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Годишен абонамент лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в Пощите в страната
или в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК

справя с есенните
листа в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
а Архангелова (войнишка) задушница - 4
ноември, на официална церемония в София, бе
открита възстановената
на старото си място скулп-

В Главиница ремонтират Н
втори Административен блок

турна фигура на Всебългарския лъв, държащ картата
на България в нейните
етнически граници.
ɉɚɦɟɬɬɚ ɧɚ ɜɨɣɧɢɰɢɬɟ ɨɬ
ɉɴɪɜɢ ɢ ɒɟɫɬɢ ɩɨɥɤɨɜɟ ɧɚ
на стр. 5

Актьорите Искрен Красимиров
и Симеон Владов с
"Урок по родолюбие"
ɍɪɨɤɩɨɪɨɞɨɥɸɛɢɟɫɅɟɜɫɤɢ ɢ Ȼɨɬɟɜ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜ ɧɚɲɢɹ ɝɪɚɞ ɧɚ 
ɧɨɟɦɜɪɢ ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɟ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɬɟ
ɫɜɴɪɡɚɧɢɫȾɟɧɹɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟ
ɛɭɞɢɬɟɥɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɧɢɝɟɪɨɢÄɧɚ
ɠɢɜɨ³ɳɟɛɴɞɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ
ɨɬɥɟɬɨɩɢɫɟɰɚɁɚɯɚɪɢɣɋɬɨɹɧɨɜȺɤɬɶɨɪɴɬɂɫɤɪɟɧɄɪɚɫɢɦɢɪɨɜɩɪɨɱɭɥɫɟɜɨɛɪɚɡɚɧɚ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɚɫɟɝɚɜɪɨɥɹɬɚ

ɚɩɨɱɧɚɯɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɬɟ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɜɬɨɪɢȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɛɥɨɤ
ɜ ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ
ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ   ɥɟɜɚ ɢ
ɜɤɥɸɱɜɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɢɡɨɥɚɰɢɹ
ɩɨɞɦɹɧɚ ɧɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɢ ɞɪ ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɫɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹ

З

ɛɸɞɠɟɬ
ȼ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɫɟ ɩɨɦɟɳɚɜɚɬ
Ɉɛɳɢɧɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ Ɂɟɦɟɞɟɥɢɟ Ȼɸɪɨ ɩɨ ɬɪɭɞɚ ɋɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢ ɭɱɚɫɬɴɤ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɩɪɟɜɨɡɢȿɈɈȾȻɚɧɤɚȾɋɄ
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢ ɤɥɭɛ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ ɨɬ
ɱɚɫɬɧɢɹɫɟɤɬɨɪɢɞɪ
“ТГ”

ɧɚ ɜɢɞɧɢɹ ɜɴɡɪɨɠɞɟɧɟɰ Ɂɚɯɚɪɢɣ ɋɬɨɹɧɨɜ ɳɟ ɟ ɜɨɞɟɳ
ɧɚɭɪɨɤɚ
ɍɪɨɤɴɬ ɟ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧ ɢ ɫ
ɩɨɟɬɢɱɟɧɪɟɰɢɬɚɥɨɬɚɤɬɶɨɪɚ
ɋɢɦɟɨɧ ȼɥɚɞɨɜ ɜ ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ
ȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ ɢ ɤɪɚɬɤɚ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɧɚ ɫɪɟɳɚɬɚ ɟ
Ɉɛɳɢɧɫɤɨɬɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
ɉɉȽȿɊȻɌɭɬɪɚɤɚɧɌɹɳɟɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɜɡɚɥɚɬɚɧɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨɨɬɱɚɫɚ

на стр. 2

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
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РЕГИОН

НОВИНИ
ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂɋȺɍɉɊȺȼɅəȼȺɓɂ
ɋȿɊɌɂɎɂɐɂɊȺɓɈɊȽȺɇɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɌȺɁȺɆɈɊɋɄɈȾȿɅɈɂɊɂȻȺɊɋɌȼɈ
ɝ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ÄɆɨɪɫɤɨ ɞɟɥɨ ɢ
ɪɢɛɚɪɫɬɜɨ³ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ɯɪɚɧɢɬɟ
ɢ ɝɨɪɢɬɟ ɡɚ ɍɩɪɚɜɥɹɜɚɳ ɨɪɝɚɧ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɦɨɪɫɤɨ
ɞɟɥɨ ɢ ɪɢɛɚɪɫɬɜɨ  ɝ ɋɟɪɬɢɮɢɰɢɪɚɳ ɨɪɝɚɧ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɫɬɚɜɚɡɜɟɧɨɬɨÄɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟɩɨ
ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɤɬɨɪÄɊɢɛɚɪɫɬɜɨ³
ɜȾɴɪɠɚɜɟɧɮɨɧɞÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɦɨɪɫɤɨ ɞɟɥɨ ɢ ɪɢɛɚɪɫɬɜɨ  ɝ
ɫɟ ɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɨɬ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɮɨɧɞ ɡɚ ɦɨɪɫɤɨ ɞɟɥɨ
ɢ ɪɢɛɚɪɫɬɜɨ ȿɎɆȾɊ  ɢ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬ ɉɨ ɧɟɹ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɹɩɟɪɢɨɞɫɟɩɪɟɞɜɢɠɞɚɞɚɛɴɞɚɬɢɧɜɟɫɬɢɪɚɧɢ
ɧɚɞɟɜɪɨɨɬȿɎɆȾɊ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɳɟɞɨɩɪɢɧɟɫɟɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɢɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚ
ɜɫɟɤɬɨɪɚɧɚɪɢɛɚɪɫɬɜɨɬɨɢɚɤɜɚɤɭɥɬɭɪɢɬɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ
ɢɭɫɥɨɜɢɹɬɚɧɚɬɪɭɞɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɬɨɧɚɡɚɟɬɨɫɬɬɚɢɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨɬɨɫɛɥɢɠɚɜɚɧɟɡɚɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɬɨɧɚɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟɬɨ
ɧɚɩɚɡɚɪɚɢɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɑɪɟɡɭɫɩɟɲɧɨɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɳɟɛɴɞɚɬɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɬɟɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ
ɫɴɸɡɡɚɨɩɚɡɜɚɧɟɢɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɜɨɞɧɨɬɨɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɨɞɧɢɬɟ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɢɛɨɥɨɜɧɢɹ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɢ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɪɢɛɨɥɨɜ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ɇɟɢɫɬɢɧɫɤɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ Ɇɉɋ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɝɨɞɢɲɟɧ ɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰ ɇɚ 
ɧɨɟɦɜɪɢ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɩɴɬɧɢ ɩɨɥɢɰɚɢ ɫɩɪɟɥɢ ɦɴɠɚ
ɞɨɤɚɬɨɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥɩɨɭɥÄɈɩɴɥɱɟɧɫɤɚ´ɜ
ɝɪɚɞɚɇɟɢɫɬɢɧɫɤɢɹɬɞɨɤɭɦɟɧɬɟɢɡɡɟɬɫɥɭɱɚɹɬɫɟɢɡɹɫɧɹɜɚ
ɉɨɠɚɪɜɫɬɴɪɧɢɳɟɫɟɩɪɟɯɜɴɪɥɢɥɢɭɧɢɳɨɠɢɥɩɨɤɪɢɬɢɟɬɨɧɚɦɨɝɪɚɞɧɚɦɪɟɠɚɧɚɫɨɥɚɪɟɧɩɚɪɤɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɧɨɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɪɚɣɨɧɚ
ɧɚɫɟɥɨɄɨɥɚɪɨɜɨɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɧɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɝɴɧ
Ɉɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤ±Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɩɨɝɚɫɢɥɢɩɨɠɚɪɚɩɪɟɞɢɞɚɡɚɫɟɝɧɟɫɨɥɚɪɧɢɹɩɚɪɤ
Ȼɟɡɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢɫɟɪɚɡɦɢɧɚɥɢɞɪɭɝɢɬɪɢɩɨɠɚɪɚ
ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢ ɩɪɟɡ ɩɨɱɢɜɧɢɬɟ ɞɧɢ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ
Ƚɨɪɟɥɢɫɚɤɨɦɢɧɧɚɤɴɳɚɜɋɢɥɢɫɬɪɚɫɦɟɬɜɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɨɬɩɚɞɴɰɢɜɫɟɥɨȺɣɞɟɦɢɪ
ɈɝɧɟɛɨɪɰɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɚɨɤɚɡɚɥɢɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɩɪɢɚɜɚɪɢɹɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɛɨɣɥɟɪɌɟɫɟɨɬɡɨɜɚɥɢ
ɧɚɫɢɝɧɚɥɩɨɥɭɱɟɧɜɱɚɫɚɧɚɧɨɟɦɜɪɢɢɨɜɥɚɞɟɥɢ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚɂɧɰɢɞɟɧɬɴɬɫɟɪɚɡɦɢɧɚɥɛɟɡɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ

9 - 15.11.2017 г.

Петима тутракански полицаи наградени
за професионалния им празник
Д

иректорът на ОДМВР-Силистра старши
комисар Кристиян
Петров награди с „Писмена
похвала” 27 служители на
дирекцията, показали висок
професионализъм и инициативност при изпълнение на
служебните си задължения.
Наградите им се връчват
и по повод професионалния
празник на българската
полиция 8 ноември – Архангеловден.
Сред тях са петима тутракански полицейски служители - Диан Парашкевов, инсп.Деян Арабаджиев,
инсп.Мелин Рашидов, инсп.
Сурай Мехмед и мл.полицай
Коста Минев.
Отличени са още единадесет служители на група
„Охрана на обществения

ред” при РУ-Силистра,
трима от сектор „Пътна
полиция” и един от отдел
„Охранителна полиция” към
областната дирекция, както един от РУ-Дулово, един
от Участък – Айдемир и
трима експерти от Научнотехническата лаборатория.
Двама разследващи полицаи от отдел „Разследване”
също получават награди за
съществен личен принос в
разследването на конкретни дела.
На 8 ноември – Св. Архангел Михаил, традиционно се
отбелязва професионалният
празник на българската
полиция. Той е честван
за първи път през 1924
г., като инициативата за
отбелязването му е на
софийския градоначалник

о.з. подполк. Георги Кисьов.
Тогавашният министър
на вътрешните работи
и народното здраве Иван
Русев приема идеята и с
одобрението на Софийския
митрополит денят на св.
Архангел Михаил (21 ноември по стар стил) става

празник на полицаите. С
решение на Министерския
съвет, по предложение на
Националния полицейски
синдикат, традицията 8
ноември да се чества като
професионален празник на
българската полиция е възстановена през 1999 г.

„Винаги да вярваме в доброто" - предстои
патронният празник на СУ "Йордан Йовков"
Калина ГРЪНЧАРОВА
множество инициативи ще бъдат изпълнени дните през
следващата седмица в
тутраканското средно
училище "Йордан Йовков".
Всички те са посветени
на патронния празник,
който ще бъде отбелязан
на 21 ноември.
Под мотото "Ние, Езиците" ще премине 13 ноември - Ден на чуждите
езици, в който ще се
включат учениците от 2
до 12 клас. Същият ден в
Училищната библиотека
ще бъдат проведени две
тематични срещи - "Светът на Йовковите герои"
и „Винаги да вярваме в

С

доброто".
На следващия ден, в
Голямото фоайе на училището, ще бъде открита
изложба "Доброто и красивото в живота на хората",
а във фоайето на началния
етап на обучение ще бъде
организирано Арт ателие
съпроводено с изложбата
"Моята добрина".
В програмата за деня са
включени още презентация на тема "Колонизация
на Марс" и представяне на
макет на космическа совалка, както и изработване на лястовици - символ
на надеждата.
На 15 ноември учениците от 2-ри до 4-ти клас
ще участват в състезанието "Аз пиша краси-

во" и в Добротворческо
писане”Винаги да вярваме
в доброто”. Ще бъдат
подготвени и изложени
постери на тема ”Природните науки и прогреса”.
Съчинение на тема ”Моето училище "Йордан Йовков” ще пишат третокласниците и четвъртокласниците на 16 ноември.
Пак за тях е подготвена
и тематична викторина.
Постери с написан на ръка
текст по Йовкови герои е
другото събитие планувано за деня.
В „Магията на химията”
ще се впуснат учениците
на 17 ноември, когато
ще бъде открита и още
една изложба - „Цветна
хармония”.

Състезания по хандбал
и народна топка, както
масов крос са включени в
спортната част на празничната програма.
Патронният празник на
СУ "Йордан Йовков" ще започне в 9:30 часа на 21 ноември, когато всички ще
бъдат приветствани от
директора на училището
Анелия Калдарева и гостите на тържеството. Ще
бъде поднесен венец пред
паметника на писателя
Йордан Йовков, а в 17:30
часа в залата на Читалището ще започне големият празничен концерт,
на който своя талант ще
покажат възпитаниците
на училището.

ɢ ɪɢɛɧɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ³ ± 
ɜ ³Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɤɥɚɞɢɪɚɧɟ ɢ
ɩɨɳɢ³±ɜÄȽɨɪɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ   ɜɴɜ Äȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɦɟɬɨɫɴɛɢɪɚɧɟ³±ɜÄɈɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ³±
ɜÄɏɨɬɟɥɢɟɪɫɬɜɨɢɪɟɫɬɨɪɚɧɬɶɨɪɫɬɜɨ³±ɜÄɂɡɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
ɦɟɞɢɢɞɚɥɟɤɨɫɴɨɛɳɟɧɢɹ³
ɜ ȿɧɟɪɝɟɬɢɤɚ³ ±  ɜ Äɉɪɟɪɚɛɨɬɜɚɳɚɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ³±
ɜ ÄɌɴɪɝɨɜɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬ³ ± 
ɢɞɪ
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɚ
ɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟ ɟ ɫɥɟɞɧɨɬɨ ɨɬ
ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬ ɩɪɢ ɛɨɪɚɜɟɧɟ ɫ
ɨɬɤɪɢɬɨɝɴɧɨɬɤɴɫɨɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟɨɬɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ

ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢ ɢ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɧɢ ɭɪɟɞɢ   ɨɬ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɧɟɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬ 
 ɨɬ ɨɝɧɟɜɢ ɪɚɛɨɬɢ   ɨɬ
ɞɟɬɫɤɚɢɝɪɚɨɬɫɬɪɨɢɬɟɥɧɚ
ɧɟɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬ±ɢɞɪ
ɉɪɟɡ ɞɟɫɟɬɬɟ ɦɟɫɟɰɚ ɧɚ
 ɝ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Äɉɪɟɜɚɧɬɢɜɧɚ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ´ ɫɚ ɢɡɜɴɪɲɢɥɢ  ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɢ
 ɬɟɦɚɬɢɱɧɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
Ɉɬ ɜɫɢɱɤɢ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟ
ɫɚɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɉɨɢɫɤɚɧɟɧɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ
ɥɢɰɚɫɚɩɪɨɜɟɪɟɧɢɨɛɟɤɬɚ

ȼɪɴɱɟɧɢɫɚɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɂɡɩɪɚɬɟɧɢɫɚ
ɭɜɟɞɨɦɢɬɟɥɧɢɩɢɫɦɚɡɚɫɩɚɡɜɚɧɟ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɠɚɪɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɉɨ ɫɢɝɧɚɥɢ ɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɫɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɇɚ  ɨɛɟɤɬɚ ɜ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ ɫɚ ɢɡɞɚɞɟɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɡɚ ɩɨɠɚɪɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɂɡɞɚɞɟɧɢ ɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɡɚ ɫɬɪɨɟɠ ɧɚ 
ɨɛɟɤɬɚȼɪɴɱɟɧɢɫɚɚɤɬɚɡɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɢ
ɧɨɪɦɢɬɟɡɚɩɨɠɚɪɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɋɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɊȾɉȻɁɇ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚɭɱɚɫɬɜɚɥɢɜ
ɩɪɢɟɦɚɬɟɥɧɢɤɨɦɢɫɢɢ “ТГ”

Стартира нова мярка
за насърчаване на
мобилността на Състоянието на пожарната безопасност
безработните лица в Силистренска област
З
О

т 7 ноември т.г.,
дирекциите „Бюро по
труда“към Агенцията
по заетостта приемат заявления от безработни лица
за получаване на средства
за покриване на разходи
за наем, такса за ясла или
детска градина и интернет
услуги.
Тази възможност вече
имат безработни, които
са насочени към работно
място и сменят адреса си,
за да работят на повече
от 50 км далеч от дома
си.Средствата по мярката
се отпускат за не повече
от 12 месеца, като размерът им за тази година е до
200 лева месечно.
Новата мярка е регламентирана в чл.42, ал.3
с последните промени в
Закона за насърчаване на
заетостта и Правилника
за прилагането му. Тя ще
подкрепи семействата,
които не търсят работа
далеч от местоживеенето
си поради липсата на имот
в друго населено място и
невъзможността с трудовите си доходи да покриват
разходите за наем, грижа за

децата в детско заведение
и други услуги за нормален
жизнен стандарт.
Предоставяната финансова подкрепа за възстановяване на част от тези
разходи е насочена и към
младежите, напускащи
специализирани институции или ползващи социални
услуги в общността от
резидентен тип. Тя ще
насърчи териториалната
им мобилност и стимулира
мотивацията им за самостоятелен и независим от
институциите живот.
Успоредно с това създаването на условия за
по-голяма мобилност и активност на безработните
лица, и особено на тези
с професионални умения,
е в унисон с нарасналото
търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.
Подробна информация
може да се получи във
всяка дирекция „Бюро по
труда” и на официалната
страница на Агенцията по
заетостта в рубриката
„Насърчителни мерки за
безработни лица”.
“ТГ”

ɚ ɩɴɪɜɨɬɨ ɞɟɫɟɬɦɟɫɟɱɢɟ ɧɚ  ɝ ɩɨɞɟɥɟɧɢɹɬɚ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ³ɉɨɠɚɪɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ´ ɊȾɉȻɁɇ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɚ ɨɛɫɥɭɠɢɥɢ ɨɛɳɨ
ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɫɪɟɳɭ
ɡɚ ɫɴɳɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ  ɝ
Ʌɢɤɜɢɞɢɪɚɧɢɫɚɩɨɠɚɪɚ
ɨɬ ɤɨɢɬɨ  ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɡɚɝɭɛɢ ɢ ɜ  ɫɥɭɱɚɹ ɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɚ ɝɚɫɢɬɟɥɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
ɧɚɩɨɠɚɪɢɜɫɭɯɢɬɪɟɜɢɫɬɴɪɧɢɳɚɨɬɩɚɞɴɰɢɢɤɨɦɢɧɢɛɟɡ
ɞɚ ɫɚ ɧɚɧɟɫɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɳɟɬɢȼɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɴɫɫɴɳɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɧɚɝɛɪɨɹɬɧɚɩɨɠɚɪɢɬɟɫɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢ
ɟɫɩɨɜɟɱɟɩɨɠɚɪɢɬɟɛɟɡ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ ɡɚɝɭɛɢ ɫɚ ɫ 
ɩɨɦɚɥɤɨɂɡɜɴɪɲɟɧɚɟɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɢɬɟɥɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ
ɫɥɭɱɚɹɢɩɨɦɨɳɧɢɪɚɛɨɬɢ
ɜ  ɫɥɭɱɚɹ ɉɪɟɡ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɥɴɠɥɢɜɢ
ɩɨɜɢɤɜɚɧɢɹ
Ɉɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɞɨ
 ɝ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪɢ ɫɚ
ɡɚɝɢɧɚɥɢ ɞɜɚɦɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɢ
ɫɚɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɬɪɢɦɚ
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɢ ɟ
ɫɥɟɞɧɨɬɨɜ³ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ ɢ ɛɢɬɨɜɨ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ´±ɜ³ɋɟɥɫɤɨ
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След проверки - 35 деца
Инспекцията по труда с
Ден на отворените врати в Тутракан са постъпили в училище
фирми, а на работещите
тогава се начислява извънреден труд. Освен това,
Общинският съвет трябва
да приема решение за Празника всяка година, поясниха
инспекторите.
На срещата тутракански
работодатели поставиха
конкретни казуси със свои
работници напуснали работа и заминали в чужбина,

условия на труд. При проверките са установени 2 767
нарушения, от които 53,6%
са свързани с осигуряването
на здравословни и безопасни
условия на труд. Наложени
са 2 679 принудителни административни мерки. В 140
от случаите е потърсена
административно-наказателна отговорност на работодатели и на граждани.

439 посещения е осъществил екипът за обхват
в изпълнение на дейностите
по Механизма за съвместна
работа на институциите
по обхващане и задържане в
образователната система
на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст, стана
ясно на работната среща
проведена в залата на общинската администрация в
Тутракан.
Това е негова втора по
ред организационна среща,
на която участниците бяха

запознати с резултатите
от първия извършен обход
по домовете на учениците. А те сочат още, че
329 деца са в чужбина, 42
не са намерени на адрес, 6
са със заболявания и СОП
(специални образователни
потребности), а 5 отказват да посещават училище.
Данните от посещенията
показват още, че едно момиче е омъжено, а 35 са записани и вече са в училище.
Предстои нов обход на новоотпаднали деца и ученици
през 2017 г.
“ТГ”

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Калина ГРЪНЧАРОВА
нформационен Ден
на отворените врати в организиран от
Инспекцията по труда със
седалище Силистра бе проведен в Тутракан по повод
110 години от създаването
на Инспекцията по труда в
България.
В срещата участваха
двама главни инспектори Румяна Петрова и Марияна
Данаилова, и работодатели
от Тутракан и общината.
Липсата на разрешителни
за работа на непълнолетни,
дисциплинарни уволнения,
неплащане на извънреден
труд в празнични дни - това
са най-честите нарушения,
които Инспекцията по труда установява при проверки
в Силистренска област.
Главните инспектори разясниха новите промени в

И

Наредбата за работното
време. Тъй като се установяват повече нарушения
на подневното работно
време, те препоръчаха на
работодателите да ползват сумираното работно
време, като за целта е
необходимо работодателят
да издаде заповед за съответните длъжности, като
се посочи периода и графика
за работа. Посочено бе, че
сумираното работно време
е най-подходящо за длъжности от типа на барман,
сервитьор, продавач.
"Тутраканските фирми са
сравнително изрядни" - констатираха още те.
След дискусия стана ясно,
че решението на Общински
съвет-Тутракан Празникът
на града - 21 септември, да
е почивен и неприсъствен
ден, е задължително за
всички - държавни и частни

Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ЗАПОВЕД
№ РД-04-1088/16.10.2017 г.
гр. Тутракан

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɦɟɫɬɧɨɬɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɦɟɫɬɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɚɤɬɨɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɦɟɫɬɧɢɬɟɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ

НАРЕЖДАМ:

без да се обадят, без да оформят трудовата си книжка
и т.н. "Не може работникът
да е в Кодекса на труда, а
работодателят - в Наказателния кодекс" - категорични бяха те.
През деветте месеца
на тази година трудовите
инспектори са извършили
570 проверки за спазване
на трудовото законодателство и осигуряване на
здравословни и безопасни

За същия период са регистрирани 20 205 еднодневни
трудови договори в Силистренско, показва справка от
дирекция „Инспекция по труда” в Силистра. Договорите
са регистрирани от 156
земеделски стопани. Според
статистиката договорите са със 7000 повече от
миналата година и с това
инспекцията в Силистра се
нарежда на едно от челните
места в страната.

Най-често допусканите грешки
на младите земеделски стопани
Д

ържавен фонд „Земеделие” публикува
анализ за най-често
допусканите грешки при
подаването на заявленията
за подпомагане по подмярка
6.1. „Стартова помощ за
млади земеделски стопани"
от мярка 6 „Развитие на
стопанства и предприятия"
от Програмата за развитие
на селските райони за периода (ПРСР) 2014 - 2020 г.
Кандидатите, които искат да участват във финансовото подпомагане
по подмярката, са длъжни
да представят в ДФ „Земеделие“ пълния набор от

изискваните документи. От
тях трябва да става ясно
началното състояние на
земеделското стопанство,
какви дейности и инвестиции ще извършат и как
ще постигнат заложените
цели за развитието му.
Най-често допусканите
грешки по подмярка 6.1.
„Стартова помощ за млади
земеделски стопани" са
свързани с:
Û lÀÅÉËÀÅÍÈÉÛ ÊÉÊÕÆÈÀÈÃÛ
декларация или представен
документ;
Û lÀÌÕÉÍ½ÀÍÌÍ½ÃÀÛ È»Û
описаните площи и видове
култури с тези в бизнес

плана;
Û o»ÂÆÃÒÀÈÛ ¼ËÉÄÛ ÁÃ½ÉÍни, поради не навременно
отразяване на промени в
животновъдните обекти;
Ûo»ÂÇÃÈ»½»ÈÀÛ½Û¿»ÈÈÃÍÀÛ
между хартиен и електронен носител.
Анализът, в който са
обобщени най-често допусканите грешки на младите
фермери от предходни приеми, има за цел да улесни и
подпомогне земеделските
стопани при следващи кандидатствания. Когато се
подават неправилно окомплектовани документи, се
налага експертите от ДФ

„Земеделие“ да водят допълнителна кореспонденция със
стопаните, което води до
забавяне обработката на
проектите. Има и случаи,
в които след като кандидатите представят допълнително поисканите им
документи, да бъде установено, че те не отговарят на
условията за финансиране,
което води до издаване на
решение за пълен отказ.
На сайта на ДФЗ анализът е публикуван в секция
Анализи и статистики от
раздел „Програма за развитие на селските райони
2014-2020“.

Моторна "метла" се справя с есенните
листа в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
т скоро по улиците
в Тутракан може да
се види любопитна
машина-трактор, с която
се изсмуква есенните листа - в огромно количество
през характерния сезон.
"Метлата", всъщност, е
листосъбирач и е на общинското предприятие
"Комунални дейности". Неговият ръководител Нурай
Вехби беше категоричен,
че по този начин листата

О

се събират много по-бързо,
по-качествено, натоварени
са директно в трактора и
в рамките на работния ден
може да се свърши много
повече работа, отколкото
биха свършили общите работници-чистачи".
Листосъбирачът е закупен през миналата есен
за около 4 хил.лв., тогава
е пробван и е установено
с какво още трябва да се
дооборудва, за да е по-ефективен, посочи зам.-кметът

на общината Милен Маринов. Ремаркето е дооборудвано с мрежа, която да
предпазва разпиляването на

листата от силната струя.
"Доста се облекчи работата при масовия листопад"
- допълни още той.

,Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɫɴɛɢɪɚɧɟɢɢɡɜɨɡɜɚɧɟɧɚɛɢɬɨɜɢɨɬɩɚɞɴɰɢɩɪɟɡɝɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚ
 Ɉɬ ɜɫɢɱɤɢ ɢɦɨɬɢ ɧɚɦɢɪɚɳɢ ɫɟ ɜ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟ
ɝɪɚɧɢɰɢɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɫɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟɧɚɢɦɨɬɢɬɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɧɚɫɥɟɞɧɢɬɟɚɞɪɟɫɢɢɢɥɢɡɚɜɟɞɟɧɢɜȾɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɆɟɫɬɧɢɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɩɚɪɬɢɞɧɢɧɨɦɟɪɚ
ɚ ɍɥ³Ʌɭɞɨɝɨɪɢɟ´±ɢɦɨɬɢɫɧɨɦɟɪɚȺ
ɢɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɡɚɜɟɞɟɧɜȾɢɪɟɤɰɢɹÄɆɟɫɬɧɢ
ɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɩɚɪɬɢɞɟɧɧɨɦɟɪ

ɛ ɍɥ³Ɇɚɪɢɰɚ´±ɢɦɨɬɢɫɧɨɦɟɪɚ
ɢ
ɜ ɍɥ³ɂɜɚɧȽɚɛɪɨɜɫɤɢ´
ɝ  ɍɥ Äɏɟɦɭɫ´ ± ɢɦɨɬ ɫ ɧɨɦɟɪ  ɡɚɜɟɞɟɧ ɜ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ
³Ɇɟɫɬɧɢɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɩɚɪɬɢɞɟɧ
ɧɨɦɟɪ
ɞ ɂɦɨɬɚɡɚɜɟɞɟɧɜȾɢɪɟɤɰɢɹÄɆɟɫɬɧɢɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ´
ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɩɚɪɬɢɞɟɧɧɨɦɟɪ
ɤɴɦɆ
ɟ ɉɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɧɨɦɟɪɩɨɤɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚ
ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢ ɧɚ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚɜɟɞɟɧ ɜ ɨɬɞɟɥ ³Ɇɟɫɬɧɢ ɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɩɚɪɬɢɞɟɧɧɨɦɟɪ

Ɉɬɜɫɢɱɤɢɢɦɨɬɢɧɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚɧɚɦɢɪɚɳɢɫɟɢɡɜɴɧ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟɝɪɚɧɢɰɢɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɫɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟɧɚ
ɢɦɨɬɢɬɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ³Ʉɴɦɩɢɧɝɚ´ɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɬɢɦɨɬɢɬɟɧɚɦɢɪɚɳɢɫɟɜɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟɝɪɚɧɢɰɢɧɚ
ɫɟɥɚɬɚɨɬɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
,,Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬɨɫɴɛɢɪɚɧɟɢɢɡɜɨɡɜɚɧɟɧɚɛɢɬɨɜɢɨɬɩɚɞɴɰɢɜɢɡɢɪɚɧɨɜɬɨɱɤɚ,ɨɬɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɡɚɩɨɜɟɞɞɚɫɟ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɩɪɢɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɫɥɟɞɧɚɬɚɱɟɫɬɨɬɚɜɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɫɴɞɨɜɟɬɟɡɚɨɬɩɚɞɴɰɢ
ɁɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɩɴɬɢɫɟɞɦɢɱɧɨɩɨɝɪɚɮɢɤ
Ɂɚ ɫɟɥɚɬɚ ɨɬ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟɞɢɧ ɩɴɬ ɫɟɞɦɢɱɧɨ ɩɨ
ɝɪɚɮɢɤ
,,,ɈɬɢɦɨɬɚɡɚɜɟɞɟɧɜȾɢɪɟɤɰɢɹÄɆɟɫɬɧɢɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ´
ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɩɚɪɬɢɞɟɧɧɨɦɟɪ
ɧɚɦɢɪɚɳ ɫɟ ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ ÄȻɚɲɚ´ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɚɤɬɨ ɢ ɨɬ ɢɦɨɬɚ ɡɚɜɟɞɟɧ ɜ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ÄɆɟɫɬɧɢ
ɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɩɚɪɬɢɞɟɧɧɨɦɟɪ
ɧɚɦɢɪɚɳɫɟɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚÄɏɚɪɦɚɧɥɴɤɚ´ɜ
ɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɢɨɬɢɦɨɬɡɚɜɟɞɟɧɜȾɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɆɟɫɬɧɢɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢ´ɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɩɚɪɬɢɞɟɧ
ɧɨɦɟɪ)ɧɚɦɢɪɚɳɫɟɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚÄɏɚɪɦɚɧɥɴɤɚ´
ɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɫɴɛɢɪɚɧɟɢɢɡɜɨɡɜɚɧɟɧɚɛɢɬɨɜɢɨɬɩɚɞɴɰɢɩɪɟɡɝɞɚɧɟɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚ
,9 Ɉɬ ɢɦɨɬɢɬɟ ɧɚɦɢɪɚɳɢ ɫɟ ɢɡɜɴɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟ
ɝɪɚɧɢɰɢɧɚɫɟɥɚɬɚɨɬɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɫɴɛɢɪɚɧɟɢɢɡɜɨɡɜɚɧɟɧɚɛɢɬɨɜɢɨɬɩɚɞɴɰɢɩɪɟɡɝɞɚɧɟ
ɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚ
9Ɂɚɢɦɨɬɢɬɟɩɨɱɥɚɥɨɬɇɚɪɟɞɛɚɬɚɡɚɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ
ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɬɚɤɫɢ ɢ ɰɟɧɢ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ±ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɫɟ
ɩɨɥɡɜɚɫɚɦɨɩɪɢɩɥɚɬɟɧɢɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢɩɪɢɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɡɚɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɩɨɱɥɚɥɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɴɬ ɩɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɡɚɩɨɜɟɞ
ɜɴɡɥɚɝɚɦɧɚɁɚɦɟɫɬɧɢɤɤɦɟɬɚɩɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɧɚ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɂɚɩɨɜɟɞɬɚɞɚɫɟɞɨɜɟɞɟɞɨɡɧɚɧɢɟɬɨɧɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ Ʉɨɩɢɟ ɨɬ ɫɴɳɚɬɚ ɞɚ ɫɟ
ɢɡɥɨɠɢɧɚɬɚɛɥɨɬɨɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɫɝɪɚɞɚɬɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ±ɌɭɬɪɚɤɚɧɁɚɩɨɜɟɞɬɚɞɚɫɟ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɁɚɩɨɜɟɞɬɚɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɨɪɟɞɚɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Един от многото или пръв сред равни?
Адриан ВАСИЛЕВ
рез 2005 година прекарах няколко месеца
в град Галац, Румъния.
Една неделна сутрин реших
да вляза в първата срещната църква. В църква не бях
стъпвал от години.
Въпросният храм се оказа
голям. Може би по-голям от
русенския „Вси светии“.
Името му е „Св. Пантелеймон“. Стените му отвътре са скучно сиви, без
стенописи. Но огромният
(поне според мен) иконостас сияеше с благородната
пастелна топлина на иконописа с вековна давност.
В ляво от царските двери
беше иконата на братята
Кирил и Методи надписана
на чист български. Всичките икони бяха надписани
на български. Бях попаднал
в българската църква от
град Галац. Това беше първата изненада.
Втората ме очакваше в
двора на църквата. Близо
до дясната страна на абсидата видях красив обелиск
от полиран черен мрамор.
Върху него на български
беше написано „Тук почива Архимандрит Максим
Райкович роден в Дряново
през 1801 г. починал в Галац
през 1874 г. Бог да го прости.“ От двете страни на

П

паметника на двата езика
бяха изписани делата му.
Цитирам по памет: „Направил много за издигане на
църкви болници и училища

в България и Румъния за духовна и светска просвета
на неговите едноутробни
братя."
Третата изненада ме

очакваше току на излизане
от църковния двор. Върху
стената от към улицата
на къщата с №33 на ул.
„Николае Бълческу“ има
двуезичен надпис, който
съобщава на българи и румънци, че в този дом, между
1871 и 1872 години, е живял
Христо Ботев.
Три знакови съвпадения
само за една сутрин! Може
би не беше случайно – знае
ли човек!? Вече на кораба
„ровнах“ из социалните
мрежи. Кой е все пак Максим Райкович? Участник във
Велчовата завера, борец за
църковна независимост,
награден с Височайша заповед с висок руски орден за
участие в Кримската война
като полеви свещеник и
санитар… И все пак той
окончателно избира попрището на духовния пастир.
Той е първият българин
ръкоположен на висок църковен пост в румънската
църква. Като такъв Максим
Райкович учредява фондове
и сам дарява средства за
църкви, училища, стипендии
за ученолюбиви младежи.
Завещава цялото си богатство за родолюбиви
начинания. 1900 тогавашни
австрийски жълтици тежали около 6,5 кг злато.
Тогава за пръв път, далеч

Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Медалите на дядо
Посвещавам на тези, които мислят,
че България започва от тях.
Медалите на дядо без статут
на тъмно, в чекмеджето потъмняват
от старост, от забрава, от барут
от избледняла пехотинска слава.
До старостта достигнал със бастун
той с подвиг ни веднъж не се похвали,
а все разказваше на своя внук
за опакото скрито на медала.
„Убивал ли си, дядо, на война?“запитах по хлапашки, простодушно.
„Щът! Брат му бил от другата страна!“
всезнаещата баба ми подшушна.
За мене няма по-висок медал,
по-скръбен и за носене по-труден:
заради дълг към родната земя
да стреля срещу брат си бил принуден.

от всяко внушение и чужди коментари си позволих
макар и леко да се усъмня
в правотата на Каравеловото четиристишие:
„Не вярвам аз, че калугер
ще спаси раята свободата не ще екзарх,
иска Караджата!“
Искала е свободата всичко, и то - най-доброто! Дори

Ботев, за да напише огнената си поезия се е нуждаел
от две безкрайно прозаични
неща: покрив и хляб. В Галац
той ги е намерил под крилото на архимандрит Максим
Райкович. А свободата е
предоставила нам време
да решим какъв е Максим
Райкович: един от многото
или първи сред равни.

СУ "Христо Ботев" организира за втори път Млади журналисти
областно състезание по дигитални компетентности посетиха Русе

Калина ГРЪНЧАРОВА
сенно областно състезание по дигитални компетентности
се проведе на 28 октомври в Тутракан. То се организира за втори път от
Средно училище „Христо
Ботев" със съдействието
на Регионално управление
"Образование" - Силистра.
"Можем да се похвалим, че за разлика от
миналата година, когато
участниците бяха 80,
състезанието набира
сила - участниците са
над 100", конкретизираха
организаторите.
Ученици от 5-ти до
10-ти клас от девет
училища от Силистренска
област участваха в състезанието: от Силистра
- ПМГ „Св. Климент Охридски“, ОУ “Иван Вазов“,
ПГСУАУ „Атанас Буров“,
СУ „Никола Вапцаров“ и
ПГПТ „Евлогий Георгиев“,
ОУ „Христо Смирненски" -

Е

гр. Дулово, ПГМСС „Никола
Йонков Вапцаров“-с. Средище, ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий“ - с. Нова Черна
и СУ „Христо Ботев“ Тутракан.
Осигуряване на възможност за изява на знания, умения и компетентности в областта на
компютърните науки и
творческо използване на
съвременните информаци-

онни технологии за обработване на различен тип
информация при решаване
на проблеми е главната
цел на състезанието. То
се проведе в три възрастови групи. В първата
са V-VI клас, като според
регламента те получават
текст в разбъркан ред.
Мислено сглобят текста
и създават рисунка на
MS Paint в рамките на 90

минути.
На участниците във
втората група - 7-8 клас,
се предоставя файл с
текст, който променят
по зададени критерии за
форматиране и създават
компютърна презентация.
Време за изпълнение на
задачата - 120 минути,
оценяват се и двата
файла.
Участниците в най-голямата възрастова група
- 9-10 клас, се състезават в категорията „Дигитални компетентности“
като им се предоставя
условие на практическа
задача, чието изпълнение изисква работа с
продукти от MS Оfﬁce,
а времетраенето за изпълнението е 120 минути.
Оценяването на проектите се извършва от
компетентна комисия.
Резултатите ще бъдат
публикувани на сайта на
училището http://hrbotev.
tk/ до 13 ноември, а връчването на наградите ще
се състои на 17 ноември,
в СУ “Христо Ботев“ - в
навечерието на патронния празник на училището.

колата по творческо писане и журналистика към Общински център за извънучилищни дейности в Тутракан
бе на екскурзия в Русе.
Малките журналисти посетиха Екомузея, направиха
си снимка пред макета на
вълнистия мамут, запознаха се с различни експонати
от биоразнообразието на
Дунавския регион, видяха

Ш

най-големия сладководен
аквариум с дунавски риби в
България и още интересни
неща. След това в Синема
Сити Русе гледаха филма
"Геобуря", посветен на замърсяването на планетата.
С разходка в МОЛ Русе
завърши едно емоционално, интересно и полезно
пътуване в дъждовния 28
октомври.
“ТГ”
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делфин" за
Пръст от костницата на загиналите "Златен
Жеко Попов от Нова Черна
в Тутраканската епопея е поставена
в основите на възстановения
Всебългарски лъв в София
от стр. 1
ɉɴɪɜɚ ɋɨɮɢɣɫɤɚ ɞɢɜɢɡɢɹ
ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɤɚɬɨ ɀɟɥɹɡɧɚɬɚ
ɞɢɜɢɡɢɹɛɟɩɨɱɟɬɟɧɚɫɜɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɟɧ ɜɨɟɧɧɨɰɴɪɤɨɜɟɧ
ɪɢɬɭɚɥ
ɉɨɩɨɤɚɧɚɧɚɤɦɟɬɚɧɚɋɨɮɢɹ  Ƀɨɪɞɚɧɤɚ Ɏɚɧɞɴɤɨɜɚ
ɜ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ ɜɡɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɢ ɤɦɟɬɚ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ  ɞɪ
Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɤɨɣɬɨɢɡɧɟɧɚɞɚɜɫɢɱɤɢɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɫ
ɠɟɫɬɚɜɪɴɱɢɝɢɥɡɚɫɩɪɴɫɬɨɬ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥȼɨɟɧɧɚɝɪɨɛɧɢɰɚ
  ɝ ɤɪɚɣ ɫ ɒɭɦɟɧɰɢ
ɤɨɹɬɨɛɟɡɚɪɨɜɟɧɚɜɨɫɧɨɜɢɬɟ
ɧɚɦɨɝɢɥɚɬɚɫɅɴɜɚ
ɂɫɬɨɪɢɹɬɚ ɫɨɱɢ ɱɟ ɧɚ 
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ ɩɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɚɚɬɚɤɚɬɚɡɚɩɪɟɜɡɟɦɚɧɟɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɤɪɟɩɨɫɬɉɴɪɜɢ
ɫɨɮɢɣɫɤɢ ɩɨɥɤ ɤɨɣɬɨ ɬɨɝɚɜɚ
ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ ɬɚ ɉɪɟɫɥɚɜɫɤɚ
ɞɢɜɢɡɢɹɫɟɨɬɥɢɱɚɜɚɩɪɢɩɪɟɜɡɟɦɚɧɟɬɨɧɚɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟʋ

ɌɚɤɚɢɡɝɥɟɠɞɚɥɆɟɦɨɪɢɚɥɴɬɜɋɨɮɢɹɩɪɟɡɬɟɝɨɞɢɧɢɧɚ
ɦɢɧɚɥɢɹɜɟɤ

ɜɌɪɟɬɢɹɫɟɤɬɨɪɧɚɤɪɟɩɨɫɬɬɚ
ɢɩɪɨɛɢɜɚɧɚɝɥɚɜɧɚɬɚɪɭɦɴɧɫɤɚɨɬɛɪɚɧɢɬɟɥɧɚɥɢɧɢɹ
Ɇɧɨɡɢɧɚ ɡɧɚɹɬ ɚ ɧɹɤɨɢ ɫɚ
ɛɢɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ ɱɟ ɩɪɟɞɢ
ɝɜɝɪɚɞɢɧɤɚɬɚɩɪɟɞɇȾɄ
ɟɫɬɨɹɥɦɟɦɨɪɢɚɥɜɩɚɦɟɬɧɚ

ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɜɨɣɧɢɰɢɨɬɉɴɪɜɢ
ɢ ɒɟɫɬɢ ɩɟɯɨɬɧɢ ɫɨɮɢɣɫɤɢ
ɩɨɥɤɨɜɟ ɡɚɝɢɧɚɥɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚ Ɇɟɠɞɭɫɴɸɡɧɢɱɟɫɤɚɬɚ ɢ ɉɴɪɜɚɬɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɢɇɚɞɢɦɟɧɚ
ɢɡɩɢɫɚɧɢɧɚɬɪɢɜɧɭɲɢɬɟɥɧɢ

ɩɚɦɟɬɧɢ ɩɥɨɱɢ ɡɚɫɬɚɧɚɥɢ
ɩɨɞ ɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚ ɛɭɤɜɚɬɚ ɉ
ɫɚɡɚɝɪɚɠɞɚɥɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɬɨ ɨɤɨɥɨ ɥɴɜɚ ɜ ɰɟɧɬɴɪɚ ɧɚ
ɦɟɦɨɪɢɚɥɚ ɇɟɫɴɦɧɟɧɨ ɤɪɚɫɢɜɦɟɦɨɪɢɚɥɴɬɩɨɫɬɪɨɟɧɢ
ɨɬɤɪɢɬ ɨɬ ɰɚɪ Ȼɨɪɢɫ ,,, ɩɪɟɡ
ɝɟɪɚɡɪɭɲɟɧɩɪɟɡ
ɝɡɚɞɚɫɟɩɨɫɬɪɨɢɧɚɧɟɝɨɜɨ
ɦɹɫɬɨɋɟɞɦɨɤɪɢɥɢɹ
ɝɨɞɢɧɢȻɴɥɝɚɪɢɹɤɨɣɬɨɜɪɟɦɟɬɨɫɚɦɨɪɚɡɪɭɲɢ
ɉɪɟɞɫɬɨɢ ɰɹɥɨɫɬɧɨ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɜɨɣɧɢɲɤɢɹ
ɩɚɦɟɬɧɢɤ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟ ɱɟ ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɜ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬɨɬɫɟɩɬɟɦɜɪɢɝ
ɢɡɩɪɚɬɢɩɢɫɦɨɞɨɇɚɪɨɞɧɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɫɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɌɭɬɪɚɤɚɧɞɚɛɴɞɟɨɛɹɜɟɧɡɚȽɪɚɞ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɛɨɣɧɚɫɥɚɜɚ

Нашият конкурс - "Вкусно училище"!
Äȼɤɭɫɧɨɭɱɢɥɢɳɟ´ɟɧɨɜɚɬɚɧɢɪɭɛɪɢɤɚɤɨɹɬɨɫɬɚɪɬɢɪɚɫɤɨɧɤɭɪɫɌɨɣɳɟɩɪɢɤɥɸɱɢɞɨɤɪɚɹɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟ
ɱɟɦɚɣɤɢɢɛɚɛɢɚɡɚɳɨɧɟɢɬɚɬɤɨɜɰɢɢɞɹɞɨɜɰɢɭɱɚɬɞɟɰɚɬɚɜɧɭɰɢɬɟɫɢɞɚɩɪɢɝɨɬɜɹɬɪɚɡɥɢɱɧɢɹɫɬɢɹɊɚɡɤɚɠɟɬɟɧɢ
ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɟɧɧɚɱɢɧɦɨɠɟɢɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɨɤɚɤɫɟɫɥɭɱɜɚɬɨɜɚɤɭɥɢɧɚɪɧɨɨɛɭɱɟɧɢɟȾɨɛɚɜɟɬɟɢɫɧɢɦɤɢɢɝɢɢɡɩɪɚɬɟɬɟɧɚ
HPDLOWJEJ#DEYEJɇɚɣɧɚɩɪɟɞɳɟɝɢɩɭɛɥɢɤɭɜɚɦɟɚɫɥɟɞɬɨɜɚɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟɳɟɧɚɝɪɚɞɢɦɫɛɟɡɩɥɚɬɟɧɚɛɨɧɚɦɟɧɬɡɚ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫɡɚɝɢɨɳɟɧɟɳɨ

Готвили, яли, пили и се веселили
аба Руми от Тутракан
има две внучки - Даная
и Радейна. Даная ходи
на училище, а Радейна в детската градина. Там ги учат
на всичко освен… на готвене. И баба Руми реши да им
стане „вкусна” учителка.
Отначало Даная и Радейна
не приеха възторжено идеята, защото смятаха, че децата трябва само да ядат,
а не да готвят. Обаче баба
им ги пръсна с вълшебно

Б

мандва Радейна.
- Още не - каза учителката баба Руми. - Трябва да
сложим плънка.
И започнаха да слагат:
лютеница за намазване, колбас за украса, кисели краставички, сладка царевица и
кашкавал.
- А сега, хайде да ядем! отново викна Радейна, но
баба Руми и Даная се засмяха - Нека първо да се изпече
във фурната половин час на

200 градуса.
Този половин час мина
много бавно за Радейна, но
когато пицата стана, всички ядоха, пиха и се веселиха.
Дори мама и татко.
- А утре сама ще я направя - каза Радейна, докато си
облизваше пръстите.
Р.S.: И вашите деца могат да се научат да правят
такава пица. Станете им
учители!
брашно и те се превърнаха в
начинаещи готвач-принцеси.
- Сега ще правим това,
което най-много обичате,
пица - каза бабата.
Даная се усмихна до уши и
запретна ръкави, а Радейна
преглътна с очакване.
И се започна…
Омесиха, значи, тесто от
750 гр. брашно, 300 мл прясно мляко, 200 мл топла вода,
1 яйце, 2 ч.л. захар, 1 кубче
мая, 1 ч.л. сол, 3 с.л. олио.
Разточиха го с точилка и го
сложиха в тавата.
- Хайде да ядем! - изко-

зявени самодейци,
приятели и любители
на художествената
самодейност се събраха
в една от залите на НЧ
"Васил Йорданов-1942 г." в
с. Нова Черна по покана на
Читалищното настоятелство. Поводът бе връчването на годишната награда
"Златен делфин", която се
дава за четиринадесети
пореден път. Тази година с
нея беше удостоен самодеецът Жеко Попов дал много
години труд за запазване на
фолклорното богатство и
развитието на читалищната дейност.

И

С презентация беше представен неговият живот в
читалището и на сцената.
Наградата бе връчена от
председателя на Читалищното настоятелство
Тодорка Владимирова. От
своя страна Жеко Попов
изказа голяма благодарност
за оказаното му доверие
и изрази своето уважение
към присъстващите. Неговият син Валентин не скри
своите сълзи от радост и
възторг, внуците му Георги
и Жасмина го дариха с прегръдки, а приятели и самодейци му пожелаха здраве и
нови успехи!
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ОБЩЕСТВО
Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от
ЗОбС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Главиница на ОбС Главиница
и в изпълнение на Решение № 298 по протокол №
32/12.10.2017 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижими имоти - частна общинска
собственост, както следва:

Публичният търг да се проведе на 05.12.2017 год. в
Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в
часовите диапазони, упоменати в таблицата.
Тръжната документация се получава всеки работен
ден от Информационния център на община Главиница.
Краен срок за закупуване на тръжна документация и
подаване на заявления за участие в търга – 01.12.2017
г. Информация за провеждане на търга и документи
за участие се съдържат в тръжната документация.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.: 086362128

Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС,
чл.4, чл.8 и чл.9 от Наредба №27 на Общински съвет
- Главиница за стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен
фонд и във връзка с изпълнение на Решение №295 по
протокол № 32 от 12.10.2017 г. на ОбС Главиница,
Община Главиница открива процедура за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем за срок от 10 години на недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ, както следва:
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5000 лв., 900 евро и
1855 долара - за ало-измамници
74-годишен силистренец
е поредната жертва на телефонните измамници. Той
бил въвлечен в популярната
напоследък престъпна схема за участие в полицейска
операция по залавяне на
измамници. Първоначално
мъжът получил обаждане с
искане на пари за лечение
на близък, но не се поддал, след което последвали
закани за саморазправа.
После с човека се свързал
мъж, представящ се за полицейски служител, който
обяснил, че в района се
провежда акция по залавяне на измамници и поискал
съдействие. Доверявайки
се на чутото, възрастният
силистренец хвърлил през

Нови книги

балкона си 5000 лв., 900
евро и 1855 долара. По случая е образувано досъдебно
производство.

От полицията отново
призовават: Не давайте пари на непознати!
Не съществува практика полицията да иска
пари от гражданите за
изпълнение на служебните си задачи. Имайте
предвид, че всяко телефонно обаждане с искане на пари под различни
предлози е измама! Не
се доверявайте, свържете се с близките си
или сигнализирайте на
тел.112.
“ТГ”

Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл.15 и чл.72 от
Наредба № 3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в
изпълнение на Решение № 296 по протокол № 32 от 12.10.2017 г.
на ОбС Главиница, Община Главиница обявява конкурс за отдаване
под наем за срок от 5 години на част от четириетажна административна сграда с идентификатор №15031.501.419.1, предмет на АПОС
№ 3020/23.04.2012г. (обособена част от етаж I, представляващо
„ведомствено кафе“ и прилежащи части)“.
Конкурсът ще се проведе на 05.12.2017 г. от 11:30 часа в заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община
Главиница.
Получаването на документацията се извършва всеки работен
ден от 09:00 часа до 16:00 часа, след представяне на документ за
закупуването й. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1, административната сграда
на Община Главиница, ул.“Витоша“ 44.
Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16:00 часа на 01.12.2017 г.
В конкурсната документация се съдържа информацията за провеждане на конкурса.

ечелим още един шанс
да преобразим живота си – с пленителния
роман на Виржини Грималди
„Първият ден от остатъка
от живота ми”!
„Първият ден от остатъка от живота ми“ (превод:
Красимир Петров, 272 стр.,
цена: 15 лв.) ни запознава с
Мари на прага на четиридесетте й години, когато
най-сетне е събрала кураж
да разчупи рамките на
своя свят. А последният е
съставен от дом, за който
се грижи, две пораснали дъщери, които вижда веднъж
седмично, и съпруг, който
дори не се опитва да скрие
поредното си завоевание.
По време на околосветското пътешествие на борда
на луксозен лайнер Мари
не намира усамотение и
спокойствие, но среща
младата Камий, която от-

П

чаяно се опитва да се
отърси от комплекса
на „дебеланата в компанията“, и шейсетгодишната Ан, която
дири лек за разбитото
си сърце. Историите
на трите изправени
на кръстопът жени
постепенно се сливат в една, в края, на
която всяка от тях
открива, че любовта
и приятелството не
са измислица на писатели и сценаристи и
че никога не е късно
животът да започне
отначало.
Родена през 1977
г., Виржини Грималди
пише от дете, когато
подарява собствени
стихове за рождените
дни на приятелчетата
си. Понастоящем е известна блогърка – в Жена,
сладка жена описва живота
си, но и включва размисли
и кратки разкази (за тази
си дейност получава наградата E-crire Auf minin).
Написва два хумористични
романа в сътрудничество с
други писателки. Следват
трите й собствени романа,
още първият, от които,
„Първият ден от остатъка
от живота ми“, придава
ново измерение на известността й, превръщайки се
в любимо четиво на всеки,
който има нужда от „глътка кислород" и спечелвайки
си възторжени читателски
коментари, както и препоръката „да се прочете по
спешност“.

"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

Търгът да се проведе на 05.12.2017г. от 13:00 часа
в Заседателната зала, IV етаж в сградата на Община
Главиница, ул. „Витоша“ №44.Информация за провеждането на търга се съдържа в тръжната документация.
Повторни търгове при неявяване на кандидати, да се
проведат на 12.01.2018 г. и 15.02.2018 г. на същото
място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни
документи, оглед на обекта и подаване на заявления
за участие до 16:00 часа на 11.01.2018 г и 13.02.2018 г.

 ± 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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9 - 15.11.2017 г.

Ɇɟɠɞɭɞɜɟɞɟɰɚ
Ɇɨɦɢɱɟɬɚ ɩɨɦɧɟɬɟ ɉɪɚɌɜɨɟɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɦɨɥɢɥɢ ɜɢɥɧɨ ɩɨɞɛɪɚɧɢɬɟ ɥɸɛɨɜɧɢɫɟɩɪɟɞɢɜɟɱɟɪɹ"
ɰɢɦɨɝɚɬɞɚɡɚɦɟɧɹɬɧɹɤɨɥɤɨ
ɇɟɦɨɹɬɚɦɚɣɤɚɦɨɠɟɞɚ ɜɢɫɲɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɬɜɢ

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Скорпион
акам си аз Стрелеца, но на
пътя ми все още стои Скорпионът. И май че взехме да ставаме приятели.
А пък да си приятел със Скорпиона е голяма работа.
Казват било истинско щастие. И аз взех че се престраших и го погалих по жилото. Обаче да знаете
какво ми беше... Разтуптя ми се сърцето. Качи ми се
кръвното. Не ти е работата. А той взе, че се разтопи.
Разтопен Скорпион виждали ли сте? Такъв Скорпион
може да пази тайната ти дори ако го е разпънала
инквизицията. Той ще се втурне да спасява д…то ти,
каквито и препятствия да има. Той ще ти се притече
на помощ, загърбвайки интересите си. Той, той, той…
ще направи всичко за тебе - своя приятел.
Но ако ти го предадеш? Леле, мале, идея си нямаш
какво може да стане. На първо време ще ти стъжни
животеца. Ще усещаш неговото отмъщение дълги
години. И ще се каеш жестоко, че си се лишил от
ценното му приятелство.
Затова не го прави. Просто не го предавай и всичко
ще е наред. Ще можеш без страх да галиш жилото му,
защото то няма да бъде пълно с отрова, а с любов.
Това разбрах след като се сближихме със Скорпиона.
И тръгнахме двамата - рамо до рамо към… естествено, към Стрелеца с надеждата, че няма първо да
стреля после да пита, защо го търсим.

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

Ч

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

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

Сканди

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

СМЯХ
 ɂɡɜɢɧɟɬɟ ɳɟ ɦɢ ɤɚɠɟɬɟ
ȿɞɧɚ ɠɟɧɚ ɪɚɡɩɪɚɜɹ ɧɚ
ɤɭɪɫɴɬɧɚɫɟɤɫɚɫɩɪɹɦɨɞɨɥɚ- ɩɪɢɹɬɟɥɤɚɬɚɫɢ
ɪɚɜɦɨɦɟɧɬɚ"
 ɇɚɭɱɢɯ ɱɟ ɦɴɠɴɬ ɦɢ ɦɢ
ɢɡɧɟɜɟɪɹɜɚ ɋɟɝɚ ɫɟ ɱɭɞɹ
ɏɢɪɭɪɝ ɜɡɢɦɚ ɞɭɦɚɬɚ ɧɚ ɞɚɥɢɞɚɦɭɤɚɠɚ"
ɛɚɧɤɟɬ
 Ɂɚɳɨ" Ɍɨɣ ɢ ɛɟɡ ɬɨɜɚ ɫɢ
ɇɢɟɯɢɪɭɪɡɢɬɟɢɦɚɦɟɦɧɨ- ɝɨɡɧɚɟ
ɝɨɜɪɚɝɨɜɟɧɚɬɨɡɢɫɜɹɬ
Ɉɬɡɚɥɚɬɚɫɟɱɭɜɚɝɥɚɫ
ɐɢɝɚɧɢɧɤɴɦɫɢɧɚɫɢ
± Ⱥ ɩɴɤ ɤɨɥɤɨ ɢɦɚɬɟ ɧɚ
Ɇɚɥɴɤɫɢɞɚɩɭɲɢɲ
ɨɧɡɢ
ɂɬɢɫɢɩɭɲɢɥɜɩɟɬɢɤɥɚɫ
Ⱦɚɚɦɚɜɩɟɬɢɤɥɚɫɛɹɯɧɚ
ɇɚɦɴɠɜɉɟɧɫɢɥɜɚɧɢɹɦɭ ɩɢɤɥɶɨ
ɩɪɢɫɴɞɢɥɢ  ɩɨɧɟɠɟ
ɞɨɤɬɨɪɦɭɩɪɟɦɚɯɧɚɥɝɪɟɲɧɢɹ
ɀɢɜɹɥɧɹɤɨɝɚɟɞɢɧɩɪɢɧɰ
ɬɟɫɬɢɫ Ʉɨɝɚɬɨ ɝɨ ɩɢɬɚɥɢ ɡɚ ȼɟɞɧɴɠɬɨɣɩɨɩɢɬɚɥɩɪɟɤɪɚɫɤɨɦɟɧɬɚɪɦɴɠɴɬɤɚɡɚɥ
ɧɚɬɚ ɩɪɢɧɰɟɫɚ ɨɬ ɫɴɫɟɞɧɨɬɨ
Ɂɚɩɨɫɥɟɞɟɧɩɴɬɯɨɞɹɩɪɢ ɤɪɚɥɫɬɜɨ
ɬɨɹɡɴɛɨɥɟɤɚɪ
ɓɟɫɟɨɦɴɠɢɲɥɢɡɚɦɟɧ"
Ɍɹɨɬɝɨɜɨɪɢɥɚ
ɁɴɛɨɥɟɤɚɪɹɬɆɨɲɟɫɟɯɜɚɇɟɡɚɧɢɳɨɧɚɫɜɟɬɚ
ɥɢɧɚɩɪɢɹɬɟɥ
ɂ ɩɪɢɧɰɴɬ ɠɢɜɹɥ ɞɴɥɝɨ ɢ
Ⱦɴɳɟɪɹɬɚɢɬɹɫɟɜɤɥɸɱɢ ɳɚɫɬɥɢɜɨ
ɜɫɟɦɟɣɧɢɹɛɢɡɧɟɫ
ɂɬɹɥɢɫɬɚɧɚɡɴɛɨɥɟɤɚɪ
Ɇɴɠ ɫɟ ɩɪɢɛɢɪɚ ɜɤɴɳɢ ɢ
ɛɟ"
ɡɚɜɚɪɜɚ ɠɟɧɚ ɫɢɜ ɥɟɝɥɨɬɨ ɫ
ɇɟɫɥɚɞɤɚɪɤɚ
ɧɟɝɨɜ ɩɪɢɹɬɟɥ ȼɡɢɦɚ ɩɢɫɬɨɥɟɬɚ ɢ ɝɨ ɡɚɫɬɪɟɥɜɚ ɀɟɧɚɬɚ
Ɇɴɠɢɠɟɧɚɜɥɢɡɚɬɜɤɚɛɢ- ɫɬɚɧɚɥɚ ɨɬ ɥɟɝɥɨɬɨ ɢ ɤɚɡɚɥɚ
ɧɟɬɚɧɚɡɴɛɨɥɟɤɚɪ
ɫɭɤɨɪ
ɋɭɩɨɣɤɚɢɥɢɛɟɡɭɩɨɣɤɚ"
Ɍɢɡɚɬɨɜɚɨɫɬɚɧɚɛɟɡɩɪɢɩɢɬɚɥɟɤɚɪɹɬ
ɹɬɟɥɢ
Ȼɟɡɭɩɨɣɤɚɬɜɴɪɞɨɪɟɲɚɜɚɦɴɠɴɬ
Ɇɟɠɞɭɧɟɩɨɡɧɚɬɢɜɛɚɪɚ
 Ȼɪɚɜɨ  ɤɚɡɜɚ ɡɴɛɨɥɟɤɚɉɨɫɥɟɞɧɨɩɢɬɢɟɉɪɟɤɚɥɹ
ɪɹɬɇɚɣɩɨɫɥɟɫɟɩɨɹɜɢɟɞɢɧ ɥɢɫɚɥɤɨɯɨɥɚɧɚɞɪɭɝɢɹɞɟɧ
ɯɪɚɛɴɪɩɚɰɢɟɧɬ
ɫɴɦ ɤɚɬɨ ɩɪɟɛɢɬ ɂ ȼɢɟ ɥɢ
 ɋɹɞɚɣ ɧɚ ɫɬɨɥɚ ɫɤɴɩɚ  ɫɬɟɬɚɤɚ"
ɤɚɡɜɚɦɴɠɴɬ
ɇɟȺɡɫɴɦɟɪɝɟɧ

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Футболните страсти ще продължат през
пролетта
Калина ГРЪНЧАРОВА
авърши есенния полусезон на областното
футболно първенство,
Западна група. При мъжете
ФК "Трансмариска" (Тутракан) се класира на 8-то място, а при децата - на 4-то.
Треньорът на ФК "Трансмариска" Тодор Тодоров
благодари на ръководството на Общината, на Марин
Бежев, Гюрсел Александров,
Йордан Стойков от "Зърнени храни", на тутраканската общественост и,
разбира се, на момчетата
от футболния клуб за подкрепата и съдействието,
което всички те оказват. В
момента, по обективни причини, треньорът е в Сливен,
но разказа за последната
среща от XVIII-я кръг, която
Тутракан домакинства и
завърши с победа - 2:0 над
"Спортист" (Кайнарджа).
Голмайстори за полусезона
са Гюрсес Александров с
11 точни попадения. Калоян
Чимидялков е с 5 гола.
Интересен момент е

9 - 15.11.2017 г.

Старостта не е порок!
Урок № 17

Сълзите на старостта

З

е, това не е урок. Няма да ви уча как и защо да плачете, макар
да казват, че сълзите са естествена реакция на необходимостта да се отървем от натрупаната емоция. Няма да ви уча.
Просто искам да поговорим за сълзите на възрастта.
Когато баща ми беше жив, все се чудех защо сълзите почти винаги
са на очите му. Стане нещо лошо - той плаче. Стане нещо хубаво - пак
плаче. И тогава с досада забелязах, че не само той, всички възрастни
плачат да щяло и нещяло. Тогава не ги разбирах, обаче… сега и аз
плача. Защо ли? Заради спомените, заради романтичен филм, заради
нечий разказ и за какво ли още не.
Когато видиш някой да плача, първата ти дума е да му кажеш: „Не
плачи, всичко ще се оправи.” Обаче няма да се оправи. Младостта
няма да се върне, порасналите деца няма да станат малки. Любимият
човек няма да възкръсне. Старостта пролива сълзи, заради изживения
живот. Не е ли това парадокс? Да плачеш, защото си живял и живееш.
Искам да кажа на младите: „Не гледайте с присмех на влагата в
очите на възрастните хора! Тя в момента пълни сърцата ви. Още е
капка. След година капките ще станат две. А след няколко десетилетия чашата ще прелее. И вие ще започнете да плачете. За какво
ли? Ами за няма нищо.”
И ми идва на ум едно стихотворение:
Сълзица капна на дланта ми.
Погледнах в нея и видях жена
с коси по старчески прибрани,
с оставена от времето безмилостна следа.

Н

гостуването на детския Тодоров. - Контактите ни с ме и среща на наш терен."
отбор на "Трансмариска" тях ще продължат, очакваСнимка: Искра ДИМОВА
на връстниците им от
"Дунав" (Русе). "Макар и да
загубихме с 0:6, срещата
се превърна в истински
празник за децата - каза

Забавна въпросителница

1. На кое животно мечтаят да се качат всички?
а/ на слон
б/ на жираф
в/ на ягуар
2. Кой е любимият спортен уред на шведите?
а/ гири
б/ шведска стена
в/ щанги
3. Кое животно не чака с нетърпение Коледа?
а/ лъвът
б/ свинята
в/ маймуната
4. Как се нарича сестрата на Лимона?
а/ Портокалка
б/ Лимонада
в/ Сливка
Отговори от миналия брой: 1-А, 2-Б, 3-А, 4-Б

Нима съм аз? Кажи ми, боже!
Това ли е останало от младостта?
Как неусетно да премине може
живота ти като въздишка на мига.
И сълзите като пороя заваляха,
а образът подобно еднодневка отлетя.
Те сякаш изцелението мое бяха,
възраждащи една душа.
Нека не се срамуваме от сълзите си, мои приятели! Нека си поплакваме за щяло и нещяло. Това е последицата от живота. Да препълни
чашата със сълзи!

Оптимистката

Мамо,прочети ми!
ƩƽǈǇǅǜǏǍǋǇƽǁǃǅǜ

рока Ивчо си научил,
че на семейство май
е случил, но трябва
да го дава по така... да
ръси бебешки слова. И
за насладата на всички,
започнал първо с неразбрани срички. Най първо

У

„мати” произнесъл, така
родителите си „почесал",
че те добро са същество,
не „мама”, „тати”, а едно.
И както биберона смучел,
на хеви метъл той се учел.
Щом баба намаляла звук,
надавал рев прекрасният й
внук. С шума се примирили,
родителите му унили.
Веднъж дори видял бащат а как м ай к ат а си
тръскала главата.С три
пръста вдигала ръка и някак странно си отваряла
уста. Уплашен казал, що за
простотия, но за детето

сетил се горкия, че вместо
майката сина да обучава,
той насадил й тая плава.
Ядосано запътил се към
тях, но произнесъл само „
АХ”. Те двамата поклащали
се в такт на рока и гледка
представлявали жестока.
Жена и бебе, бебе и жена
били обсебени от рокаджийска свобода.
Отишъл таткото до
магазина и купил вещ необходима. Синът се обзавел
с метъл боди, напук на
бебешките моди.
Облечен с него Ивчо

засиял и цялата си каша
той изял, /макар че каша
не обичал, с нея гадно се
запичал/.
И щом дома във сън замрял, отново тихо Ивчо си
запял:
Long live rock and roll
Long live rock 'n' roll
Long live rock and roll
Let it liv
Заслушан в песента му,
Сънчо го гледал докато
изгрее Слънчо...
Следва продължение

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 ноември - Алириза ХАСАН, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Тутракан
11 ноември - Радка СТЕФАНОВА, Библиотекар, НЧ
"Васил Йорданов-1942 г.", с. Нова Черна, община Тутракан
11 ноември - Сузан АКИФ, Директор на Дирекция "Обща
администрация", Община Главиница
11 ноември - Ертунч АХМЕД, Общински съветник,
ОбС-Главиница
11 ноември - Надежда ТОРЛАКОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 ноември - Стефан АНГЕЛОВ, Кмет на с. Зафирово,

община Главиница
12 ноември - Мартин ВЪЛЧЕВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 ноември - Георги АЛЕКСИЕВ, Земеделски производител, с. Нова Черна, община Тутракан
13 ноември - Светлана ГВОЗДЕЙКОВА, "Български
пощи", Тутракан
14 ноември - Станимир КРЪСТЕВ, Шофьор, Община
Тутракан
14 ноември - Феджри БИЛЯЛ, Кмет на с.Зарица, община Главиница

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

