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Елица
Историкът Петър Бойчев - по Гласовитата
отново е първа
бойния път на Първа българска армия

Калина ГРЪНЧАРОВА
етиридневен автопоход по пътя на Първа българска армия
осъществиха ветерани от
Втората световна война,

Ч

запасни и резервисти организирани от Министерство
на отбраната в началото
на м.май.
Сред участниците в групата бе и директорът на

тутраканския Исторически музей - Петър Бойчев.
Инициативата е посветена
на 73-тата годишнина от
победата над хитлерофашизма и на 6 май - Ден на

храбростта и празник на
Българската армия.
Участниците в похода
посетиха българските военни гробища в Сърбия,
Хърватия и Унгария.
Делегацията се води от
заместник-командира на
Сухопътни войски бригаден
генерал Валери Цолов, а в
състава са ветераните
бяха доц. д-р Софи Пинкас,
полковник от запаса Николай Георгиев - Шмайзера,
Георги Христов, Трифон
Ковачев, Любен Ризов и
Димитър Митев. Те са на
възраст между 90 и 97
години.
Впечатленията си от
това пътуване Петър БОЙЧЕВ сподели за читателите на в. "Тутракански
глас": "На много високо
равнище беше организирано
посещението ни - в столиците - Белград, Загреб
и Будапеща, ни посрещаха
на стр. 3

„Опечалената фамилия” - поредна
премиера на театралния състав Новочерненци на
крачка от победата на
П
Офроуд "Черно море"
на стр. 3

ълна зала и прекрасно
настроение сътвори
Театрален състав
"Борис Илиев" с премиерата
на комедията на Бранислав
Нушич - „Опечалената фамилия”, която самодейните
актьори представиха на 4
май.
И този път тутраканци
бяха вярна публика на местното театрално изкуство.
И не останаха разочаровани. В предпразничната
петъчна вечер актьорите
Петьо Стойчев (ръководител на състава), Теодора
Куцарова, Георги Чафаланов, Радостина Пейчева,
Дамян Лазаров, Диана Спиридонова, Мария Димитрова, Даниела Бъчварова и
Мартин Димитров развеселиха любопитната публика
с история за алчни и безочна стр. 3
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ОБЩЕСТВО

НОВИНИ
АКАДЕМИК ГЕОРГИ МАРКОВ ЩЕ ГОСТУВА В
ТУТРАКАН
На 16 май (сряда) в Тутракан ще гостува акад.Георги Марков. Ще бъдат представени новоизлезлите му
книги - "Голямото крушение" посветена на Междусъюзническата война и двутомника "Голямата война" - за
Първата световна война, за която той ще изнесе и
лекция. Срещата ще се проведе в залата на Обредния
дом от 17:30 ч.
ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА ПРОДЪЛЖАВА
ȼɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨɫɚɡɚɫɟɬɢɜɟɱɟɧɚɞɞɟɤɚɪɚɰɚɪɟɜɢɰɚɡɚɡɴɪɧɨɢɩɨɱɬɢɞɟɤɚɪɚɦɚɫɥɨɞɚɟɧɫɥɴɧɱɨɝɥɟɞɩɨɤɚɡɜɚɫɩɪɚɜɤɚɨɬɈɛɥɚɫɬɧɚɬɚɞɢɪɟɤɰɢɹÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³
ɜɋɢɥɢɫɬɪɚɉɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɢ
ɞɟɤɚɪɚɰɚɪɟɜɢɰɚɢɞɟɤɚɪɚɦɚɫɥɨɞɚɟɧɫɥɴɧɱɨɝɥɟɞ
ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɫɟɢɬɛɚɬɚɢɧɚɞɪɭɝɢɤɭɥɬɭɪɢɋɬɨɩɚɧɢɬɟɨɬ
ɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚȾɨɛɪɭɞɠɚɫɚɡɚɫɟɥɢɞɟɤɚɪɚɨɜɟɫɩɨɱɬɢ
ɞɟɤɚɪɚɮɭɪɚɠɟɧɝɪɚɯɧɚɞɞɟɤɚɪɚɮɚɫɭɥɧɚɞ
ɞɟɤɚɪɚɤɚɪɬɨɮɢɩɨɱɬɢɞɟɤɚɪɚɫɢɥɚɠɧɚɰɚɪɟɜɢɰɚ
ɧɚɞɞɟɤɚɪɚɫɨɹɢɞɪɭɝɢɤɭɥɬɭɪɢɉɪɨɥɟɬɧɚɬɚɫɟɢɬɛɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ДАНЪЧНИ ПРОВЕРКИ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ
ɇȺɉɡɚɩɨɱɜɚɦɚɫɨɜɢɞɚɧɴɱɧɢɩɪɨɜɟɪɤɢɜɩɭɧɤɬɨɜɟɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞɢ ȽɌɉ Ɉɫɜɟɧɡɚɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɤɚɫɨɜɢɛɟɥɟɠɤɢɢɨɬɱɢɬɚɧɟɬɨɧɚɨɛɨɪɨɬɚɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɳɟ ɫɥɟɞɹɬ ɢ ɡɚ ɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨ Ɉɛɨɛɳɟɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟ ɩɪɟɝɥɟɞɢ
ɤɨɢɬɨɜɫɢɱɤɢɩɭɧɤɬɨɜɟɡɚȽɌɉɩɨɞɚɜɚɬɤɴɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɴɨɛɳɟɧɢɹɬɚɫɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɜɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɚɬɨ
ɫɚɫɴɩɨɫɬɚɜɟɧɢɫɞɚɧɧɢɬɟɨɬɮɢɫɤɚɥɧɢɬɟɢɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢɩɭɧɤɬɚɫɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢɪɚɡɥɢɤɢɦɟɠɞɭ
ɩɨɞɚɞɟɧɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞɚɧɢɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɢ
ɨɬɱɟɬɟɧɢɬɟɩɪɢɯɨɞɢɧɚɤɚɫɨɜɢɬɟɚɩɚɪɚɬɢɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢɬɟ
ɨɰɟɧɤɢɫɨɱɚɬɱɟɨɛɳɚɬɚɫɭɦɚɧɚɭɤɪɢɬɢɬɟɩɪɢɯɨɞɢɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɦɥɧɥɜȺɤɨɬɟɡɢɧɟɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɟɩɨɬɜɴɪɞɹɬ
ɧɚɮɢɪɦɢɬɟɤɨɢɬɨɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɬɩɭɧɤɬɨɜɟɬɟɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬ
ɜɴɡɥɨɠɟɧɢɢɪɟɜɢɡɢɢɞɨɩɴɥɜɚɬɨɬɇȺɉ
Ɉɬ ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɚɩɨɦɧɹɬ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɢɬɟ
ɧɚɩɭɧɤɬɨɜɟɡɚȽɌɉɱɟɡɚɜɫɹɤɚɡɚɩɥɚɬɟɧɚɨɬɬɹɯɬɚɤɫɚɡɚ
ɩɪɟɝɥɟɞɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɥɭɱɚɬɢɤɚɫɨɜɚɛɟɥɟɠɤɚ
ПРОВЕРКИ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
ɒɟɫɬɢɦɚɜɨɞɚɱɢɫɟɞɧɚɥɢɡɚɞɜɨɥɚɧɚɫɥɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚ
ɚɥɤɨɯɨɥ ɫɚ ɡɚɫɟɱɟɧɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚ ɩɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɚɝɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬȼɬɪɢ
ɨɬɫɥɭɱɚɢɬɟɨɬɱɟɬɟɧɢɬɟɩɪɨɦɢɥɢɫɚɧɚɞɈɛɳɢɹɬɛɪɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɟɡ ɢɡɬɟɤɥɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɟ 
ɋɴɫɬɚɜɟɧɢɫɚɚɤɬɚɢɫɚɧɚɥɨɠɟɧɢɝɥɨɛɢɩɨɮɢɲ
ɉɪɢɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟɫɚɡɚɥɨɜɟɧɢɱɟɬɢɪɢɦɚɧɟɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɢ
ɜɨɞɚɱɢɁɚɫɟɱɟɧɟɟɞɢɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɛɟɡɜɢɧɟɬɟɧɫɬɢɤɟɪɁɚ
ɞɨɩɭɫɧɚɬɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɫɚɩɪɟɤɪɚɬɟɧɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɬɟɧɚ
ɦɨɬɨɪɧɢɩɪɟɜɨɡɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɂɡɞɚɞɟɧɚɟɡɚɩɨɜɟɞɡɚɧɚɥɚɝɚɧɟɧɚɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɟɪɤɢ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 21/04.05.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед № РД-04-547/03.05.2018 г. на Кмета на
Община Тутракан се дава разрешение да се възложи
изработване на проект: изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ IV - „Здравен
пункт” и ХII - „Дом ТКЗС” в кв.21 от Кадастрален и
Регулационен план на с.Шуменци, Община Тутракан,
одобрен със Заповед №3705 и 3706/13.08.1950 год.,
имоти - частна общинска собственост.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 20/04.05.2018 год.

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ ɊȾ ɝ ɧɚ Ʉɦɟɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɟɪɚɡɪɟɲɚɜɚɞɚɫɟɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉɉɥɚɧɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹ
ɉɊɧɚɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɩɨ
ɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨɛɪɟɧɚɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞ
ʋɊȾɝɧɚȺȽɄɄɝɪɋɨɮɢɹɜɤɜɨɬɉɥɚɧ
ɡɚ ɭɥɢɱɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ ɧɚ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɨɞɨɛɪɟɧ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ
ʋɝɨɞɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬ
ȼɟɧɰɢɫɥɚɜɄɪɴɫɬɟɜɋɬɚɬɟɜɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚɢɦɨɬɚ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

10 - 16.05.2018 г.

Съвместни дейности на МКБППМН
М
естната комисия
за борба срещу противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните (МКБППМН) в Тутракан дава
шанс за по-сигурно и щастливо бъдеще. Това е изводът след осъществените
само за седмица три от
мероприятията заложени
в плана с дейности по
превенции с помощта на
институциите работещи
с деца в общината. С децата от ЦНСТ „Мечта",
по повод втория рожден
ден на институцията, бе
организирана екскурзия до
гр. Велико Търново.
Заедно с петите класове
на СУ „Йордан Йовков”Тутракан се реализира събитието „Любов уважение

и благодарност”.
В същото училище
се проведе и проява по проект „Подай ръка за игра”
с учениците от
начален етап на
обучение, подготвен от учителите
от целодневната
о рг ан и зац и я н а
учебния ден.
Целта на дейностите на
Местната комисия е чрез игри,
песни и положителни послания
да се осъществява превенция
срещу агресията
и тормоза и се
Още инициативи подкре- ще бъдат осъществени
възпитава толерантност пящи основната цел в рабо- през настоящия месец май.
и взаимопомощ.
“ТГ”
тата на Местната комисия

От Национален статистически институт:

Повече от половината живородени деца в Силистренско са извънбрачни
Раждаемост
През 2017 г. в област
Силистра са регистрирани 936 родени деца, като
от тях 928 (99.1%) са
живородени. В сравнение с
предходната година броят
на живородените е намалял
с 69 деца, или с 6.9%.
Коефициентът на обща
раждаемост в област Силистра през 2017 г. е 8.3‰,
а през предходните 2016 и
2015 г. той е бил съответно 8.9 и 8.4‰. С най-висок
коефициент на раждаемост
са общините Кайнарджа
(15.7‰) и Дулово (10.2‰),
а с най-нисък - Силистра
(6.8‰) и Ситово (6.5‰).
Броят на живородените
момчета (475) е с 22 повече от този на живородените момичета (453), или
на 1 000 живородени момчета в област Силистра
се падат 954 живородени
момичета.
В градовете и селата
живородените са съответно 370 и 558 деца. Коефициентът на раждаемост
в градовете е 7.5‰, а в
селата - 9.0‰. През 2016 г.
тези коефициенти са били
съответно 7.9 и 9.6‰.
Броят на жените във
фертилна възраст (15 - 49
навършени години), или
размерът на родилните
контингенти и тяхната
плодовитост оказват съществено влияние върху
равнището на раждаемостта и определят характера
на възпроизводство на населението.
Броят на жените във
фертилна възраст към
31.12.2017 г. е 21 395, като
спрямо предходната година той намалява с 503, а
спрямо 2001 г. - с 11 070

жени.
Съществено значение
за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата
структура на родилните
контингенти. Близо 90.0%
от ражданията се осъществяват от жените на
възраст от 15 до 34 години,
които през 2017 г. са 837 и
са намалели спрямо 2016 г.
с 8.5%, а в сравнение с 2001
г. - с 27.0%. Броят на жените в тази възрастова група
намалява основно поради
по-малкия брой момичета,
които влизат във фертилна
възраст, и емиграционните
процеси.
През 2017 г. броят на
живородените деца, родени
от майки под 18 години е
62, а тези родени от жени
на възраст над 40 години
- 13.
Тоталният коефициент
на плодовитост е един
от основните показатели,
характеризиращи плодовитостта на жените. През
2017 г. средният брой живородени деца от една жена
е 1.71. За сравнение, през
2001 г. той е бил 1.35 деца,
а през 2016 г. - 1.77 деца.
Средната възраст на жените при раждане на първо
дете се запазва същата
както през 2016 г. - 25.0
години.
От началото на деветдесетте години на
миналия век се наблюдава трайна тенденция на
увеличаване на извънбрачните раждания. Техният
относителен дял нараства от 29.4% през 1995
г. на 49.8% през 2001 г. и
на 55.2% през 2016 година.
През 2017 г. броят на живородените извънбрачни

деца в областта е 495, или раст до една година, а
53.3% от всички живоро- коефициентът на детска
дени. Относителният дял смъртност е 7.5‰.
на живородените извънЕстествен прираст на
брачни деца в градовете
населението
(54.6%) е по-висок отколкото в селата (52.5%).
Разликата между живородените
и умрелите представлява естествеСмъртност
ният прираст на населението. От
Броят на умрелите през началото на деветдесетте години
2017 г. е 1 905 души, а на миналия век демографското
коефициентът на обща развитие на областта се характесмъртност - 17.1‰. Спрямо ризира с отрицателен естествен
предходната година броят прираст на населението. През
на умрелите нараства с 101 2017 г. в резултат на отрицателния
случая, или с 5.6%. Нивото естествен прираст населението
на общата смъртност ос- на област Силистра е намаляло с
тава твърде високо.
977 души.
Смъртността сред мъжеНамалението на населете (19.4‰) продължава да нието, измерено чрез коебъде по-висока в сравнение фициента на естествения
със смъртността сред прираст, е минус 8.8‰ .
жените (15.0‰). През 2017 Коефициентът на естестг. на 1 000 жени умират 1 вения прираст в градовете
246 мъже. Продължават и е минус 9.4‰, а в селата
различията в смъртността - минус 8.3‰, или намалесред градското и селското нието на населението в обнаселение. Коефициентът ласт Силистра в резултат
на смъртност е по-висок в на естествения прираст
селата (17.3‰) отколкото се дължи на негативните
в градовете (16.9‰).
демографски тенденции,
С най-висока смърт- както в градовете, така и
ност се отличават об- в селата.
щините Алфатар (23.7‰)
През 2017 г. всички оби Тутракан (19.1‰). Най- щини в област Силистра
нисък е този показател са с отрицателен есв община Дулово - 13.2‰. тествен прираст.
Показателят за прежС най-малък по стойност
девременната смъртност коефициент на отрицатепрез 2017 г. е 22.7% и е с 0.9 лен естествен прираст е
процентни пункта по-висок община Кайнарджа (-1.0‰).
спрямо 2016 година. В стой- С най-голямо намаление на
ностите на показателя за населението вследствие
преждевременна смърт- на високия отрицателен
ност има съществени раз- естествен прираст е
лики при мъжете и жените. община Алфатар (-15.2‰).
Докато умрелите жени на Останалите общини са с
възраст до 64 години вкл. отрицателен естествен
са 14.4% от всички умрели прираст, както следва:
жени, то при мъжете този Главиница (-8.6‰), Дулово
относителен дял е - 29.3%. (-3.0‰) Силистра (-11.7‰),
През 2017 г. в областта Ситово (-11.8‰) и Тутраса починали 7 деца на въз- кан (-11.2‰).

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 8 май 2018 г.
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- За стажуване
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
1 технически организатор
две направления:
- За обучение по време на работа
***За всички работни места трудовите договори
3 монтажници, изделия от метал – средно образование са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо договорът е безсрочен. За учителските места се
образование
изисква педагогическа правоспособност.
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Историкът Петър Бойчев - по
бойния път на Първа българска армия
от стр. 1 тогава са давали на гладното местно население,
за разлика от румънци и
сърби. Ветераните, които
бяха с нас се разчувстваха,
просълзиха се. Беше много
трогателно.
В Харкан има загинали 5
войници от Тутракан, Белица, Нова Черна, гробовете
им са запазени.
Във Вуковар, на паметна
плоча са изписани имената
на 1017 български войници.
Там ми направи впечатление, че хърватски войници
поднасяха венци на паметника, техен сигналист

нашите посланици. За мен
беше чест, че бях включен
в тази делегация.
В Харкан и Пейч дойде
посланикът ни в Будапеща.
Във военното гробище в
Харкан ме впечатли това,
че грижи за него полагат
не само българите, но и унгарците. На поклонението
дойде кметът на Харкан,
директорът на Военния
музей, свири техният военен оркестър. Похвалиха и
благодариха на българските войници от 1945 г. за
това, че от дажбите си

свиреше "Покойници", хърватите лично участваха.
Посетихме и гробището
от 1991 г. на загиналите
хървати от войната между
Хърватия и Сърбия. Тогава
сърбите разрушават на
100% Вуковар, бил е целият в руини. На неговите
защитници е посветен
Мемориалът.
В сръбския град Ниш паметникът на загиналите
български войници се казва
"Зелената стена". Той е в
окаяно състояние, запустял, извън града. В него са
погребани над 2 хиляди бъл-

гарски войници и сръбската
страна не проявява никакво
отношение.
В столицата Белград
посетихме градското гробище, където има съветски
парцел и там са погребани
30 български войници. Има
паметник направен със
съдействие на Министерството на отбраната. Там
се поклонихме, а също и в
унгарския град Пейч. Там
има 130 загинали българи,
били във военна болница и
са погребани в съветския
парцел. Сред тях няма тутраканци."

ɏɚɪɤɚɧɍɧɝɚɪɢɹȼɨɟɧɧɨɝɪɨɛɢɳɟɜɤɨɟɬɨɫɚɩɨɝɪɟɛɚɧɢ
ɩɟɬɢɦɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɜɨɣɧɢɰɢɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨ
ɋɧɢɦɤɚɝɨɪɟɝɪɨɛɴɬɧɚɉɟɬɴɪɉɟɬɪɨɜɨɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɧɢɦɤɚɞɨɥɭɝɪɨɛɴɬɧɚȿɧɱɨȿɧɱɟɜɨɬɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

От Национален статистически институт:

Населението намалява, в Силистра и Тутракан най-много
Брой и структури на
населението
ъм 31 декември 2017
г. населението на област Силистра е 110
562 души, което представлява
1.6% от населението на страната и нарежда областта на
25-то място по брой на населението непосредствено след
област Търговище (112 474) и
преди областите Габрово (110
254 души) и Смолян (107 282
души). В сравнение с 2016 г.
населението на областта намалява с 1 395 души, или с 1.2%.
Мъжете са 54 199 (49.0%),
а жените - 56 363 (51.0%), или
на 1 000 мъже се падат 1 040
жени. Броят на мъжете преобладава трайно във възрастите
до 58 години. С нарастване
на възрастта се увеличават
броят и относителният дял на
жените от общото население
на областта.
Както в страната, така и в
област Силистра, продължава
процесът на остаряване на
населението, който се изразява в увеличаване на дела на
населението на 65 и повече
навършени години. В края на
2017 г. лицата на 65 и повече
навършени години са 26 170,
или 23.7% от населението на
областта. В сравнение с 2016
г. делът на населението в тази
възрастова група нараства с
0.6 процентни пункта, а спрямо
2001 г. увеличението е със 8.2
процентни пункта.
В област Силистра процесът
на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото
сред мъжете. Относителният
дял на жените на възраст над
65 години е 27.1%, а на мъжете
- 20.1%. Тази разлика се дължи
на по-високата смъртност сред

К

мъжете и като следствие от нея
по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Делът на лицата на 65 и
повече навършени години е
най-висок в общините Алфатар (32.1%), Ситово (27.6%) и
Тутракан (27.1%). В общините
Главиница и Силистра този дял
също е над 20.0% (съответно
24.4 и 25.4%). Най-нисък е делът на възрастното население
в община Кайнарджа - 13.2% и
община Дулово - 19.2%.
Към 31.12.2017 г. децата до
15 години са 15 169, или 13.7%
от общия брой на населението
на областта. Спрямо 2016 г.
този дял нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001
г. намалява с 2.2 процентни
пункта.
Към 31.12.2017 г. общият
коефициент на възрастова
зависимост е 59.7%, или на
всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години)
се падат под две лица в активна
възраст. За сравнение, през
2007 и 2016 г. този коефициент
е бил съответно 44.6 и 58.1%.
Остаряването на населението води до повишаване на
неговата средна възраст, която
в края на 2017 г. достига 45.1
години.
Процесът на остаряване се
проявява както в селата, така
и в градовете, като в градовете
средната възраст на населението е 46.1 години, а в селата
- 44.4 години.
Тенденцията на остаряване
на населението води до промени и в неговата основна
възрастова структура - под, във
и над трудоспособна възраст.
Влияние върху съвкупностите
на населението във и над трудоспособна възраст оказват
както остаряването на населението, така и законодателните

44.2%, а в селата - 61 654
души, или 55.8% от населението на областта. Най-голям
е гр. Силистра с 31 891 души,
следван от гр. Тутракан с 7
857 души. Останалите градове
са с население: Алфатар - 1
419 души, Главиница - 1 363
души и Дулово - 6 378 души.
Към края на 2017 г. населените места в област Силистра
са 118, от които 5 са градове
и 113 - села. Разпределението
на населението по населени
места в края на годината е резултат от неговото естествено
и механично движение.
Към края на годината в
областта няма населени места без население. В 11 села
живеят от 1 до 49 души. Преобладаващият брой населени
места в областта са с население от 100 до 999 души - 71,
или 60.2 % от всички населени
места.
В съответствие с административно-териториалното
устройство на страната област
Силистра е разделена на 7
общини.
В община Силистра живее
по-голямата част от населението на областта - 46 355 души
или 41.9%. Най-малка по
брой на население е община
Алфатар, в която живеят 2 690
души, или 2.4% от населението на областта. Населението в
останалите общини е следното: Главиница - 10 085, Дулово
- 27 506, Кайнарджа - 5 099,
Ситово - 5 047 и Тутракан - 13
Териториално
780 души.
През 2017 г. във всички
разпределение на
общини на област Силистра
населението
броят на населението намалява. В община Кайнарджа
ъм 31.12.2017 г. в гра- намалението е най-малко довете на областта жи- 0.3%, а в общините Силистра
веят 48 908 души, или (-1.6%) и Тутракан (-1.7%)
най-голямо.

промени при определянето
на възрастовите граници на
населението при пенсиониране. За 2017 г. тези граници за
населението в трудоспособна
възраст са: до навършването
на 61 години за жените и 64
години за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017
г. е 63 895 души, или 57.8%
от цялото население в област
Силистра, като мъжете са 34
146, а жените - 29 749. Броят
на трудоспособното население
намалява с над хиляда души,
или с 2.0% през 2017 г. спрямо
предходната година.
Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 30 493
души, или 27.6%, а под трудоспособна възраст - 16 174 души,
или 14.6% от населението на
областта.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента
на демографско заместване,
който показва съотношението
между броя на влизащите в
трудоспособна възраст (15 - 19
години) и броя на излизащите
от трудоспособна възраст (60
- 64 години). Към 31.12.2017 г.
това съотношение за страната
е 64, а за област Силистра 60. За сравнение, през 2001
г. в областта всеки 100 лица,
излизащи от трудоспособна
възраст, са били замествани
от 109 млади хора.

Гласовитата Елица
отново е първа
Ш
ɟɫɬɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ
ɭɱɚɫɬɢɟɉɟɬɧɚɞɟɫɟɬɥɚɥɟɬɚ
ɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɤɪɚɹɧɚɦɚɩɪɢɥ
ɜɝɪɏɢɫɚɪɹ
ȼɧɟɝɨɜɡɟɭɱɚɫɬɢɟɢɦɚɥɤɚɬɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɩɟɜɢɰɚȿɥɢɰɚ
Ʉɚɦɛɭɪɨɜɚ ɤɨɹɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɇɑ ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
Ɍɹɭɱɚɫɬɜɚɜɞɜɟɤɨɧɤɭɪɫɧɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɋɩɟɫɧɢɬɟɧɚ
ɆɢɦɢɢɊɚɡɜɢɝɨɪɬɹɡɚɜɨɸɜɚ

ɩɴɪɜɨɬɨɦɹɫɬɨɫɩɟɫɟɧɬɚɉɚɤ
ɫɴɦɭɞɨɦɚɜɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɫ
ɨɳɟɦɥɚɞɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɚ
ɜɴɜɜɬɨɪɨɬɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɥɚɥɟɬɚɟɜɬɨɪɚɫɩɟɫɟɧɬɚɧɚ
ɝɨɥɟɦɢɹɩɨɥɫɤɢɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɢ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɑɟɫɥɚɜɇɢɟɦɟɧ
Ɍɨɡɢɞɢɜɟɧɫɜɹɬ
ȿɥɢɰɚɫɩɟɱɟɥɢɢȽɨɥɹɦɚɬɚ
ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɉɟɬɴɪȺɥɟɤɫɢɟɜɡɚɩɢɫɢɚɪɚɧɠɢɦɟɧɬɧɚɧɨɜɚɩɟɫɟɧ “
ТГ”

„Опечалената фамилия”...
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Кампания за прием на курсанти в Академията на МВР
тартира кампанията
за прием на курсанти
в Академията на МВР
за учебната 2018/2019 г.
Кандидатите за курсанти подават документи в
областните дирекции на
МВР по местоживеене, а
за град София в Столична
дирекция на МВР (СДВР) в
срок до 04.06.2018 г.
Кандидатите подлежат на

С

специализиран подбор – медицинско изследване, проверка на физическата годност,
психологическо изследване с
тест за интелигентност и
личностен въпросник.
Приемането на курсанти
за придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна форма
на обучение се извършва
чрез класиране с балообразуващи оценки от диплома-

та за средно образование,
от проверката за физическа годност, от теста за
интелигентност и след успешно преминаване на целия
специализиран подбор.
Специалностите за придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна форма на
обучение във факултет
„Полиция“ и факултет „Пожарна безопасност и за-

щита на населението“ са:
„Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“, „Пожарна и аварийна безопасност“
и „Гранична полиция“.
Информация, свързана с
кандидатстудентската
кампания, е публикувана на
интернет страницата на
Академията на МВР: www.
mvr.bg/academy.
“ТГ”

от стр. 1 Яна Куцарова.
Освен овациите на публиката, самодейците получиха Поздравителен адрес
и подаръци от името на
Община Тутракан.
Театралната трупа планира в следващите месеци
да представи постановката и в други населени
места в района, както и
на фестивали в страната.

ливи наследници, които полагат всевъзможни усилия
да се докопат до роднинско наследство. Дебют на
сцената направиха Георги
Чафаланов, студентката
Радостина Пейчева и учениците Мартин Димитров
и Дамян Лазаров.
Музикалното оформление
и този път бе поверено на
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До Петрич и назад...
Р
упите! Едно място,
където можеш да онемееш! Някой ми беше
разказвал за него, но аз не
обърнах много внимание. Но,
ако го види човек… може
дори за телефона си да
забрави. Казаха, че това
било катер на вулкан и аз
не се усъмних, защото тук
бликаше гореща вода навсякъде. И имаше много хора,
които се наслаждаваха на
нея. Искаше ми се и аз да
се топна, но нямах бански.
Затова пък си пошляпах
боса насам-натам.
Не случайно храмът на
баба Ванга е построен тук.
Навсякъде витае митичен
ореол. И в езерото, където
плуват гигантски шарани
и костенурки. И в зоокъта,
където се разхождат красиви пауни. И в чешмите,
от където тече гореща
вода. Но най-много този
ореол се чувства в храма
на баба Ванга. Той, всъщност, се нарича „Света

Ɋɭɩɢɬɟɤɪɚɣ
ɉɟɬɪɢɱ

Петка Българска.” Изграден
е като галерия с образите
на много светци. В храма
е тихо, макар че хората,
които са в него са много.
Сигурно тишината е почит
към пророчицата. В двора
се намира гробът на баба
Ванга и една галерия, къде
се прожектира филм, в кой-

то тя говори за различни
неща. И можеш да слушаш,
да слушаш, да слушаш…
Влязох в скромната къща
на баба Ванга, снимах се с
паметника й, загледах се в
гигантския кръст, построен на един от хълмовете,
плиснах вода на лицето си.
Удивих се на чистотата и
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подредеността на парка.
Тревата беше окосена, цветя бяха посадени навсякъде
и нямаше ни една боклуче,
въпреки многото хора. На
едно място имаше малък
кратер. Чуваше се плисък
на вода, но имаше надпис:
„Не се качвайте!” И да ви
кажа, всички се качваха, за
да видят водата. И аз също.
Недалеч от парка се
намирал античният град
Петра, основан през последната четвърт на 14
век преди новата ера, но
беше късно и нямаше как
да го посетим. Нищо, следващия път, защото съм
уверена, че отново ще
дойдем тук.
А вечерта ядохме от
вкусните нещица, които
ни беше приготвила леля
Марче, на гости, на която
бяхме. Къщата й се намира
в подножието на Беласица
и се спи чудесно.
Това беше само първия
ден. А на другия ден щяхме
да посетим крепостта на
Цар Самуил. Какво ли щяхме
да видим?

От Библиотеката в с. Нова Черна:

Алпер Шедат - първи в радиоиграта
"Деца четат в ефира на БНР"
"Деца четат в ефира на
БНР" се нарича радиограта
в предаването на националното радио "Закуска в
тревата". Деветгодишният Алпер Шедат от Нова
Черна, редовен читател на
тамошната библиотека,
участва за втори път през
тази година в него. През
м.април той рецитира "Хубава си, моя горо" от Любен
Каравелов и убедително
спечели първо място. Втора в класацията е Божидара

Александра

Браво, "Щурчета"!
С
печелихме втора
награда на петото
издание на международен конкурс за млади
изпълнители"Звукът на времето", Велико Търново!

От 4 до 6 май в гр .Велико
Търново се проведе Петият
международния конкурс за
млади изпълнители и инструменталисти "Звукът
на времето - 2018".

В конкурса взеха участие
малките пеещи артистки
от група "Щурчета" към
Читалище "Н.Й.Вапцаров",
гр.Тутракан с ръководител
Антония Камбурова.
Бояна Богданова, Мирела
Йоргова, Мария Кръстева
Санем Самет, Суде Аптула и Елица Камбурова се

Иванова от 52 ОУ "Цанко
Церковски", гр.София, а
трета - Валерия Иванова
от 97 СУ "Братя Миладинови" гр.София.
С радост искам да благодаря за доставената
радост от прекрасното
изпълнение, от желанието
да рецитира стихове от
българските класици на
малкия читател Алпер Шесъстезаваха в категория дат от новочерненската
'Обработен фолклор ' и библиотека, който се класпечелиха заслужено 2-ро сира първи в радиоиграта,
място в конкуренция с утвърдени вокални групи.
Изпълнението на двете
песни "Рипни, Калинке" и
особено "Вода" бяха дълго
аплодирани от публиката
на конкурса.

каза библиотекарката Радка Стефанова. Пожелавам
му нови творчески изяви,
повече победи и награди.
Стефанова посети СУ
"Йордан Йовков" в Тутракан, където Алпер е ученик
в 3-ти клас и му връчи награда от НЧ "Васил Йорданов" - Поздравителен адрес
и поемане на разходите за
участие в конкурс за рецитация в страната, където
има за неговата възраст.
“ТГ”

Маратон на четенето в библиотеката

"Сакин Туна" участва в конкурса"Букет"
щинският координатор на
конкурсите "Букет" в Тутракан - Ерчин Осман.
"Толерантността е проявление на свободата и с
нея се измерва степента
на цивилизованост на едно
общество.
Тя е пътуване към себе
си и заедно с това - към
другите до нас.
Конкурсите „БУКЕТ” са
такова пътуване" - са записали организаторите на
културното събитие.

анцова формация "Сакин Туна" ("Тихият Дунав") е самодейна форма към Общинския център
за извънучилищни дейности.
След като се класираха на
първо място в областния
кръг на конкурса "Букет"
домакинстван от гр. Главиница, те спечелиха правото
да се явят на националния
етап от популярното със-

Т

тезание, което се организира от Движението за
права и свободи по егидата
на д-р Ахмед Доган. Техен
ръководител е Сезен Поси.
В състава участват деца
от Тутракан и с. Търновци.
В столицата София те
представиха своя "Цигански
танци" и завоюваха трето
място в раздел "Танцово
изкуство", информира об-

а тринадесети път
библиотеката на НЧ
"Васил Йорданов" в
с. Нова Черна участва в
Маратона на четенето.
Маратонът беше открит
от местната писателка
Стоянка Павлова в ДГ "Славянка" в селото. Писателката им разказа приказката
"Мравката и гълъбчето", а
децата рецитираха стихове от детски писатели.
"Това е едно добро начало
на Маратона и детското
четене в Нова Черна" - категорична е библиотекарката Радка Стефанова.
Маратонът продължава
в библиотеката - заедно
с читателите Елеонора
Новак от 30 СУ "Братя

З

Миладинови"-София и нейната баба Елена Александрова и Мартин Степанов от
104 ОУ "Захари Стоянов"София, и той със своята
баба Иванка Сивева. Те
прочетоха откъсчета от
приказките "Пинокио" и
"Вълшебникът от Оз" изразително и много артистично.
Читателят Мерт Биртан
от СУ "Йордан Йовков"Русе, прочете приказката "Грозното патенце" на
своите приятели от Нова
Черна. За своето участие
в Маратона на четенето, всички читатели бяха
наградени с "Грамота за
участие".
“ТГ”
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Памет за храбростта на Българската армия
заветите, да бъдем достойни продължители на
делото на българските
войни" - това заяви кметът на Община Тутракан
- д-р Димитър Стефанов,
в словото си.
Гости на тържествено-

това, вицепрезидент на
България, в който припомня военното изкуство на
българското командване
при превземането на Тутракан. "Днес жителите на
Тутракан и всички българи
свеждат глави в знак на

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɴɜɦɟɫɬɧɨɫɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚ
ɤɚɧɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚɜɟɥɨɩɨɯɨɞɩɨɫɥɭɱɚɣɦɚɣɤɨɣɬɨ
ɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɩɨɦɚɪɲɪɭɬɌɭɬɪɚɤɚɧɆɟɦɨɪɢɚɥɟɧɤɨɦɩɥɟɤɫ
Äȼɨɟɧɧɚɝɪɨɛɧɢɰɚ
ɞɭɲɢɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚɜɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨɦɭɢɡɞɚɧɢɟɇɚɣɦɚɥ
ɤɢɹɬɭɱɚɫɬɧɢɤɛɟɧɚɝɨɞɢɧɢɚɧɚɣɜɴɡɪɚɫɬɧɢɹɬɧɚ
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢɬɟɫɨɱɚɬɱɟɢɧɬɟɪɟɫɴɬɤɴɦɬɨɜɚɫɴɛɢɬɢɟ
ɧɚɪɚɫɬɜɚɢɜɫɟɩɨɜɟɱɟɦɥɚɞɢɯɨɪɚɩɪɨɹɜɹɜɚɬɢɧɬɟɪɟɫɤɴɦ
ɤɨɥɨɟɡɞɟɧɟɬɨɢɫɩɨɪɬɭɜɚɧɟɬɨɡɚɡɞɪɚɜɟ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ай-голямото военно
гробище в България Мемориален комплекс
„Военна гробница-1916”
край тутраканското село
Шуменци, отново събра
млади и стари на 6 май.
Тогава се празнува православният Гергьовден,
Денят на храбростта и
Денят на Българската

Н

армия.
Тази година в тържествата се включиха представителна част на Национално дружество „Традиция” от гр.Силистра,
Мемориална чета „Таньо
Войвода” и малките „Българанчета” от СУ „Йордан
Йовков”, гр. Тутракан с
ръководители Маргарита
Манолова и Елена Нико-

лова.
Празникът започна с
ритуал по запалване на
Вечния огън изпълнен от
трима четници от Мемориалната чета „Таню
Войвода”, след което архиерейски наместник Илия
Тонков отслужи заупокойна панихида за герой- то отбелязване на празниски загиналите войници ка бяха Стоян Бонев - зам.и офицери в битката за областен управител на
Област Силистра, председателят на Общински
съвет-Тутракан Данаил
Николов, Стоян Пейчев подполковник от резерва
и председател на Областния съвет на Съюза на
офицерите и сержантите
от запаса, както и полковник Димитър Аврамов от
Гражданска отбрана.
Поздравителен адрес
до кмета на общината
бе изпратила Илияна Йо-

признателност към героите, жертвали живота си
за свободата и независимостта на Отечеството.
Поздравявам жителите
на Тутракан със светлия празник и пожелавам
Св.Георги да Ви закриля и
води към победи и слава"
- се казва във вицепрезидентското поздравление.
В края на тържеството бяха поднесени венци
и цветя от партии, институции и граждани. То
приключи с традиционния
за празника курбан.

Тутраканската крепост и
във войните за свободата
на България. Той освети и
знамената на 31-ви Силистренски полк и Мемориалната чета.
"Всички ние се прекланяме пред нашите предци, защитили правото на
българския народ за национално самоопределение,
обединение и развитие.
Нека останем верни на

Приказки за възрастни

ой беше пенсионер.
Живееше при децата
си. Беше загубил жена
си много отдавна. Отначало това му тежеше
толкова, че му се струваше по-добре, ако сам се
пресели при нея. Но, както
е казано, времето лекува и
най-голямата болка. Душата му оставаше все така
празна, но той я запълваше с най-различни неща.
Решаваше кръстословици
и судоку, ходеше в Пенсионерския клуб, даваше
безценни съвети /както му
се струваше/ на децата
си. Считаше, че по-голям
специалист от него в градината няма. Ходеше след
сина си и му приказваше:
- Поповите прасета се
морят с яйчени черупки.
Слушай мене! Браздите
трябва да са по-дълбоки.

Разсадът се пикира порано.
Синът му се правеше, че
го слуша, но от време на
време му ставаше много
досадно.
- Тате, я влез в къщи и си
решавай кръстословиците!
Старецът недоволно
правеше това, което искаше синът му и грабваше
кръстословицата. Но тогава досаждаше на снаха
си.
- Кой е тоя голям пристанищен град в Хърватия?
Няма да сложат някой в
България, ами чак в Хърватия. Има тук една буква
„е”.Обаче само „е”. Ти какво ще кажеш, снахо?
Снахата понякога се
правеше, че не го чува, но
старецът не я оставяше
на мира. Питаше ли питаше. Коя била тая европей-

ска река, или опера от Лео
Делиб или… или…или...
И не щеш ли, за Коледа
му подарили таблет.
- Таблетът, тате, е
голяма работа. Той ще ти
помага при кръстословиците и ще казва дали твоите
съвети са правилни - подкачи ги синът му.
Отначало старецът го
въртеше само в ръцете
си. Страхуваше се да го
включи. Приличаше му на
някаква дяволия. Обаче
внучката му го светна по
много неща в него. Дори му
инсталира една игра. Тази
игра го закрасти. Слагаше
си очилата и цъкаше с
пръсти. Вече не излизаше
в градината, не решаваше
кръстословици, дори забравяше да яде. Близките му
се видяха в чудо. Когато
му взеха таблета, той

акво ли е линогравюрата? Също изкуство
достъпно до всички
нас. То е възникнало, когато бил изобретен линолеумът или по просто казано
- балатум. Кога е било това
ли - през 19-20 век. Първо
го използвала немска художествена група през 1905
г. В няколко стъпки ще ви
покажем как сами да си
направите линогравюра. С
тази техника можете да
създавате най-разнообразни графични картини, а дори
и да декорирате текстилни
повърхности.
За да направите и вие
такава са ви нужни:
1. Линолеум
2. Тънка хартия или оризова хартия
3. Химикал
4. Молив
5. Боя – темперна, мастило или текстилна
6. Резци за линогравюра
7. Валяк за боя
8. Хартия или плат
Първо - трябва да се на-

К

Таблетът

Т

само за пода
ли е линолеумът?

изпадна в депресия. Лежеше в леглото, загледан в
стената. Наложи се да го
заведат на психолог. Той
го разпита внимателно и
после каза на близките му:
- Разболял се е от таблетомания. Това е нова болест. При нея съзнанието
зацикля и престава да се
развива. Ще трябва дълго
да го лекуваме.
Старецът и близките
си тръгнаха, а психологът
отвори чекмеджето. Взе
таблета си и подкара една
игра.

прави копие на това, което
ще изобразите с молив и
тънка оризова хартия.
Второ - отпечатайте
образа, който сте копирали
върху балатума.
Трето - внимателно издълбайте повърхността,
която не ви е нужна.
Четвърто - вече обработения линолеум намажете с
боя с помощта на валячето
или ако нямате такова с
четка. Но, ако поставяте
боята с четка, тя ще нанася боята неравномерно.
В зависимост от целите
ви това може да е проблем.
Пето - с натиск отпечатайте линогравюрата
си върху хартията или материала върху, който ще
печатате.
И така ще сътворите
графика на нещо си - животно, красавица, път и
др. Накрая ще ви се иска да
направите изложба от своите графики. Направете я,
а ние ще дойдем да гледаме.

Сръчка

6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 40 от 20.04.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 567
ДНЕВЕН РЕД:
1. Кандидатстване на Община Тутракан с проект „Подобряване на материалната база в Дом за стари хора - гр.
Тутракан.”
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Поемане на общински дълг за
осигуряване на финансиране за изпълнението на проект „Енергийна ефективност в общински административни
сгради - гр. Тутракан.”
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Поемане на общински дълг за
осигуряване на финансиране за изпълнението на проект „Енергийна
ефективност в сградата на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита
на населението” - гр. Тутракан.”
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Кандидатстване на Община Тутракан с проектно предложение по
процедура чрез подбор на проектни
предложения №BG06RDNP001 - 7.001
- Улици „Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения
и принадлежностите към тях”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на
капиталовите разходи към 20 април
2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Обсъждане и приемане на Докладите на читалищата в Община Тутракан
за дейността им през 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018 г. и приемане на решение за отдаване под наем
на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от
1290,00 м2, находящ се в с. Варненци,
кв. 11, УПИ- I, с идентификатор № 82,
чрез публичен търг.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Даване на принципно съгласие от
Общински съвет гр.Тутракан за изменение на подробен устройствен план в
кв.21, УПИ-IV и УПИ-XII по плана на с.
Шуменци, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Отдаване под наем на имот - общинска собственост за поставяне на
преместваем обект /многофункционален автомат за топли и безалкохолни
напитки/ с площ от 1 кв.м
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в
община Тутракан за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Приемане на Общинска програма
за закрила на детето за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Приемане отчет за дейността на
„МБАЛ - Тутракан” ЕООД за 2017 г.
Докладва: Управител на „МБАЛ Тутракан” ЕООД
13. Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Изграждане
на анаеробна инсталация за разделно
събрани биоразградими отпадъци за
нуждите на общините - Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово”
по процедура BG16M10P002 - 2.004”
Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани
биоразградими отпадъци”, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветници, За – 16,

На основание чл. 21, ал. 1, т.10, т.24,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл.13,чл.16, чл. 17 и чл.19а
от ЗОД, Общински съвет Тутракан дава
съгласие
1. Община Тутракан да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното
самоуправление в България
Въздържали се – няма, Против – няма
- ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поРЕШЕНИЕ № 568
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 еме краткосрочен общински дълг с цел
от ЗМСМА, Общински съвет - Тутракан реализацията на проект „Енергийна
Дава съгласие Община Тутракан да ефективност в сградата на Района служкандидатства за финансиране от Фонд ба "Пожарна безопасност и защита на
„Социална закрила” при МТСП на проект населението"- гр.Тутракан”, Оперативна
„Подобряване материалната база в Дом програма „Региони в растеж” 2014-2020
за стари хора - гр. Тутракан” и осигурява г., при следните основни параметри:
t ¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉ Ì¼ÃÈÁÌ É¼ ÀÖÇ¿¼ u
собствено участие в размер на 10, 14
% от стойността на проекта - XXXX лв. ХХХХ лв;
t¼ÇÏÎ¼É¼ÀÖÇ¿¼uÇÁ¾¼
Гласували: 13 съветници, За – 13,
tÄÀÉ¼ÀÖÇ¿¼ÆÌ¼ÎÆÊÍÌÊÓÁÉÀÖÇ¿ 
Въздържали се – няма, Против – няма
поет с договор за общински заем;
РЕШЕНИЕ № 569
t¯ÍÇÊ¾ÄÛÃ¼ËÊ¿¼ÍÛ¾¼ÉÁ
На основание чл. 21, ал. 1, т.10, т.24,
- Срок на погасяване - до 12 месеца,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл.13, чл.17 и чл.19а от ЗОД, считано от датата на подписване на
договора
за кредит, с възможност за
Общински съвет-Тутракан дава съгласие
1. Община Тутракан да сключи дого- предсрочно погасяване изцяло или
вор за кредит с „Фонд за органите на на части, без такса за предсрочно
местното самоуправление в България погасяване.
- Източници за погасяване на
- ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел главницата – чрез плащанията от Упреализацията на проект „Енергийна равляващия орган съгласно Договор
ефективност в общински администра- за безвъзмездна финансова помощ
тивни сгради -гр.Тутракан”, Оперативна №BG16RFOP001-2.001-0110-С01 от
програма „Региони в растеж” 2014-2020 28.10.2016 г.
t ¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉ ÇÄÑ¾ÁÉ ËÌÊÒÁÉÎ u
г., при следните основни параметри:
t ¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉ Ì¼ÃÈÁÌ É¼ ÀÖÇ¿¼ u шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %.
ХХХХ;
t ÌÏ¿Ä Î¼ÆÍÄ  É¼Æ¼Ã¼ÎÁÇÉÄ ÇÄÑ¾Ä 
t¼ÇÏÎ¼É¼ÀÖÇ¿¼uÇÁ¾¼
t ÄÀ É¼ ÀÖÇ¿¼  ÀÖÇ¿ÊÍÌÊÓÁÉ ÀÖÇ¿  неустойки и разноски – съгласно
ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и
поет с договор за общински заем;
Управляващата банка
t¯ÍÇÊ¾ÄÛÃ¼ËÊ¿¼ÍÛ¾¼ÉÁ
t©¼ÓÄÉÉ¼Ê½ÁÃËÁÓÁÉÄÁÉ¼ÆÌÁÀÄÎ¼
- Срок на погасяване - до 15 месеца,
Учредяване на залог върху взесчитано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност манията на Община Тутракан по Договор
за безвъзмездна помощ №
за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно BG16RFOP001-2.001-0110-С01 от
28.10.2016
г., сключен с Управляващия
погасяване.
- Източници за погасяване на глав- орган на Оперативна програма „Регионицата – чрез плащанията от Упра- ни в растеж” 2014-2020 г., постъпващи
вляващия орган съгласно Договор за по банкова сметка, вземанията за
безвъзмездна помощ № BG16RFOP001- наличностите по която, настоящи и
бъдещи също са обект на особен залог.
2.001-0060-С01 от 15.09.2016 г.
- Учредяване на залог върху наt¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉÇÄÑ¾ÁÉËÌÊÒÁÉÎuÔÁÍÎмесечен EURIBOR плюс максимална стоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи
надбавка от 4.083 %.
t ÌÏ¿Ä Î¼ÆÍÄ  É¼Æ¼Ã¼ÎÁÇÉÄ ÇÄÑ¾Ä  приходи на Община Тутракан, по чл.
неустойки и разноски – съгласно 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община
Управляващата банка
t©¼ÓÄÉÉ¼Ê½ÁÃËÁÓÁÉÄÁÉ¼ÆÌÁÀÄÎ¼ Тутракан по чл. 52, ал. 1, т.1, букви „а”
- Учредяване на залог върху взема- и „б” от Закона за публичните финаннията на Община Тутракан по Договор за си, постъпващи по банкова сметка,
безвъзмездна помощ №BG16RFOP001- вземанията за наличностите по която,
2.001-0060-С01 от 15.09.2016 г., склю- настоящи и бъдещи, също са обект на
чен с Управляващия орган на Опера- особен залог.
2. Възлага и делегира права на
тивна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г., постъпващи по банкова Кмета на Община Тутракан да подготсметка, вземанията за наличностите ви искането за кредит, да го подаде
по която, настоящи и бъдещи също са в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да
подпише договора за кредит и догообект на особен залог.
- Учредяване на залог върху на- ворите за залог, както и да извърши
стоящи и бъдещи парични вземания, всички останали необходими правни
представляващи настоящи и бъдещи и фактически действия за изпълнение
приходи на Община Тутракан, по чл. 45, на решението по т.1.
Гласували поименно: 16 съветници,
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон
за публичните финанси и бюджетните За – 16, Въздържали се – няма, Провзаимоотношения на Община Тутракан тив – няма
РЕШЕНИЕ № 571
по чл. 52, ал. 1, т.1, букви „а” и „б” от
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2
Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията от ЗМСМА, Общински съвет-Тутракан
1. Дава съгласие Община Тутракан
за наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог. да кандидатства с проектно предложение
„Реконструкция и/или рехабилита2. Възлага и делегира права на Кмета
на Община Тутракан да подготви иска- ция на ул. „Александър Стамболийски”
нето за кредит, да го подаде в офиса в гр. Тутракан , включително тротоари
на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише както и съоръженията и принадлеждоговора за кредит и договорите за ностите към тях” по процедура чрез
залог, както и да извърши всички оста- подбор на проектни предложения №
нали необходими правни и фактически BG06RDNP001-7.001 - Улици „Стродействия за изпълнение на решението ителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
по т.1.
Гласували поименно: 16 съветници, улици и тротоари и съоръжения и
За – 16, Въздържали се – няма, Про- принадлежностите към тях“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
тив – няма
подобряването или разширяването
РЕШЕНИЕ № 570

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

на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие
на селските райони 2014-2020 г.
2. Декларира,че дейностите в проектно предложение „Реконструкция и/
или рехабилитация на ул. „Александър
Стамболийски” в гр. Тутракан, включително тротоари както и съоръженията
и принадлежностите към тях” съответстват на приоритетите на Общинския
план за развитие.
3. Възлага на Кмета на Община
Тутракан последващите законови
действия по изпълнението на настоящото Решение.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 572
На основание на чл.124 ал.2 и 3 от
ЗПФ и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1. УТВЪРЖДАВА - Актуализиран
поименен списък за разпределението
на плана на капиталовите разходи към
20 април 2018 г.
2. Възлага на кмета на Община
Тутракан да извърши необходимата
актуализация по бюджета за 2018 г.,
произлизащи от актуализацията на
поименния списък за капиталовите
разходи.
Гласували поименно: 16 съветници,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 573
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал.2
от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 26 а,
ал.5 от Закона за народните читалища
Общинският съвет приема Докладите
на читалищата в Община Тутракан за
осъществените читалищни дейности и
изразходваните средства през 2017 г.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 574
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 във връзка с чл.14, ал.1
и ал.2 от ЗОС, чл.4, ал.3 във връзка с
чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ на
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДОПЪЛВА „Годишната програма
за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост за
2018 г.”., приета с Решение №516
по Протокол №37 от 25.01.2018 г. на
Общински съвет гр. Тутракан, в раздел I, буква А, т.30 със следния имот:
незастроен урегулиран поземлен имот
с Акт №2289/31.01.2018 г. за частна
общинска собственост, кв. 11, УПИ-I,
с идентификатор № 82, по плана на
с. Варненци одобрен със Заповед
№3229/14.06.1955 г. с площ от 1290,00
м2, с намерение за отдаване под наем,
чрез публичен търг, за зеленчукопроизводство.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот
с площ от 1290,00 м2, находящ се в с.
Варненци, общ. Тутракан, кв.11, УПИ-I,
с идентефикатор №82 за срок от 5 /
пет/ години при първоначална тръжна
цена съгласно “Тарифа за началния
размер на месечните наеми и цени за
1кв. м.”, актуализирана с Решение 640
по протокол №50 от 25.09.2014 год.
на Общ. съвет гр. Тутракан, в размер
на ХХХХ лв.
3. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се
извърши, чрез публичен търг с явно
наддаване по реда на глава Пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга за отдаване под
наем и сключване на договора.

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 17/02.05.2018 год.

№ 18/02.05.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 73496.
501.3042 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв. 148
от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен
с Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински съвет
гр.Тутракан по искане и за сметка на ЕТ ”Вили-95Вилдан Кючук”, гр.Тутракан с управител Вилдан Кючук
в качеството си на собственик на имота.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с проекта, както и да
направят писмени възражения, предложения и искания
по него до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496. 501.982 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в
кв. 128 от План за улична регулация на гр. Тутракан,
одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан по искане и за сметка на Юсеин
Юсеин Ахмед, като заинтересувано лице.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

10 - 16.05.2018 г.

Гласували поименно: 16 съветници,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 575
На основание чл.21 ал.1 т.8 от
ЗМСМА , чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. Дава съгласие за изменение на
подробен устройствен план в кв.21,
УПИ-IV и XII по плана на с. Шуменци,
общ. Тутракан.
Обединяване на УПИ №IV и УПИ №XII
и образуване на нов УПИ- XII с площ от
2123,00 кв.м. в кв.21 по плана за регулация на с. Шуменци, общ. Тутракан.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури
по –нататъшните действия свързани с
приемане на решението.
Гласували поименно: 16 съветници,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 576
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, във
връзка с чл.22, ал.1 от НРПУРОИ и съгласно раздел III от Тарифа за началния
размер на месечните наемни цени на 1
кв.м, при предоставяне на общински
помещения, терени и земи, Общински
съвет гр. Тутракан:
I. Дава съгласие да бъде отдаден
под наем имот - частна общинска собственост за поставяне на преместваем
обект - многофункционален автомат
за топли и безалкохолни напитки и/
или пакетирани храни с площ от 1 кв.м
до входа на масивна стоманобетонна
двуетажна сграда с идентификатор
№73496.501.2318.4, цялата със застроена площ от 552 кв.м по КККР на гр.
Тутракан, съгласно схема за поставяне,
за срок от 5 /пет/ години.
II. Определя първоначална тръжна
наемна цена на месец, съгласно «Тарифа за началния размер на месечните
наемни цени на 1 кв.м, при предоставяне на общински помещения, терени
и земи», за автомат в размер на ХХХ
лв. без ДДС.
III. Отдаването под наем да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава V от НРПУРОИ.
IV. Възлага на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
договор за отдаване под наем.
Гласували поименно: 16 съветници,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 577
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и

чл.17, ал.1, т.3, 5 и 10 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.12,
ал.2 от Наредба за условията и реда
за осъществяване закрила на деца с
изявени дарби, Общински съвет Тутракан приема Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби в
община Тутракан за 2018 г.
Гласували поименно: 16 съветници,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 578
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 3 от
Правилника за приложение на Закона
за закрила на детето, Общински съвет
– Тутракан приема Общинска програма
за закрила на детето за 2018 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 579
На основание чл.11, ал.1, т.4, предложение първо от Наредбата за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване
правата за собственост на общината
в търговски дружества с общинско
участие в капитала, приета с решение
№135 по Протокол №11 от 12 май
2008 г. на Общински съвет Тутракан и
чл.40, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за
счетоводството, Общински съвет Тутракан ПРИЕМА Отчет за дейността на
„Многопрофилна болница за активно
лечение - Тутракан” ЕООД за 2017 г.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 580
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23, чл.61, ал.1 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, по
аргумент от чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона
за управление на отпадъците /ЗУО/,
Общински съвет реши:
ОДОБРЯВА допълнително споразумение към Споразумение за партньорство /сътрудничество/ от 02.05.2017 г.
за кандидатстване и изпълнение на
проекта по процедура BG16M10P002
- 2.004 „Проектиране и изграждане на
анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци”, приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.”
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбСТутракан:
Данаил НИКОЛОВ

Продава се
имот в с.Шуменци

на ул. "Иван Вазов" №23, близо до центъра - 1 дка
двор с двуетажна къща - 70 кв.м.
Цена по споразумение!
За контакт: GSM 0887 378 459 - Христо Илиев,
Силистра

Семеен хотел в Приморско
търси да назначи

две камериерки (може и семейство - мъж и
жена) за летния сезон. Поемаме пълни осигуровки,
квартира + консумативи.
Нашите контакти: тел. 0887 555 824

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 19/04.05.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед № РД-04-548/ 03.05.2018 г. на Кмета
на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен
имот с идентификатор 73496. 501.4103 (бивши имоти
73496.500.76 и 73496.500.76) от КККР на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр. София; в кв.9 от ЗРП Тутракан от 1976 г. по искане
на Стефка Иванова Йорданова, собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ

10 - 16.05.2018 г.

СМЯХ

Ɍɚɬɟɤɚɤɜɨɟ ɟɯɨ "
 ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨ ɧɟɳɨ ɧɚ
ɤɨɟɬɨɦɭɫɬɢɫɤɚɞɚɨɬɝɨɜɚɪɹ
ɧɚɦɚɣɤɚɬɢ
ɀɟɧɚ ɜɞɢɝɚ ɫɤɚɧɞɚɥ ɧɚ
ɦɴɠɚɫɢ
ȼɫɹɤɚɜɟɱɟɪɫɟɩɪɢɛɢɪɚɲ
ɹɞɟɲɢɜɢɤɚɲɏɚɣɞɟɜɥɟɝɥɨɬɨɇɟɫɢɝɨɜɨɪɢɦɡɚɦɭɡɢɤɚ
ɤɧɢɝɢɤɭɥɬɭɪɚ
Ⱦɨɛɪɟɫɤɴɩɚ

 Ɇɢ ɞɚɜɚɣ əɩɨɧɟɰɴɬ ɩɚɤ
ɝɨ ɩɪɟɛɢɥ ɢ ɜɢɤɚ  Ɍɟ ɬɨɜɚ
ɟɞɠɭɞɨ
ɋɥɟɞ ɦɚɥɤɨ ɛɴɥɝɚɪɢɧɴɬ ɝɨ
ɩɨɩɢɬɚɥ
ɂɫɤɚɲɥɢɚɡɞɚɬɢɩɨɤɚɠɚ
ɧɟɳɨ ɹɩɨɧɫɤɨ" əɩɨɧɟɰɴɬ
ɜɴɡɯɢɬɟɧ
Ⱦɚɜɚɣ
ɇɚɲɟɧɟɰɴɬɝɨɨɬɦɚ ɚɥɩɪɟɡ
ɝɥɚɜɚɬɚ ɫ ɧɹɤɚɤɜɨ ɠɟɥɹɡɨ
əɩɨɧɟɰɴɬ ɫɥɟɞ ɦɚɥɤɨ ɫɟ ɧɚɞɢɝɧɚɥ ɨɤɴɪɜɚɜɟɧ ɢ ɩɢɬɚ 
Ʉɚɤɜɨɛɟɲɟɬɨɜɚ"
ɋɬɨɹɬ ɫɢ ɛɴɥɝɚɪɢɧ ɢ ɹɩɨɉɨɥɭɨɫɤɚɨɬ7R\RWD
ɧɟɰɢɜɨɞɹɬɧɹɤɚɤɴɜɪɚɡɝɨɜɨɪ
ɉɨ ɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɹɩɨɧɟɰɴɬ
ɋɬɚɪɤɚɭɛɨɣɫɟɞɢɧɚɛɚɪɚ
ɩɢɬɚɂɫɤɚɲɥɢɞɚɬɢɩɨɤɚɠɚ ɞɨɧɟɝɨɫɟɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚɦɥɚɞɚ
ɧɟɳɨɹɩɨɧɫɤɨ"
ɞɚɦɚɢɩɢɬɚ
Ⱦɚɜɚɣ
ȼɢɟɫɬɚɪɤɚɭɛɨɣɥɢɫɬɟ"
əɩɨɧɟɰɴɬ ɝɨ ɩɪɟɛɢɥ ɢ ɦɭ
ȺɦɢɰɹɥɠɢɜɨɬɩɚɫɚɝɨɜɟɜɢɤɚɌɨɜɚɟɤɚɪɚɬɟ
ɞɚɤɨɜɚɩɨɞɤɨɜɢɪɟɦɨɧɬɢɪɚɦ
ɋɥɟɞ ɦɚɥɤɨ ɩɚɤ  ɂɫɤɚɲ ɨɝɪɚɞɢ ɋɢɝɭɪɧɨ ɫɴɦ ɟɞɢɧ
ɥɢ ɞɚ ɬɢ ɩɨɤɚɠɚ ɨɳɟ ɧɟɳɨ ɫɬɚɪɤɚɭɛɨɣ
ɹɩɨɧɫɤɨ"
 Ⱥɡ ɩɴɤ ɫɴɦ ɥɟɫɛɢɣɤɚ
ȼɟɱɟɤɨɥɟɛɥɢɜɨ
ɐɹɥɠɢɜɨɬɫɢɦɢɫɥɹɡɚɠɟɧɢ

Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение
на Решение № 362 по протокол № 41/26.04.2018 г. на Общински съвет Главиница се открива продедура
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
1. Отдаване под наем на земеделски земи с площ
 над 10 дка на търг:
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Час на търга за отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка е от 10:00 часа.
Публичният търг да се проведе на 08.06.2018 г. /петък/ в Заседателната зала на IV етаж в Административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
Цената на тръжната документация е 10.00 лв. за обект.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 –
07.06.2018 г. /четвъртък/. Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в
тръжната документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 15.06.2018 г. /петък/ на същото място и при
същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация,
оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 14.06.2018 г. /четвъртък/.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128

Забавна астрология

ɤɨɝɚɬɨɫɴɦɧɚɪɚɛɨɬɚɤɨɝɚɬɨ
ɜɴɪɲɚ ɧɟɳɨ ɜ ɤɴɳɢ ɤɨɝɚɬɨ
ɫɟ ɪɚɡɯɨɠɞɚɦ ɩɨ ɭɥɢɰɢɬɟ
Ɂɧɚɱɢɚɡɫɴɦɥɟɫɛɢɣɤɚ
ɋɥɟɞɜɪɟɦɟɞɚɦɚɬɚɫɢɬɪɴɝɜɚ ɤɚɭɛɨɹɬ ɫɟ ɨɛɪɴɳɚ ɤɴɦ
ɛɚɪɦɚɧɚ ɢ ɤɚɡɜɚ ɡɚɦɢɫɥɟɧɨ
Ɍɢɞɚɜɢɞɢɲɰɹɥɠɢɜɨɬɫɴɦ
ɫɢ ɦɢɫɥɟɥ ɱɟ ɫɴɦ ɤɚɭɛɨɣ
ɚ ɬɨɤɭɳɨ ɪɚɡɛɪɚɯ ɱɟ ɫɴɦ
ɥɟɫɛɢɣɤɚ

Телец
Знаете ли кой е управителят на зодия Телец? Венера, представете си. Не планетата, а богинята. И какво
се знае за нея? Че се родила от морската пяна и че
била съпруга на Вулкан. Обаче била доста шавлива. Изневерявала
му с Марс и с редица простосмъртни хора. Колко на брой не се знае.
Затова я наричат богинята на Любовта.
Поетите са я описвали в романтични и сълзливи стихове, възпявали са нейното лице и кожа, съвършените й форми, примамливите
й коси, пленителните й очи и, разбира се, прекрасните й гърди.
Скулпторите са пресъздали нейния неизказан чар, както се вижда в
многобройните мраморни статуи, стигнали до нас през вековете. Тя
е пленявала въображението на художниците от Ренесанса и винаги е
била за хората на изкуството олицетворение на неотразимото женско
очарование. За Омир тя била богиня на удоволствията - оттам и
връзката й с любовните игри и забавленията.
Днес астролозите представят Венера в звездните карти като закръглена, разцъфтяла, отдадена на леност жена, в розови дантели
и волани, която яде бонбони, излегната на кадифен шезлонг. Тя е
олицетворение на сладникавата, томителна любов.
Но Венера е много повече от това. Тя е смятана за богиня с голяма
власт, а също и за Великата майка и, естествено, че е управител на
зодия Телец. Знае се, че Телецът е чаровен, съблазнителен, елегантен.
Въобще - пич! А освен това има значителни управленски способности.
Да бъде ШЕФ е призванието му. Е, няма ли да се влюбите в него? Не
ви ли се иска да имате Венера у дома си? На мен много ми се иска!

Ʉɚɤɚɏɪɢɫɬɢɧɚɧɹɦɚɜɪɟɦɟ
ɞɚɞɨɱɚɤɚɦɴɠɚɫɢɜɤɴɳɢɩɨɧɟɠɟɢɦɚɧɟɨɬɥɨɠɧɢɡɚɞɚɱɢɢ
ɦɭɨɫɬɚɜɹɫɥɟɞɧɚɬɚɛɟɥɟɠɤɚ
ȼɚɧɟ ɨɬɢɜɚɦ ɧɚ ɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɋɢɩɚɯɧɚɩɪɚɫɟɬɨɹɠɢɬɢ
ɀɟɧɚɬɨɤɭɳɨɩɪɢɛɪɚɥɚɫɟ
ɨɬɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚɩɢɬɚɦɚɥɤɚɬɚɫɢɞɴɳɟɪɢɱɤɚ
Ʉɚɤɛɟɲɟ"ɋɥɭɲɚɥɢɞɨɤɚɬɨ ɦɟ ɧɹɦɚɲɟ" ɇɟ ɩɥɚɤɚ
ɧɚɥɢ"
Ⱦɚɦɚɦɨɨɬɝɨɜɚɪɹɞɟɬɟɬɨ
ɫɥɭɲɚɯȺɜɫɪɹɞɚɢɜɩɟɬɴɤ
ɛɚɜɚɱɤɚɬɚɫɩɚɜɥɟɝɥɨɬɨɦɢ
ɇɟɫɟɤɚɡɜɚɬɚɤɚɩɨɩɪɚɜɹ
ɹɛɚɳɚɬɚɉɪɚɜɢɥɧɨɟɞɚɤɚɠɟɲȻɚɜɚɱɤɚɬɚɫɩɚɩɪɢɦɟɧ
ɜɥɟɝɥɨɬɨ
ɇɟɬɚɬɟɬɢɛɴɪɤɚɲɩɪɨɬɟɫɬɢɪɚ ɦɨɦɢɱɟɧɰɟɬɨ  ɉɪɢ
ɬɟɛɬɹɫɩɚɜɱɟɬɜɴɪɬɴɤ

Астрологът

СУДОКУ

Ɉɬɢɜɚɟɞɧɚɠɟɧɚɧɚɩɫɢɯɨɇɚ ɞɪɭɝɢɹ ɞɟɧ ɦɴɠɴɬ ɫɟ
ɥɨɝɉɫɢɯɨɥɨɝɴɬɹɩɢɬɚ
ɩɪɢɛɢɪɚɢɩɢɬɚ
Ʉɚɤɴɜȼɢɟɩɪɨɛɥɟɦɴɬɨɬ
ɌɢɱɟɥɚɥɢɫɢɌɨɥɫɬɨɣ"
ɤɚɤɜɨɫɟɨɩɥɚɤɜɚɬɟ"
ɇɟɫɴɦɨɬɝɨɜɚɪɹɠɟɧɚɬɚ
 ɂɫɤɚɦ ɞɚ ɦɢ ɩɨɦɨɝɧɟɬɟ
Ⱥɦɢɬɨɝɚɜɚɯɚɣɞɟɜɥɟɝɢɦɚɦ ɞɜɚɦɚ ɦɴɠɟ ɢ ɫɟ ɱɭɞɹ ɥɨɬɨ
ɤɨɝɨɞɚɢɡɛɟɪɚɨɬɞɜɚɦɚɬɚ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɴɬɹɩɢɬɚ
Ɇɢɥɨɝɨɥɹɦɚɫɢɨɜɰɚ
 Ⱦɨɛɪɟ ɚ ɤɚɤɜɨ ɜɢ ɤɚɡɜɚ
ɋɬɢɝɚɛɟɟɟ
ɜɴɬɪɟɲɧɢɹɬɝɥɚɫ"
 Ɉɨɨɨɨ ɞɨɤɬɨɪɟ ɬɨɣ ɦɢ
ɆɚɦɨɦɚɈɛɢɱɚɦɝɨ
ɤɚɡɜɚ Ⱥɤɨ ɧɚɭɱɢ ɦɴɠɴɬ ɬɢ
Ʉɚɠɢɦɭ
ɳɟɬɢɪɚɡɤɚɠɟɢɝɪɚɬɚ
Ɇɭɭɭ

ɀɟɧɚɫɧɨɳɢɛɟɲɟɜɦɨɹ
ɟɪɨɬɢɱɟɧɫɴɧ
Ɉɯɦɢɥɢɱɴɤɢɤɚɤɜɨɩɪɚɜɟɯ"
 ȿ ɩɚɞɨɣɞɟ ɢ ɪɚɡɜɚɥɢ
ɜɫɢɱɤɨ
 ɉɨɥɭɱɢɯ ɫɧɢɦɤɚ ɨɬ ɄȺɌ
ɤɚɤ ɩɪɟɜɢɲɚɜɚɦ ɫɤɨɪɨɫɬɬɚ ɢ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚɝɥɨɛɚ
ɂɩɥɚɬɢɥɢɹ"
ɇɚɪɟɞɢɯɩɚɪɢɬɟɧɚɦɚɫɚɬɚ
ɫɧɢɦɚɯɝɢɢɢɦɹɩɪɚɬɢɯ
ɂ"
ɉɨɥɭɱɢɯɫɧɢɦɤɚɧɚɛɟɥɟɡɧɢɰɢ

Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение
на Решение № 362 по Протокол №41/26.04.2018 г. на Общински съвет-Главиница се открива процедура
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
 1. Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ʋ ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɍɉɂ;,9ɤɜ
 ɫȻɨɝɞɚɧɰɢȺɑɈɋ
ʋɝ

ɉɥɨɳ

ɞɤɚ
ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ
ɩɥɨɳ
ɤɜɦɤɴɳɚ

ɞɤɚ
ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ
ɩɥɨɳ
 ɫɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚȺɑɈɋ ɤɜɦ
ɞɜɭɟɬɚɠɧɚ
ʋɝ
ɫɝɪɚɞɚɫ
ɝɚɪɚɠɢ

ɇɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚ
ɰɟɧɚ

ɐɟɧɚɧɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ

ɥɜ

ɥɜ

ɍɉɂɄȼ



ɥɜ


ɥɜ

ɑɚɫɧɚ
ɬɴɪɝɚ


ɱ





ɥɜ

ɱ

ɥɜ

2. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.
ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ʋ ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ

ɉɥɨɳ

ɇɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚ
ɰɟɧɚ

Ɂɚɫɬɪɨɟɧɚ
ɍɉɂ;ɤɜɫɈɫɟɧ ɩɥɨɳɨɬ ɥɜɛɟɡ
 ȺɑɈɋʋɝɤɦɦɡɚ
ȾȾɋɥɜɫ
ɡɚɬɴɪɝɨɜɫɤɚɞɟɣɧɨɫɬ
ȾȾɋ
ɨɬɞɚɜɚɧɟɩɨɞ
ɧɚɟɦɤɜɦ


Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ

ɐɟɧɚɧɚ Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚɬɴɪɝɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ

ɥɜ



ɥɜ


ɱ

Публичният търг да се проведе на 06.06.2018 г. /сряда/ в Заседателната зала на IV етаж в администра тивната 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
- 05.06.2018 г. /вторник/. Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в
тръжната документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 06.07.2018 г. /петък/ на същото място и
при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 05.07.2018 г. /четвъртък/.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
25 години Исторически музей-Тутракан

10 - 16.05.2018 г.

Галерия „Жельо Тачев“
А

ко сте ценител на
красотата и изкуството, заповядайте
в Художествената галерия
на гр. Тутракан, която се
помещава в сградата на
Обредния дом. Върху белите платна едни от найталантливите български

художници са оставили
своите впечатления за нашия красив град - за брега
край реката, неповторимия
залез, лодките и Рибарска
махала. За тези дребни
неща, които приемаме за
даденост, но, с които трябва да се гордеем.

Агроаптека "Арас Агро",
с.Калугерене

Неслучайно Картинната
галерия на Тутракан се намира в сградата на бившата гимназия - защото това
е едно от най-емблематичните и красиви здания в
крайдунавския град, което
се отличава от останалите със своята цялостна
архитектура, стенописи и
витражи, дело на художниците Юрий и Красимира
Василеви.
Тази година, по повод
25-годишнината от основаването на Исторически музей-Тутракан, Галерия „Жельо Тачев“ организира Изложба „Приложни изкуства
и художници любители“,

която ще бъде
открита на 18
май (петък),
от 19:00 ч. в
Изложбената
зала на музея.
След това ще
се отбележи
и ежегодното
събитие „Нощ
в музея“.
Наред с посетителската
и експозиционна дейност,
нашата галерия организира
и различни културно-масови мероприятия. В нея се
представят книги, презен-

Мамо,прочети ми!
ƫǏƴǅǔǋƮǏǋǜǊ

Сърдитко”:

Все за нещо ще намери
да се начумери:
ту му млякото горещо,

транспорт.
Работим всеки делничен
ден - от 8:00 до 12:00 ч. и
от 13:00 до 17:00 ч. Вход
свободен!
Александър ДИМИТРОВ,
Уредник в Галерия „Жельо
Тачев“, гр. Тутракан

любопитна въпросителница

Търговия с препарати за растителна защита,
торове, семена и фураж на изключително приемливи
за клиентите цени!
Предлагаме градинска техника, агроконсултации,
заверка на дневници на земеделски производители и
сключване на всякакъв вид застраховки.
Доставка до всяка точка на България!
Всичко това може да намерите в Агроаптека
"Арас Агро" в с. Калугерене, ул. Втора №40
Управител Октай Шабан,
Агроном-Растителна защита
За допълнителна информация на тел.: 0883 401 822

Мили деца, знаете ли
кой е тоя Чичо Стоян? Не
е вашият чичо, не. Това е
един детски писател, който е живял много отдавна.
Казва се Стоян Михайлов
Попов и е написал много
стихотворения за вас.
Например,

тации и открити уроци
пред ученици, уъркшопове,
провеждат се лекции и
конференции.
В близост до сградата
на Обредния дом се намира
безплатен паркинг, а непосредствено пред Галерията
има спирка на градския

ту пък друго нещо.
ɬɟɡɚɧɚɫɨɬɫɴɧ
И задето Петко в къщи ɫɟɛɭɞɹɬ
често тъй се мръщи Николинка, Ваньо, Митко
ɓɨɦ ɨɱɢɬɟ ɫɢ
викат му сърдитко.
ɨɬɜɨɪɢɦ
ɫɴɫɤɨɝɨɳɟɡɚɝɨɜɨɪɢɦ"
ɋ ɧɚɲɬɚ ɦɚɦɚ ɤɪɨɬɤɚ
ɦɢɥɚ
ɫɴɫɡɨɪɚɬɚɩɨɞɪɚɧɢɥɚ
Ʉɨɥɤɨɦɢɥɨɤɨɥɤɨɫɥɚɞɤɨ
ɬɢɯɨɬɚɬɤɚɞɚɫɴɛɭɞɢ
ɟɩɪɢɦɚɦɚɢɩɪɢɬɚɬɤɨ
ɞɚɨɬɢɞɟɞɚɫɟɬɪɭɞɢ
Ɍɟɡɚɧɚɫɫɟɦɧɨɝɨɬɪɭɞɹɬ
ɞɚɩɟɱɟɥɢɢɧɚɛɚɜɢ

или ”При мама
и при татко”

ɞɪɟɯɢɢɨɛɭɜɤɢɡɞɪɚɜɢ
ɢɬɟɬɪɚɞɤɢɢɩɢɫɚɥɤɢ
ɡɚɞɟɱɢɰɚɬɚɫɢɦɚɥɤɢ
Ʉɨɥɤɨɦɢɥɨɤɨɥɤɨɫɥɚɞɤɨ
ɟɩɪɢɦɚɦɚɢɩɪɢɬɚɬɤɨ

1. Колко килограма може да издържи един човешки
косъм?
а/ 1кг.
б/ 10 кг.
в/ 100 кг.
2. От къде Саудитска Арабия внася камили?
а/ не ги внася, те са от там
б/ от Кения
в/ от Австралия
3. От кого са измислени високите токчета?
а/ от жените
б/ от мъжете
в/ от персийските войни
4. На колко години е най-младата майка?
а/ на 10 години
б/ на 5 години
в/ на 13 години
5. Колко време могат да живеят хлебарките без
глава?
а/ не могат да живеят
б/ 1 час
в/ 10 дни
6. Кой е изобретил ножиците?
а/ Рафаело
б/ Бел
в/ Леонардо да Винчи
7. От кого е създаден електрическият стол?
а/ от електротехник
б/ от зъболекар
в/ от надзирател затвора
8. Кой е най-силният мускул в човешкото тяло?
а/ езикът
б/ на ръката
в/ на крака
9. Къде се намира сърцето на скаридата?
а/ в главата
б/в щипката
в/ в гърдите
10. Колко пръчици за хранене използват в Китай
годишно?
а/ 45 милиарда
б/ 45 хиляди
в/ 45 милиона
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. А; 3. В; 4.
А; 5. А; 6. В; 7. А; 8. А; 9. А; 10. В

Мамчето
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 май - Стоян ЛЕКОВ, Областен директор на ЗПД
"Виктория", Ротари Клуб Тутракан
10 май - Дуся ДОНКОВА, Пенсионерка, Тутракан
10 май - Галя СТОЙЧЕВА, Гл.експерт "Общински сграден
фонд", Община Тутракан
10 май - Майя ТОДОРОВА, Ст.спец. "Човешки ресурси",
Община Главиница
10 май - Евгени БАРБУЧАНОВ, Мл.експерт "Управление

на нежилищни имоти", Община Тутракан
12 май - Елмиран ХЮСЕИН, Мл.експерт ГРАО, Община
Тутракан
14 май - Васил ДОЙНОВ, Спец. "Младежки дейности,
спорт и туризъм", Община Тутракан
15 май - Милен ФИЛИПОВ, Председател на Настоятелството на НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

11 май - Св. Св.Кирил и Методий

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

