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Мемориал „Военна гробница-1916” е обявен
за историческа културна ценност
с национално значение
ъс заповед на Министерството на културата от м.януари
2018 г. се променя наименованието, видовата
характеристика и категорията на обект Мемориален

С

комплекс "Военна гробница
- 1916", с. Шуменци, община
Тутракан от културна ценност с категория "Местно
значение" в единична историческа недвижима културна стр. 4

Сашо Андреев - Спортист на годината! "Броеница на щастието" Спортисти, институции и учители - наградени за
за епилепсията и умението
добра съвместна работа с Община Тутракан
да живееш щастливо
Н
а 12 февруари 2018
г., втория понеделник
на февруари, се отбелязва Европейския ден на
епилепсията. Денят е определен през 2015 г., съгласно
решение на Международното бюро за епилепсията
(IBE) и Международната
лига срещу епилепсията
(ILAE). Целта е да се повиши информираността на обществото за заболяването
и за значението на изследванията за откриването и
лечението му.
У нас денят се отбелязва
по инициатива на Асоциацията на родители на деца
с епилепсия (АРДЕ). Това
е и поводът да потърся
Ивет ЛОЛОВА - авторка
на книгата „Броеница на
на стр. 3
Калина ГРЪНЧАРОВА
о-бързо, по-високо, посилно! Това са ключовите думи в спорта,
в основата, на който е
заложена борбата за всеки
метър, за всяка секунда, но
не и на всяка цена - с тези
думи водещият Васил Дойнов, мл.експерт "Младежки
дейности и спорт" откри
церемонията по връчване
на наградите "Спортист на
годината - 2017", която се
проведе в последния ден на
м. януари. По традиция, всяка година Община Тутракан
връчва своите награди за
постижения в областта на
спорта. Различната нотка
този път внесоха специалните награди за учители,
спортни специалисти и училища, които са неизменна
част от организацията и
на стр. 4

П

Шест години дружески отношения
между Кирнодж и Тутракан

на стр. 4
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Бюджет-2018 на Община Главиница е приет
НОВИНИ
РУСЕНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ НАУМ
НА ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК В С.ВАРНЕНЦИ
Православната църква "Св. Харалампий" в тутраканското село Варненци ще отбележи своя храмов
празник на 9 февруари.
От 09:00 ч. в храма ще започне богослужението,
в което ще вземат участие Н.В.Пр. Русенски митрополит Наум, както и делегация от Румъния.
От Тутракан в 08:20 ч. ще има организиран
транспорт до с. Варненци - на автоспирката до
парк "Христо Ботев".
ПРАЗНИК НА ВИНОТО В СТАРО СЕЛО
За втора поредна година в Старо село ще се
проведе Конкурс за домашно вино. Негов главен
организатор е Цветанка Николова. Първоначално
замислен като конкурс за вино, благодарение на
колоритните участници, той се превърна в истински празник, преплел традиция и майсторлък във
винопроизводство.
На 11 февруари (неделя) от 11:00 часа в бар
"Наздраве" (Ален мак) ще се проведе конкурсът за
староселско домашно вино. Според регламента, в
него имат право да участват само винопроизводители от Старо село.
Компетентни сомелиери ще оценят представеното от участниците, а доброто настроение е
гарантирано.
ИЗЛОЖБА "ЛЮБОВ И ВИНО, ВИНО И ЖЕНИ"
На 12 февруари (понеделник) от 17:30 ч. в изложбената зала на Историческия музей ще бъде открита
изложба - акварел и рисунки, на русенски художници.
Тя носи любопитното заглавие "Любов и вино, вино
и жени" и е посветена на предстоящите празници
- Трифон Зарезан и Св.Валентин.
Изложбата ще бъде отворена до края на седмицата.
ТРИФОН ЗАРЕЗАН
И тази година Община Тутракан е организатор на
празника по зарязването на лозята. Събитието ще
се случи в лозовите масиви на най-големия винопроизводител в района "Младенова изба" на 14 февруари.
В 11:00 часа на откритата сцена в парк "Христо
Ботев" в Тутракан ще е продължението, когато
ще бъде пресъздаден ритуалът за избор на Цар на
лозята.
"ЛЮБОВ ЗА ЧЕТИРИМА"
Драматичен театър Търговище ще гостува на
тутраканска сцена с комедията "Любов за четирима" от Щефан Фьогел на 16 февруари (петък).
В ролите любителите на театър ще видят популярните актьори Васил Драганов, Деси Бакърджиева, Божидар Попчев и Ивана Стоянова.
Началото на постановката е от 18:30 ч. в залата
на читалището.
ВИНАРИЯ - ТУТРАКАН - 2018
Тазгодишното издание на общинския конкурс
"Винария" ще се проведе на 17 февруари (събота) в
ресторант "Палермо".
В надпреварата могат да участват производители на розе, бяло и червено вино.
Началото е от 10:00 часа.
КРИМИНАЛЕ
Комин на къща се е запалил на 31 януари в Тутракан. Огнеборци от местната РСПБЗН загасили
пожара, преди да се стигне до материални щети.

До всички член-кооператори на ЗК ”Прогрес”,
с.Варненци, общ.Тутракан, обл.Силистра

ПО К А Н А
УС на ЗК”Прогрес”, с.Варненци, община Тутракан,
кани своите член-кооператори на извънредно изборно
заседание на Общото събрание, което ще се проведе
на 17 февруари 2018 година от 9:30 часа в салона на
Кметството с.Варненци при следния

Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Прекратяване мандата на Председателя на
ЗК ”Прогрес” - Слави Дяков Друмев, поради смърт и
снемането му от отговорност.
2. Избор на Председател на кооперацията с мандат до изтичане мандата на действащия Управителен
съвет.
3. Избор на член за допълване състава на Управителния съвет на Кооперацията.
4. Избор на член на Контролния съвет на Кооперацията.
При липса на кворум заседанието ще се проведе
след 1 час.
30 януари 2018 г.

УС на ЗК ”Прогрес”,
с.Варненци

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщински съвет-Главиница проведе редовно заседание на 1
февруари. Тогава бе приет
годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление на
чиято база бе приета и новата Годишна програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2018 г.
Съветниците взеха решения по предложеното изменение в общата численост
и структура на Общинска
администрация - Главиница,
както и на щатното разписание на ДСП в града.
Положително бе и гласуването на предложението
за отпускане на финансови
средства за обучението
на ученици при СУ "Васил
Левски", гр. Главиница от
гимназиален етап, за придобиване на свидетелство
за управление на МПС, категория "В" - 10 800 лв. и
"Ткт" - 3 хил.лв.
На сесията бяха приети

О

още План за противодействие на тероризма в община Главиница, Годишен
план за ползване на дървесина и определяне на начина
на ползване, Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните и изменение на Правилника за организацията
и дейността на Общински
съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с
Общинска администрация.
"Това е една от най-важните сесии - с най-голямо
значение за населението"
- каза председателят на
Общинския съвет Месут
Алиш, когато се дебатира проектобюджета на
общината за настоящата
2018 г.
В приходната и разходната си част той е в
размер на 10 507 976 лв.,
като приходите с държавен
характер са 4 987 761 лв.,
а от местни дейности - 5
520 215 лв.
За инвестиционната про-

грама, формираща поименния списък за капиталови
разходи, са заделени 1 954
867 лв. Средствата са разпределени в съответствие
с национални, регионални и
секторни политики, като
приоритетно ще се осигурява финансирането на
преходните обекти, вкл.
и на замразени такива.
Предвидени са финанси за
рехабилитация на улици
в гр.Главиница и 11 села,
строително-монтажни работи в детски градини,

мисани 18 хил.лв. И двете
дейности се извършват от
Общинското предприятие,
като за целта е закупена
специализирана техника.
Действия са предприети
за намаляване разхода на
общинската администрация - закрито и реорганизирано е Управление "Образование", закупен е мрежов
принтер, договорени са
ниски тарифи за интернет
и телефон и др.
Повишена е събираемостта на местните данъци и

кметства, здравни служби,
читалища, а също и придобиване на ДМА.
Преди неговото приемане
кметът Неждет Джевдет
направи отчет за 2017 г. по
изпълнението на Програмата за управление на общината за срока на мандата.
Първият приоритет в
нея е стабилизиране на
финансовото състояние.
Примерите за това са
икономията при сметосъбирането след смяната на
изпълнителя на дейността,
която за една година е 84
хил.лв., при стопанисването и поддържането на уличното осветление са иконо-

такси като при план 674
700 лв., изпълнението е 963
100 лв. Увеличен е приходът
от наемане на общинска
земя - при прогноза 716
хил. лв., изпълнението е 979
422 лв.
Проектната готовност
на Община Главиница е
формирана от 7 проекта в
момента.
В отчета са посочени още
примери за инвестиране и
развиване на административния капацитет на общинската администрация,
изпълнението на капиталовата програма, работата в
областта на образованието
и културата.

Председателите на Общински съвети
с права на изборните длъжности
епутатите приеха на първо
четене Законопроект за
изменение и допълнение
на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Предложените промени в законопроекта са в две основни насоки.
Първата предложена промяна
има за цел да се приравнят възможностите на председателите на
общинските съвети с останалите
изборни длъжности след прекратяване на правомощията им и по
аналогия с уредбата в Изборния
кодекс да имат правна възможност
да заемат предишната си длъжност
след прекратяване на правомощията им като председатели на
съвета.
Втората промяна има за цел да
се създадат условия за изясняване на статута и подобряване на
организацията на дейността на
служителите в административното
звено, подпомагащо работата на
общинския съвет, като по този
начин се създават и възможности

Д

за по-добро организационнотехническото и административно
обслужване и цялостно подобряване на организацията и дейността
на общинския съвет и на неговите
комисии.
Със законопроекта се предлага
председател на Общински съвет,
който преди избирането му за
председател на съвета е работил в държавно или в общинско
учреждение или предприятие, в
търговско дружество с повече от
50 на сто държавно или общинско
участие в капитала или в бюджетна
организация, да има право след
прекратяване на правомощията
му като председател на общинския съвет да заеме предишната
си длъжност, а в случаите, когато
тя е закрита - друга равностойна
длъжност в същото или с негово
съгласие в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно или
общинско участие в капитала или

в бюджетна организация.
Предложените допълнения в
тази част на законопроекта са
заимствани от разпоредбите на
параграф 6 от допълнителните
разпоредби на Изборния кодекс,
където по аналогичен начин е
решен въпроса за народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, членове
на Европейския парламент от
България и кметовете на общините, районите и кметствата.
Втората част на промените в
закона е обоснована от съществуващите проблеми в практиката и
затрудненията, които не малка част
от председателите на Общинските
съвети срещат при осъществяване
на правомощията си. С предложените изменения в законопроекта се
създават необходимите предпоставки съществуващите несъответствия и практически проблеми да
бъдат преодолени.
Обособяването на самостоятелните звена за подпомагане

на работата на Общинския съвет
и на неговите комисии на пряко
подчинение на председателя на
Общинския съвет ще създаде
условия за подобряване на дейността им и ще подпомогне председателя на Общинския съвет при
осъществяване на правомощията
му по подготовката, свикването
и провеждането на заседанията и
организационно-техническото и
административно обслужване на
тяхната дейност.
В хода на дискусията народните
представители подкрепиха по
принцип предложените промени,
като бе обърнато внимание на
необходимостта от прецизиране на
текста, свързан с назначаването и
освобождаването на служителите
в звената, подпомагащи дейността
на Общинския съвет, с оглед предотвратяване или недопускане на
възможност да се създават допълнителни противоречия с кметовете
на общините.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 5 февруари 2018 г.
*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
- За стажуване
1 технически организатор
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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"Броеница на щастието" - за
епилепсията и умението да
живееш щастливо
от стр. 1
щастието”, която е издадена миналата година
от издателство Scalino,
и съдържа кратки прози,
които приличат на дневник.
Книгата разказва за първите години с болестта от
живота на седемгодишната
Мила и нейното семейство.
- Защо написахте „Броеница на щастието"?
- „Броеница на щастието“ е за епилепсията и за
осъзнатия избор да продължим да водим нормален
живот, въпреки трудностите, които се изпречват
на пътя ни. Книгата не е
автобиографична, макар че
съдържа много лични моменти. В нея събрах още десетина истории на възрастни
хора с различни хронични заболявания и на майки, чиито
деца имат друга хронична
болест. Художественият
разказ се допълва от журналистическата част, в
която има три интервюта
със специалисти – психолог, невролог и с председателката на АРДЕ г-жа
Веска Събева. Надявам се
„Броеница на щастието“
едновременно да забавлява,
информира и да дава кураж
на читателите.
- Имате ли вече отзиви?
Как читателите приемат
книгата?
- Днес, във времето на
дигиталната комуникация,
коментарите на читателите лесно достигат до
автора. Благодарна съм на

всички, които ми пишат.
Мнозина споделят, че тази
„Броеница на щастието“
ги „хваща“ за гърлото и
пълни очите им със сълзи,
но освен това, че на много
страници са се усмихнали.
Радвам се, че е така, защото и аз преживях същите
полярни емоции, докато
я пишех. Точно така се
чувстват и хората с епилепсия (и техните близки),
ту радостни-ту тъжни, ту
обезсърчени-ту обнадеждени. Трудно е да се отърсиш
от тревогите и мрачните
мисли, но трябва да го направиш, за да продължиш
да живееш и да вярваш, че
един ден епилепсията ще си
отиде завинаги.
- В България знае ли се
достатъчно за епилепсията?
- Епилепсията не е осо-

В РУ-Тутракан задържаха
мъж, предложил подкуп
на пътни полицаи
40-годишен мъж е задържан, след като предложил
подкуп на пътни полицаи. На
31 януари около 13:30 часа
по пътя Русе - Силистра в
района на Тутракан пътни
полицаи от местното районно управление спрели
за проверка лек автомобил „Опел”, управляван от
40-годишен дуловчанин.
След като установили липса на винетен стикер, те
поканили водача за съставяне на акт за установеното административно

нарушение. За да избегне
санкцията, мъжът подхвърлил в полицейския автомобил банкнота от 20 лв., но
бил незабавно задържан.
На местопроизшествието бил извършен оглед от
дежурна оперативна група,
а банкнотата иззета по
надлежния ред.
За предложения подкуп
на униформените водачът
е задържан с полицейска
мярка за срок до 24 часа, а
по случая е започнато бързо
производство.
“ТГ”

123 нарушения на правилата за
движение установени при
специализирана полицейска операция
 ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ
ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɯɚɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɈȾ
ɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɬ 
ɞɨɹɧɭɚɪɢɝɜɨɛɥɚɫ
ɬɬɚ ɉɪɨɜɟɪɟɧɢɬɟ ɦɨɬɨɪɧɢ
ɩɪɟɜɨɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚ 
Ɂɚ ɞɨɩɭɫɧɚɬɢɬɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɫɚ ɫɴɫɬɚɜɟɧɢ  ɚɤɬɚ ɢ ɫɚ
ɧɚɥɨɠɟɧɢɝɥɨɛɢɩɨɮɢɲ
ɇɚɣɦɧɨɝɨ±ɫɚɧɚɪɭɲɟ
ɧɢɹɬɚɧɚɫɤɨɪɨɫɬɧɢɬɟɪɟɠɢɦɢ
Ɂɚɫɟɱɟɧɢ ɫɚ  ɧɟɩɪɚɜɨɫɩɨ
ɫɨɛɧɢ ɜɨɞɚɱɢ ɢ  ɫɟɞɧɚɥ
ɡɚɞɜɨɥɚɧɚɫɥɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚ

ɚɥɤɨɯɨɥɍɫɬɚɧɨɜɟɧɢɫɚɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɢɧɟɢɡɩɪɚɜɧɢɦɨɬɨɪɧɢ
ɩɪɟɜɨɡɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɢɜɨɞɚ
ɱɢ ɢ ɩɴɬɧɢɰɢ ɩɴɬɭɜɚɥɢ ɛɟɡ
ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɟɥɧɢ ɤɨɥɚɧɢ Ɂɚ
ɞɨɩɭɫɧɚɬɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɫɚɫɚɧ
ɤɰɢɨɧɢɪɚɧɢɢɩɟɲɟɯɨɞɰɢ
Ɉɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ  ɝ ɞɨ
ɹɧɭɚɪɢɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛ
ɥɚɫɬɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɩɴɬ
ɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹ
ɨɬɤɨɢɬɨɬɟɠɤɢɇɹɦɚɡɚɝɢ
ɧɚɥɢɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɬɟɫɚɁɚ
ɫɴɳɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚ
ɫɚɛɢɥɢɨɬɤɨɢɬɨɬɟɠɤɨɫ
ɪɚɧɟɧɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
“ТГ”

бено позната у нас, а е
много важно за нея да знаят
повече професионалистите,
които работят с деца:
учители в детски градини,
в училища, социални работници, медицински сестри в
детските градини и училищата, психолози. Според
мен са нужни някакъв вид
семинари/лекции, защото
това заболяване/състояние не е задължително да
протича с широкоизвестния припадък. Епилепсията
може да бъде съвсем незабележима. Но каквато и
да е изявата й, ако човек
е относително здрав физически и психически, той
може да работи, да бъде
полезен, активен, социално
ангажиран.
- Има ли общности на
хората с епилепсия у нас?
- Във виртуалното прос-

транство има - там е
много по-лесно човек да
споделя, да търси съвети
и съмишленици. Извън интернет в няколко града има
представители на АРДЕ –
Асоциация на родителите
с деца с епилепсия, http://
frde.org/. В Силистра също
има техен представител.
Който иска, може да намери
контактите на сайта на
Асоциацията.
Въпреки преобладаващият позитивен тон на „Броеница на щастието“, трябва
да се знае, че хората с
епилепсия не живеят лесен
живот. Дори да не говорим
за психологическите проблеми, които съпътстват
всяко хронично заболяване
като страх, срам, самота,
съмнение, отчуждение, остават и социалните трудности – абсурдно ниските
инвалидни пенсии, безумните процедури в ТЕЛК, бавенето на лекарства. Това,
което обществото ни може
да промени е разбирането
от страна на околните, че
хората с епилепсия са като
всички други: те са умни,
имат чувство за хумор или
нямат, сприхави, нежни,
работохолици, старателни.
Имат мечти, надежди и
планове за бъдещето. Силни
са, защото всеки ден преодоляват лошото, надвиват
го; заспиват и се събуждат
с вяра и любов. Не е възможно да познавам всички болни
от епилепсия в България, но
в този момент мислено ги
“ТГ”
прегръщам с обич.

Община Главиница, Област Силистра

Обявление
На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9
чл.35, ал. 1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, и чл. 34 ал.1 и т.3, от Наредба № 3
за реда на придобиване, управление, управление и разпореждане
с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в
изпълнение на Решение № 322 по протокол №36/ 22.12.2017 г. на
Общински съвет
Откривам публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска имот - частна общинска собственост при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга: Масивна двуетажна сграда
със застроена площ 72 кв.м. находящ се в землището на с. Коларово,
Община Главиница, парцел IV,пл.№74 по регулациоония план на
селото. АЧОС 6/59/06.07.1998 г.
2. Начална тръжна цена: 3680 лв. /три хилади шестотин и осемдесет лева./
3. Депозит за участие в търга: 368 лв. (триста шестедесет и осем
лв).
4. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16:00 часа на 02.03.2018
г. /петък/ на касата на Общината или по банкова сметка банкова
сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600,
BIC: CECB BG SS Централна кооперативна банка – Клон гр. Главиница.
5.Място за закупуване на тръжната документация: в сградата на
Общината до 16:00 часа на 02.03.2018 г. /петък/, при цена от 10
лв. /десет/, без ДДС, платими в касата на Общината или по банков
път - IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SS, код
вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон
– гр. Главиница.
6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - до 16:00
часа на 02.03.2018 г. /петък/ - в Центъра за информация и услуги на
гражданите или по пощата.
7. Срок за извършване на оглед на обекта - до 16.00 часа на
02.03.2018 г. /петък/, след предварителна заявка в отдел „Общинска
собственост“ и транспорт на кандидата.
8. Място, ден и час на провеждане на търга: 06.03.2018 г. (вторник)
от 10:00 часа в сградата на Общината, IV етаж, Заседателна зала.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе 10.04.2018
г. на същото място и и при същите условия. Определям срок за
внасяне на депозит за участие, закупуване на тръжна документация,
оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа
на 05.04.2018 г.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128
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НОВИНИ
ТУТРАКАНСКИ ЕКСПЕРТИ ЩЕ УЧАСТВАТ В
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
ɉɟɬɚɬɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɪɟɳɚɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɟɤɫɩɟɪɬɢɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ  ɇɋɈɊȻ ɢ ɇɋɈɊȻȺɤɬɢɜ
ɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɨɬɞɨɮɟɜɪɭɚɪɢɝɜɝɪɏɢɫɚɪɹɜ
ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨɫɨɛɳɢɧɚɏɢɫɚɪɹȼɧɟɹɳɟɜɡɟɦɚɬɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚȾɢɪɟɤɰɢɹɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɋɬɟɮɤɚ
ɋɬɚɧɤɨɜɚɢɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬɧɚɆɄȻɉɉɆɇɤɴɦɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɌɨɞɨɪɤɚȺɧɝɟɥɨɜɚ
ɐɟɥɬɚɧɚɮɨɪɭɦɚɟɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɟɤɫɩɟɪɬɢɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɴɜɦɟɫɬɧɨɫɟɤɫɩɟɪɬɢɨɬɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚɜɥɚɫɬɞɚɞɢɫɤɭɬɢɪɚɬ
ɜ ɪɚɛɨɬɟɧ ɪɟɠɢɦ ɜɫɢɱɤɢ ɚɤɬɭɚɥɧɢ ɜɴɩɪɨɫɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɢɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɧɚɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɋɪɟɳɚɬɚɫɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɫɥɟɞɧɢɬɟɬɟɦɢ
ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢɩɪɨɦɟɧɢɜɪɟɡɭɥɬɚɬɨɬɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨɢɭɱɢɥɢɳɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢ
ɡɚɞɚɱɢɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɬɟɧɚɆɈɇ
ɦɟɠɞɢɧɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɦɟɯɚɧɢɡɦɚɡɚ
ɨɛɯɜɚɳɚɧɟɢɡɚɞɴɪɠɚɧɟɧɚɞɟɰɚɬɚɜɭɱɢɥɢɳɟ
 ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɦɟɪɤɢ ɢ ɩɨɞɯɨɞɢ ɡɚ
ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ ɬɪɭɞɨɜɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɡɚ
ɜɴɪɲɜɚɳɢɬɟ
ɩɪɢɨɛɳɚɜɚɳɨɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɪɚɜɟɧɲɚɧɫɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɧɚɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɢɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɟɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɧɢɜɨɢɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ПЧЕЛАРИ ОТ ГЛАВИНИШКО ЩЕ ПОСЕТЯТ
ИЗЛОЖЕНИЕТО "ПЧЕЛАРСТВО - ПЛЕВЕН 2018"
Ɍɨɱɧɨɧɚɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚɩɱɟɥɚɪɢɬɟɮɟɜɪɭɚɪɢɜɉɥɟɜɟɧ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɬɤɪɢɬɨ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɉɑȿɅȺɊ
ɋɌȼɈɉɅȿȼȿɇɉɨɬɨɡɢɩɨɜɨɞɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɡɚɩɱɟɥɚɪɢɬɟɨɬɨɛɳɢɧɚɬɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɢɡɥɨ
ɠɟɧɢɟɬɨɢɧɮɨɪɦɢɪɚɤɦɟɬɴɬɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ
ɋɪɨɤɴɬɡɚɡɚɩɢɫɜɚɧɟɧɚɠɟɥɚɟɳɢɬɟɞɚɩɴɬɭɜɚɬɟɞɨ
ɱɚɫɚɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢ ɩɟɬɴɤ ɜɨɬɞɟɥɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟ
ɧɨɫɬɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɢɥɢɧɚɬɟɥ
ɇɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɩɱɟɥɚɪɫɤɢ ɢɧ
ɜɟɧɬɚɪ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɢ ɮɭɪɝɨɧɢ ɜɨɫɴɱɧɢ
ɨɫɧɨɜɢɦɢɤɪɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɡɚɨɤɚɱɟɫɬɜɹɜɚɧɟɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɦɚɣɤɢɢɨɬɜɨɞɤɢ
ɨɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɟɬɢɤɟɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɱɟɥɧɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɢɤɨɡɦɟɬɢɤɚɢɞɪ
365 ДНИ ОТПУСК ЗА ОСИНОВИТЕЛИТЕ НА ДЕТЕ
ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Ɉɫɢɧɨɜɢɬɟɥɢɬɟɧɚɞɟɬɟɞɨɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬɳɟɢɦɚɬ
ɩɪɚɜɨɧɚɞɧɢɨɬɩɭɫɤɫɴɨɛɳɢɩɪɟɫɫɥɭɠɛɚɬɚɧɚɤɚɛɢɧɟɬɚ
Ɉɬɩɭɫɤɴɬɳɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɥɡɜɚɨɬɞɟɧɹɧɚɩɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɞɟɬɟɬɨɡɚɨɫɢɧɨɜɹɜɚɧɟɧɨɧɟɩɨɤɴɫɧɨɨɬɧɚɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚ
ɝɨɞɢɲɧɚɬɚɦɭɜɴɡɪɚɫɬɬɨɜɚɩɪɟɞɜɢɠɞɚɬɩɪɨɦɟɧɢɜɄɨɞɟ
ɤɫɚɧɚɬɪɭɞɚɤɨɢɬɨɛɹɯɚɨɞɨɛɪɟɧɢɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɌɟ
ɳɟɛɴɞɚɬɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɡɚɩɪɢɟɦɚɧɟɨɬɇɚɪɨɞɧɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɉɪɨɦɟɧɢɬɟɢɦɚɬɡɚɰɟɥɞɚɫɟɝɚɪɚɧɬɢɪɚɬɪɚɜɧɢɩɪɚɜɚɧɚ
ɨɫɢɧɨɜɢɬɟɥɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ ɪɨɞɢɬɟɥɫɤɚ
ɝɪɢɠɚɢɫɟɦɟɣɧɚɫɪɟɞɚɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɞɟɰɚɬɚɢɩɨɜɢ
ɲɚɜɚɧɟɧɚɦɨɬɢɜɚɰɢɹɬɚɡɚɨɫɢɧɨɜɹɜɚɧɟɊɚɡɦɟɪɴɬɦɭɳɟ
ɟɨɬɫɪɟɞɧɨɞɧɟɜɧɨɬɨɛɪɭɬɧɨɬɪɭɞɨɜɨɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɢɥɢɫɪɟɞɧɨɞɧɟɜɧɢɹɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧɞɨɯɨɞɧɚɥɢɰɟɬɨɜɴɪɯɭ
ɤɨɣɬɨɫɚɜɧɟɫɟɧɢɢɥɢɞɴɥɠɢɦɢɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɜɧɨɫɤɢɡɚɩɟ
ɪɢɨɞɚɨɬɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦɟɫɟɰɚɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳɢɦɟɫɟɰɚɧɚ
ɧɚɫɬɴɩɜɚɧɟɧɚɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɹɪɢɫɤɄɨɝɚɬɨɨɫɢɧɨɜɢɬɟɥɤɚɬɚ
ɧɚɞɟɬɟɞɨɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬɢɥɢɨɫɢɧɨɜɢɬɟɥɹɬɤɨɣɬɨɫɚɦ
ɟɨɫɢɧɨɜɢɥɞɟɬɟɧɟɩɨɥɡɜɚɨɬɩɭɫɤɡɚɨɫɢɧɨɜɹɜɚɧɟɳɟɫɟ
ɢɡɩɥɚɳɚɩɚɪɢɱɧɨɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɨɬɨɛɟɡ
ɳɟɬɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɨɟɬɨ ɫɚ ɢɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨȺɤɨ ɫɥɟɞ ɢɡɬɢɱɚɧɟ
ɧɚ ɨɬɩɭɫɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ  ɞɧɢ ɞɟɬɟɬɨ ɧɟ ɟ ɧɚɜɴɪɲɢɥɨ
ɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬɨɫɢɧɨɜɢɬɟɥɤɚɬɚɢɦɚɩɪɚɜɨɧɚɞɨɩɴɥɧɢ
ɬɟɥɟɧɨɬɩɭɫɤɩɪɢɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɞɟɬɟɞɨɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬ
ɤɚɤɜɨɬɨɩɪɚɜɨɧɚɨɬɩɭɫɤɢɦɚɢɪɨɠɞɟɧɚɬɚɦɚɣɤɚɧɚɞɟɬɟɬɨ
ОГРАНИЧАВА СЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА ДИВИ
ПРАСЕТА КАТО МЯРКА ПРОТИВ
АФРИКАНСКАТА ЧУМА
Българската агенция по безопасността на храните
(БАБХ), Изпълнителната агенция по горите и Съюза на
ловците и риболовците в България предприемат мерки
за ограничаването на популацията от диви прасета
в страната.
Мерките за намаляване на популацията на прасетата се предприемат за ограничаване на евентуалното
разпространение на болестта "Африканска чума" по
свинете. На този етап България не е засегната от
силно заразната болест, но са необходими превантивни
мерки, каквито се прилагат и в останалите европейски
държави, посочват от БАБХ.
Според изпълнителния директор на БАБХ Дамян
Илиев в Германия амбициите са до края на годината
популацията от глигани да бъде намалена със 70%,
като за целта държавата отпуска и финансиране за
отстреляно животно.
В България такива мерки са намалението на цената
на индивидуално разрешително за лов на дива свиня
от 30 лв. на 1 лв. 50% се понижава и цената при организиран ловен туризъм за отстреляни млади животни
на възраст между 1 и 2 години.Оперативен щаб към
Министерство на земеделието, храните и горите ще
се събира периодично, за да обсъжда и предлага мерки
за превенция във връзка с опасността от евентуално
навлизане на африканската чума по свинете на територията на страната.
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Мемориал „Военна гробница-1916” е обявен
за историческа културна ценност
с национално значение
от стр. 1 ята на България. Тук вечен покой са намерили над
10 000 войници и офицери
от различни националности - българи, румънци,
германци и турци.
В историята военната операция през
м.септември 1916 г. е

на ценност с категория
"Национално значение".
Мемориалът „Военна
гробница-1916 г.” е найголямото военно гробище
от войните за национално
обединение на територи-

останала като "Тутраканска епопея".
Непосредствено след
епичната битка за Тутракан, командването на
4-а пехотна Преславска
дивизия решава всички
убити на бойното поле
да бъдат погребани във

форт № 6. В продължение
на две седмици жителите
на Тутракан и околните села с волски каруци
пренасят загиналите.
Войниците поставят дървени кръстове и изписват
имената на известните
бойци, а неизвестните

погребват в общи гробове.
На 5 септември 1917
г. е първото честване
на героичната битка,
на която присъства ген.
Пантелей Киселов, близки
и потомци на загиналите
в Тутраканската епопея.

Всяка година, в първата неделя на месец септември, в Мемориалния
комплекс се провежда Национален събор-възпоминание, на който се почита
паметта на воините,
загиналите в битката за
“ТГ”
Тутракан.

Сашо Андреев - Спортист на годината!
Спортисти, институции и учители - наградени за
добра съвместна работа с Община Тутракан

ɋɚɲɨȺɇȾɊȿȿȼ

от стр. 1 мероприятия - част от
Спортния календар, полупровеждането на спорт- чиха Галя Спасова и Ивелин
ните събития в Тутракан, Спасов - учители по физикоито връчи зам.-кметът
Петя Князова-Василева.
Благодарствените адреси за подкрепа на общинските спортни начинания
бяха за ръководителите
на училищата - Маргарита
Владева - директор на ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий"
- с. Нова Черна, Анелия
Калдарева - директор на
СУ "Йордан Йовков", Дияна
Станкова - директор на
СУ "Христо Ботев" и Ангел
Ройбов - директор на СПИ
"Христо Ботев"-с.Варненци.
Специални награди на учителите, които поддържат
жив спорта в Тутракан с
упоритата си подкрепа при
организирането на спортни ɇɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟ

ɉɥɚɤɟɬɡɚɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚ
ɩɨɮɢɡɤɭɥɬɭɪɚȽɚɥɹɋɩɚɫɨɜɚ

Ʉɭɩɚɬɚɋɩɨɪɬɢɫɬɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɩɪɢɟɛɪɚɬɴɬȺɧɞɪɟɣȺɧɞɪɟɟɜ

ческа култура и спорт в СУ
"Христо Ботев", Красимир
Генов - учител по география в СУ "Йордан Йовков",
Танжу Асан - учител по
физическа култура и спорт
в СУ "Йордан Йовков", Свилен Спасов - възпитател и
Сашко Змеев - ст.учител по
физическа култура и спорт
в СПИ "Христо Ботев" - с.
Варненци, Йордан Василев и
Иван Дочев - учители в ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий" - с.
Нова Черна.
Петима спортисти бяха
номинирани за наградата Спортист на годината-2017. Това са Александра Гогова - единственото

момиче в Клуб за тенис
на маса "Престиж", Петър
Патрашков от Клуб на
гълъбовъдите "Тутракански вятър", Никола Иванов
от Клуб по водомоторен
спорт, Дани Спасов от
Клуб по борба "Истър" и
Сашо Андреев от Клуб по
канадска борба "Надмощие".
Комисия, назначена със
Заповед на кмета на общината д-р Димитър Стефанов, след дебати и оценка
на номинациите излъчи
победителя - световният,
европейски и републикански
шампион по канадска борба Сашо Андреев! Купата
"Спортист на годината"

ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȽɈȽɈȼȺɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨ
ɦɨɦɢɱɟɜɄɥɭɛɚɩɨɬɟɧɢɫɧɚɦɚɫɚ

получи неговият брат Андрей, тъй като датата на
събитието съвпадна със
студентската сесия на
Сашо. Той е студент във
Военно-морското училище във Варна. , а два дни
по-късно - на 2 февруари
навърши 21 години.

В програмата на Бала
на спортистите, който се
проведе в залата на ОЦИД,
участваха Мажоретен състав с ръководител Антония
Калдарева и солистките на
ВФ "Вива Тийнс" с ръководител Доротея Бальовска.
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Шест години дружески отношения
между Кирнодж и Тутракан
Православната църква отбеляза празника на Св. Трифон на 1-ви февруари
Аурелиан КОТОБАН,
Кирнодж, Румъния
бщността на Кирнодж,
окръг Кълъраш отпразнува началото на новата
селскостопанска година. Както
е известно, Свети Трифон е защитник на земеделците (лозарски, овощарски производители,
градинари). За населението на
Кирнодж можем да кажем, че
е ден, когато местната общност
влезе в църквата "Св.Николай",
където двамата свещеници - Адриан Постолеа и Дануц Йоница,
отслужиха света литургия, бла- Иринел Роман и местния съвет на
гословиха, като поръсваха със Кирнодж) със съседния дунавски
светената вода семена донесени град в България - Тутракан. Децата носеха знамената на Румъния
и България, за да почетат това
приятелство, за което един от
участниците - общинският съветник Йон Стефан, каза хубави слова за връзките през този период.
Посланието изпратено от кмета бе в началото на селскостопанската година да се запази възрожденската традиция "Трифон
от вярващите, които ще бъдат Лозарят " и за нашите приятели в
посадени през новата земеделска България - поздравления за този
празник, с добри пожелания,
година.
На събитието присъстваха богатство и просперитет.
Свещениците се отправиха
и представители от местната
власт, ръководени от кмета към Прогимназиално училище
инж. Иринел Роман, зам.-кмета №3 в Кирнодж, където посетиха
Адриан Кирица, съветникът Йоан децата от подготвителния клас
Стефан, юрист-консултът Киру с класен ръководител Дойна
Роман (децата тук нарисуваха
Джордж.
След службата в църквата, знамената на Румъния и Бългавярващите заедно с учениците
от Прогимназиално училище
№ 1, водени от директора Пана
Стелиан, придружени и от учителите Маргарета Стефан и Подока
Габриела отидоха до лозовите
масиви в Кирнодж, където свещениците благословиха със
светена вода лозята и полето,
и както повелява местната дунавска традиция - поръсиха с
червено вино лозите, благославящи цялото божие творение.
Присъстващите деца разказаха
за значението на празника и ролята на покровителя Св.Трифон.
Извършихме ритуалното зарязване на лозята, а от лозовите
пръчки направихме венци, както
е обичаят.
На 1 февруари отбелязваме
двойно събитие, защото точно
преди 6 години общността на
Кирнодж разпъна мост на приятелство над Дунав и започнаха
стъпките (с участието на кмета

говите чудеса и факта, че Свети
Трифон може да бъде модел на
"духовен наставник" за днешната
младост. Традицията за „Трифон
Лозарят” или „Трифон Зарезан”
(особено в България) е древен
обичай от ранните християнски
епохи, "присаден" до навици на
плодородието с предкритски
произход и се отбелязва преди
всичко от двете страни на река
Дунав. Въпреки, че румънският
и българският православен календар празнува на 1 февруари
Свети Трифон, нашите съседи в

О

пясъчна
магия
К

рия, които ще изпратят на своите
приятели, ученици от Тутракан
при поредното посещение в България, организирано от местната
власт в Кирнодж). Обяснено бе
и значението на празника, не-

ɚɤɜɨɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɟɤɚɬɨ
ɜɢɞɢɬɟɩɹɫɴɤ"ȿɫɬɟɫɬɜɟ
ɧɨɩɥɚɠɦɨɪɟɫɥɴɧɰɟ
ɞɟɥɮɢɧɢɂɜɢɟɫɢɥɟɠɢɬɟɧɚ
ɬɨɩɥɚɡɥɚɬɧɚɤɨɩɪɢɧɚɚɫɥɴɧ
ɰɟɬɨɢɡɜɚɣɜɚɬɹɥɨɬɨɜɢ
Ⱥ ɜɢɠɞɚɥɢ ɥɢ ɫɬɟ ɩɹɫɴɱɧɢ
България отбелязват зарезан- ɮɢɝɭɪɢ" ȼ Ɋɭɫɟ ɜɫɹɤɚ ɝɨɞɢ
ɧɚ
ɩɪɟɡ ɥɹɬɨɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ
ския обичай на 14 февруари (по
стар стил).
Превод:
Стефка КАПИНЧЕВА

ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ  ɧɚɦɚɠɟɬɟ ɫɴɫ
ɫɭɯɨɥɟɩɢɥɨɭɱɚɫɬɴɰɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɢɫɤɚɬɟɞɚɨɰɜɟɬɢɬɟɜɟɞɢɧɰɜɹɬ
ɉɨɫɢɩɟɬɟɝɢɫɩɹɫɴɤɢɪɚɡɧɟɫɟ
ɬɟɫɩɪɴɫɬɧɚɜɫɹɤɴɞɟɂɨɛɳɨ
ɜɡɟɬɨɬɨɜɚɟ
Ɍɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɪɢɫɭɜɚɧɟ ɟ
ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɡɚɛɚɜɟɧ ɧɚ ɞɟ
ɰɚɬɚ Ɉɫɜɟɧ ɞɟɬɫɤɚ ɪɢɫɭɧɤɚ

ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ
ɩɹɫɴɱɧɢɬɟ ɮɢɝɭɪɢ ɂ ɩɹɫɴɤɴɬ
ɨɠɢɜɹɜɚ ɩɨɞ ɢɡɤɭɫɧɢɬɟ ɪɴɰɟ
ɧɚɬɜɨɪɰɢɬɟȿɯɱɭɞɟɫɚ
ɂɜɢɟɦɨɠɟɬɟɞɚɧɚɩɪɚɜɢɬɟ
ɦɚɥɤɨɱɭɞɨɫɩɹɫɴɤɄɚɤɜɨɟɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨ"ɒɚɛɥɨɧɫɤɚɪɬɢɧɤɚ
ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɟɧ ɩɹɫɴɤ ɢ ɥɟɩɢɥɨ
Ⱥɤɨ ɧɟ ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɬɟ ɫ ɰɜɟɬɟɧ
ɩɹɫɴɤ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɨɰɜɟɬɢɬɟ
ɫɴɫɫɥɚɞɤɚɪɫɤɢɛɨɢɱɤɢɢɥɢɞɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟɫɨɥɋɨɥɬɚɟɫɩɨ
ɫɢɬɧɢ ɤɪɢɫɬɚɥɢ ɨɬ ɡɚɯɚɪɬɚ ɢ
ɟɮɟɤɬɴɬɟɩɨɱɬɢɫɴɳɢɹɬ
ɂɡɛɟɪɟɬɟɫɢɤɚɪɬɢɧɤɚɨɬɢɧ
ɬɟɪɧɟɬɢɹɩɪɢɧɬɢɪɚɣɬɟɜɴɪɯɭ
ɥɢɫɬɛɹɥɚɯɚɪɬɢɹɋɥɟɞɬɨɜɚɟ

ɦɨɠɟɞɚɫɢɧɚɩɪɚɜɢɬɟɤɚɪɬɢɱɤɚ
ɢɥɢɩɨɤɚɧɚɆɨɠɟɞɚɞɟɤɨɪɢɪɚ
ɬɟɢɞɪɭɝɢɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɢɞɴɪɜɨ
ɤɟɪɚɦɢɤɚɊɢɫɭɜɚɧɟɬɨɫɩɹɫɴɤ
ɫɬɚɜɚɯɨɛɢɡɚɞɟɰɚɬɚɉɹɫɴɱɧɢ
ɬɟɟɦɨɰɢɢɞɨɩɪɢɧɚɫɹɬɡɚɫɬɚ
ɛɢɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɞɟɬɟɬɨ
ɋɴɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟɬɨɧɚɩɪɴ
ɫɬɢɬɟɫɩɹɫɴɤɚɤɚɪɚɬɧɟɪɜɧɢɬɟ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɚ ɢɡɩɪɚɳɚɬ ɞɨ
ɦɨɡɴɤɚɫɢɝɧɚɥɢɢɡɚɩɨɱɜɚɬɞɚ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɬ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɇɨɬɨɜɚɜɚɠɢɡɚɜɫɢɱɤɢɜɴɡɪɚ
ɫɬɢɁɚɬɨɜɚɯɚɣɞɟɧɚɪɚɛɨɬɚ

Приказки за възрастни

Футболната топка
ɹɛɟɲɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɜ
ɟɞɢɧɡɚɜɨɞɡɚɫɩɨɪɬɧɢ
ɚɪɬɢɤɭɥɢ Ȼɟɲɟ ɟɞɧɚ
ɨɬ ɦɢɥɢɨɧɢɬɟ ɮɭɬɛɨɥɧɢ
ɬɨɩɤɢ  ɉɨ ɧɢɳɨ ɧɟ ɫɟ ɨɬ
ɥɢɱɚɜɚɲɟ ɨɬ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ
ɉɨɩɚɞɧɚɡɚɟɞɧɨɫɞɟɫɟɬɢɧɚ
ɫɜɨɢɫɟɫɬɪɢɜɫɩɨɪɬɟɧɦɚɝɚ
ɡɢɧɜɦɚɥɴɤɝɪɚɞɏɜɴɪɥɢɯɚ
ɝɢ ɜ ɟɞɢɧ ɤɨɲ ɢ ɤɚɬɨ ɱɟ ɥɢ
ɝɢɡɚɛɪɚɜɢɯɚȼɦɚɥɤɢɹɝɪɚɞ
ɧɟɫɟɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɯɚɦɧɨɝɨɨɬ
ɮɭɬɛɨɥɂɦɚɯɚɫɢɮɭɬɛɨɥɟɧ
ɨɬɛɨɪɧɨɬɨɣɛɟɲɟɩɨɫɪɟɞ
ɫɬɜɟɧ
ȼɟɞɧɴɠ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɜɥɟɡɟ
ɩɨɛɟɥɹɥɦɴɠɌɨɣɫɟɧɚɫɨɱɢ
ɩɪɚɜɨ ɤɴɦ ɤɨɲɚ ɫ ɬɨɩɤɢɬɟ
Ɍɟɦɧɨɝɨɫɟɡɚɪɚɞɜɚɯɚɇɚɣ
ɩɨɫɥɟ ɧɹɤɨɣ ɩɪɨɹɜɹɜɚɲɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɤɴɦɬɹɯɁɚɛɥɴɫɤɚɯɚ
ɫɟÄȺɡɚɡɚɡ´
Ⱥɡɫɴɦɧɨɜɢɹɬɬɪɟɧɶɨɪɧɚ
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢɬɟ  ɤɚɡɚ ɦɴɠɴɬ

Т

ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɚɱɚ  ɂɫɤɚɦ ɞɚ
ɤɭɩɹɟɞɧɚɬɨɩɤɚ
ÄȻɨɠɟ ɧɟɤɚ ɞɚ ɫɴɦ ɚɡ 
ɤɚɡɚɫɢɬɨɩɤɚɬɚɆɚɤɚɪɱɟ
ɫɴɦɛɟɡɥɢɱɧɚɢɨɛɢɤɧɨɜɟɧɚ
ɧɟɤɚɢɡɛɟɪɟɦɟɧ´
Ɍɪɟɧɶɨɪɴɬ ɨɩɢɩɜɚɲɟ ɬɨɩ
ɤɢɬɟɩɨɞɯɜɴɪɥɹɲɟɝɢɢɧɚɣ
ɫɟɬɧɟ ɢɡɛɪɚ ɟɞɧɚ  ɇɟɹ
Ɍɹ ɟɞɜɚ ɧɟ ɫɟ ɩɨɛɴɪɤɚ ɨɬ
ɳɚɫɬɢɟ
Ɍɨɣɛɟɲɟɞɨɛɴɪɜɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɫɢ ȼɴɜɟɞɟ ɧɨɜɢ ɦɟɬɨɞɢ ɢ
ɨɬɛɨɪɴɬ ɡɚɩɨɱɧɚ ɞɚ ɩɟɱɟɥɢ
ɛɢɬɤɢɄɨɝɚɬɨɜɡɟɯɚɩɴɪɜɚɬɚ
ɫɢɩɨɛɟɞɚɝɨɥɦɚɣɫɬɨɪɴɬɰɟ
ɥɭɧɚɬɨɩɤɚɬɚɢɫɟɩɪɨɜɢɤɧɚ
ÄɈɬɤɚɤɬɨɫɦɟɫɬɚɡɢɬɨɩɤɚɜɡɟ
ɞɚɧɢɜɴɪɜɢ´Ɍɨɩɤɚɬɚɫɜɟɧ
ɥɢɜɨɫɟɢɡɱɟɪɜɢÄɇɟɤɚɤɜɨ
ɝɨɜɨɪɢɬɟɚɡɫɴɦɫɚɦɨɟɞɧɚ
ɛɪɴɧɱɢɰɚɨɬɨɛɳɢɹɭɫɩɟɯ´
ɇɨ ɭɫɩɟɯɢɬɟ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɯɚ ɝɪɚɞɴɬ ɫɟ ɜɴɥɧɭɜɚɲɟ ɢ

ɫɥɟɞ ɜɫɹɤɚ ɩɨɛɟɞɚ
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢɬɟɹɞɢɝɚ
ɯɚɧɚɞɝɥɚɜɢɬɟɫɢɡɚ
ɞɚ ɢɡɪɚɡɹɬ ɪɚɞɨɫɬɬɚ
ɫɢɇɚɬɨɩɤɚɬɚɬɨɜɚɣ
ɛɟɲɟɦɧɨɝɨɩɪɢɹɬɧɨ
Ɍɚɦɧɚɞɝɥɚɜɢɬɟɤɚɬɨ
ɱɟɥɢɧɟɛɟɬɨɦɨɠɟɲɟɞɚɫɟ
ɫɬɢɝɧɟɇɚɧɟɹɣɫɟɫɬɪɭɜɚɲɟ
ɱɟɟɞɨɫɬɢɝɧɚɥɚɳɚɫɬɢɟɬɨɫɢ
ɋɜɪɟɦɟɬɨɨɛɚɱɟɬɹɡɚɩɨɱ
ɧɚɞɚɫɢɦɢɫɥɢɱɟɧɚɢɫɬɢɧɚ
ɩɨɛɟɞɢɬɟ ɫɟ ɞɴɥɠɚɬ ɧɚ ɧɟɹ
ɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɧɟɹ Äɂɫɤɚɦ ɞɚ
ɫɬɨɹɧɚɜɢɞɧɨɦɹɫɬɨɞɨɪɚɡ
ɧɢɬɟɦɭɬɚɦɤɭɩɢɂɫɤɚɦɞɚ
ɦɟ ɫɥɚɝɚɬɟ ɜ ɡɥɚɬɧɚ ɬɨɪɛɚ
ɂɫɤɚɦ ɞɚ ɧɟ ɦɟ ɪɢɬɚɬɟ´ 
ɤɪɟɳɟɲɟɬɹɤɚɩɪɢɡɧɨɄɨɝɚɬɨ
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢɬɟ ɹ ɰɟɥɭɜɚɯɚ
ɬɹ ɨɬɫɤɚɱɚɲɟ ɨɬɜɪɚɬɟɧɨ ɨɬ
ɬɹɯÄȺɡɫɴɦɜɫɢɱɤɨɜɢɟɫɬɟ
ɧɢɳɨ Ȼɟɡ ɦɟɧ ɧɟ ɫɬɪɭɜɚɬɟ
ɢ ɩɚɪɚ Ⱥ ɜɚɲɢɹɬ ɬɪɟɧɶɨɪ

Сръчка

Гимнастика на душата

ɟ ɦɢɠɢɬɭɪɤɚ ɤɨɹɬɨ ɢɦɚɲɟ
ɳɚɫɬɢɟɬɨɞɚɫɟɩɴɯɧɚɜɪɴ
ɰɟɬɟɦɭ´
ɂɮɭɬɛɨɥɧɚɬɚɬɨɩɤɚɡɚɩɨ
ɱɧɚɞɚɫɟɧɚɞɭɜɚɈɬɧɚɱɚɥɨ
ɦɚɥɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɜɟɱɟ Ɇɢ
ɫɥɟɲɟ ɫɢ ɱɟ ɬɚɤɚ ɳɟ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɩɨɩɚɞɧɟ ɜ ɩɨɛɨɝɚɬ ɢ
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɨɬɛɨɪ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɜ Ɇɚɧɱɟɫɬɴɪ ɘɧɚɣɬɟɞ ɢɥɢ
ɜ Ɋɟɚɥ Ɇɚɞɪɢɞ ȼɢɠɞɚɲɟ
ɫɟɤɚɬɨɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɜɨɞɟ
ɳɚɉɪɨɫɬɨɬɪɹɛɜɚɲɟɞɚɫɟ
ɧɚɞɭɟ ɨɳɟ ɦɚɥɤɨ ɇɚɞɭ ɫɟ
ɧɚɞɭɫɟɢ«ɫɟɩɭɤɧɚɏɜɴɪ
ɥɢɯɚ ɹ ɜ ɟɞɢɧ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɚ
ɬɪɟɧɶɨɪɴɬ ɤɭɩɢ ɞɪɭɝɚ ɬɨɩɤɚ
ɨɬɦɚɥɤɢɹɦɚɝɚɡɢɧ

Гимнастиката на душата трябва да се прави цял
живот. С напредване на възрастта човек престава
да прави всякаква гимнастика - и на тялото и на душата. А това е много погрешно. Душата не трябва
да застоява. Тя трябва постоянно да е в движение.
Да изпитва емоции, да й се поставят задачи, да се
учи. И на 100-годишна възраст човек трябва всеки
ден да научава нещо. Това не е безсмислено. Не! Ако
си представим, че тя е енергия, която след смъртта
ни се влива в едно ядро, то това ядро е толкова по
силно и богато колкото душите ни са креативни,
богати и плодородни.
И така не оставяйте душите си да тъпчат на едно
място! Задавайте им трудни уж непреодолими задачи!
Водете ги през непрестъпните джунгли на знанието!
Слагайте пречка след пречка, която да преодолявате
след това. Изведете свилата се в ъгълчето ви душа
на светло! Накарайте я да изпълни цялото ви тяло!
Правете тази гимнастика всеки ден! Не мързелувайте!
Тогава ще почувствате, че светът е необятен.
Но тази необятност не е плашеща, а любопитна. И
колкото повече задоволявате любопитството си,
толкова повече краят на живота ви ще се отдалечава.
Така че учете се! Но се учете на хубави неща. А
те са толкова много!

Любознателната
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Плюс/Минус

За историята...

Васил ТЪРПАНОВ
важаеми читатели,
Вие сте моите вдъхновители и доброжелатели в новото ми поприще, поради което ви моля за
извинение за дистанцията
между отделните статии.
Този материал е за исто-

У

рията на България на нашия
град. Надявам се да успея
да предам и на вас моето
възмущение от това, как
безотговорни чиновници в
Министерство на културата си разрешават да
интерпретират и тълкуват българската история.
Историята не трябва да се
променя, тя трябва да се
признава. Докато съществува България, история ще
има. Децата, учениците
трябва да знаят всичко
за своята родина - както
за възходите, така и за
погромите. Всяка забрава
и заиграване с историята
се счита за предателство
спрямо род и родина.
Сигурно няма друга нация
по света като нашата - от
1300 години съществуване,
750 години да е била под
робство (168 години под

византийско и 482 години
под турско) и само 550
години да е била свободна.
Никой няма права, с каквато
и мотивация да излиза и да
заменя думата "робство" с
"присъствие". В историята
на Византия и на Турция
българите са били роби рая, безправни, унизени.
Учителите по история,
като будители, трябва с
патос да разпространяват
знания за българската история. За нашия град има
ярък пример за учителисторик - родолюбецът
Георги Цачев. Той беше
директор на прогимназия
"Христо Ботев". Същият
учител е създател на четата, която в униформи
дълги години пресъздава
бойните действия на 2 юни
в с. Дунавец. Похвална е
приемствеността - и досега има Мемориална чета,
запазването, за която е
заслуга на Историческия
музей и неговия директор
Петър Бойчев.

Ще спомена тук и авторитетите, на които
разчитам да защитят българската история: акад.Георги Марков, акад. Стефан
Воденичаров, проф.Андрей
Пантев, проф. Пламен Павлов, проф. Петър-Емил
Митев, проф. Божидар Димитров, социологът Андрей
Райчев. А за историята на
Тутракан - Петър Бойчев,
Екатерина Николова, Даниела Иванова, Александър
Димитров.
Сега се подготвя да се
промени в учебниците робството с владичество.
Угажда се на някого, но
този фантом се е надвесил
над България и крои трети
погром. В следващите продължения по история ще
си повторим няколко урока
за нашите съседи - турци, гърци, сърби, румънци.
Македония е една фикция
без образ. Наново ще се
"вмъкват" в учебниците по
история теми за комунизма
и лагерите.

Нови книги

КВАРТАЛЪТ

злезе от печат книгата
„Кварталът”, самостоятелно продължение на
„Плувецът” от нашумелия шведски

И

писател Йоаким Зандер!
„Кварталът“ (превод: Мария
Николова, 432 стр., цена: 18 лв.)
се откроява не само с героите си,
но и с оригинална композиция, напомняща за фабулите на Джон льо
Каре. Действието ни връща към
зимата на 2011 година. Ясмин Аям
е успяла да избяга в Ню Йорк от
трудния живот на емигрант в крайния стокхолмски квартал Бергорт.
Един ден получава съобщение,
което я кара незабавно да се върне
в Швеция: брат й Фади е изчезнал,
носят се слухове, че е убит в Сирия,
а по улиците на предградието се
разрастват бунтове и ескалира
насилие. В същото време Клара
Валдеен научава, че организацията
за правата на човека в Лондон, за
която работи, е замесена в тъмни
дела, чиито следи водят към Стокхолм. Там пътищата на Клара и
Ясмин се пресичат: и двете търсят
истината, и двете са изложени на

НА РЪБА НА СВЕТА
„На ръба на света“, последният
засега роман на Томас Пинчън,
една от най-величавите фигури на
американската постмодерна проза
вече е при българския читател!
„На ръба на света“ (превод:
Владимир Полеганов, 496 стр.,
цена: 25 лв.) е история за края на
иронията и началото на постистината. Роман химера от може би
най-непредвидимия и специфичен
глас в постмодерната литература.
Годината е 2001, градът – Ню
Йорк, а покоят след спукването
на дотком балона е затишие пред
буря. Животът на Максин Тарноу
– експерт проверител на измами
с отнет лиценз и собственичка на
малка фирма на име „Проследи и
залови” – следва обичайния цикъл:
деца, съпруг (който не е съвсем
бивш), приятелки, работа. От време на време лодката на рутината
бива разклатена от някой по-особен клиент, изскочил от сенчестата
половина на морала. Но това не
смущава Максин – тя си има пистолет и знае как да го използва. До
момента, в който стар познайник,
независим режисьор на име Редж,
не я въвлича в лабиринта, изграден
от необяснимите и стряскащи
посоки, в които текат паричните
потоци на един от най-големите
дотком милиардери, Гейбриъл Айс.
Роден през 1937 г., Томас Пинчън е най-интригуващият американски писател постмодернист –
енциклопедичен ум, чиито творби
са предизвикателство за любозна-

смъртна опасност. Зандер смъква
съвременния институционален декор, зад който истината и моралът
са несъществуващи категории, и
разкрива шокиращ задкулисен
свят, населен от лобисти, руски
дипломати, агенции за сигурност,
бойци от „Ислямска държава“ и
улични банди.
Роден през 1975 година, Йоаким
Зандер е доктор по право на Маастрихтския университет. Работил
е в Европейския парламент и в
Европейската комисия в Брюксел.

Дебютният му роман „Плувецът“ се
превръща в световен бестселър и е
издаден в над 30 страни, а втората
му книга го утвърждава като един
от най-запомнящите се гласове в
скандинавската криминална литература. „Кварталът” е блестящо
разгърната драматична история
за загуба, гняв и потребност от
принадлежност; напрегнат политически трилър за международна
конспирация, алчност и корупция
и за глобалните проблеми, пред
които е изправен светът днес.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№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
телния читател. Първата му книга,
романът „V.“, излиза през 1963 г.
и оттогава Пинчън държи в плен
вниманието и въображението на
писатели, критици и журналисти
както със сложните си, изтъкани
от препратки към науката и изкуството, романи, така и с мистериозната си личност. Почти нищо
не е известно за човека, написал
монументалния роман „Гравитационна дъга” – знае се, че живее в Ню
Йорк, говори се, че като студент е
посещавал лекциите на Набоков в
„Корнел”, а из интернет се върти
една снимка на странен, млад мъж,
която може да е негова, а може и
да не е. Името му неизменно присъства в залозите за Нобеловата
награда за литература.
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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 Велико Търново - 7:00 ч. и обратно от Велико
Търново в 15:30 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

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

СЪОБЩЕНИЕ
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови
отпадъци и данъка върху превозните средства за 2018 г. започна на
11 януари на касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща
се на адрес гр. Тутракан ул. „Трансмариска” №31 от 8:00 до 12:00 часа
и от 13:00 до 16:00 часа. За удобство на задължените лица Община
Тутракан предоставя и услуга за плащане, чрез EasyPay.
Плащанията може да се направят и по банков път:
Банка: ЦКБ АД клон Русе
По сметка: BIC CECBBGSF,
IBAN - BG10CECB97908447458500 и код на плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,
44 23 00 – данък превозни средства,
Проверка на задълженията може да се извършва на телефон
0866/60 621, 60850
*Всеки платил задълженията си до края на месец април получава
5% отстъпка!

28 април - 1 май 2018 г.

Екскурзия до Атина
I ден - 28.04.2018 г. - Отпътуване от Тутракан на 27.04. /петък/
20 часа.
в 20:00
Пътуване по маршрут Благоевград-Солун-Атина. Следобед прис
пристигане
в Атина. Настаняване. Вечерна пешеходна разходка в
квар
квартала
„Плака” - старият град на Атина, живописно разположен
по
в подножието
на Акропола. Нощувка.
II ден - 29.04.2018 г. - Закуска. Туристическа програма в Атина с
екск
екскурзовод
на български език: панорамна обиколка на града – пл.
„Омо
„Омония“,
пл. „Синтагма”, Парламента, храма на Зевс, античния
олим
олимпийски
стадион, Арката на император Адриан. Посещение на
Акро
Акропола
(входната такса се заплаща допълнително); посещение
на новия музей на Акропола, където са всички оригинални артефакт от обекта, както и макети на фасадите. На последен етаж е
факти
зала за прожекции, където се върти нонстоп филм за историята
залата
му. Самата сграда е уникална и със стъклени подови конструкции.
Своб
Свободно
време в центъра на града. Възможност за традиционна
гръц вечеря (с доплащане). Нощувка.
гръцка
III ден - 30.04.2018 г. - Закуска. Свободно време в Атина или
тури
туристическа
програма по желание /с доплащане/ - еднодневна екскурз до Коринтски залив, с круиз по самия канал със специално
курзия
кора
корабче.
Пътуването е по крайбрежната магистрала /Саронически
зали към красивия град Лутраки /на Коринтски залив/, панорамен
залив/
погл от манастира над града към залива, канала и града със зашепоглед
метя
метяваща
гледка. Лутраки е най-старият балнеокурорт на Гърция.
Има възможност да се слезе до Истмия, за да се види потопяващия
се мост в началото на канала. Корабчето тръгва от входно-изходен
пунк към Саронически залив /Истмия/, преминава целия канал към
пункт
Кори
Коринтски
залив при входно-изходен пункт /Посейдония/ прави
обра
обратен
завой и се връща в изходната точка /круизът се провежда
при минимум 30 човека/. Цената на допълнителната екскурзия
вклю
включва
транспорт, екскурзовод на български по програмата и не
вклю
включва
билет за круиза /виж в „Цената не включва“/. Екскурзията
з
се заявява
и заплаща в България. Нощувка.
IV ден - 01.05.2018 г. - Закуска. Отпътуване за България. Пристига рано сутринта на следващия ден.
тигане
Цена: 388 лв. на база 40 туристи
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, пътни такси,
но
3 нощувки
/настаняването е на база нощувка и закуска в хотели 3
или 2 звезди/, водач-придружител; екскурзоводско обслужване,
заст
застраховка
и “Снимка за спомен” - колаж от снимки направени
в
по време
на екскурзията.
Цената не включва:
Еднодневна екскурзия до Коринтски залив, Лутраки - 30 лв. на
чове при минимум 30 записани туристи, цена на билет за круиза
човек
- 15 евро на човек.
Гръцка вечер с фолклорна програма - при минимум 20 туристи - 50 лв.
АТИНА
- Акропола - 20 EUR - Комбиниран билет за Акропола и още 6
обекта - Римския форум, Древногръцката агора, древното гробище
обек
Керамикос, Асклепиона, Храма на Зевс, безплатен за лица под 18
Кера
г., за лица над 65 г. - 10 ЕUR.
- Музей на Акропола - 5 EUR, безплатен за лица под 18 г., за
лица над 65 г. - 3 ЕUR.
- Национален археологически музей - 10 EUR, безплатен за лица
под 18 г., за лица над 65 г. - 5 ЕUR.
Музеите изискват документ за самоличност за удостоверяване
на ввъзрастта при ползване на намаление.
ВАЖНО: Считано от 01.01.2018 г., при нощувки в Гърция туристите заплащат задължително градска такса (city tax) в размер на
стит
0.50 EUR на стая на ден в хотел 2*; 1.50 EUR на стая на ден в хотел
3*; 3.00 EUR на стая на ден в хотел 4* и 4.00 EUR на стая на ден в
хотел 5* (заплаща се задължително и индивидуално на рецепцията
хоте
на ввсеки хотел!);
В Гърция са валидни следните отстъпки от входните такси при
посе
посещение на музеи и археологически обекти:
- деца до 18 г. - безплатно (след показване на документ за
самоличност);
само
- лица над 65 г. - 50 % намаление от стойността на входната такса
(след показване на документ за самоличност);
(сле
- студенти, притежаващи международни студентски карти ISIC –
безплатно (след показване на картата).
безп
За записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890, 0895 425453
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ХОБИ
СМЯХ

Учителката: - Иванчо, мисли желание.
защо в диктовката си имаш
Синът: - Да ми купиш
толкова празни места?
торта!
- Място за реклами, г-жо.
Мадама с много голям
Вълкът пресрещнал Чер- бюст карала стар ЗАЗ.
вената шапчица и и казал: Заваляло дъжд, тя слезнала
- Червена шапчице, ще те да си сложи чистачките и
целуна там, където никой бюста опрял в капака на
не те е целувал!
ЗАЗ-а. В това време минал
Тя го погледнала, замисли- пиян от там видял я и казал:
ла се и му казала: - То само
- Госпожо, т`ва цял живот
кошницата остана!
да го кърмиш Ауди няма да
стане!
- Къде беше?
- Отвори ей тази книга
Майката на Иванчо го
на страници от 62-ра до пита кога ще си оправи
74-та.
оценките?
- Но те са откъснати!
- Ами, опитвам се, но учи- Е, сега къде мислиш, че телката постоянно държи
съм бил?
дневника в себе си!
Още в казармата се
- Скъпи, когато се ожесблъсках с третия пол – ним, ще деля с теб всички
старшината - той баща, твои тревоги и проблеми....
той майка...
- Но аз нямам никакви
тревоги и проблеми!
- Как се нарича жена, ко- Казах ти - когато се
ято консумира вредни храни оженим!
и напитки?
- Жули Е-та!
2020 година, детска градина. Момченце пита моРожден ден на Габровче. миченце:
Бащата: - Хайде сине
- А твоите родители в
духни свещичките и си на- кой чат са се запознали?

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Сканди

Забавна астрология
З

Водолей
ȼɨɞɨɥɟɹɬ ɪɨɛɭɜɚ ɧɚ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɚȿɬɨɤɨɢɫɚɬɟ
Ʉɨɥɤɨɫɤɭɱɧɨɟɞɚɩɪɢɥɢɱɚɲ
ɧɚɞɪɭɝɢɬɟ
Ɂɚɬɨɜɚ ɬɨɣ ɩɪɚɜɢ ɤɚɤɜɢ ɥɢ ɧɟ
ɧɟɳɚ ɇɹɤɨɢ ɥɭɞɢ ɞɪɭɝɢ ɝɥɭɩɚɜɢ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɚɜɢ ɫɢ ɛɚɫɟɣɧ ɞɨ
ɫɚɦɨɬɨɦɨɪɟɧɟɡɚɞɚɫɟɤɴɩɟɜɧɟɝɨɚɡɚɞɚɜɢɞɢɤɚɤɳɟ
ɪɟɚɝɢɪɚɬ ɞɪɭɝɢɬɟ ɇɟ ɦɨɝɚ ɞɚ ɪɟɲɚ ɞɚɥɢ ɬɨɜɚ ɟ ɥɭɞɨ ɢɥɢ
ɝɥɭɩɚɜɨɢɥɢɢɞɜɟɬɟ
ɓɨɦɫɴɦɬɟɢɡɦɢɫɥɢɥɫɬɚɧɢɬɚɤɴɜɤɚɤɴɜɬɨɢɫɤɚɦ
ȼɨɞɨɥɟɹɬɨɛɢɱɚɞɚɫɢɢɡɦɢɫɥɹɅɟɠɢɜɟɱɟɪɜɥɟɝɥɨɬɨɢɫɢ
ɫɴɡɞɚɜɚɫɭɛɟɤɬɢɩɨɫɜɨɣɨɛɪɚɡɢɩɨɞɨɛɢɟȿɤɨɝɚɬɨɞɨɣɞɟ
ɭɬɪɨɬɨ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚ ɨɬ ɬɹɯ ɧɨ ɫɢ ɦɢɫɥɢ ɱɟ ɧɟ ɟ
ɭɰɟɥɢɥɞɟɬɚɣɥɢɬɟɞɨɛɪɟɂɱɚɤɚɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɧɨɳɡɚɞɚɝɢ
ɞɨɢɡɤɭɫɭɪɢ
Ȼɴɞɟɳɟɬɨɩɪɨɫɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɩɪɟɤɪɚɫɧɨ
ȼɨɞɨɥɟɹɬɨɛɳɨɜɡɟɬɨɟɥɴɱɟɡɚɪɧɨɫɴɳɟɫɬɜɨɆɢɫɥɢɱɟ
ɤɨɟɬɨɯɜɴɪɱɢɫɟɹɞɟɇɨɩɨɧɹɤɨɝɚɯɜɴɪɱɚɳɨɬɨɟɝɚɪɝɚɢɧɟ
ɫɬɚɜɚɡɚɹɞɟɧɟɌɨɝɚɜɚȼɨɞɨɥɟɹɬɹɞɟɢɩɥɸɟɧɨɩɚɤɹɞɟɢ«
ɩɚɤɩɥɸɟ
Ɍɪɭɞɧɨɟɞɚɛɴɞɟɲɚɧɝɟɥɧɨɬɪɹɛɜɚ
ȼɨɞɨɥɟɹɬ ɨɛɨɠɚɜɚ ɞɚ ɟ ɚɧɝɟɥ Ɍɨɣ ɨɛɪɴɳɚ ɧɚɣɝɨɥɹɦɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɤɪɢɥɚɬɚɫɢɊɟɞɨɜɧɨɝɢɱɟɬɤɚɢɝɢɦɚɠɟɫɝɟɥɡɚ
ɚɧɝɟɥɫɤɢɤɪɢɥɚɉɟɪɟɪɟɞɨɜɧɨɪɨɛɚɬɚɫɢɡɚɞɚɟɤɪɢɫɬɚɥɧɨ
ɛɹɥɚɢɫɟɫɴɪɞɢɦɧɨɝɨɤɨɝɚɬɨɧɹɤɨɟɩɬɢɱɟɫɟɢɡɰɜɴɤɚɧɚɧɟɹ
ɏɨɞɢɫɛɟɥɢɰɜɢɱɤɢɡɚɳɨɬɨɟɱɭɜɚɥɱɟɚɧɝɟɥɢɬɟɛɢɥɢɛɟɡ
ɲɭɦɧɢɈɛɚɱɟɱɟɫɬɨɢɥɢɩɨɱɬɢɜɢɧɚɝɢɡɚɛɪɚɜɹɡɚɚɧɝɟɥɫɤɢɬɟ
ɞɨɛɪɢɧɢɇɨɬɨɜɚɧɟɟɜɚɠɧɨɡɚɳɨɬɨɞɨɛɪɨɬɨɧɚɦɟɪɟɧɢɟɟ
ɩɨɜɚɠɧɨɨɬɞɨɛɪɢɬɟɞɟɥɚ
ɋɟɤɫ"ȼɠɢɜɨɬɚɢɦɚɢɩɨɜɚɠɧɢɧɟɳɚ
ȼɨɞɨɥɟɹɬɫɢɩɚɞɚɩɨɩɥɚɬɨɧɢɱɧɚɬɚɥɸɛɨɜɌɨɣɨɛɢɱɚɞɚɫɟ
ɰɟɥɭɜɚɞɚɧɨɫɢɰɜɟɬɹɞɚɩɪɚɳɚɥɸɛɨɜɧɢɩɢɫɦɚɢɥɢɢɦɟɣɥɢ
ɇɚɫɟɤɫɚɝɥɟɞɚɤɚɬɨɧɟɳɨɦɚɥɤɨɞɨɫɚɞɧɨɌɨɣɝɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɧɨɧɹɤɚɤɧɚɛɴɪɡɨɌɨɜɚɟɬɚɤɚɧɟɡɚɳɨɬɨɟɧɟɦɨ
ɳɟɧɥɸɛɨɜɧɢɤɚɡɚɬɨɜɚɱɟ«ɜɠɢɜɨɬɚɢɦɚɩɨɜɚɠɧɢɧɟɳɚ
ɌɚɬɨɜɚɫɚɟɞɧɢɨɬɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟɧɚȼɨɞɨɥɟɹɈɬɨɣɢɦɚɨɳɟ
ɦɧɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɢɡɚɳɨɬɨɟɩɪɢɧɰɢɩɟɧɱɨɜɟɤɧɨɡɚɬɹɯɞɪɭɝɩɴɬ

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

Работа в Банско
За ресторант в комплекс "Русковец"
търсят да назначат сервитьори/ки
целогодишно. Квартирите се плащат
от хотела. 600 лв. заплата и проценти.
За връзка: 0878123555 - Кемал Фарис

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

8 - 14.02.2018 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

Обявени са
конкурсите в
кампанията
"За чиста околна
среда"

възтрудна въпросителница

инистерството на околната среда и водите
обяви официалния старт на националната
кампания „За чиста околна среда“, в която
общини, кметства, училища и детски градини могат
да участват с проекти за озеленяване, изграждане на
детски площадки, зони за отдих и други. Кампанията
е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС).
Тази година срокът за подаване на предложения от
училища и детски градини в ПУДООС е 16 февруари, а
за Общини и Кметства е 2 март.
Класираните проекти ще бъдат обявени на 13 април.
Максималният размер на финансирането на общините
е 10 000 лв. на проект, а за училищата и детските
градини е 5000 лв.
Най-високо ще бъдат оценявани предложенията,
които се осъществяват с участие на децата, както
и на техните родители. При общинските проекти
висока оценка ще получат тези, които са свързани
с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари
площадки и други. Важно е участието на гражданите,
чрез полагане на доброволен труд, като гаранция, че
по-късно хората ще се грижат за създаденото от тях.

М

СМЯХ
 Ɇɢɦɟ ɦɧɨɝɨ ɝɨɬɢɧ ɦɟɞɚ
ɥɶɨɧɤɚɤɜɨɢɦɚɜɧɟɝɨ"
 Ʉɢɱɭɪ ɨɬ ɤɨɫɚɬɚ ɧɚ ɦɴɠɚ
ɦɢ
ɇɨɬɨɣɟɨɳɟɠɢɜ""
 ɀɢɜ ɟ ɦɭɰɤɚɚ ɚɦɚ ɤɨɫɚ
ɨɬɞɚɜɧɚɧɹɦɚ
 ɓɟ ɜɡɢɦɚɬɟ ɬɨɜɚ ɥɟɤɚɪ
ɫɬɜɨɞɨɤɪɚɹɧɚɠɢɜɨɬɚɫɢ
 Ⱥɦɚ ɞɨɤɬɨɪɟ ɬɭɤɚ ɩɢɲɟ
Ⱦɚɫɟɜɡɢɦɚɜɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ
ɧɚɞɜɚɦɟɫɟɰɚ
ȿɧɚɥɢɬɨɜɚɤɚɡɜɚɦ
Ɇɴɠɟɬɟɩɨɫɬɴɩɜɚɬɫɩɨɞɚ
ɪɟɧɢɬɟ ɱɨɪɚɩɢ ɫɴɳɨ ɤɚɤɬɨ
ɠɟɧɢɬɟ ɫ ɩɨɞɚɪɟɧɢɬɟ ɰɜɟɬɹ
ɩɴɪɜɨɝɢɩɨɦɢɪɢɫɜɚɬ

Мамо,прочети
Мам
мо,прочети
и ми!
ƩƽǈǇǅǜǏǑǂƿǍǐƽǍǅ
Февруари бил най-малкият от братята си и
сестра си. Те често му се
подигравали за това. Той
страдал и веднъж попитал
майка си защо е така.
- Може да си малък, но си
сладък - засмяла се майка
му и го целунала.
Обаче това не го успокоило и той излязъл навън.
Там видял една мравка,
която бързала към мравуняка си.
- Не те ли е срам, че си
толкова малка? - попитал

Февруари.
- Че какво
като съм малка? Знаеш ли
колко работа
върша? - развикала се
мравката и се шмугнала в
мравуняка.
„И аз върша доста работа, обаче никой не ми
признава" - помислил си
Февруари и продължил нататък. В пряспата няколко врабчета се къпели в
снега.
- Ей, малките, не ви ли е
студено? - попитал подигравателно Февруари.
- Може да сме малки, но
перата ни топлят добре -
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изчуруликали врабчетата.
Февруари седнал на едно
пънче и се загледал в слънцето. То му изглеждало
много малко.
- Ей, слънце, как може да
си толкова малко и да не се
срамуваш като изгряваш
всеки ден.
Слънцето се засмяло и
го парнало с един от лъчите си.
- Отдалече изглеждам
малко, но ако приближиш
до мен ще видиш колко
съм голямо. А ти защо все
ходиш и гледаш кой е малък
и кой голям?
- Защото братята ми
и сестра ми все ми се

подиграват, че съм малък
- въздъхнал Февруари.
- А ти им кажи, че не е
важно голям или малък е
някой, а колко неща може
да направи за другите, за
да са щастливи. Аз знам,
че когато ти си на земята има много празници, в
които хората се веселят и
се радват на живота. Така
че си голям месец.
Февруари се замислил
над думите на слънцето и
спокоен се върнал в къщи.
Вече не се засягал, когато му казвали, че е малък
Сечко, а мислел как още да
донесе радост на земята.

Мамчето

Ɂɚɳɨɛɟɥɢɬɟɦɟɱɤɢɧɟɹɞɚɬɩɢɧɝɜɢɧɢ"
ɚɧɟɯɚɪɟɫɜɚɬɜɤɭɫɚɧɚɩɢɧɝɜɢɧɫɤɨɬɨ
ɛɩɢɧɝɜɢɧɢɬɟɝɢɧɚɞɜɢɜɚɬɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚɱɨɜɤɚɬɚɫɢ
ɜɧɟɦɨɝɚɬɞɚɝɢɫɪɟɳɧɚɬɜɩɪɢɪɨɞɚɬɚ
ɉɪɟɡɤɨɹɝɨɞɢɧɚɟɧɚɣɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɞɚɟɪɨɞɟɧɂɫɭɫ
ɏɪɢɫɬɨɫ"
ɚɧɭɥɟɜɚɬɚ
ɛɝɩɪɏɪ
ɜɝɫɥɏɪ
ȼɴɡɦɨɠɧɨɥɢɟɞɚɫɟɫɛɥɴɫɤɚɬɞɜɚɦɟɬɟɨɪɢɬɚ"
ɚɞɚ
ɛɧɟ
Ʉɨɟɟɩɨɬɟɠɤɨɤɝɨɥɨɜɨɢɥɢɤɝɩɚɦɭɤ"
ɚɤɝɨɥɨɜɨ
ɛɤɝɩɚɦɭɤ
ɜɬɟɠɚɬɟɞɧɚɤɜɨ
 Ⱥɤɨ ɨɬ ɫɴɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞ ɨɱɢɬɟ ɜɢ ɩɨɬɟɱɟ ɢɫɬɢɧɫɤɚ
ɫɢɧɹɤɪɴɜɬɨɟ
ɚɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɤ
ɛɢɡɜɴɧɡɟɦɧɨ
ɜɦɟɤɨɬɟɥɨ
Ʉɨɥɤɨɤɢɥɨɦɟɬɪɚɟɜɫɴɫɬɨɹɧɢɟɞɚɩɪɟɥɟɬɢɩɬɢɰɚɬɚ
ɤɢɜɢɧɚɜɟɞɧɴɠ"
ɚ
ɛ
ɜ
ȼɹɪɧɨɥɢɟɱɟɜɨɞɚɬɚɜɴɜɜɚɧɚɬɚ ɩɪɢɢɡɬɢɱɚɧɟ ɫɟ
ɜɴɪɬɢɜɟɞɧɚɩɨɫɨɤɚɜɋɟɜɟɪɧɨɬɨɢɜɨɛɪɚɬɧɚɬɚɩɨɫɨɤɚ
ɜɘɠɧɨɬɨɩɨɥɭɤɴɥɛɨ"
ɚɜɹɪɧɨɟ
ɛɧɟɟɜɹɪɧɨ
Ʉɨɥɤɨɜɪɟɦɟɟɩɪɨɞɴɥɠɢɥɚɋɬɨɝɨɞɢɲɧɚɬɚɜɨɣɧɚɦɟɠ
ɞɭȺɧɝɥɢɹɢɎɪɚɧɰɢɹɜɤɨɹɬɨɫɟɩɪɨɫɥɚɜɹɀɚɧɚȾ¶Ⱥɪɤ"
ɚɝ
ɛɝ
ɜɝ
Ɂɚɳɨɧɚɪɟɤɥɚɦɢɬɟɫɬɪɟɥɤɢɬɟɧɚɱɚɫɨɜɧɢɰɢɬɟɩɨɱɬɢ
ɜɢɧɚɝɢɩɨɤɚɡɜɚɬɱ"
ɚɡɚɞɚɢɡɝɥɟɠɞɚɬɤɚɬɨɭɫɦɢɯɧɚɬɨɥɢɰɟ
ɛɡɚɳɨɬɨɬɚɤɚɫɛɨɪɴɬɨɬɱɢɫɥɚɬɚɫɨɱɟɧɢɨɬɫɬɪɟɥɤɢɬɟɟ
ɫɢɦɜɨɥɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤɚ
ɜɬɪɚɞɢɰɢɹɨɬɜɪɟɦɟɬɨɧɚɩɴɪɜɚɬɚɪɟɤɥɚɦɚɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤ
ɉɨɤɚɤɜɨɫɟɪɚɡɥɢɱɚɜɚɬɚɡɢɚɬɫɤɢɬɟɢɚɮɪɢɤɚɧɫɤɢɬɟ
ɬɢɝɪɢ"
ɚɩɨɰɜɟɬɚɧɚɪɚɣɟɬɚɬɚɜȺɡɢɹɫɚɱɟɪɧɨɠɴɥɬɢɜȺɮɪɢɤɚ
ɤɚɮɹɜɨɛɟɥɢ
ɛɜȺɮɪɢɤɚɧɹɦɚɬɢɝɪɢ
ɜɜȺɡɢɹɧɹɦɚɬɢɝɪɢ
Ʉɚɤɴɜɟɫɪɨɤɴɬɧɚɝɨɞɧɨɫɬɧɚɦɟɞɚ"
ɚɝɨɞɢɧɚ
ɛɦɟɫɟɰɚ
ɜɦɟɞɴɬɧɟɫɟɪɚɡɜɚɥɹ
Ʉɚɤɫɟɤɨɫɢɫɟɧɨ"
ɚɪɴɱɧɨ
ɛɧɟɫɟɤɨɫɢ
ɜɫɤɨɫɚɱɤɚ
ɋɢɝɭɪɧɨɫɬɟɱɭɜɚɥɢɡɚɨɫɬɪɨɜɊɨɠɞɟɫɬɜɨ ɢɥɢɄɨ
ɥɟɞɧɢɹɨɫɬɪɨɜ ɤɨɣɬɨɟɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɁɚɳɨ
ɟɧɚɪɟɱɟɧɬɚɤɚ"
ɚ ɡɚɳɨɬɨ ɨɬɤɪɢɜɚɬɟɥɹɬ ɦɭ ɍɢɥɹɦ Ɇɚɣɧɴɪɫ ɟ ɛɢɥ ɦɧɨɝɨ
ɧɚɛɨɠɟɧ
ɛɡɚɳɨɬɨɟɨɬɤɪɢɬɬɨɱɧɨɧɚɄɨɥɟɞɚ
ɜɡɚɳɨɬɨɜɟɱɟɟɢɦɚɥɨȼɟɥɢɤɞɟɧɫɤɢɨɫɬɪɨɜ
Отговори от миналия брой: 1-Б, 2-В, 3-Б, 4-В, 5-В,
6-В, 7-В, 8-А, 9-Б, 10-В

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за слънчев панел
с бойлер за топла вода имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2018
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 февруари - Елена ИВАНОВА, Гл.експерт "Счетоводна
12 февруари - Д-р Румен ПАУНОВ, Общински съветник
отчетност", Община Тутракан
от ГЕРБ, ОбС-Тутракан
11 февруари - Пламен МАРИНОВ, Гл.архитект, Община
12 февруари - Тодор ТОДОРОВ, ТФ "Дунавска младост",
Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 февруари - Георги АЛЕКСАНДРОВ, Горски стражар,
13 февруари - Светослав СЛАВОВ, Гл. експерт "СчеДГС-Тутракан
товодство и финансов контрол", Община Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

