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Камбурова - звезда на "Музите"!
Известни български художници ще Елица
Г
участват в Пленер-живопис в Тутракан
ази година в традиционния художествен
пленер-живопис, който
съпътства празничната
седмица „Огненият Дунав”,
ще вземат участие осем
талантливи и доказали се
български художници. Ор-

Т

ганизатори на културното
събитие са Община Тутракан и Историческият музей.
Майсторите на четката
ще имат възможността
да пресъздадат своите
впечатления от малкия,
но красив дунавски град.

Пленерът ще завърши с изложба на творбите, която
ще бъде открита в залата
на Обредния дом на 28 юли.
В този брой представяме
накратко художницитеучастници в пленера.
на стр. 5

Откриха рехабилитираните
10 км от пътя Тутракан - Кубрат
В

чера, 18 юли, в центъра на село Старо
село, директорът на
дирекция „Изпълнение на
проекти по ОПРР 20142020 и по програмите за
териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция
„Пътна инфраструктура“
Николина Чапанова откри
рехабилитирания 9,77-километров участък от път
II-49 Търговище - Разград в
частта Тутракан - Кубрат.
Проектът се финансира от
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
на стр. 3

Тутракански полицаи
задържаха мъж,
предложил им подкуп
52-годишен мъж е задържан, след като предложил подкуп на служители на РУ-Тутракан. На 17 юли около 17:00
часа той управлявал товарен
автомобил „МАН“ в посока
Силистра, но в района на село
Търновци бил спрян от пътни
полицаи, тъй като гумите на
ремаркето му били с нарушена
цялост. В хода на проверката
полицаите тествали водача с
дрегер, който отчел 0.54 промила алкохолно съдържание
в издишания от него въздух. В
опит да избегне санкцията за
установените нарушения, мъжът подхвърлил в полицейския
автомобил банкнота от 50 лв.
Униформените задържали
мъжа и уведомили за случая
дежурната част на районното
управление в Тутракан. Оперативна група извършила оглед
на местопроизшествието, а
водачът бил задържан за срок
до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
“ТГ”

ɇɚɸɥɢɝ ɜɬɨɪɧɢɤ ɨɬɱɜɡɚɥɚɬɚɧɚɇɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɐɟɧɚɧɚɛɢɥɟɬɚɥɜɡɚɭɱɟɧɢɰɢɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɥɜ

ласовитата малка тутраканка Елица Камбурова отново
грабна големите награди на
поредния конкурс за изпълнители, в който участва.
Този път това е Международния младежки фестивал
на изкуствата “Музите",
който събира хиляди участници от цял свят край
морето в Созопол.
Фестивалът се провежда
под патронажа на Вицепрезидента на Република България. Включен е в
културната програма на
Созопол и в културния календар на Министерство
на културата.
Фестивалният период
е от 5-ти до 15-ти юли в
две сесии по 5 дни, раздена стр. 8
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РЕГИОН

НОВИНИ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɩɪɨɜɟɞɟɢɡɜɴɧɪɟɞɧɨɡɚɫɟɞɚ
ɧɢɟ ɧɚ  ɸɥɢ ɬɝ ɋɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɞɚɞɨɯɚ ɫɴɝɥɚɫɢɟ Ɉɛɳɢɧɚ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɫɩɪɨɟɤɬɩɨɩɪɨɝɪɚɦɚɄɪɚɫɢɜɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɉɪɨɟɤɬɧɨɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚɤɴɦɇɑɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɜɝɪɚɞɚɡɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ
ɧɚɞɨɫɬɴɩɧɚɫɪɟɞɚ
ɉȺɆȿɌɁȺɅȿȼɋɄɂȼɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɋɩɨɞɧɚɫɹɧɟɧɚɜɟɧɰɢɢɰɜɟɬɹɩɪɟɞɞɜɚɬɚɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚ
ȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɛɟɨɬɛɟɥɹɡɚɧɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚɨɬ
ɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚȺɩɨɫɬɨɥɚɧɚɫɜɨɛɨɞɚɬɚȼɨɛɟɞɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟ
ɩɪɟɞ ɩɚɦɟɬɧɢɤɚ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɩɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ ɭɥɢɰɚ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɛɟɩɪɢɩɨɦɧɟɧɨɞɟɥɨɬɨɧɚɜɟɥɢɤɢɹɛɴɥɝɚɪɢɧ
ɉɨɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟɜɟɧɰɢɛɹɯɚɩɨɞɧɟɫɟɧɢɢɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚ
ɧɚɅɟɜɫɤɢɜɟɞɧɨɢɦɟɧɧɢɹɩɚɪɤɜɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɝɪɚɞ
ɂȼȽɅȺȼɂɇɂɐȺ
ɉɨ ɩɨɜɨɞ  ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ
ɜɟɧɰɢɢɰɜɟɬɹɛɹɯɚɩɨɞɧɟɫɟɧɢɨɬɢɦɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɰɢɹɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɬɨɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɛɸɫɬɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚȺɩɨɫɬɨɥɚɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ɍɨɣ ɟ ɢɡɞɢɝɧɚɬ ɜ ɰɟɧɬɴɪɚ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɩɪɟɞ ɋɈɍ Äȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ³ɢɟɨɬɤɪɢɬɜȾɟɧɹɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟɛɭɞɢɬɟɥɢɩɪɟɡ
ɝɇɟɝɨɜɚɜɬɨɪɟɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢɹɬɫɤɭɥɩɬɨɪɃɨɪɞɚɧɄɨɥɟɜ
ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО
КАНДИДАТСТВАТ СЛЕД 7 КЛАС
ɉɪɢɤɥɸɱɢ ɡɚɩɢɫɜɚɧɟɬɨ ɡɚ ɩɪɢɟɬɢɬɟ ɧɚ ɜɬɨɪɨ ɤɥɚɫɢɪɚɧɟ
ɭɱɟɧɢɰɢɫɥɟɞɤɥɚɫɌɨɜɚɫɬɚɜɚɫɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɜɭɱɢɥɢɳɚɬɚɤɴɞɟɬɨɫɚɩɪɢɟɬɢɍɱɟɧɢɰɢɬɟɤɨɢɬɨɫɚɤɥɚɫɢ
ɪɚɧɢɢɧɟɫɟɡɚɩɢɲɚɬɧɟɡɚɩɚɡɜɚɬɦɟɫɬɚɬɚɫɢɩɪɢɩɨɦɧɹɬɨɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɨɬɨɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɇɟɩɪɢɟɬɢɬɟɧɟɤɥɚɫɢɪɚɧɢɬɟɢɧɟɡɚɩɢɫɚɧɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢɦɨɝɚɬ
ɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɜɬɪɟɬɨɤɥɚɫɢɪɚɧɟɤɚɬɨɩɨɞɚɞɚɬɧɨɜɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɜɭɱɢɥɢɳɚɬɚɝɧɟɡɞɚɢɥɢɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬ
ȼɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɪɟɬɨɤɥɚɫɢɪɚɧɟɠɟɥɚɧɢɹɬɚ
ɫɟɩɪɟɧɚɪɟɠɞɚɬɢɫɟɩɨɫɨɱɜɚɬɫɚɦɨɩɚɪɚɥɟɥɤɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨ
ɫɚ ɨɛɹɜɟɧɢ ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɦɟɫɬɚ ɋɜɨɛɨɞɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɬɪɟɬɢɹ
ɟɬɚɩɧɚɤɥɚɫɢɪɚɧɟɳɟɛɴɞɚɬɨɛɹɜɟɧɢɧɚɸɥɢɧɚɫɚɣɬɚ
ɧɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
ɢɜɭɱɢɥɢɳɚɬɚɝɧɟɡɞɚ
СТАРТ НА КРЪСТОСАНИ ПРОВЕРКИ ПО
ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА КАМПАНИЯ 2018
ȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ɭɜɟɞɨɦɹɜɚɜɫɢɱɤɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚ
ɝɚɧɟɩɨɫɯɟɦɢɬɟɢɦɟɪɤɢɬɟɧɚɞɢɪɟɤɬɧɢɬɟɩɥɚɳɚɧɢɹɱɟɧɚ
ɸɥɢɝɡɚɩɨɱɧɚɯɚɤɪɴɫɬɨɫɚɧɢɬɟɩɪɨɜɟɪɤɢɧɚɩɨɞɚɞɟɧɢɬɟ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɡɚɄɚɦɩɚɧɢɹ
Ʉɪɴɫɬɨɫɚɧɢɬɟɩɪɨɜɟɪɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬɝɟɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɧɚɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɢɬɟɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɩɥɨɳɢ ɩɚɪɰɟ
ɥɢ ɢɧɚɥɢɱɧɢɬɟɞɚɧɧɢɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɪɟɝɢɫɬɪɢɧɚɂɧ
ɬɟɝɪɢɪɚɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟɢɤɨɧɬɪɨɥ ɂɋȺɄ 
КРИМИНАЛЕ
Ɉɝɧɟɛɨɪɰɢ ɨɬ ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧ ɭɱɚɫɬɴɤȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫɚ
ɡɚɝɚɫɢɥɢɩɨɠɚɪɜɫɦɟɬɢɳɟɜɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨɇɨɠɚɪɟɜɨɧɚ
ɸɥɢɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɫɥɟɞ
ɫɬɜɢɟɧɚɧɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɝɴɧɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢ
ɝɨɞɢɲɧɚ ɠɟɧɚ ɟ ɡɚɝɢɧɚɥɚ ɩɪɢ ɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ
ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɫɬɚɧɚɥɨɨɤɨɥɨɱɚɫɚɧɚɸɥɢɩɨɩɴɬɹ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɊɭɫɟɫɥɟɞɪɚɡɤɥɨɧɚɡɚɋɬɚɪɨɫɟɥɨɌɹɩɴɬɭɜɚɥɚ
ɧɚɩɪɟɞɧɚɬɚɫɟɞɚɥɤɚɜɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧ³ɱɢɣɬɨ
ɜɨɞɚɱ ± ɧɚ  ɝ ɡɚɝɭɛɢɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɢ ɫɟ ɩɪɟɨɛɴɪɧɚɥ
ɢɡɜɴɧɩɥɚɬɧɨɬɨɀɟɧɚɬɚɡɚɝɢɧɚɥɚɧɚɦɹɫɬɨɚɜɨɞɚɱɴɬɩɨ
ɥɭɱɢɥɬɪɚɜɦɚɧɚɝɪɴɞɟɧɤɨɲɢɮɪɚɤɬɭɪɚɧɚɱɟɬɢɪɢɪɟɛɪɚ
ɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɦɴɠ ɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥ ɩɪɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɧɚ ɤɚɬɚ
ɫɬɪɨɮɚɫɬɚɧɚɥɚɨɤɨɥɨɱɚɫɚɧɚɸɥɢɜɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
Ɇɴɠɴɬ ɩɨɥɭɱɢɥ ɮɪɚɤɬɭɪɚ ɧɚ ɲɢɟɧ ɩɪɟɲɥɟɧ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɧɢɹɬɨɬɧɟɝɨɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄȻɆȼ³ɫɟɭɞɚɪɢɥɜɴɜ
ɜɧɟɡɚɩɧɨɢɡɥɹɡɴɥɧɚɩɥɚɬɧɨɬɨɤɨɧɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ
ɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪɜɫɭɯɢɬɪɟɜɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɟɜɴɡɧɢɤɧɚɥɩɪɟɡɩɨɱɢɜ
ɧɢɬɟɞɧɢȿɤɢɩɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɬɚɫɥɭɠɛɚɫɟɫɩɪɚɜɢɥɚɫ
ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɩɪɟɞɢɞɚɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɡɚɝɭɛɢ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɨɝɧɟɛɨɪɰɢ ɫɚ ɨɤɚɡɚɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɩɨɦɨɳ
ɩɪɢɞɜɚɩɴɬɧɢɢɧɰɢɞɟɧɬɚɫɬɚɧɚɥɢɜɪɚɣɨɧɚɜɧɟɞɟɥɹɸɧɢ

"ФААК България" ЕАД, гр. Тутракан
търси да назначи един работник на длъжност

„Оператор, производствена линия“
Описание на длъжността:
Сглобява механични и електрически части с пневматични и електрически инструменти.
Фирмата предлага:
- Трудов договор.
- Работа в динамична среда.
- Редовно изплащане на трудовите възнаграждения.
- Допълнителни бонуси в зависимост от постигнатите резултати.
Автобиографиите подавайте на адрес:
гр.Тутракан, ул. Ана Вентура 5а,
за Мартина ГЕОРГИЕВА

19 - 25.07.2018 г.

Координационна среща при областния
управител на Силистра във връзка с
опасността от болестта "африканска чума"
В
кабинета на областния управител на област Силистра Ивелин Статев по негова покана бе проведена координационна среща с участието
на 8 институции във връзка
с решаване на проблема
с опасност от болестта
„африканска чума“, огнища,
на която са открити в областите Тулча и Констанца
в Република Румъния, които
са в близост до Република
България.
Представителят на държавната власт сведе актуалната разшифровка на
усложнената в Южна България ситуация след проведения вчера в София подобен
форум на национално ниво.
„Държавата е ангажирана,
важно е излизането от
ситуацията, за което са
отговорни всички“, заяви
г-н Статев.
Споделено бе, че от няколко дни на влизане в ГКПП
Силистра и при ГКПП Кайнарджа леките и тежките
автомобили преминават
през дезинфекциозни шахти с вода и разтвор, като
подмяната е предвидена на
два дни, предвид големия
трафик на румънски коли
на път за морето, както и
на тирове.

Препоръката е да се провежда изключително засилен контрол на внасяните
в България храни както
за лична консумация, така
и друга, като няма да се
допускат без сертификат.
На територията на пунктовете има предупредителни
листовки в по-малък и в
по-голям вид.
По този начин ще се
правят проверки и по републиканската пътна мрежа
при пренасяне на храни и
превозване на добитък, който трябва да е придружен
с необходимите документи.
Ще бъдат почиствани мес-

Разширяват Дневния Център в с. Сокол

тата за оставяне на отпадъци (изхвърлени пакети).
По информация от община Силистра продължава
преброяването в т.нар.
задни дворове на частните
стопани, за да е ясна картината на отглежданите
животни.
Както е известно, наскоро в Областна администрация Силистра бе проведено
заседание на Областна
епизоотична комисия. Те са
публикувани в протокола,
поместен в интернет в
сайта на Областна администрация (секция Съвети
и комисии):

Отпада издаването на хартия на шест вида
Удостоверения за гражданите и бизнеса
бщо 6 от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват
от гражданите и бизнеса, а данните
за тях се проверяват служебно.
Справките се извършват само
по електронен път чрез достъп
на служителите до основните
регистри, сред които Търговския,
Имотния, БУЛСТАТ, Регистъра на
задълженията към митническата
администрация и др.
Преустановява се изискването
на хартиен носител на следните
удостоверения:
- за наличие или липса на задължения за публични държавни
вземания, издавано от Агенция
„Митници“;
- за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида
на физическо/юридическо лице
в Имотния регистър, издавано от
Агенцията по вписванията;
- за семейно положение, издавано от общинска администрация;
- за семейно положение съпруг/
съпруга и деца, издавано от общинска администрация;
- за сключен граждански брак,
издавано от общинска администрация – за лица, родени след 1
януари 1984 г.;

О

тартираха строително-монтажните
дейности по разширяването на „Дневен център
за пълнолетни лица с увреждания” в с. Сокол, община
Главиница. Реализирането
на проекта, финансиран по
програма "Красива България", ще допринесе за преобразуването на услугата и
увеличаване на капацитета
от 15 на 90 потребители.
Инвестицията от 180
000 лева в дългосрочен
план ще бъде инвестиция за
онези жители на общината,

С

нуждаещи се от специални
грижи, които не са достъпни поради отдалеченост на
населените места, нисък
социален статус и липса на
финансов ресурс за много
голяма част от тях.
"Надяваме се, услугите в
новия Център да подобрят
жизнения им стандарт и
да им вдъхнем вярата, че в
наше лице могат да търсят
и намират подкрепа и съпричастност", коментира
кметът на Община Главиница Неждет Джевдет.
“ТГ”

1. Незабавно да започне
дезинфекция на всички МПС,
влизащи на територията
на Република България, и
да се затвори за движение
обиколната отсечка, която
не преминава през ямите за
дезинфекция (периодично e
предвидено пълненето им с
дезинфекционен разтвор);
това да става със съгласуване с румънските власти.
2. На основание чл. 133,
ал. 2, т. 1 от ЗВМД кметовете и кметските наместници на населените
места да осигурят лица
(служители в кметствата
или други), които да съдействат на инспекторите
на ОДБХ за изпълнение на
мерките за профилактика,
ограничение и ликвидация
на заболяването АЧС.
3. Да се извършва проверка на личния багаж на
преминаващите пътници
през ГКПП Силистра за
хранителни продукти, забранени за внос в Република
България, като намерените
да бъдат отнемани и ликвидирани по съответния ред.
Заедно с областния управител представителите
на различни институции
направиха оглед на ГКПП
Силистра във връзка с
предписаните мерки. “ТГ”

- образец УП-8 за доход от
пенсия/пенсии и добавка/добавки,
издавано от Националния осигурителен институт.
Мерките са част от дългосрочния приоритет на правителството
за провеждане на административна реформа чрез облекчаване на
процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса. Тази
цел се постига чрез премахване
на изискването за представяне
на някои от по-разпространените
официални документи на хартиен
носител, опростяване на режимите, регламентиран достъп до регистри, електронен документооборот
и служебен обмен на информация
между институциите.
В отговор на постъпили оплаквания, че административни структури
в страната продължават да изискват отпаднали като необходимост
удостоверения и свидетелства,
вицепремиерът Дончев инициира
създаването на нарочен електронен
адрес udostoverenia@government.
bg, където граждани да сигнализират за неправомерно изисквани
от тях документи. Сигнали се проверяват от Главния инспекторат на
“ТГ”
Министерския съвет.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 16 юли 2018 г.
1 оператор, производствена линия – средно образо- За стажуване
вание
1 компютърен оператор – без изискване за заемане
1 технически секретар – средно образование, англий- За обучение по време на работа
ски език – писмено, работа с компютър
3 продавачи консултанти – без изискване за заемане
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
2 сервитьори – без изискване за заемане
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
***За всички работни места трудовите договори
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- договорът е безсрочен. За учителските места се
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в изисква педагогическа правоспособност.
две направления:

3

РЕГИОН

19 - 25.07.2018 г.

Откриха рехабилитираните Криминалисти С
10 км от пътя Тутракан - Кубрат от Тутракан
от стр. 1 ООД. Договорът им е за 3 906,47
лв. с ДДС.
Общата стойност на проекта
BG16RFOP001-7.001-0013 Лот 14
,,Път II-49 Кубрат-Тутракан от км
89+100 до км 98+875.82, с обща
дължина 9,776 км, област Силистра“ е 5 184 886,77 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз
е 85% - 4 407 153,75 лв. с ДДС.
Националното съфинансиране е
15% - 777 733,02 лв. с ДДС.

г. чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Изпълнител на строителномонтажните работи на отсечката в
област Силистра е „Пътперфект-Т“
ЕАД. Стойността на договора е 4
884 088,33 лв. с ДДС. Строителният
надзор е осъществен от „Трафик
Холдинг” ЕООД. Техният договор
е за 145 080 лв. с ДДС. Авторският
надзор е на „Трансконсулт - 22“

“ТГ”

и Силистра
разкриха и
задържаха
извършители
на грабеж

лужители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при
ОДМВР-Силистра и колегите им от
РУ-Тутракан разкриха и задържаха
двама мъже, ограбили 75-годишен
жител на село Варненци. Тежкото
престъпление е извършено в нощта срещу 1 юли, когато двама
маскирани нахлули в дома на
самотноживеещия човек, привели го в безпомощно състояние и
ограбили сумата от 27 лв.
Незабавно след получаване
на сигнала за престъплението на
адреса била изпратена дежурна
оперативна група, а в районното
управление предприети оперативно-издирвателни действия по
горещи следи.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ

В хода на работата по случая
разследващите установили двама
мъже – на 39 г. и на 43 г., заподозрени като извършители.
На 10 юли били предприели
процесуално-следствени действия
в домовете им в село Пожарево, а
двамата били задържани. Намерени и иззети били веществени

ОБЩИНА ТУТРАКАН
ОБЯВЯВА
ПРИЕМ на заявления-декларации от лица от гр.Тутракан, желаещи да получават топъл обяд по проект
„Обществена трапезария за гражданите на Тутракан”, финансиран по Оперативна програма за храни и/
или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-03.002
Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:
Основна целева група
- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната
дирекция „Социално подпомагане“;
- Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с
тези доходи и имуществото си;
- Скитащи и бездомни лица и деца;
- Лица от уязвими групи-граждани на трети страни по смисъла на &1, т.17 от допълнителните разпоредби от закона за убежището и бежанците;
Допълнителна целева група:
/Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следните лица/:
- Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане
на целеви помощи (дв, бр. 49 от 2008);
- Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по
реда на чл. 8, ал. 1 и чл.5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
- Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от
ЗСПД;
- Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;
- Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по
реда на чл. 8д ЗСПД;
- Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията
на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).
- Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства,
подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.
Документи за кандидатстване:
- Заявление-декларация – (по образец);
- Документ за самоличност – (за справка).
Документ от ТЕЛК за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на
подаване на заявлението (ако е приложимо) или медицински документ от личен лекар, удостоверяващ
затруднения в придвижването.
Забележка: Документите се подават лично или от упълномощено лице чрез пълномощно (свободен
текст).
Заявления от кандидат-потребители се приемат от 17.07.2018 г. до 27.07.2018 г. включително в Община
Тутракан, гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №31, - Информационен център" - партер, от 8:00 до 16:30 часа.
Подборът ще бъде извършен от комисия определена със заповед на Кмета на Община Тутракан.
Приемът на документи ще продължава през целия период на реализирането на проекта, до 30.04.2020
г., като лицата, подали заявления-декларации след 27.07.2018 г. и попадащи в горепосочените целеви
групи, ще бъдат включени в списъка на чакащите и ще ползват услугата при отпадане на потребител.
Телефони за информация:
тел.: 086660621, 0899993625, 0893540111 – Община Тутракан

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

ТГ”

Община Главиница, Област Силистра

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“, BG05FMOP001-3.002

доказателства, както и 22
патрона, незаконно притежавани от 39-годишния.
По-възрастният, който
е бил задържан за срок
до 24 часа, е направил
пълни самопризнания и е
привлечен в качеството на
обвиняем.
След първоначалното
му задържане за срок до
72 часа с постановление
на прокуратурата, Силистренският
окръжен съд е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража“
спрямо 39-годишния, който има
богато криминално минало.
Работата по случая продължава
в рамките на образуваното досъдебно производство.
“

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 на ОбС
Главиница и в изпълнение на Решение № 379 по протокол № 43/27.06.2018 г. на Общински съвет се
открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
1.1 Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
ɐɟɧɚɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚɬɴɪɝɚ
ɇɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ

ʋ

ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ



ɉɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋɫ
ȼɴɥɤɚɧɦɟɫɬɧɨɫɬÄɆɟɪɢ³ȺɑɈɋ ɞɤɚɥɜ
ɨɬɝ

ɉɥɨɳ

ɥɜ





ɥɜ

ɱɚɫɚ

 1.3 Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.
ʋ

ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ



Ɉɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɫɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚ´ɨɮɢɫɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧɨɛɟɤɬɜ
ɫɝɪɚɞɚɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ


ɤɜɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɛɥɨɤ´
ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɭɥ´ȼɢɬɨɲɚ´
ȺɑɈɋʋɝ

ɉɥɨɳ

ɇɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ

ɐɟɧɚɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚɬɴɪɝɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ

ɥɜɛɟɡ
ȾȾɋɢ 
ɥɜɫɴɫȾȾɋ










 3.2. Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка.
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Публичният търг да се проведе на 22.08.2018 год./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 –
21.08.2018 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 29.08.2018 г. /сряда/ на същото място и
при същите условия.
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 28.08.2018 г.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 39/11.07.2018 год.

№ 40/11.07.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е издадена Заповед №РД-04942/10.07.2018 г. на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава
да се изработи проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване
на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.
501. 3428 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв.33 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на
Общински съвет гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е
издадена Заповед №РД-04-941/10.07.2018 г. на Кмета на
Община Тутракан с която се разрешава да се изработи
проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение
на План за регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот
(УПИ) III - „За Бетонов възел БКС” в кв.69 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

СНЦ “ОБЩИНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ТУРИЗЪМ - ТУТРАКАН”
ТУТРАКАН 7600, УЛ. ”ТРАНСМАРИСКА” 22

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
На основание чл.17 от Устава на Сдружението и
Протокол № 23 на УС от 15.07.2018 г. Управителният
съвет на СНЦ „Общинско сдружение за туризъмТутракан” Ви кани,
На извънредно Общо събрание на 29 юли 2018 г.
от 17:00 часа в гр. Тутракан в офиса на Сдружението
на ул. Трансмариска № 22 при следния дневен ред:
1. Промяна на Устава на сдружението.
2. Избор на нов УС
3. Разни.
Събранието се свиква по инициатива на УС.
Председател на УС:
Камелия Махакян
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19 - 25.07.2018 г.

поетично Метаморфоза
ядо Петко отвори очи
и дочу провлачените
стъпки на баба Пена.
Тя блъсна вратата и извика:
- Ставай, слънцето напече, докога ще лежиш като
дърт котарак! Нали ще ходиш в града!
Пена вдигна капака на
скрина и извади стария костюм. В стаята замириса на
нафталин.
- Пено, давай торбичката да тръгвам, че рейсът
няма да чака, вече икиндия
стана. Написа ли всичко на
бележката, да не забравя
нещо да взема!
Дядо Петко беше първи
на спирката, след това се
събраха десетина старци рейса все да чакат. Дойде
автобусът, но трудно беше
на дядо Петко да вдигне
крака да стигне стъпалото. А шофьорът нервен му
вика:
- Хайде бързо, какво се
влачиш като уфца? Нямаш
ли деца да те водят с кола,
та все с рейса?
- Имам трима синове, две
дъщери и внуци, синко!
- Навъдил си ги като заек!
- добавил съседа по пейка.
Наближиха града. А шофьорът вика:
- Спирка „Площад Мегдан”!
- Какво каза? - недочу дядо
Петко.
- А, бе пак ли си ти ли бе,

Д

Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Роден край
Край, на хартата забравен,
търпелив и мълчалив,
и чеда и хляб отхранвал
все за този свят крадлив.
Камък, в който се препъвам,
кол изгнил, от мен забит,
ги надига от земята
споменът полуизтрит.
Глинената, стара чаша,
и джезве с нащърбен ръб,
и леглото, дето помни
уморения ми гръб.
Жегълът до кръв излъскан
някога от моя врат,
и приятел неоплакан
в лодка с призрачни ребра.
И обущата протрити
газили през чудеса,
но с подметки, на които
исках теб да отнеса…
Край, на себе си оставен,
хранил господар и роб,
даже Бог де те забрави,
ще те помня аз до гроб.

глух петел?
Слиза дядо Петко и гледа
бележката: "Трябва да купя
лекарство на баба Пена.
Аха, ще питам това момче."
- Къде е аптеката бе,
момко?
- Не виждаш ли бе, дядо,
там насреща пише!
- А аз не вярвам на написано, миналия път, гледам
на едно място пишеше
„Жени”, а като влязох, то
било клозет!
Дядо Петко намери аптеката, влезе и се нареди
се на дългата опашка. Една
наперена му вика:
- Миришеш на пръч, дърт
козел такъв!
- Миналата седмица са
къпах, госпойце и новите
дрехи облякох! - смутолеви
виновно дядото.
Гледа на площада къде
продават парфюм, нека да
зарадва баба Пена, на млади
години все това й купувал.
Пред един магазин излязла
една нацапана с червило и
чернило, запалила цигара,
смучи я и в ръка с чаша
кафе.
- А къде е продавачката?
- пита човечецът.
- Аз съм продавачката, бе,
какво се пулиш като муле
пред порта? Шъ чакаш! Вие
селяните сте хитри като
крастави лисици! За къде
бързаш, ти си вече за улица

Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ
əɄɈȼȺɩɪɨɱɟ
ɬɟɮɟɣɥɟɬɨɧɚ
Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚɅɢɬɟ
ɪɚɬɭɪɧɚɬɚɫɪɟɳɚ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɚɜɬɨ
ɪɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

„Осма”!
В близост видя в магазин
каскети, трябваше му нов.
Влезе в него. Продавачката
заета, сложила телефона
на ухото и говори. Дядо
Петко разгледа щандовете,
поогледа шапките иска да
ги пробва, но оная говори,
говори… Е, най-после сърдито му каза:
- Какво си застърчал и зяпаш като гладно куче кокал?
Дядо Петко заотстъпва
назад и излезе без покупка.
В другия магазин свърши
всички поръчки по бележката, напълни торбите и
касиерката му вика:
- По-бързо минавай, натовари се като магаре.
Приведе се под товара
дядо Петко и се запъти във
ветеринарната лечебница.

Вътре го посреща доктора
в бяла манта. Пита го:
- Кажи дядо защо идваш?
- Мен да прегледаш!
- Но аз преглеждам само
животни!
- Таман за това идвам,
да ми кажеш какво животно съм! Всеки различно ми
казват - котарак, магаре,
уфца, заек, петел, куче,
лисица, пръч, козел, муле? А
едно време какъв гларус бях
на морето!
- Обърни се дядо! - поогледал го и му казал. - Нямаш
опашка, нямаш пера, нямаш
рога, нито козина, нито брада! Трябва да си човек, бе?
Тъй пиши, докторе, на
една голяма бележка, да
четат хората и аз да знам
какъв съм!
Анастасия ЯКОВА

Туристическо пътешествие до "Узана" Забавно лято в ОЦИД!
Много интересно и
забавно е в Общински
център - Тутракан!
Децата обичат народните танци, а под
вещото ръководство
на хореограф като Димитър Джамбазов, в
края на часовете, те
се превърнаха в истински танцов състав!
Очакваме всички любители на българския
фолклор и народните
танци всеки четвъртък отново при нас!

т 8 до 10 юли т.г. членовете на Клуба
на туристите-ветерани "Истър" - Тутракан осъществиха поредното си туристическо приключение, информира техният председател Петранка Стефанова. Край
хижа "Узана", в подножието на връх "Исполин"
те браха билки и цветя на най-голямата
билкова поляна в Стара планина. Облечена
в добруджанска носия, хижарката Милена
Ботева усмихната - с погача и сол, посрещна
тутраканските туристи-ветерани.
В северния край на поляната е географският център на България. По билото на
Балкана, точно през поляна "Узана" минава
легендарният туристически маршрут "Ком
- Емине" - най-дългата изцяло маркирана
пешеходна пътека на територията на нашата страна.
Поляната "Узана" е включена в Защитената зона "Централен Балкан Буфер" - част
от мрежата Натура 2000. Тя се намира
на 1250 метра средна надморска височина.
Най-високата й точка е връх Марков стол
- 1352 метра.

С искрен смях и веселба се изпълва дворът на Общинския център за извънучилищни
дейности, когато на
дневен ред са спортноразвлекателните игри!
Повече от 40 деца показват своите умения
и желание да научат
нещо ново всяка сряда
от 10:00 ч.

О

И образователни занимания предлага ОЦИД
всеки петък! Децата видяха какво е пиано, какъв
е звукът на китарата и
за какво служат ударните
инструменти. Следващия
път всяко дете ще разбере как може да се научи
да свири, като истински
музикант!
Не забравяйте още, че
всеки понеделник са заниманията в Школата по
изобразително изкуство, а
във вторник - Master Chef!
Очакваме Ви!
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Известни български художници ще
участват в Пленер-живопис в Тутракан
Янко ЯНЕВ
е роден в Димитровград през 1963 г. Завършва Великотърновския университет, специализира „Графика”. Към
днешна дата Янко Янев е един от най-разпознаваемите
художници в България. Картините му са буквално навсякъде – по календари, репродукции, картички, магнити,
керамика и сувенири. Негови оригинали красят домове,
офис сгради, заведения и хотели по целия свят – в България, Швейцария, Германия, Англия, Франция, Холандия,
Израел, Русия, Канада, САЩ и т.н. Най-известна е поредицата му „Красотата на България“, в която помества
живопис от цялата страна – къщи от Боженци, Родопите, Старо Стефаново, манастири, морето, планините,
полята с лавандула, есенните цветя.
Владимир ЗАПРЯНОВ
е роден на 18.11.1963 г. През
1982 г. завършва Художествената
гимназия в град Казанлък, а през
1989 г. - Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”
със специалност живопис в класа
на проф. Николай Русчуклиев.
От 1994 г. е член на арт сдружение „Компакт Арт” и уредник
на галерия „Компакт Арт” - Димитровград. През следващата
година става съосновател на дружество на художниците „Кредо”
и до 2001 г. е негов председател.
От 2003 г. в продължение на
две години е председател на
Дружеството на хасковските художници. През 1996 г. става съосновател на Ротари клуб Хасково и

до 2006 г. е негов член. В периода
от 2007 г. до 2011 г. е директор
на градска художествена галерия
„Атанас Шаренков”, художествена галерия „Форум” и изложбена
зала „Димитър Иванов-Лицо”.
Владимир Запрянов участва
в международни пленери по
живопис в Русалка, Стамболово,
Велико Търново, Банско, Созопол, Анталия (Турция) и Александропулис (Гърция). Негови
картини са притежание на частни
колекции в България, Турция,
Гърция, Германия, Чехия, Венецуела, Англия, САЩ, Португалия,
Италия и др. Организирал е и
открил над 250 самостоятелни и
колективни изложби на художници от страната и чужбина.
Проф. Димитър ЧОЛАКОВ
е роден на 25.07.1954 г. в град
Попово. През 1981 г. завършва
специалност Живопис в Националната художествена академия в
София в класа на акад. Светлин
Русев. През 1982 г. става член на
Съюза на българските художници.
Директор на Художествена галерия
„Никола Маринов“ в Търговище (от
1990 г.). Доцент по живопис в Педагогическия факултет на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ (от 2002
г.). Председател на Комисията по
образование и култура към Община
Търговище (от 2003 г.). Член на
Управителния съвет на СБХ (от 2005
г.). Професор по живопис в ШУ „Еп.
Константин Преславски“ (от 2006 г.)

Боян БОЕВ
е роден на 14.01.1956 г. През
1984 г. е завършил Национална
художествена академия - специалност "Живопис" при проф. Добри
Добрев. В началото на кариерата
си е художник на свободна практика във Варна. От 1989 до 1992 г.
е уредник в Градска художествена
галерия - Варна. От 1992 до 1998 г.
е асистент на сценографа Роланд
Венер във „Валдау театър“ - Бремен, Германия, а след това до 2007

г. - сценограф в същия немски
театър. От 2008 г. и понастоящем
е уредник на Художествен музей
„Георги Велчев“ - Варна. Има
осъществени 5 самостоятелни
изложби: 1996 г. - Хоф, Германия;
2000 г. - Галерия „Артин“ - Варна;
2003 г. - Олденбург, Германия;
2004 г. - Цюрих, Швейцария, 2004
г. - Художествен музей „Георги
Велчев“ - Варна, а също и участия
в множество групови изложби и
пленери.

Проф. Бисера ВЪЛЕВА
завършва специалност "Стенопис" при проф.
Мито Гановски, НХА София. От 1994 г. работи
в СУ "Св. Климент Охридски" в специалност
"Изобразително изкуство". От 1997 г. е хоноруван
преподавател по дисциплината "Живопис" в НХА
в специалностите "Графика" и "Книга и печатна
графика". От 2005 г. е доктор по педагогика, а от
2013 г. е професор по "рисуване и композиция" в
СУ "Св. Климент Охридски". Работи в областта на
живописта - кавалетна и монументална, има специален интерес към работата върху хартия. Член
е на СБХ от 1991 г. От дипломирането си досега
участва активно във всички изложби, организирани
от СБХ и частни галеристи и фондации. Носител
на няколко награди и отличия (за портет на Св.
Обретенов, за рисунка, за стенописна композиция, за учебен етюд) по време на следването си
и в следващата си творческа дейност. Творчески
специализации - 2005 г. - "Cite des Arts", Париж и
2012 г. - "La Escosesa", Барселона, 2015 - Oberpfalzer
Kunstlerhaus, Швандорф, Германия. От 1986 до
2016 г. има редица самостоятелни изложби в галерии в София, Пловдив, Русе, Варна, Велинград,
Берлин - Германия, Барселона - Испания, Македония и др. Автор на монументални творби за частни
и обществени сгради. В периода 2001 - 2016 г. има
следните номинации за живопис от изложба "XIX
Национална традиционна изложба на художниците
педагози "Велико Търново 2013" и изложба "Послание през вековете"; диплом за рисунка от "Първо
биенале на рисунката" и диплом за живопис от
"Изложба на североизточните художници", Номинация за живопис от изложба на Alianz България,
София, 2016 г. През 2001 г. получава награда за
живопис "Никола Канов", през 2015г. получава

награда за живопис от изложба "Земята на Ботев",
гр. Враца; през 2014 г. - Сребърен медал от изложбата
"Тайните на живота", гр. Москва, Русия. Нейни работи
са притежание на държавни галерии и частни сбирки
както в България, така и в Македония, Румъния, Русия,
Германия, Великобритания, Кипър, Молдова, САЩ,
Испания, Сърбия, Франция, Гърция, Черна гора и др.
Живее и работи в гр. София.

Димитър РАШКОВ
ɟ ɪɨɞɟɧ ɩɪɟɡ  ɝ ɜ Ʉɚɪɥɨɜɨ ɉɪɟɡ  ɝ ɡɚɜɴɪɲɜɚ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɡɚ  ɢɡɹɳɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ ɜ ɋɨɮɢɹ ɫɴɫ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ
³ɋɤɭɥɩɬɭɪɚ´
ɑɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ ɜ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ɜ
Ʉɚɡɚɧɥɴɤɩɨɫɥɟɪɚɛɨɬɢɞɜɟɝɨɞɢɧɢɜɚɬɟɥɢɟɬɨɧɚɚɤɚɞɟɦɢɤ
ȻɚɪɚɞɚɣɜɄɢɟɜɒɟɫɬɝɨɞɢɧɢɟɝɥɚɜɟɧɯɭɞɨɠɧɢɤɧɚɨɛɳɢɧɚ
ɄɚɪɥɨɜɨɢɭɪɟɞɧɢɤɧɚȽɪɚɞɫɤɚɬɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɝɚɥɟɪɢɹɧɚ
ɤɨɹɬɨɨɬɞɨɝɟɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɧɚɱɚɥɚ
ɉɪɟɡɝɩɟɱɟɥɢɤɨɧɤɭɪɫɧɚɋȻɏɡɚɬɜɨɪɱɟɫɤɨɩɪɟɛɢɜɚ
ɜɚɧɟɜ³&LWHGHV$UWV´ɉɚɪɢɠɎɪɚɧɰɢɹɑɥɟɧɟɧɚɋȻɏɢɧɚ
Ɉɛɳɟɫɬɜɨɬɨɧɚɯɭɞɨɠɧɢɰɢɬɟ³Ɏɢɥɢɩɨɩɨɥ´ɉɥɨɜɞɢɜ
ɂɦɚɧɚɞɭɱɚɫɬɢɹɜɨɛɳɢɢɡɥɨɠɛɢɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɢ
ɢɡɥɨɠɛɢ ɜ ɩɪɟɫɬɢɠɧɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɢ ɝɚɥɟɪɢɢ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ ɑɟɯɢɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ɏɪɚɧɰɢɹ ɢ Ƚɴɪɰɢɹ Ɉɬ  ɝ
ȾɢɦɢɬɴɪɊɚɲɤɨɜɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɩɨɤɚɡɜɚɧɚɣɧɚɩɪɟɞɜɪɨɞɧɨɬɨ
Ʉɚɪɥɨɜɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚɢɡɥɨɠɛɚɫɧɚɣɧɨɜɢɬɟɫɢɩɥɚɫɬɢɤɢ
ɤɨɢɬɨɩɨɫɥɟɝɨɫɬɭɜɚɬɜɞɪɭɝɢɝɚɥɟɪɢɢɢɡɫɬɪɚɧɚɬɚɌɨɣɟɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɧɚȽɪɚɞɫɤɚɬɚɝɚɥɟɪɢɹɜɄɚɪɥɨɜɨ

Снежана ВЕЛИНОВА
е уредник в художествената галерия „Любен Гайдаров” в гр. Перник. Тя има участия в различни художествени пленери в страна и в чужбина.

Йордан КАЛЧЕВ
е роден на 24.09.1955 г. в град Пловдив. През 1982 г. завършва
Национална художествена академия – специалност "Живопис", при
акад. Светлин Русев. Има над десет самостоятелни изложби. Негови
картини са притежание на частни колекции в България, Германия,
Франция, Холандия, Гърция и други страни. Носител е на национални
и международни награди за живопис. Първа награда за живопис Кошице, Първа награда за живопис от 7-ма национална младежка
изложба-София, носител на меча на "Ромфея". От 1983 г. е преподавател по Живопис и Рисуване в Национална художествена гимназия
"Цанко Лавренов” в гр. Пловдив.
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ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО...

илинденска въпросителница
1. Кога в България се празнува Илинден?
а/ 20 юли
б/ 10 август
в/ 10 септември
2. Какво не трябва да се прави на Илинден?
а/ да се спи
б/ да се яде
в/ да се работи
3. Ако на Илинден се гърми какво ще е виното?
а/ хубаво
б/ кисело
в/ развалено
4. Кой светец се почита на 20-ти юли?
а/ Свети Георги
б/ Свети Димитър
в/ Свети Илия
5. С колко коня е колесницата, с която Свети Илия
препуска по небето?
а/ с два
б/ с три
в/ с четири
6. Кога пукват първите пушки на Илинденско-Преображенското въстание?
а/ на 2-ри август 1903 год.
б/ на 19-ти август 1903 год.
в/ на 2-ри август 1901 год.
7. Кои са ръководителите на Илинденско-Преображенското въстание?
а/ Дамян Груев, Борис Сарафов, Атанас Лозанчев
б/ Гоце Делчев
в/ Яне Сандански
8. Кога за пръв път България и Македония честват
заедно Илинденско-Преображенското въстание?
а/ през 2017 год.
б/ през 2015 год.
в/ през 2016 год.
9. Къде се провежда Национален тракийски събор
посветен на Илинденско-Преображенското въстание?
а/ в софийското поле
б/ в Петрова нива
в/ на връх Бузлуджа
Отговори от миналия брой: 1-В, 2-Б, 3-А, 4-В, 5-А
6-Б, 7-В, 8-Б, 9-В, 10-А

Непознатите подправки

ледате ли индийски филми?
Някои гледат, други не. Но на
тези, на които „Малката булка” им е любим филм, знаят, че там
използват куркумата под път и над
път. Защо ли? Защото тя е тяхната
златна подправка. Тя се използва не
само като подправка, но и за лечебно
средство. В Индия тя се познава от
векове, поне от 2500 години, като
вероятно в началото се е използвала
основно за боядисване на тъкани в
наситени жълти и оранжеви тонове.
Активната съставка в куркумата е
куркумин, който е познат на учените
с противовъзпалителните си качества. Оказва се, обаче, че подправката
има много по-широка употреба за
лечебно средство. Подправката
може да се пие на хапчета или прахообразна, както и да се употребява
в ястия като ориз и яйца. Трябва да
сте внимателни, ако имате камъни в
жлъчката или обструкция на жлъчните каналчета. Макар по света да

Г

се използва широко от бременни,
важно е да не консумирате твърде
много куркума, ако сте бременна
или кърмите, тъй като тя стимулира
функцията на матката. За какво
може още да се използва:
1. Подправката е натурален антисептичен и антибактериален компонент. С тези си качества тя се използва за дезинфекция на порязвания
и рани от изгорено. Действа добре
на псориазис и други възпалителни
кожни състояния.
2. Учените считат, че подправката
може да редуцира рисковете от детска левкемия.
3. Ако се комбинира с карфиол се
счита, че куркумата може да редуцира рисковете от рак на простатата.
Все повече антиканцерогенни качества на куркумата биват откривани
от експерти, включително за превенция на рак на гърдата и меланома.
Някои от учените считат, че има
възможност подправката и нейните
съставки да предпазят от развитие
на метастази и да спрат обособяването на нови кръвоносни съдове за
хранене на туморите. Тестове върху
лабораторни животни показват, че
в бъдеще подправката може да се
използва за основа на лечение на
някои видове рак, включително рак
на панкреаса, както и за превенция.
4. Куркумата има силен потенциал
за включване в мощни противовъзпалителни медикаменти, затова
може да се употребява за лечение
на разнообразни възпаления. Тези й
характеристики не включват непри-

Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

19 - 25.07.2018 г.

Криминални загадки

На лов за синя пеперуда
ъщерята на господин Лараби беше ентомолог. На
есен Джудит започваше
доктората си, който щеше да бъде
посветен на синята пеперуда. А
такива пеперуди имаше в джунглата на Централна Америка. За
тях се смяташе, че ако ги видиш
това носи щастие. Джудит се беше
запознала с няколко младежи на
нейната възраст и един от тях с
името Густав й беше казал, че в
джунглата до Пунто Бланка има
такива и тя ще може да си хване
няколко, за да ги изучава.
Сега тя говореше на баща си:
- Густав има голям опит в джунглата и е страшно готин водач. Той
казва, че когато бъдем в джунглата ще бъде залепен до мене,
без изобщо да усещам това. И
знае всичко за сините пеперуди.
Веднага се сети какво търся. Знае

Д

къде е размножителното им поле.
Каза, че е на около един ден пеша в
джунглата, защото сега има много
гъста наземна растителност.
- Джудит, не искам да ходиш с
този водач - остро каза баща й.
- Защо, татко? - учуди си дъщерята.
- Този Густав не е водач. Не е
такъв за какъвто се представя.
Защо бащата смята, че Густав не
е такъв, за какъвто се представя?
Отговорът - в следващия брой!
Отговор на миналата
загадка: Когато Лутър
отваря кранчето от него
потича бистра вода. Ако
сградата беше необитаема
водата в първите няколко секунди щеше да бъде
ръждива.

Забавна астрология

Рак
И последната седмица от властването на Рака ще
се спра на темата как да го очаровате, ако разбира се
искате това.
Май вече ви казах, че Ракът е домашно същество. Обича уютна
домашна атмосфера, ухаеща на току-що сготвена храна. И то не
разни фодюта и други глупости. Услажда му се националната кухня
- мусака, сърмички, кюфтенца. Това ви го казвам, за да знаете как
да се подмажете на Рака. Не си правете експерименти. Той няма да
погледне с добро око на това. А известно е, че: “Любовта на всички
Раци минава през стомаха!" Това важи и за мъжете, и за жените раци.
Не забравяйте това!
Освен на храната наблегнете на обстановката. Може вечеря на
свещи на романтично място - някъде на бряг на езеро, море, река.
Друга идея е на концерт, като имате предвид, че Ракът реагира много
на мелодична, романтична музика. Историческите музеи, както и
всякакви места, свързани с миналото и историята впечатляват Рака.
Както и пазарите на открито.
И не забравяйте - Раците много обичат подаръците. Обаче, не какво
да е. Макар че са домашни същества, не гледат с добро око на подарък метла или трифка. Трябва да изберете бижу от истински перли.
Помнете, че перлата се вгражда в сребърна обковка. Само среброто
хармонира на камъка. Това за жена Рак. А за мъжа да е гравирана с
инициалите му сребърна табакера, което също си е своеобразно бижу!
Ако ще подарявате дрехи, то те трябва да са задължително с дантели
и в романтичен стил с цвят лилав. Онова особено лилаво, което се
образува като смесите розово и сиво. Този цвят реално не се среща
никъде в природата на Земята. Затова е лунен, нереален.
Раците са луди на тема антики, така че това е друг удачен подарък.
Сантиментални са и са старомодни, обичат често да разглеждат
семейните албуми със снимки. Сещате се накъде бия - албуми за
снимки с кожена подвързия Такъв подарък би разплакал всеки Рак.
Може също риболовни принадлежности, бутилка Узо, и всякакъв род
книги. Ракът е любознателно същество и много обича да чете книги.
Но не електронни, а такива дето се пипат.
Както разбирате, на Рака малко му трябва да бъде очарован. Възползвайте се от това!

Астрологът

ятните странични ефекти на много
от средствата, които се продават по
аптеките. Заради тези си свойства
куркумата е страхотно средство
срещу артрит.
5. Куркумата е натурален детоксифициращ компонент за черния дроб
и изхвърля от организма токсините.
6. Подправката може би предпазва от болест на Алцхаймер и
забавя развитието на болестта като
премахва амилоидната плака по
тъканта на мозъка.
7. Тестовете върху лабораторни
животни сочат, че съставките на
подправката може би забавят развитието на множествената склероза.
8. Подправката се счита за полезен компонент, който може да
ускори метаболизма и обмяната на

мазнините, както и да ускори изгарянето на излишните мазнини, като по
този начин спомогне отслабването и
нормалното телесно тегло.
9. Куркумата се счита за натурален
обезболяващ агент.
10. Подправката действа добре
на храносмилателната система и
може да се употребява за лечение на
нарушено храносмилане и киселини.
Освен това лекува раздразнения на
червата, както и улцерозен колит,
но ако се употребява твърде често
и агресивно, може да раздразни
стомаха.
Ако ви се прииска да я използвате, има я в хранителните магазини
смляна на прах. Подправете ориза,
сложете я в млякото няма да ви
навреди!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

20 -24 септември 2018 г.

Албания и Македония - късчета история
Програма
1-2 ден - Отпътуване от Тутракан в 23:30 ч. за София. Преминаване на ГКПП Гюешево и продължаваме към Скопие. Престой в
Скопие /около 1.30 ч./ с кратка обиколка: старата Скопска чаршия,
Каменният мост и площад "Македония" с новоизградените паметници, част от проекта „Скопие 2014". Възможност за обяд.
Отпътуване за Охрид - град, съчетал в себе си вековна история,
блестящ със своята перла - Охридското езеро. Свободно време или
туристическа програма в Охрид по желание: пешеходна обиколка
на стария град Охрид и рибарския площад. Самуиловата крепост,
Църквата „Свети Климент“; църквата „Свети Панталеймон“, където
се съхраняват мощите на Св. Климент; църквата "Св.Богородица
Перивлепта" - паметник на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и градската чаршия. Настаняване в хотела.
Вечеря. Нощувка.
3 ден - Охрид - Тирана - Круя - Дуръс
Закуска. Около 08:30 ч. отпътуване за Тирана - столицата на Албания, културен и индустриален център на страната, градът съчетава
в себе си едновременно съвременна архитектура и забележителни
исторически паметници. Автобусна и пешеходна разходка из
площад Скендербег - сърцето на града. Разглеждане на паметника
на националния герой на Албания Скендербег, Джамията на Етем
бей, Часовниковата кула - символ на града, Двореца на културата
и Националния исторически музей.
Свободно време в Тирана. Около 14:00 ч. отпътуване за Круя крепостен град, чието име означава "пролет". Тук е роден и националният герой на Албания - Скендербег. През XIII век в най-високата
част на крепостта е бил построен замък. През XV век Круя, под
лидерството на Скeндербег, става символ на съпротивата срещу
турците. Крепостта остава единственото непревзето от османците
място на Балканите и едва след смъртта на Скендербег защитниците
й слагат оръжие. Свободно време за разглеждане на Националния
музей на Скендерберг, етнографския музей и крепостния замък.
Отпътуване за Дуръс. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
4 ден Дуръс -Тирана – Круя – Дуръс
Закуска. Свободно време в Дуръс или по желание - целодневна
екскурзия до Берат - с доплащане 30 лв. на човек (цената включва
транспорт с автобус и обиколка на Берат с екскурзовод на български, входни такси не са включени в тази цена; екскурзията
се осъществява при минимум 20 човека и се заявява и заплаща
в България, а не на място). Отпътуване за Берат (около 110 км).
Берат е известен като градът с хилядите прозорци. Историческият
му център е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство. Градът има 2400 години история. Населението е около 40 000
души, част от които са християни с български корени. До ХI век той
е един от центровете на обширната българска област Кутмичевица.
Разглеждане на Берат: цитаделата, средновековните православни
църкви, националния музей на иконописеца Онуфрий Аргитис, един
от най-известните зографи в Албания. Разходка из живописните
улички на града.
Около 15:00 ч. отпътуване за Дуръс. Туристическа обиколка на
Дуръс известен в българската история с името Драч. Дуръс е найстарият град в Албания и най-голямото пристанище в страната,
разположен на брега на Адриатическо море. Градът е известен с
амфитеатъра на император Адриан - най-големият античен амфитеатър на Балканския полуостров. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
5 Ден - Отпътуване с престой за обяд в Струга - разположена от
северната страна на Охридското езеро, на двата бряга на р. Черни
Дрин. Старото име на Струга е било Енхалон, което означава "змиорка". Охридската змиорка започва миграцията си именно от гр. Струга
към Саргасово море. Днешното име на града е със славянски корен
и означава "място за улов на риба". Славяните наричали местата за
риболов - струги. Отпътуване за България около 14:00 ч. Пристигане
в Тутракан късно през нощта.
Цена: 299 лв.
Пакетната цена включва: - Транспорт с лицензиран автобус за
международни превози, пътни и гранични такси
- 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел в Охрид
- 2 нощувки със закуски и вечери в хотел 2 или 3 звезди в
района на Дуръс
- Екскурзоводско обслужване
- Медицинска застраховка
- Кратка програма в Скопие около 1 ч.30 мин.- 2 ч. и пешеходна
разходка в Охрид
- Обиколки на Тирана и Круя
Пакетната цена НЕ включва:
- Екскурзия до град-музей Берат - 30 лева
- входните такси за посещаваните туристически обекти по
програмата: Круя: Музеят на Скендербег - 200 албански леки / | 3
лв./, Етнографският музей в Круя - 300 албански леки /| 4,50 лв./
Берат: Музей на Онуфри - 200 албански леки / | 3 лв./, Крепостта
в Берат - 100 албански леки /| 1,50 лв./
Дуръс: Амфитеатъра в Дуръс - 400 албански леки /| 6 лв./;
Охрид: църквата "Св. Богородица Перивлепта" (100 MKD), Самуиловата крепост - 30 МКD
- Разходи от личен характер
Забележка: Входните такси се заплащат в албански леки и македонски денари на място! Препоръчителна е смяната на валута
от България.
Ориентировъчен валутен курс: 1 лв. около 70 АLL албански лек,
1 лв. около 30 MKD македонски денари
Необходими документи - международен паспорт или лична карта
Записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890,
0895 425 453
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ХОБИ
СМЯХ

Идва една супер сексапилна
мацка и шефът пита:
- Как сте с компютрите?
- Без проблеми съм с Word,
Excel, Acces... Ползвам интернет.
Курс по десетопръстната система...
- Езици?
- Английски, френски, немски,
испански.
Шефът, вече в еуфория: "Леле,
каква готина секретарка съм намерил и секси, и умна", я пита:
- Каква заплата очаквате да
взимате?
- Към 1000 лева чисто!
- Но при нас 1000 лева взема
главният инженер на фирмата!
- Амиии, тогава си ч*кайте главния инженер...

плашеща. В бъдеще ще бъде заменена с "мениджър по връзки с
действителността".
Еленът е кон, с провален личен
живот.
В кабинета на руски венеролог
се преглежда проститутка. Той се
обръща към нея:
- Да видим сега твоя мундиал!
"Аллах акбар", весело крещяха
феновете, когато немците вкараха
гол в последната минута. "Иншалла", тъжно повдигнаха ръце към небето феновете на шведския отбор.

- За кого викаш на Световното?
- За африканците.
Между английски джентълмени:
- За кои? Мароко, Нигерия,
- Според мен, единствените Тунис, Сенегал си тръгнаха.
свестни неща, които идват от Уелс,
- Франция продължава.
са проститутките и ръгбистите...
- Как смееш! Жена ми е от Уелс!
Рицар тръгва на кръстоносен
- О, така ли? И на кой пост поход и казва на жена си:
играе?
- Отивам да воювам, ще ти
сложа "девствен пояс", за да не ми
Мъж в магазина:
изневеряваш.
- Дайте ми 329 грама салам, 246
- А как ще ям?
грама сирене и 391 грама захар.
Продавачката му дава салама,
- Наистина ли всички войни се
сиренето, захарта и една опаковка водят заради жените?
презервативи.
- Разбира се! Народили глупаци.
Мъжът: - Презервативи? Не съм
искал презервативи.
- Госпожице, много сте симпа- Такива изроди като теб, не тична.
трябва да се размножават!
- Как ще проявите симпатията
си, с карта или в брой?
Думата "психиатър" е малко

"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.

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30, 12:30,
14:00 (без събота и неделя), 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За 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

Сканди

СУДОКУ

19 - 25.07.2018 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Лятна програма на
Читалището!

19 - 25.07.2018 г.

Елица Камбурова звезда на "Музите"!

Киновечери в Крайдунавския парк - във вторник и
петък, от 21:00 ч. За да Ви е по-комфортно, си носете
шалте, одеяло или нещо подобно!

от стр. 1

Творческо ателие "Сръчни ръце" е част от заниманията в „Лято библиотеката“. Ателието се провежда всеки
четвъртък като участие в него вземат не по-вече от
12 деца! Първата проява води Румяна Ангелова - учител
в СУ"Й.Йовков"-гр.Тутракан. Децата се забавляваха, докато изработваха апликации на момичета и морско дъно.

лени на видове изкуства
и е отлично съчетание
на летен морски отдих с
активна творческа изява.
В него участват ансамбли и солисти от училища
по изкуствата, академии,
школи, студия, детски и
младежки центрове, деца
и младежи на възраст от 5
до 35 години.
Тази година се проведе 13-тото издание на
“Музите" с участието на
състави и изпълнители от
17 държави: Литва, Русия,
Молдова, Латвия, Индонезия, Китай, Украйна, Нигерия, Румъния, Шри Ланка,
Словакия, Полша, Пакистан,
Македония, Унгария, Турция
и България.

С прекрасните изпълнения
на песните "У дома", «Очи
чёрные» и "Вода" Елица Камбурова спечели заслужено
първо място в категория
"Забавна песен" в своята
възрастова група, Специалната награда на Руския
информационен център и
Голямата награда на фестивала "Звезда на Музите".
С песента "Вода" Елица
откри и Гала концерта на
фестивала. Освен участник
в конкурса, Елица Камбурова бе и гост-изпълнител в
извънконкурсния концерт
на фестивала, заедно с
носителите на Гран При
от Индонезия, носителите
на Гран При от Турция и
Школата за Атрактивни
изкуства към Двореца на
децата - София.

Мамо,прочети ми!
ƤǗƾǔǂǏǋ
така, деца, Зъбчо найсетне разбрал кой му е
истински приятел и кой
враг. Добре, че Рези го осветлила
по въпроса. Той много се ядосал и
със стиснати юмруци се наканил,
когато Двуглавко се върне да му
разбие двете муцуни, но Рези го
спряла:
- Недей! Вън чакат много други
страшни бацили. Ако той извика
всички ще се втурнат и какво ще
стане тогава не ми се мисли.
- А какво трябва да правим? Да
стоим тихо и спокойно ли?
- Не, трябва да извикаме подкрепление. Ти ще го посрещнеш като
че ли нищо не знаеш, а аз ще изтичам да събере жителите на града.
Това предложение се видяло

И

напълно разумно на Зъбчо и когато
Двуглавко влязъл с мазна физиономия той казал:
- Виж, Двуглавко, Рези е дошла
да ни покани в парка на бой с кални
буци. Ще отидем ли?
- Да, да непременно ще отидем
- ухилил се Двуглавко.
- Е, аз тогава да отида да поканя и другите - казала Рези и си
тръгнала.
А Зъбчо едва се удържал да не
се сбие с Двуглавко. Той само се
усмихвал през зъби. Но Двуглавко
видял, че не всичко е в ред. „Май
времето за завземане на града е
настъпило”, помислил си той и
отворил прозореца, за да призове
своите бойци. Но тогава Зъбчо се
хвърлил отгоре му е му запушил
устата. А всички жители на града
предвождани от Рези се втурнали
да се бият с бацилите. Техни верни
оръжия били четките, пастите за

зъби и тоалетните води. Най-сетне
битката приключила успешно за
зъбчетата. Градът отново станал
чист и свеж. Двуглавко и бацилите
били изхвърлени с един ритник. Не,
не, не само с един, а с много ритници. И всички запели песничка:
Веднъж при нас дойде бацил,
Двуглавко казвахме му всички.
Преструваше се той на мил,
В ъ р т е ш е на й- н е в и нн и ч к о
очички.
Той лъжеше - приятел бил,
дошъл единствено добро да
прави.
Градчето малко той решил
да го погуби със игри лукави.
Но Зъбчо някак си се усъмнил
и клопка му заложил здрава.
Така събитията наредил,
че битка да започне величава.
Велика битка беше то.
Бацилите докрай избихме.
На всяко зъбно същество

законите на хигиената открихме.
И така свършва тази история,
мили деца, с победа на хигиената.
Мийте си зъбките и яжте по-малко
шоколад! А другия път ще ви
разкажа друга история, още поинтересна.

Мамчето
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

20 юли - Николета КУЦАРОВА, ТФ "Дунавска младост", "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
22 юли - Драгомир АВРАМОВ, Огняр, ДГС-Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
22 юли - Васил НИКОЛОВ, Работник-поддръжка, НЧ
19 юли - Димитър ДИМИТРОВ, гр.Главиница
21 юли - Светослав РАЕВ, Районен прокурор, Ротари "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
20 юли - Илинден - Илия, Илиян, Илияна, Илко, Илка
Клуб Тутракан
22 юли - Стефан КАЛЧЕВ, ФГ "Детелини", НЧ
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