬɨ
ɤɨɥɟɞɧɨɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
±ɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɨɬȻɭɤɭɪɟɳ
±ɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟ
ɐɟɧɚɥɜ
ɐɟɧɚɬɚ ɜɤɥɸɱɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɴɬɧɢ ɬɚɤɫɢ ɩɚɧɨɪɚɦɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚȻɭɤɭɪɟɳɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚ³Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɪɚɡɯɨɞɢ
ɢɡɥɨɩɨɥɭɤɚɜɱɭɠɛɢɧɚ´ɜɨɞɚɱɨɬɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɥɟɚ ɥɜ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɚɥɢɞɧɚɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚɡɚɞɟɰɚ
ɩɨɞɝɨɞɢɧɢɩɴɬɭɜɚɳɢɫɚɦɢɢɥɢɫɚɦɨɫɟɞɢɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥ±
ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɨɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨɨɬɥɢɩɫɜɚɳɢɹɪɨɞɢɬɟɥ
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0866 65890 и
0895 425453

№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30,
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30,
19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15,
19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя
- 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан
до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости"
до с. Бреница - 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
За Силистра през Главиница - 6:45 - понеделник,
сряда и петък;
За Велико Търново - 7:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35
- от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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ХОБИ
СМЯХ

Оплаквания при доктора:
- От няколко дни имам
задръжка на сърцето.
- Имам разстроен нервен
възел.
- Страдам от двоен предвид.
- Имам дисперсия в сърдечната област.
- Аз съм задушно болна.
- Кат мъ отакози и мъ
отцепява.
- Удължава ми се пулса в
различни посоки.
- Да ми дадеш бележка да
се изложа на гинуколог.
- Извадих се на апарат.
- Имам предсмъртно
мъждене.
- Имам херпес със зестра.
- Мъжът ми страда от
сърдечен бронхит.
- Казаха ми, че имам отлепване на мозъка.
- Имам шишове.
- Имам тромбофлебит,
който минава през мозъка
ми.
- Горно кръвно нямам,
обаче долното ми е високо.
- Екстрасисолите си ги
лекувам с гладни уригвания.
- Търся едно лекарство.
Гламав глобулин се казва.

мъже и една жена. Гледат
целият остров подреден,
всичко изчистено, палмите
подрязани, пътечките посипани с пясък. Седи жената
на трон и крещи:
- Пешо, аз на теб, с какъв
пясък ти казах да посипеш
пътечките?
- С червен...
- А ти, с какъв ги посипа?
- С жълт.
- Ти кой беше в списъка?
Пети? Вече си двадесет и
пети...
Отиват след това на
острова с 25 жени и един
мъж. Гледат, всичко мръсно,
палмите изпочупени, пълен
хаос. На върха на една
палма се е качил мъжът,
а жените са я обсадили и
крещят:
- Гошоооо, слизай вече,
пет минути минаха...

Лекар се надвесва над
пациента: - Е, всичко е готово за операцията. Каква
упойка предпочитате - поскъпичка или по-евтина?
- По-евтина, докторе!
- отговаря без колебание
пациентът.
Докторът се прокашля и
започва: - Аз съм Сънчо, ида
Провежда се експери- от гориииица...
мент. На два съседни острова са настанени хора.
Дядо обяснява на личния
На единият остров 25 мъже си лекар: - Докторе, откак
и една жена, а на другият ми даде новите хапчета,
25 жени и един мъж. След всичко ми е по часовник една година отиват да про- в седем пикая, в седем и
веряват резултатите. Пър- петнайсе акам, в седем и
во отиват на острова с 25 половина се събуждам.

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Скорпион
Хубав виц прочетох за скорпиона. Ще взема да ви
го разкажа.
Имало едно време скорпион, който искал да премине
през река. Видял крокодил да се носи по течението
на няколко крачки от брега и помолил да го пренесе
през реката на гърба си.
- А, не - ¬ твърдо отсякъл крокодилът. - ¬ Знам те
аз. Стигнем ли средата на реката, ти ще ме ужилиш
и ще умра.
¬- И защо да го правя? - ¬ изсмял се скорпионът. - ¬
Ако те ужиля и умреш, аз ще се удавя.
Крокодилът размислил малко върху отговора и (нали
е прост) се съгласил да го пренесе на другия бряг.
Когато стигнали по средата на реката, скорпионът
го ужилил. Смъртоносно отровен, едва поемайки дъх,
крокодилът изхриптял:
¬ - Защо го направи?
Скорпионът помислил и миг преди да се удави, отговорил:
¬ - Sorry, по навик.
Та така е със скорпионите. Без лоши чувства ще ти
забият шипа в гърба. Просто по навик. Омръзна ми да
се оглеждам на всички страни да не би да ме издебне
лошо. Мечтая си за Стрелеца. Но още има да чакам.

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

ПРОДАВАМ
24 дка земя в землището на с. Белица
За справки на тел.: 0888 780 422

Сканди

Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

СУДОКУ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Футболистите на СУ "Христо Ботев" безапелационни
победители в Ученическите спортни игри
Калина ГРЪНЧАРОВА
риключи общинският
етап на Ученическите
спортни игри по футбол
в Тутракан. На 31 октомври бе
изиграна финалната среща във
възрастовата група 11-12 клас
между отборите на СУ "Христо
Ботев" и СУ "Йордан Йовков".
Победител с резултат 4:2 е тимът на СУ "Христо Ботев".
С точни попадения в мрежата
се записаха Богомил Маргаритов, Стамен Манолов, Сергей
Маринов и Алпер Неджати от СУ
"Христо Ботев" и Шехрин Кемал
и Идрис Вели от СУ "Йордан
Йовков".
С купа и футболна топка
победителите бяха наградени
от гл.експерт "Спорт, туризъм и
младежки дейности" в Община
Тутракан Васил Дойнов.
Голмайстор на турнира е Алпер Неджати, най-добър вратар
- Симеон Петков - и двамата
от СУ "Христо Ботев", а за найполезен играч бе бявен Касим
Касим от СУ "Йордан Йовков".
Миналата седмица бяха изиграни футболните мачове във
възрастовата група 8-10 клас.
Три отбора взеха участие тога-
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Старостта не е порок!
Урок № 16

Желанието да пробуждаш

П

ва, а крайното класиране оглави
отново СУ "Христо Ботев", следван от СУ "Йордан Йовков" и
СПИ "Христо Ботев"-с.Варненци.
Футболистите на СУ "Христо
Ботев" ще представят Тутракан
в областния кръг на Ученическите спортни игри, който ще
се проведе през пролетта в Силистра във всички възрастови
групи, защото и при най-малките - 5-7 клас, те също са водачи.

Забавна въпросителница
1.
а/
б/
в/

Кога един чиляк не се дума стар?
на 50 години
на 40 години
на 30 години

2.
а/
б/
в/

Кога едно огледало иска счупване?
когато е криво
когато не показва правилно лицето
когато е зацапано

3. Колко дена не трябва да се яде, когато се
взема цяр за добиване на дете?
а/ осем дена
б/ два дена
в/ цял месец
4.
а/
б/
в/

Как се венчава мним жених?
със здравец
с тояги
с целувки
Ако искате да отговорите правилно на
въпросите, гледайте отново по YouTube
„Зех тъ, Радке, зех тъ”!

Отговори от миналия брой: 1-В, 2-Б, 3-В, 4-В

ɟɥɚɧɢɟɬɨɡɚɩɪɨɛɭɠɞɚɧɟɧɚɫɜɟɬɚɧɟɟɧɚɦɥɚɞɢɬɟ
ɇɟɢɫɤɚɦɞɚɤɚɠɚɱɟɬɨɜɚɟɥɨɲɨɉɪɨɫɬɨɦɥɚɞɢɬɟ
ɫɚɡɚɟɬɢɫɞɪɭɝɢɧɟɳɚ±ɞɚɫɟɫɚɦɨɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɬ
ɞɚ ɝɪɚɞɹɬ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɞɚ ɝɥɟɞɚɬ ɞɟɰɚ ȼ ɡɚɛɴɪɡɚɧɨɬɨ ɢɦ
ɟɠɟɞɧɟɜɢɟɧɟɢɦɟɞɨɫɜɟɬɚɤɚɦɨɥɢɞɚɠɟɥɚɹɬɞɚɝɨɛɭɞɹɬ
ȼɬɟɯɧɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɨɣɢɦɟɞɥɴɠɧɢɤɚɧɟɬɟɧɚɧɟɝɨ
Ʉɨɥɤɨɬɨɩɨɜɴɡɪɚɫɬɟɧɫɬɚɜɚɱɨɜɟɤɬɨɥɤɨɜɚɡɚɩɨɱɜɚɞɚ
ɝɥɟɞɚɢɡɜɴɧɫɟɛɟɫɢɂɬɨɝɚɜɚɫɧɹɦɨɭɱɭɞɜɚɧɟɜɢɠɞɚɤɨɥɤɨ
ɟɡɚɫɩɚɥɫɜɟɬɴɬɄɚɤɜɫɟɩɨɜɟɱɟɢɩɨɜɟɱɟɫɟɜɴɪɬɢɨɤɨɥɨ
ɩɚɪɢɬɟɢɬɪɭɩɚɧɟɬɨɧɚɛɨɝɚɬɫɬɜɨɛɟɡɞɚɜɢɠɞɚɢɫɬɢɧɫɤɢɹ
ɢɡɬɨɱɧɢɤɧɚɢɫɤɪɚɬɚɤɨɹɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɛɥɟɫɧɟɡɚɞɚɩɪɟɛɴɞɟɬɨɡɢɫɜɹɬ
ȾɚɜɴɡɪɚɫɬɧɢɹɬɱɨɜɟɤɢɦɚɩɨɹɫɟɧɩɨɝɥɟɞɢɡɚɬɨɜɚɫɬɚɜɚȻɭɞɢɬɟɥ ȼɩɪɨɱɟɦɞɚɫɢȻɭɞɢɬɟɥɧɟɟɫɚɦɨɛɴɥɝɚɪɫɤɚ
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹ Ɍɚɤɢɜɚ ɫɚ ɜɫɢɱɤɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɜɨɞɚɱɢ ɭɱɢɬɟɥɢ
ɛɨɪɰɢɡɚɫɜɨɛɨɞɚ Ɂɚɜɴɡɪɚɫɬɧɢɹɱɨɜɟɤɢɦɭɳɟɫɬɜɨɬɨɧɟ
ɟɨɬɬɚɤɨɜɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɋɢɝɭɪɧɨɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɡɧɚɟɬɨɜɚ
ɡɚɬɨɜɚɩɟɧɫɢɢɬɟɫɚɦɚɥɤɢ Ɇɴɞɪɨɫɬɬɚɤɨɹɬɨɟɩɨɥɭɱɢɥɜ
ɫɜɨɹɩɴɬɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟɝɨɜɨɞɢɞɨɢɡɬɨɱɧɢɤɚɧɚɢɫɤɪɚɬɚ
ȾɚɥɢɳɟɹɡɚɩɚɥɢɢɳɟɫɟɩɪɟɜɴɪɧɟɜȻɭɞɢɬɟɥɢɥɢɳɟɫɬɨɢ
ɞɨɧɟɹɫɚɦɨɡɚɞɚɹɩɚɡɢɬɨɜɚɡɚɜɢɫɢɫɚɦɨɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɭ
ɇɨɤɚɤɴɜɬɨɢɞɚɟɯɚɪɚɤɬɟɪɴɬɢɫɤɚɦɞɚɤɚɠɚɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɦɨɢɜɪɴɫɬɧɢɰɢȼɫɢɱɤɢɜɢɟɦɨɠɟɬɟɞɚɛɴɞɟɬɟȻɭɞɢɬɟɥɢ
ɂɦɚɬɟ ɢ ɦɴɞɪɨɫɬ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɢɬ ɢ ɜɫɢɱɤɨ ɨɫɬɚɧɚɥɨ
ɉɪɨɫɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɢɡɥɟɡɟɬɟɨɬɤɪɚɹɧɚɪɟɞɢɰɚɬɚɢɞɚɦɢɧɟɬɟ
ɧɚɣɧɚɩɪɟɞ ȼɹɪɧɨ ɤɪɚɤɚɬɚ ɧɟ ɞɴɪɠɚɬ ɪɴɰɟɬɟ ɬɪɟɩɟɪɹɬ
ɩɚɦɟɬɬɚ ɩɨɧɹɤɨɝɚ ɫɟ ɝɭɛɢ ɧɨ ɢɦɚɬɟ ɧɟɳɨ ɦɧɨɝɨ ɰɟɧɧɨ 
ɠɟɥɚɧɢɟɬɨɞɚɩɪɨɛɭɠɞɚɬɟȾɚɣɬɟɜɨɥɹɧɚɬɨɜɚɠɟɥɚɧɢɟɢ
ɳɟɜɢɞɢɬɟɜɫɟɧɹɤɨɣɳɟɫɟɫɴɛɭɞɢ
Ⱥɤɚɤɜɨɩɨɯɭɛɚɜɨɨɬɬɨɜɚ

Ж

Оптимистката

Мамо,прочети ми!
ƩƽǈǇǅǜǏǍǋǇƽǁǃǅǜ

ɚɞ ɥɸɥɤɚɬɚ ɫɬɨɹɥɢ
ɜɫɢɱɤɢ ɫ ɨɬɜɨɪɟɧɚ
ɭɫɬɚɩɨɤɥɚɳɚɥɢɞɴɥɛɨɤɨɦɢɫɥɟɧɨɝɥɚɜɚ
Ⱥɡɦɢɫɥɹɧɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢ
ɩɪɨɝɨɜɨɪɢ  ɪɟɲɢɥɚ ɛɚɛɚɬɚ ɧɨ ɥɟɥɹɬɚ ɡɚɩɨɱɧɚɥɚ ɞɚ
ɫɩɨɪɢ
 Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢ ɬɨɡɢ ɟ ɟɡɢɤ
ɛɟɡɫɩɨɪɧɨɱɟɞɟɬɟɬɨɟɭɦɧɢɤ

Н

 ɓɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɧɚɦɟɪɢɦ
ɩɪɟɜɨɞɚɱɢɡɫɦɹɥɫɟɜɭɣɱɨɬɨ
ɩɨɞɢɝɪɚɜɚɱɧɚɞɠɚɝɚɬɚɣɫɤɢ
ɦɚɣɱɟɛɪɴɳɨɥɟɜɢɢɬɴɣɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨɧɢɩɟɱɟɥɢ
Ⱥɂɜɱɨɦɢɫɥɟɥɱɟɫɟɜɴɡɯɢɳɚɜɚɬɧɟɡɧɚɟɥɧɹɤɨɢɱɟɫɟ
ɩɨɞɢɝɪɚɜɚɬ ɚ ɞɪɭɝɢ ɝɥɟɞɚɥɢ
ɫɴɫ ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ ɫɴɡɞɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɬɨɜɚ ɹɜɥɟɧɢɟ ɍɫɬɚɬɚ
ɡɢɧɚɥ ɩɚɤ ɞɚ ɩɟɟ ɧɨ ɦɚɣɤɚ
ɦɭ ɡɚɩɨɱɧɚɥɚ ɞɚ ɝɨ ɥɸɥɟɟ
ɩɪɟɝɥɴɬɧɚɥɚɝɨɪɟɳɢɬɟɫɴɥɡɢ
ɩɪɨɲɟɩɧɚɥɚ
Ɉɫɢɧɟɦɚɦɚɬɢɤɚɠɢ
ɋɴɥɡɢɬɟɂɜɱɨɳɨɦɜɢɞɹɥ
ɩɨɤɪɭɫɚɬɚ ɧɚ ɦɚɣɤɚɬɚ ɪɚɡɛɪɚɥ Ɋɟɲɢɥ ɱɟ ɪɚɧɨ ɟ ɞɚ

ɩɟɟɫɥɟɞɦɟɫɟɰɞɜɚɩɨɪɨɤɚ
ɳɟ ɞɢɜɟɟ ɓɟ ɦɭ ɩɨɪɚɫɧɚɬ
ɡɴɛɤɢ ɢ ɤɨɫɚ ɳɟ ɯɨɞɢ ɞɚɠɟ
ɫɤɪɚɤɚ
ɉɪɨɬɟɝɧɚɥ ɦɴɧɢɱɤɢ ɪɴɱɢɱɤɢɢɡɩɥɟɡɢɥɫɟɫɟɡɢɤɧɚ
ɜɫɢɱɤɢɢɩɪɨɢɡɧɟɫɴɥɫɪɢɱɤɢ
ɞɜɟ ɤɚɤɜɢɬɨ ɤɚɡɜɚ ɫɥɟɞɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɞɟɬɟ
ɈɛɨɠɟÄɦɚɦɚ´ɥɢɞɨɱɭɯ"
ɇɟÄɛɚɛɚ´ɤɚɡɚɦɨɹɬɜɧɭɤ
 ɀɟɧɢ ɬɨɣ ɤɚɡɚ ÄɌɚɬɢ 
ɩɪɢɤɥɸɱɢɥ ɬɚɬɤɨɬɨ ɪɚɡɝɨɪɟɳɟɧɢɬɟɞɟɛɚɬɢ
Ⱦɚɥɢɧɟɛɟɲɟɱɭɠɞɚɞɭɦɚ
ɧɟɳɨɩɚɤɩɭɫɧɚɥɜɭɣɱɨɬɨɦɭ
ɝɥɭɦɚ ɧɨ ɧɢɤɨɣ ɧɟ ɨɛɴɪɧɚɥ
ɦɭɜɧɢɦɚɧɢɟɡɚɳɨɬɨɂɜɱɟɬɨ

ɛɢɥɨɢɦɡɚɧɢɦɚɧɢɟ
Ɂɚɛɪɚɜɢɥɢɱɟɂɜɱɨɩɴɪɜɨ
ɩɹɥ ɫɜɟɬɨɜɟɧ ɯɢɬ ɢɡɜɟɫɬɟɧ
ɧɚɲɭɦɹɥȼɴɥɧɭɜɚɥɢɝɢɫɚɦɨ
ɬɟɡɢ ɫɪɢɱɤɢ ɢɡɛɴɛɪɟɧɢ ɨɬ
ɞɟɬɫɤɢɬɟɭɫɬɢɱɤɢ
ɇɨɳɨɦɨɫɬɚɧɚɥɜɥɟɝɥɨɬɨ
ɫɚɦ ɡɚɬɚɧɚɧɢɤɚɥ ɂɜɱɨ ɯɢɬɚ
ɫɩɥɚɦ
/RQJOLYHURFNDQGUROO
/RQJOLYHURFN Q UROO
/RQJOLYHURFNDQGUROO
/HWLWOLY
ɇɨ ɫɥɭɲɚɥɚ ɝɨ ɫɚɦɨ ɬɢɲɢɧɚɬɚ ɢ Ƚɨɫɩɨɞ ɜ ɫɜɨɹɬɚ
ɩɚɥɚɬɚ
Следва продължение

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

4 ноември - Румяна УЗУНОВА, Касиер, ДГС-Тутракан
4 ноември - Зейнеб ЯХЯ, Мед.сестра, ОДЗ "Полет", с.
Цар Самуил, община Тутракан
5 ноември - Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица,
община Тутракан
5 ноември - Карин ИВАНОВА, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
6 ноември - Росица ЦОНЕВА, ст.счетоводител, Община
Главиница

6 ноември - Йозджан ШАБАН, Общински съветник,
ОбС-Главиница
8 ноември - Пресила БОЯНОВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 ноември - Димитра ЕФТИМОВА, Гл.спец. "Бюджет",
Община Тутракан

8 ноември - Св. Архангел Михаил

8 ноември - Професионален празник на българската
полиция

Европейски казан със съвременна
система за изваряване на ракия в
село Суходол отвори врати!
За контакти: 0886 721 902
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

