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"Огненият Дунав" е при нас! С участието на министър
Във връзка с опасността от болестта
"африканска чума"

ɨɸɥɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚɫɟɞɦɢɰɚɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧɌɹɫɟ
ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɡɚ ɫɟɞɦɚ ɩɨɪɟɞɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɟ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɡ  ɝ
ɉɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɜ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɝɪɚɞ
ɋɜɟɱɟɪɧɚɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚɬɚɦɭɡɢɤɚɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɧɚɬɟɧɨɪɚ
Ȼɨɣɤɨ ɐɜɟɬɚɧɨɜ ɢ ɦɚɧɞɨɥɢɧɟɧ ɤɜɚɪɬɟɬ ɋɟɡɨɧɢ ɛɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɸɥɢ

Д

Ɉɝɧɟɧɢɩɟɫɧɢɢɬɚɧɰɢɤɪɚɣ
Ⱦɭɧɚɜɳɟɫɟɥɟɹɬɬɚɡɢɜɟɱɟɪ
ɨɬɱɚɫɚɫɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚ
ɧɚ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢ ɫɴɫɬɚɜɢ ɨɬ
Ʉɢɬɚɣ ȼɟɧɟɰɭɟɥɚ ɢ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹ ɬɚɧɰɨɜ ɚɧɫɚɦɛɴɥ
Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɉɪɢ
ɞɴɠɞɨɜɧɨ ɜɪɟɦɟ ɬɚɧɰɨɜɢɹɬ
ɫɩɟɤɬɚɤɴɥ ɳɟ ɫɟ ɩɪɟɦɟɫɬɢ
ɨɬȺɦɮɢɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚɫɰɟɧɚɜ
ɡɚɥɚɬɚɧɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ȼ ɬɪɟɬɚɬɚ ɜɟɱɟɪ ɩɨɞ ɧɚɞɫɥ ɨɜ Ɂɜɟɡɞɟɧ ɩɪɚɯ ɧɚɞ
Ⱦɭɧɚɜ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧ ɤɨɧ-

ɰɟɪɬɫɩɟɤɬɚɤɴɥ ɧɚ Ɍɨɧɢɤɚ
Ⱦɨɦɢɧɢ Ƀɨɪɞɚɧ Ɇɚɪɤɨɜ ɢ
Ɏɨɧɞɚɰɢɹɬɚ
Ʉɭɥɦɢɧɚɰɢɹɬɚɧɚɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟɞɧɢɟɧɚɸɥɢɫɴɛɨɬɚ
ɤɨɝɚɬɨɨɬɱɚɫɚɜɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ Ʉɟɣɨɜɚɬɚ ɫɬɟɧɚ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɞɚɞɟɧ ɫɬɚɪɬɴɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɫɩɨɪɬɧɢɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹɩɪɟɩɥɭɜɚɧɟɧɚɪȾɭɧɚɜɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ
ɫɥɨɞɤɢɢɤɚɹɰɢɥɨɜɤɨɩɪɟɨɞɨɥɹɜɚɧɟɧɚɝɪɟɞɚɧɚɦɚɡɚɧɚ
ɫɝɪɟɫɧɚɞɪɟɤɚɬɚɢɞɪ
Ʌɸɛɨɩɢɬɟɧ ɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɴɬ

ɡɚɧɚɣɜɤɭɫɧɚɪɢɛɟɧɚɱɨɪɛɚ
ɜ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɟɤɢɩɢ
ɨɬ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɚ
ɠɭɪɢɬɨ ɤɨɟɬɨ ɳɟ ɞɟɝɭɫɬɢɪɚ
ɢɨɰɟɧɹɜɚɳɟɫɟɜɨɞɢɨɬɤɭɥɢɧɚɪɧɢɹɝɭɪɭɒɟɮɆɚɧɱɟɜ
Ɉɝɧɟɧɢɹɬ Ⱦɭɧɚɜ ɳɟ ɩɪɢɤɥɸɱɢ ɫ ɤɨɧɰɟɪɬ ɧɚ ɫɨɥɢɫɬɚ
ɧɚ Ɋɟɣɧɛɨɭ  Ⱦɭɝɢ ɍɚɣɬ ɫ
ɝɪɭɩɚ-RKQ6WHHOɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɬɨɨɝɧɟɧɨɢɫɜɟɬɥɢɧɧɨɲɨɭ
ɇɚɫɤɨ ɨɬ ȻȽ Ɋɚɞɢɨ ɳɟ ɟ
ɜɨɞɟɳɜɴɜɜɫɢɱɤɢɩɪɚɡɧɢɱɧɢ
ɜɟɱɟɪɢ

Порожанов в Силистра
заседава Областният
координационен щаб

Хирургът д-р Камен Палатов на 90!
От далечна Индонезия за юбилея пристигнаха
синът Камен и внукът Александър
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɬɚɧɟɥɢɪɟɱɡɚɯɢɪɭɪɝɢɹ
ɜɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚɩɴɪɜɨɬɨɢɦɟɤɨɟɬɨ
ɫɟ ɫɩɨɦɟɧɚɜɚ ɟ ɬɨɜɚ ɧɚ ɞɪ
Ʉɚɦɟɧɉɚɥɚɬɨɜɏɢɪɭɪɝɴɬɡɚ
ɤɨɝɨɬɨ ɜɫɢɱɤɢ ɢɡɪɢɱɚɬ ɞɭɦɢ
ɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɜɴɡɯɢɳɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ
ɱɨɜɟɱɧɨɫɬɬɚɦɭ
ɇɚ  ɸɥɢ ɬɝ ɬɨɣ ɳɟ ɟ
ɸɛɢɥɹɪɴɬ  ɫ ɛɥɢɡɤɢ ɢ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɳɟ ɩɨɫɪɟɳɧɟ ɫɜɨɹɬɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ Ⱦɚɣ Ȼɨɠɟ
ɜɫɟɤɢɦɭɳɟɤɚɠɟɬɟɱɟɬɟɣɤɢ
ɬɟɡɢɪɟɞɨɜɟ
ɋɞɪɉɚɥɚɬɨɜɫɟɫɪɟɳɚɦɟɜ
ɞɨɦɚɦɭɍɫɦɢɯɧɚɬɢɫɴɪɞɟɱɟɧ
ɬɨɣɦɟɩɨɫɪɟɳɚɢɦɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɚɫɢɧɚɫɢɄɚɦɟɧɦɥɚɞɲɢ
ɤɨɣɬɨ ɟ ɞɨɲɴɥ ɨɬ ɞɚɥɟɱɧɚ
ɂɧɞɨɧɟɡɢɹɡɚɟɞɧɨɫɝɨɞɢɲɧɢɹɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɴɪ ɜɧɭɤɴɬ ɧɚ
ɞɨɤɬɨɪɚȼɫɬɚɹɬɚɫɟɥɟɟɛɴɥɝɚɪɫɤɚɢɚɧɝɥɢɣɫɤɚɪɟɱɜɢɬɚɟ
ɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɧɨɫɬ ɇɚ ɛɸɪɨɬɨ
ɟ ɤɨɦɩɸɬɴɪɴɬ  ɜɪɴɡɤɚɬɚ ɧɚ
ɞɪɉɚɥɚɬɨɜɫɴɫɫɢɧɨɜɟɬɟɦɭ

С

ȾɪɄɚɦɟɧɉɚɥɚɬɨɜɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɢɧɚɫɢɄɚɦɟɧ
ɢɜɧɭɤɚȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ

на стр. 5

Два важни проекта ще
реализира Община Ситово
Калина ГРЪНЧАРОВА
оговори за финансиране и реализация на
два проекта е сключила Община Ситово с
Държавен фонд "Земеделие",
информира кметът Сезгин
Алиибрям.
Първият е за реконструкция и рехабилитация на
пътя Коларово-Силистра/
Нова Попина-Искра-Сито-

Д

на стр. 2

Областна админи - ционен щаб във връзка с
страция Силистра бе опасността от болестта
проведено заседание "африканска чума" с предна Областен координана стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
ПРИКЛЮЧИ ПРИБИРАНЕТО НА КАЙСИИТЕ
Със среден добив от 550 килограма от декар завърши прибирането на кайсиите в Силистренско, показва
справка от Областната земеделска дирекция.
През миналата година кампанията е завършила със
среден добив от 960 килограма от декар. Кайсиите
са сред традиционните овощни видове в Крайдунавска Добруджа. В района се отглеждат 19 382 декара
кайсии, но над 2 000 декара от площите през тази
година са „пропаднали”.
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
ПРЕЗ ЮНИ
Към края на юни в трите бюра по труда в област
Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5262. Техният брой намалява
с 242 в сравнение с края на май. Като търсещи работа лица са регистрирани и 184 заети, 52 учащи и
97 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е
11,6%, при 12,1% през предходния месец.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа
– 30,9% /482 безработни лица/, следват общините
Главиница - 24,9% /831/, Алфатар – 21,2% /210/, Ситово
- 20,1% /303/, Дулово – 17,0% /1647/, Тутракан – 7,5%
/390/, и най-ниско в община Силистра - 6,0% /1399/.
Продължително безработните лица (с престой на
борсата над 1 година) към края на юни са 2575 (48,9%)
от всички регистрирани безработни в областта. Над
73 на сто от тях са без специалност, а тези с основно
и по-ниско образование са 70%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 62%, с работнически
професии – 26%, специалисти – 12%.
Според образованието от общия брой регистрирани
безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно
образование са 37%, а висшистите – 7%.
КАЛКУЛАТОР ИЗЧИСЛЯВА КОЛКО ГУБИМ, АКО
НЕ СЕ ОСИГУРЯВАМЕ НА РЕАЛНИЯ СИ ДОХОД
С калкулатор на загубите всеки може да изчисли колко би загубил в следващите 30 години, ако се осигурява
на по-нисък от реалния си доход. Софтуерът е достъпен на интернет страницата www.zaplatavplik.bg и до
момента е използван над 4 200 пъти. Калкулаторът
позволява, след попълване на данни за действителния
и деклариран доход, всеки да разбере колко средства
няма да получи в бъдеще под формата на неизплатени средства от болнични, майчинство, обезщетения
за безработица, както и пенсии. Най-голям интерес
софтуерът предизвиква сред потребители на възраст
между 18 и 34 години. 61 % от посетителите на сайта попадат в този диапазон, а 54 % от тях са мъже.
ПРЕДСТОИ НАЙ-ДЪЛГОТО ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ
Задава се най-дългото лунно затъмнение от един
век насам, което ще започне в 20:13 ч. на 27-и и ще
продължи до 01:55 ч. на 28 юли. Самата му пълна фаза
ще трае 102 минути, което ще придаде на нощното
светило червеникав оттенък и ще го превърне в тъй
наречената Кървава луна. При ясно време явлението
ще се вижда от нашите ширини и други части на
Европа, а също от Африка, Близкия изток, Индия и
Австралия. Ще бъде толкова дълго, защото Луната
ще премине през най-тъмната област на сянката на
Земята, съобщиха от Астрономическата обсерватория в Силистра.
Затъмнението ще се съчетае с още една небесна
атракция, случваща се веднъж на 15 години. Става
дума за Марс, който в нощта на 27 срещу 28 юли ще
бъде в най-голямата си опозиция спрямо Слънцето,
наричана велико противопоставяне. Тогава той ще
свети изключително ярко и ще се вижда като червена
звезда, споделиха астрономите, готвещи се отсега
за организираното наблюдение на двата феномена.

26.07-1.08.2018 г.

Заседания на Общинските съвети
Тутракан
Редовно заседание ще
проведе Общински съветТутракан днес от 9:00 ч.
Най-напред, председателят
на местния парламент Данаил Николов ще представи
отчета за работата на
съветниците през първото
полугодие на годината, след
което ще бъдат разгледани
докладни записки с предложения за поемане на общински дълг за осигуряване на
финансиране за изпълнение
на три проекта свързани с
енергийната ефективност
на многофамилни жилища

и образователната инфраструктура.
На тази сесия ще се разгледа и предложението за
допускане на изключение от
минималния брой ученици
в паралелките и за осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване
на учебния процес, съгласно
наредбата за финансиране
на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
Предстои и допълване
на Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост, както и приемане на

решения по четири разпо- кумента са предложени
редителни сделки с такива изменения и допълнения - в
имоти.
Наредбата за определяне и
администриране на местГлавиница
ните такси и цените на
Общински съвет-Главини- услуги и в Наредбата за
ца ще заседава на 27 юли отпускане и изплащане
от 14:00 ч. В дневния ред са на еднократни парични
включени шест докладни за- помощи за насърчаване на
писки, а началото ще бъде раждаемостта и отглеждапоставено с разглеждане нето на деца.
След допълване на Годишпредложението за утвърждаване на средищните ната програма за управледетски градини и училища ние и разпореждане с имоти
на територията на общи- общинска собственост, ще
ната през новата учебна бъде разгледана и докладна
записка с предложение за
година.
В два нормативни до- разпоредителна сделка с
“ТГ”
общински имоти.

Възстановяват детската
градина в с. Стефан Караджа
И

нвестицията в образованието е предпоставка за дългосрочно
подобряване на условията
за живот в община Главиница. Базирайки се на
това основание, както и на
желанието на населението
на село Стефан Караджа да
бъде възстановено функционирането на детската
градина, в момента текат
ремонтни дейности в помещенията на закритото преди време детско заведение.
Вече са осигурени легла и
мебели за децата.
Детската градина предстои да бъде открита в

началото на учебната година, където ще заработи
изнесена група за деца от
3 до 6-годишна възраст, за
които това ще е дом, където под грижите на своите
учители, ще пристъпват
към света на знанието.
Ремонтни дейности се
реализират и в други две
детски градини в община
Главиница - в селата Черногор и Зафирово.
"Поставили сме си амбициозната цел, до края
на мандата, да подобрим
значително условията на
обучение и възпитание във
всички сгради на детските

градини - информира кметът на Община Главиница
Неждет Джевдет. - Намерението ни е, през 2019 г.
да осъществим ремонт и на
детските градини в селата
Зебил, Дичево, Ножарево и

Суходол. Освен това, вече
сме внесли проект в ДФ
"Земеделие" за реализиране
на ремонт, осигуряване на
оборудване и обзавеждане
в други две детски заведения."
“ТГ”

Започна приемът на заявления
за подпомагане по схемата за
минимална помощ de minimis

Два важни проекта ще
реализира Община Ситово

т 19 юли 10 август 2018
г. в ОД-Силистра на ДФ
“Земеделие“ ще се приемат заявления за подпомагане
по схемата за минимална помощ
de minimis съгласно Регламент
(ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи
овце-майки и/или кози-майки,
информират от институцията.
С решение на УС на Фонда
от 20.07.2018 г. е определена
ставка в размер на 15 лв. за

во и е на стойност 5 373
923,88 лева.
Вторият проект е за
реконструкция на водоснабдителната мрежа в
селата Ситово и Искра
за индикативни улици и е
на стойност 1 398 694,85
лева. Договорът за него е
сключен на 27 юни т.г.
Безвъзмездната финансова помощ и по двата
проекта е по подмярка 7.2.

О

едно животно. Стопаните кандидатстват със заявление по
образец на Фонда, решение на
компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване
по схемата и удостоверение за
банкова сметка. Служебно ще
бъдат изготвяни документи за
липса на задължения към ДФ
„Земеделие“ и за актуална регистрация по Наредба 3 от 1999
г. на МЗХ. Срокът за изплащане
на средствата е 20 август 2018 г.
“ТГ”

Над 1500 пациенти смениха
личните си лекари през юни
очно 1613 пациенти
от Силистренска област са се възползвали от правото си и са
избрали нов личен лекар
през юни, съобщи пресцентърът на Здравната каса
в Силистра. От тях 261 са

Т

непълнолетни и изборът
за тях е направен от родител или настойник.
Най-много граждани,
сменили своето джипи,
са от община Силистра
– 1019. На второ място
е община Дулово с 253, а

от стр. 1 "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура" от мярка - 7 "Основни услуги и
обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони.

ноосигурени. Общините
Кайнарджа и Ситово са
с обичайно малък брой
на хората, сменящи своя
общопрактикуващ лекар
в месеците за пререгистрация. През юни тази
година те са съответно
70 - за Кайнарджа и 59 - за
община Ситово. Най-малко
на трето – община Гла- алфатарци - 16 души, са
виница със 124. В община предпочели нов лекар да
Тутракан своя личен ле- се грижи за здравето им.
кар са сменили 72 здрав“
ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 23 юли 2018 г.
1 готвач - без изисквания за образование, 1 год. про- За стажуване
фесионален опит;
1 компютърен оператор – без изискване за заемане
1 оператор, производствена линия – средно образо- За обучение по време на работа
вание
3 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 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:
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Във връзка с опасността от болестта "африканска чума"

С участието на министър Порожанов в Силистра
заседава Областният координационен щаб
от стр. 1
седател Ивелин Статев
– областен управител на
област Силистра, допълнено със среща със свиневъди
от областите Силистра
и Русе. В двата форума
участваха Румен Порожанов – министър на МЗХГ,
д-р Дамян Илиев – директор
на БАБХ, както и Младен
Маринов – главен секретар
на МВР, Григор Гогов - изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по
горите, и представители
на други институции на
национално и на регионално
нива, вкл. от общините от
област Силистра.
Министър Порожанов,
д-р Илиев, г-н Маринов, г-н
Гогов и придружаващите ги
лица инспектираха работата на ГКПП Кайнарджа.
„Необходима е правилна
и навременна информация
между институциите и
гражданите и затова настояваме тя да бъде събирана в ОДБДХ и в Областна
администрация Силистра,
и съответно координирана
с Националния оперативен
щаб“, заяви областният
управител г-н Статев при
откриването на заседанието.
Разгледани бяха обстановката край р. Дунав и
режимът при ГКПП Силистра и ГКПП Кайнарджа, тъй
като стотици са огнищата
с болестта в областите
Тулча и Констанца в Република Румъния. Като за
начало бе припомнено, че в
Европа африканската чума
има десетгодишна история,
започнала в Грузия при внос
с кораб на отпадъци от
Мадагаскар. Нейни проявления има още в десетина
държави – Азербайджан, Армения, Беларус, Прибалтика,
Украйна, Молдова, Полша и
Румъния (вълната там е от
два месеца).
Обсъдена бе извършената работа в двете ГКПП в
Силистренско и от споделената информация става
ясно, че в Силистра има
нужда от подобрения на дезинфекцията със създаване
на рамка с помпа за опръскване с разтвор на преминаващите леки и товарни
автомобили. Това предстои
да стане със съвместните
усилия на община Силистра

ɆɢɧɢɫɬɴɪɊɭɦɟɧɉɨɪɨɠɚɧɨɜɩɨɫɟɬɢɢȽɄɉɉɄɚɣɧɚɪɞɠɚ

и на намиращите се на
територията на общината
свинекомплекси.
Отново заедно с община, но в Кайнарджа, на
тамошното ГКПП (8.00-20
ч.), през което преминават
предимно товарни коли, тъй
като е непопулярна локация,
двама работници с ръчна
бензинова водоструйка извършват дезинфекцията,
като за целта са снабдени
със съдове за вода, превозвана с водоноска.
В хода на обсъждането на
проблема присъстващите
научиха: 86% от свинете
в България се отглеждат
в индустриални условия –
общо около 400 000 в страната, от които 300 000 са
в Северна България, а само
в областите Силистра
(места за отглеждане Попина, Ветрен и Майор
Ценович) и Добрич са 80
000, половината, от които
в крайдунавските общини
Силистра и Ситово.
При инвентаризацията на
т.нар. задни дворове в област Силистра в списък са
вече 629 от тях, но се предполага, че има още поне
150-200 които тепърва ще
се установяват. Препоръката е стопаните сами да
заколят свинете си, за да
ликвидират опасността от
евентуално заразяване на
стоката си. Половината
от притежаващите свине
над 80 кг имали нагласа
да послушат препоръката,
като агитацията в това
отношение ще продължи,
предвид тревогата, че не

се вземат достатъчно
мерки в северната ни съседка. Всички общини имат
24-часова телефонна връзка
с общинския ветеринарен
специалист. ОДБДХ Силистра е направила списъци
на участниците в проведените срещи по места.
Обсъдена бе и темата за
съвместната работа с ловците – в момента се разпределят 40 000 комплекта
за проби за трихинилоза и
за вируса на африканската чума, а са договорени
още 100 000. Три пъти е
увеличен броят на хората,
ангажирани с разчитането
на пробите в специализираната лаборатория.
Коментиран бе начинът
за отстрел на дивите свине, които по направени
сметки са със 115 000 повече от необходимото. За
целта са направени промени в ловните закони. От 25
юли т.г. груповият лов ще
е възможен на територията на дружествата извън
рисковите зони Силистра
и Добрич, където пък ще
е разрешен само индивидуален лов при определени
условия, за които вече е
направен инструктаж.
В момента се изгражда
телена ограда в протежение на над 130 км от Черно
море до Дунав, за да бъде
попречено на дивите свине
да преминават между България и Румъния. Монтажът
се извършва от 3 горски
стопанства, за да бъде готов до 2-3 седмици. Отпаднал е вариантът за монти-

ране на т.нар. електронен
пастир по няколко причини:
вносът е от Германия и
Нова Зеландия, и най-рано
може да бъде осъществен
до м. септември, отделно
е по-скъпо съоръжение и се
предполага, че няма да е
ефективно.
Пред властовите институции представителите
на индустриалните свинекомплекси бяха конкретни и
категорични в предложенията си: те искат санитарни
коридори, за да могат да
извеждат продукцията си
до кланиците; помощ от
държавата да не допусне
болестта до 10-километровите зони около местата
за отглеждане на свине;
настояват за реален и
ефективен контрол на митниците във връзка с вноса
на хранителни продукти
чрез преминаващи туристи,
предвид активния отпускарски период; изразяват
тревога за евентуално
навлизане на диви прасета
от Румъния през водите
на река Дунав; ангажират
се да участват във всички
мерки, осъществявани от
държавата, защото осъзнават и своята отговорност,
вкл. и в менажирането на
системите си за сигурност, в които производителите от Силистренско
и Русенско твърдят, че са
въвели драконовски мерки;
поставена бе и темата
за обезщетенията при необходимост; искат също
санкции за гражданите,
които преминават през границата, криейки забранени
храни (с допълнението – на
7 езика са предупрежденията на граничните пунктове
относно този вид забрани); поискан бе и режим
за обход на екарисажите
до различните места на
производители на месо и
месни продукти, за да се
изключат възможности за
пренасяне на зарази.
В хода на дискусията се
получи и информацията, че
през м. август ще пристигне комисия за проверка на
базите относно биосигурността, а на 6 септември
предстои международна
конференция за трансграничното предаване на болести между животните.

В

страниците на РИОСВ-Русе и ПР
„Сребърна“, бланки, печатни материали, информационни носители
и сувенири.
Представените проекти трябва
да са изготвени само за целите на
този конкурс и да не са придобили
публичност и разпознаваемост
във връзка с друга институция,
продукт или услуга. Предложенията за рекламен слоган трябва
да са лесни за произнасяне и
запаметяване. Текстът трябва да
е кратък, като в него да фигурира
задължително Биосферен парк
„Сребърна“. Крайният срок за предаване на творбите е 16 септември. Резултатите ще бъдат обяве-

ни на 20 септември – „рожденния
ден“ на защитената територия.
Победителите ще бъдат отличени
с индивидуални награди.
РИОСВ-Русе пожелава успех на
участниците в конкурсите като им
отправя покана да почерпят вдъх-

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2017 г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните
финанси и чл. 52 ал.1 от Наредба №26 за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Главиница,
Председателят на Общински съвет гр. Главиница

КАНИ
местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2017 г.
Обсъждането ще се проведе на 27.07.2018 г. /петък/
от 17:00 часа в заседателната зала на Общински
съвет гр. Главиница /iV етаж/.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Главиница:
www.glavinitsa.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да
направите писмено в деловодството на общината
или на електронен адрес: obshtina@glavinitsa.bg
Месут АЛИШ,
Председател на Общински съвет гр. Главиница

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 41/23.07.2018 год.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че с Решение №614 по Протокол
№43/28.6.2018 г. на Общински съвет-Тутракан се дава разрешение
да се възложи изработването на проект:
Подробен устройствен план-план за застрояване и парцеларен план
(ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 73496.14.6 по КК
и КР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед №РД-18-06/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София. Имот, находящ се извън строителните
граници на населеното място, в местност „Дикя”; Трайно предназначение на територията: земеделска; Начин на трайно ползване: нива.
С проекта за ПУП-ПЗ и ПП ще се определи територия от разновидност „предимно производствена“ (Пп).
Възложител на проекта е Н. А. М.
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да
направят писмени възражения, предложения и искания по него до
Общинската администрация.
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

Обявени са два национални конкурса
за биосферен парк „Сребърна“
ъв връзка с отбелязване
на 70-годишнината от
обявяване на „Сребърна“
за защитена територия и присъединяването й към мрежата на
биосферните паркове на UNESCO
Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви
два национални конкурса. Те са за
проекти на графичен знак (лого)
и рекламен слоган за Биосферен
парк „Сребърна“.
В конкурсите могат да участват
ученици от гимназиален курс на
обучение, студенти и художници.
Графичният знак (лого), който
бъде одобрен, ще бъде използван
в официални документи, интернет

ɂɡɝɪɚɠɞɚɫɟɬɟɥɟɧɚɨɝɪɚɞɚɩɨɝɪɚɧɢɰɚɬɚɫɊɭɦɴɧɢɹɤɨɹɬɨ
ɞɚɩɪɟɞɩɚɡɜɚɨɬɧɚɜɥɢɡɚɧɟɬɨɧɚɞɢɜɢɫɜɢɧɟ

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 42/23.07.2018 год.

новение от уникалната природа на
„Сребърна".
Условията на конкурсите са публикувани на интернет старницата
на екоинспекцията: http://www.
riosv-ruse.org/konkursinariosv“ТГ”
ruse.html.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията,
Община Тутракан Ви уведомява, че е изработен проект:
Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 73496.13.5 по КК и КР на гр. Тутракан,
одобрени със Заповед №РД-18-06/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София. Имот, находящ се извън строителните граници на населеното
място, в местност „Колонисти”; Трайно предназначение на територията: земеделска; Начин на трайно ползване: нива.
С проекта за ПУП-ПЗ и ПП се определя територия от разновидност
„предимно производствена“ (Пп) за изграждането на обект: „Складови сгради за вторични суровини”.
Възложител на проекта е В. С. Х.
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да
направят писмени възражения, предложения и искания по него до
Общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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За да я има една книга, виновни Реката и Тутракан рисуват художници
са винаги двама! Кръгчета от капки дъжд
Калина ГРЪНЧАРОВА
а, това е Маргарита
Черникова! На снимката! Със сигурност
много от вас - читателите,
познават тази тутраканка.
Познават едното й лице. Но
тя има и друго лице - поетично! Сътворява чудесни
стихове, част, от които
могат да се прочетат в
профила й във Фейсбук.
Оставам с впечатление,
че популярната социална
мрежа и онлайн общуването
й дават куража да покаже
творчеството си пред
широката публика. Седем
нейни стихотворения са
публикувани в електронното списание "Нова асоциална поезия". Черникова
се подготвя да участва в
конкурса за дебютна стихосбирка, обявен от сайта за
нова българска литература
bukvite.bg.
Първите стихове пише
през ученическите си години, но не ги е показвала.
И още:
"Родена съм и понастоящем живея в Тутракан.
Всички перипетии и митарства в живота ми не успяха
да ме изтръгнат от това
място. Не е тайна, че коренът е най-здрав и земята
плодоносна там, където си
роден.
И реката... Тя затваря
кръга. Няма мърдане, а
опитах!
Мислила съм кое е нещото, което би накарало
човек да отвори книга със
стихове или проза... Вина
(отговорност) и любов.
Към словото и към ближния.
С любовта сме наясно. Да
споделя за вината.

Премина слънчевата тишина
от вчера
и днес шумът дъждовен
ме събуди.
Потърсих любовта до мен,
не я намерих това съвсем не ме учуди.
Сънувала съм пак.
Кръгчета от капки дъжд.
Изваляла се е любовта!

Д

Ден

За да я има една книга
виновни са винаги двама.
Този, който пише
и друг, който да я отвори.
Живеем в бездуховно време.
Днес имаме остра нужда
един от друг!
Да понесем вината си
достойно
и да се съпротивим на
времето.
"Всеки за всичко пред
всички е виновен!" - казва
го Достоевски в "Братя
Карамазови". А така се
случва, че повечето автори
копнеят за любов и пишат
за нея".

Денят ми
толкова се натовари с болка,
че се прегърби като хамалин
на пристанище.
Какво да го правя?
Да го заведа на танци?
Сресан на път,
с фрак и кърпичка.
Каква гротеска!
С квадратни длани,
изпочупени нокти
и болни кости.
Никога не е танцувал...
Може би,
съвсем несъзнателно
в детството.
Да го влюбя?
В някоя евтина
проститутка на доковете?
С прилепнал по бедрата клин.
Прилепнал или мръсен и лепкав.
Той никога не се е влюбвал.
Виждам го.
Приседна
на един сандък.
Извади измачкан лист и молив.
Плака дълго.
Плака с глас и с думи.
Много думи.
Тежки,
сгърбени,
квадратни,
неугледни.

Лято
Нацупи се,
дъждът
изсвири
с пръсти,
облиза
предния
прозорец изплези се
на лайкучката,
пошляпа
с гуменки
по асфалта
и си тръгна!

а 21 и 22 юли, танцови
и певчески състави от
цяла България се събраха на традиционното за село
Рибарица събитие - „Празник на
народния обичай и автентичната
носия”. Поредното издание на
фестивала бе проведено в историческата местност „Костина“, в
която е лобното място на Георги
Бенковски.
Целта на мероприятието е
популяризиране на българските
обичаи и традиции чрез представяне на танци, песни и специално
дефиле на участници с носии от
различни райони, изработени от
майстори-занаятчии.
Тази година във фестивала
участва самодейният състав "Денизлерци" при НЧ "Светлина-1904
г.", с.Варненци. За цялостно
творчество те бяха наградени със
Специална награда, информира
секретарят на читалището Олга
Атанасова.

сем български художници са участниците
в тазгодишното издание на пленера "Реката",
който е част от празничната седмица "Огненият Дунав" в Тутракан. В крайдунавския град, майсторите
на четката вече започнаха
да творят.
Тутраканци и техните
гости ще могат да видят
платната на проф. Дими-

О

тър Чолаков, проф. Димитър Рашков, проф. Бисера
Вълева, Йордан Калчев, Боян
Боев, Янко Янев, Владимир
Запрянов и Снежана Велинова на изложбата, която
ще финализира пленера.
Тя ще бъде открита на 28
юли от 18:00 ч. в залата на
Обредния дом, когато е и
кулминацията на "Огненият
Дунав".
Снимка: Галерия Тутракан

Памет за Апостола Левски

Н

о повод 181-та годишнина от рождението на
Апостола на свободата - Васил Левски, на двата
паметника в Тутракан бяха положени венци и цветя на признателност. На 18 юли българският народ си
припомни за героизма на един от най-смелите си герои.
Пред паметника на революционера в Крайдунавския
парк венци положиха служителите от общинската администрация. За делото и живота на Левски, преминал
с мисъл за Родината и нейното освобождение, припомни
музейният специалист Екатерина Николова.
Венци бяха положени и пред паметника на Васил Левски
в едноименния парк.
Снимки: Любомир ТРИФОНОВ

П

а 17 юли, когато честваме паметта на Света
великомъченица Марина, в манастира край с.
Сяново беше отслужена света Литургия от
ст.ик. Стефан Стефанов, ик. Георги Георгиев, презв.
Димитър Димитров, презв. Йордан Куцаров и презв.
Мирослав Павлов.
За празника бяха дошли повече от 60 души - миряни
от с. Нова Черна със своя енорийски свещеник отец
Стоян, от Русе, Тутракан, Борово, с. Коиловци, с. Сяново, с. Старо село и др.
След службата беше извършено свето кръщене и
водосвет на аязмото.
Всички гости на манастира бяха поканени на трапеза
и нахранени с приготвените от домакините ястия.

Н

26.07-1.08.2018 г.
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Хирургът д-р Камен Палатов на 90!
От далечна Индонезия за юбилея пристигнаха синът Камен
и внукът Александър
ȿɥɟɧɚ Ɍɭɤ ɩɴɤ ɫɴɦ ɧɚ ɝɚɪɚ
Ʉɪɴɫɬɟɰ  ɪɚɛɨɬɢɥ ɫɴɦ ɬɚɦ ɜ
ɠɟɥɟɡɧɢɰɚɬɚ Ȼɚɳɚ ɦɢ ɛɟɲɟ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɚɪ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ
ɝɪɭɩɚɬɚɢɬɨɣɟɪɚɛɨɬɢɥɜȽɟɪɦɚɧɢɹ

ɧɢɤɚ
Ɍɨɡɢɦɟɬɨɞɞɪɉɚɥɚɬɨɜɟɩɪɢɥɚɝɚɥɜɛɨɥɧɢɰɚɬɚɜɝɪɂɯɬɢɦɚɧ
ɢ ɟ ɨɩɢɫɚɥ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ
ɫɩ ɏɢɪɭɪɝɢɹ ɩɪɟɡ  ɝ
ɩɨɞ ɡɚɝɥɚɜɢɟ ɂɡɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ

Ⱥɥɛɭɦɴɬɫɴɫɫɩɨɦɟɧɢɬɟ

от стр. 1 ɪɨɞɢɬɟɥɢ  Ʌɭɢɡɚ ɢ ɏɟɪɦɚɧ
Ɍɪɨɧɰ ɚ ɬɨɜɚ  ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɋɜɚɬɛɚɬɚɧɚɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɉɨɦɚɥɤɢɹɬ  Ɉɝɧɹɧ ɟ ɜ Ⱥɦɟ- ɛɚɳɚ ɦɢ  ɛɚɛɚ ȿɥɟɧɚ ɢ ɞɹɞɨ ɧɚɞɪɄɚɦɟɧɉɚɥɚɬɨɜ
ɪɢɤɚ Ɋɚɮɬɨɜɟ ɩɴɥɧɢ ɫ ɤɧɢɝɢ Ƚɟɨɪɝɢ Ɇɨɢɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɚ ɫɟ
ɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɢ ɡɚɩɨɡɧɚɥɢɫɟɜɉɥɨɜɞɢɜɚɡɫɴɦ
ɋɥɟɞɜɚɳɢɬɟ ɫɧɢɦɤɢ ɧɢ ɜɪɴɳɚɬ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ  ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɞɟɰɚɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚɬɚ
ɤɨɥɟɝɢɬɟɥɟɤɚɪɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
ɫɟɫɬɪɢɩɪɚɡɧɢɰɢ
Ⱦɟɰɚɬɚ ɫɚ ɩɨ ɫɜɟɬɚ  ɟɬɨ
Ʉɚɦɟɧ ɟ ɜ ɂɧɞɨɧɟɡɢɹ ɚ ɩɨ
ɦɚɥɤɢɹɬɈɝɧɹɧɟɜȺɦɟɪɢɤɚȼɫɟ
ɤɴɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɬɟ ɧɟɳɚ ɫɴɦ ɝɢ
ɧɚɫɨɱɜɚɥɜɠɢɜɨɬɚɬɚɤɚɫɢɦɢɫɥɹɚɡɇɚɣɜɟɱɟɞɚɭɱɚɬɤɚɡɜɚ
ɞɪɉɚɥɚɬɨɜȺɚɡɤɴɞɟɬɨɢɞɚ
ɫɴɦɯɨɞɢɥɩɨɫɜɟɬɚȽɟɪɦɚɧɢɹ
Ɇɨɧɝɨɥɢɹɜɫɟɟɫɜɴɪɡɚɧɨɫɯɢɪɭɪɝɢɹɬɚɉɨɨɩɟɪɚɰɢɢɫɦɟ
ɩɪɚɜɢɥɢɧɚɝɨɞɢɧɚɬɭɤɢɩɨɥɟɝɢɬɨɜɚɟ
ɤɢɢɩɨɫɥɨɠɧɢɜɫɟɧɚɫɬɨɦɚɯɚ
ɞɪɄɚɦɟɧɉɚɥɚɬɨɜ
Ⱦɪɐɚɤɨɜɟɦɨɣɭɱɟɧɢɤ
ɪɨɞɟɧ ɬɚɦ ɧɨ ɫɴɦ ɢɡɪɚɫɧɚɥ ɜ
Ɍɨɜɚ ɟ ɞɢɨɞɟɪɦɚ ɤɚɬɨ ɫɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɌɭɤɫɚɢɚɥɛɭɦɢɬɟ ɋɨɮɢɹȽɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟɦɢɞɹɞɨɢ ɨɬɪɟɠɟɬɨɜɚɫɟɡɚɞɴɧɜɚɢɜɟɱɟ
ɩɪɢɬɚɢɥɢɝɨɞɢɲɧɢɫɩɨɦɟɧɢ ɛɚɛɚɫɚɞɨɲɥɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹɢɫɚ ɯɪɚɧɚɬɚɧɟɦɢɧɚɜɚɨɬɬɚɦɫɨɱɢ
ɊɚɡɬɜɚɪɹɦɟɝɢɌɨɜɚɟɫɜɚɬɛɚ- ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɩɴɪɜɚɬɚ ɮɚɛɪɢɤɚ ɡɚ ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɹɬɚɬɨɣɇɨɚɡɧɚɩɪɚɬɚɧɚɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɦɢɛɚɳɚɦɢ ɛɨɥɬɨɜɟɜɉɥɨɜɞɢɜ
ɜɢɯ ɟɞɧɚ ɬɚɤɚɜɚ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ
ȼɚɫɢɥɢɦɚɣɤɚɦɢȿɦɚɨɛɹɫȺɧɚɬɚɡɢɫɧɢɦɤɚɫɦɟɰɹɥɨɬɨ  ɱɟɪɜɨɬɨ ɤɨɟɬɨ ɜɤɥɸɱɜɚɦ ɜ
ɧɹɜɚ ɞɪ ɉɚɥɚɬɨɜ  Ɇɚɣɤɚ ɦɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ  ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɦɢ ɫɬɨɦɚɯɚ ɝɨ ɜɤɚɪɜɚɦ ɨɬɧɨɜɨ ɞɚ
ɟ ɝɟɪɦɚɧɤɚ Ɍɨɜɚ ɫɚ ɧɟɣɧɢɬɟ ɛɪɚɬ ɦɢ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɢ ɫɟɫɬɪɚ ɦɢ ɦɢɧɚɜɚɩɪɟɡɞɜɚɧɚɞɟɫɟɬɨɩɪɴɫɬ-

Рилка ГАНЕВА, операционна медицинска сестра:
- С него започнах работа от 1972 г. в Операционната, при второто
му завръщане от Германия. Отначало бяхме притеснени, защото не го
познавахме - все пак, началник ни беше. Но постепенно той ни приюти
към себе си. Промениха се и много неща в самата работа. Дотогава,
всеки, който го заболеше апандисита, веднага се оперираше, а когато
дойде той - само по спешност. Характерното за него е, че много държеше
на персонала. Изключителен специалист! При него нямаше нещо, което
да не може да направи, специално в коремната хирургия. Много години
нямахме анестезиолог. Той първо интубираше болния и след това започваше операционната работа. Това е голяма смелост! Тук идваха много
млади лекари - обучаваше ги в анестизията, и в операцията. Грижовен
човек е - и за персонала, и за пациентите! Той не делеше никого. Първият
гастроскоп закупи той, после силистренци ни го взеха. А д-р Палатов
искаше да прави скрининг. Възприемаше всичко ново, неговият метод
на работа е описан и в сп. "Хирургия". Имаше години в Силистра нямаха
никаква резекция на стомах, а ние тук имахме 25. Веднъж земетръс ни
завари в операционната, жената завързана за масата, всичко се тресе,
а той само каза: "Спокойно, всичко ще отмине!". Страхотен професионалист и човек е! Да е жив и здрав! Честит юбилей!

ɞɜɚɧɚɞɟɫɟɬɨɩɪɴɫɬɧɢɤɚ ɢɥɢ
ɜɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨɦɭɫɥɟɞɪɟɡɟɤɰɢɹ
ɧɚɫɬɨɦɚɯɚɩɨȻɢɥɪɨɬ,ɢɥɢɱɪɟɡ
ɝɚɫɬɪɨɣɟɸɧɨɞɭɨɞɟɧɨɩɥɚɫɬɢɤɚ ȼ ɛɪ ɨɬ  ɝ ɜ ɫɩɢɫɚɧɢɟɬɨɫɴɳɨɢɦɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɧɚ
ɞɪɉɚɥɚɬɨɜ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɞɪɄɚɦɟɧɉɚɥɚɬɨɜɡɚɩɨɱɜɚɪɚɛɨɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚɧɚɸɥɢ
ɝ ɢ ɪɚɛɨɬɢ ɞɨ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɝȼɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɞɟɫɟɬɝɨɞɢɧɢɩɨɪɚɡɥɢɱɧɢɩɪɢɱɢɧɢɪɚɛɨɬɢɜȻɨɬɟɜɝɪɚɞɫɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚ
ɤɚɬɨ ɡɚɦɟɫɬɧɢɤ ɝɥɚɜɟɧ ɥɟɤɚɪ
ɜ ɉɢɪɨɝɨɜ ɤɚɬɨ ɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɜ
Ⱦɟɬɫɤɚ ɯɢɪɭɪɝɢɹ ɢ ɍɪɨɥɨɝɢɹ
ɜɂɯɬɢɦɚɧɫɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚɤɚɬɨ
ɡɚɜɟɠɞɚɳɏɢɪɭɪɝɢɱɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɱɭɠɛɢɧɚ  ɜ Ɇɨɧɝɨɥɢɹ
ɤɚɬɨ ɥɟɤɚɪ ɧɚ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚ
ɛɪɢɝɚɞɚ ɚ ɩɨɤɴɫɧɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɝɪɚɞ ɒɥɨɣɡɢɧɝɟɧ ɤɚɬɨ
Ɉɛɟɪɚɪɰɬ ɜ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɤɥɢɧɢɤɚ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ȼɪɴɳɚ ɫɟ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ

ɊɭɦɹɧɚȺɉɊɈɁəɇɈȼȺɋɬɚɪɲɚɫɟɫɬɪɚɧɚɏɢɪɭɪɝɢɱɧɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
- Радвам се, че мога да засвидетелствам своето уважение и дълбока почит към Лекаря и Човека д-р Камен Палатов. С него работих 20
години. Той изигра важна роля в изграждането ми като хирургична
медицинска сестра. От него научих - много, много! Увереността никога не го напусна и все още продължава напред в нелеката битка за
спасяване на живота. Истински Човек - отдал живота си за местните
жители! Той направи хиляди хора щастливи, защото най-голямото
щастие за един човек е доброто здраве. За него Хипократовата
клетва не е отживелица и формалност, а ежедневна реализация на
хуманизма в действие. Прекланям се пред професионализма му и се
гордея, че работих с него. Той е пример за Човек, който следва своя
път, защото имаше важната мисия - да помага на хората! Мисия,
наречена - Живот! Честит Рожден Ден! Честит юбилей - 90-годишен
осъзнат житейски опит! Пожелавам здраве, сила, доброта, обич в
семейството, силен дух и много, много признателни пациенти! Нека
този светъл ден е ДЕН само и единствено за д-р ПАЛАТОВ!

Камен ПАЛАТОВ - Син:
- Прекрасен баща, който винаги се грижи за децата си, за близките
си. Никога няма да остави някого назад. Без неговата подкрепа, може
би нямаше да мога да отида до някои от местата, където съм бил
или да постигна това, което съм сега. Така че съм много благодарен
на баща ми и на цялото семейство!
Сега съм в Индонезия, Джакарта, работя в един конгломерат. Занимавам се основно с техните финанси и с корпоративно развитие,
което преведено на български означава, че основно гледам как да
купувам или да продавам компании за нашия конгломерат. От 2008
г. съм там. Завършил съм политология в колеж в САЩ, след това
магистър по бизнес администрация в Париж и после в Хонг Конг. И
от 1998 г., вече 20 години, работя най-вече в сферата на финансите
или като консултант. Започнах в Чикаго, след това се преместих в
Лондон, живях известно време в Германия, после във Франция, Хонг
Конг и накрая се преместих в Индонезия. Но много от това нямаше
да е възможно без подкрепата на родителите ми. Обикновено, в
България се връщам през м.юли - за рождения ден на баща ми, а и
малкият да учи български и те да му се радва
ɝɬɭɤɫɟɩɟɧɫɢɨɧɢɪɚɩɪɟɡ
ɝɫɥɟɞɤɨɟɬɨɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ
ɪɚɛɨɬɢɜɛɨɥɧɢɰɚɬɚɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɫɢ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚɫɨɱɜɚ
ɤɴɦ ɞɜɟ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢ ɫɴɫ
ɫɨɰɢɚɥɧɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɨɬɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɢɹɬɚɹɡɜɟɧɚɬɚɛɨɥɟɫɬɢ
ɫɬɨɦɚɲɧɢɹɪɚɤ
С особен афинитет говори
за фиброгастроскопа в отделението, който е отнет
в полза на силистренската

болница. По-късно той успява да снабди отделението в
Тутракан с още по-модерен
фиброгастроскоп на японската фирма „Олимп”.
"И сега мога да направя
операция, категоричен е
докторът. Вярно, не в онези
мащаби, но мога!"
Да пожелаем на д-р Камен Палатов здраве, което
той дълги години дарява на
хората!

ȾɪɇɟɞɤɚɐȼȿɌɄɈȼȺɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ
- Познавам д-р Палатов от 36 години - по времето, когато беше
много активен хирург, по времето, когато даваше всичко от себе си
- здраве, сили, професионален опит за пациентите. Такъв си остана
и до днешния ден - на 90 г. Винаги се раздава. Болните пристигат
при него с болката си и си тръгват излекувани, щастливи. Той, освен,
че е голям професионалист, е и патриот. Толкова години вече е в
Тутракан - може би 50 години - нямам точна представа, но предполагам, че е толкова. Освен това винаги е милял за болницата. Написа
книга за нейната история. Макар и на тази възраст, съм го виждала с
речника по английски език на бюрото, което означава, че той и сега
продължава да работи върху себе си.
Няма случай, в който да е имало жалба от пациент срещу него за
недобре свършена работа. Винаги прави професионално всичко,
с което се захване. Обучи доста специалисти в Тутракан, което е
много важно.
Пожелавам му още дълги години да е здрав, да е със запазена
мисъл, да е свеж и да се радва на живота!
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ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО...

Забавна астрология

Лъв

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

ЗАПОВЕД

Лъв да си на този свят. Ако ти се
опълчи някой, тупваш му една лапа
и готово - постигнал си целта. Е,
вечер като останеш сам слагаш компрес на лапата и
те връхлитат хиляди съмнения: „Абе, трябваше ли да
го тупвам? Той ми изглеждаше хрисим човек. Аз съм
просто едно говедо. Да, говедо съм си.”
Лъв да си на този свят. Крачиш из света като господар, защото всички знаят, че царят си ти. Обаче
вечер като си легнеш, душата става на една малка
мишка. Мислиш: „За какво ми е тази корона. Носи ми
само беди. Обичам простия живот- като на мишките.”
Лъв да си на този свят. Преливаш от енергия, та чак
се давиш в нея. Можеш да прескочиш не света, а дори
вселената. Обаче когато останеш сам изплезваш, от
немощ език. Останала ти е само нокът енергия, но
се оглеждаш някой да не разбере. Все пак по ореол си
Лъв. Няма как да го смъкнеш. Да беше се родил през
октомври, или през януари или дори през май. Но не си.
Лъв да си на този свят. Ревеш девиза: „Аз мога”.
Пред този девиз всички свеждат глави. Обаче никой
не се запитва, аджеба, кое е това, което можеш.
Хората си мислят, че можеш да промениш света. Че
можеш да запушваш вулкани. Че можеш да летиш до
Марс. А всъщност ти можеш простички неща. Можеш
да правиш таратор, или да плетеш, или да играеш с
таблета.
Но всичко това няма значение. Важното е Лъв да си
на този свят.

Астрологът

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
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

26.07-1.08.2018 г.

№РД-04-986/23.07.2018 г.
гр. Тутракан

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, във връзка
с чл.42, ал.1 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ в изпълнение на Решение №616
по Протокол №43 от 28.06.2018г. на Общински съвет гр.Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване на
възмездно право на строеж върху недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „Сакар планина” №15 в кв.49, УПИ-ХIII по плана за улична регулация от 2006 г. с
идентификатор №73496.501.3660 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, представляващ: незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 403 кв. м
/четиристотин и три квадратни метра/, при граници и съседи: север
- поземлен имот №73496.501.2761; изток - улица №73496.501.2878;
юг - поземлен имот №73496.501.3611; запад - поземлен имот
№73496.501.2761, съгласно АОС №532/17.08.2009 г., за изграждане
на обект за обществено обслужване, съобразно предвижданията на
влязъл в сила ПУП, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена - 2600,00 лв. /Две хиляди и шестстотин
лева/, без да се начислява ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща
достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14
/четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта
по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445900 в “ЦКБ-АД”,
клон Русе;
2. Специални условия – Приобретателят трябва да завърши строителството, съгласно ЗУТ и поднормативните му актове, в срок до 5 /пет/
години, считано от датата на подписване на договора за учредяване
на право на строеж;
3. Търгът да се проведе на 20.08.2018 год. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: 100,00 лв. /Сто
лева/, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок
от 27.07.2018 г. до 15:00 ч. на 17.08.2018 г., без да се дължат лихви за
периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване : 130,00 лв. /Сто и тридесет лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа, могат
да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на
тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в Община Тутракан срещу 24.00 лв.
с ДДС платими на касата към информационния център или по сметка
на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF,
код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 27.07.2018 г. до 15:00
ч. на 17.08.2018 г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за участие в
търга, с приложените документи описани в същото;
7.3 Кандидатите - /ФЛ и ЮЛ/, към заявлението за участие в търга,
в което са посочили единен единтификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща
информация в съотвествие със законодателството на държавата в
която участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата, прилагат и
следните изискуеми документи :
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие
на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа
- квитанция за внесен депозит.
7.4 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан
плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни
книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не съдържат, който и да е от документите
посочени в заявлението за участие в търга.
- имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /или
ликвидация.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16:00 ч.
на 17.08.2018 г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание
предмета на търга и данните на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Копие на скица на имота;
- Копие на Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за участие в търга.
- Декларация за липса на задължения.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. I.6.
3. Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16:00
ч. на 17.08.2018 г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.08.2018 г., от 11:00 ч. в Заседателната
зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция
Общинска собственост и стопански дейности , срещу 24.00 лв. с
ДДС, платими на касата към информационния център или по сметка
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБАД”, клон Русе , в срок от 21.08.2018 г. до 15:00 ч. на 28.08.2018 г.
Депозитът за участие в повторния търг, определен в т. .4 се внася
в срок от 21.08.2018 г. до 15:00 ч. на 28.08.2018 г. Краен срок за
подаване на тръжните документи за участие в повторен търг - 16:00
ч. на 28.08.2018 г. в ОЦУИГ на Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

- Владко, откъде у теб такова
обаяние?
- Не разбирам!?
- Още нищо не си ме попитал, а
аз вече съм съгласна.

На другия ден след мача в бара
пият бира двама запалянковци англичанин и хърватин. Англичанинът казал мрачно: - Искаш ли днес
да не говорим за футбол.
- О кей! А за секс може ли?
- Мамо, мамо! - вика разплакан
- За секс може.
Иванчо на майка си - тате ме наби
- Ама как ви го начукахме снодва пьти!
щи, а?!
- Защо бе, моето дете?
- Веднъж защото му показах
- При мен сексът, е като 13-та
бележник пълен с двойки и ведньж заплата.
защото му казах, че е неговия като
- Вид награда?
бил ученик!
- Не, веднъж годишно, но може
и да не ми дадат.
На рецепцията, на летището:
- Къде искате да летите?
- Днес изкарах 40 минути на
- Вътре, в самолета.
пътеката за бягане... Утре може и
да я включа.
Борбата с корупцията у нас,
е като риболов по "Дискавъри":
- Как разбрах, че съм БОГ ли?
хванат, покажат, пуснат.
Навсякъде, където отида ми викат:
"БОЖЕ, пак ли ти..."
- Докторе, ще боли ли?
- Физически не, но по джоба ще
Тази година беше такава суша,
го усетите болезнено.
че кравите започнаха да дават
мляко на прах.
- Вие под кой знак сте родена?
- "Спирането забранено".
- Миличък, хайде остави компютъра и ела да закусваме..
- Според мен, покупката на вен- Идвам, мамо...
тилатор, е пари на вятъра.
- Аз не съм майка ти, аз съм
жена ти!
Местата за паркинг изкарват
- Баси, как минава т'ва време.
почасово повече, отколкото аз.
Бих могъл да направя светът
Библията ни учи как да живеем, малко по-добър, но ми пречи
Наказателният кодекс уточнява наказателния кодекс!
детайлите.
Любопитна клиентка в магазин
- Здравейте, Гошко ще излиза за плод и зеленчук:
ли?
- Бананите ви хубави ли са?
- Не, тази амнистия не го хвана.
- Отзад има пробна...
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ХОБИ

огнена въпросителница
1. Кога се е появил огъня?
а/ в праисторическата епоха
б/ след унищожението на динозаврите
в/ през робовладелския строй
2. На какво е символ огъня в християнството?
а/ на светия дух
б/ на възраждането
в/ на битието
3. Кога стартира провеждането на празника „Огненият Дунав”?
а/ през 2011 год.
б/ през 2010 год.
в/ през 2018 год.
4. Какви състезания се провеждат на празника
„Огненият Дунав?
а/ готвене на рибена чорба
б/ правене на торти
в/ изкачване на върхове
5. Каква ракия се пие на празника „Огненият Дунав”?
а/ кайсиева
б/ сливова
в/ няма значение
6. Коя вълна връща празника „Огненият Дунав”?
а/ речната
б/ морската
в/ рок вълната
7. Къде се провежда празникът „Огненият Дунав”?
а/ в парк „Христо Ботев”
б/ на Кейовата стена
в/ до Общината
8. Кога се провежда празникът „Огненият Дунав”
2018 год.?
а/ 22-29 юни
б/ 22- 29 май
в/ 25- 28 юли
Отговори от миналия брой: 1-А, 2-В, 3-А, 4-В, 5-В
6-Б, 7-А, 8-А, 9-Б

Сканди

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

СУДОКУ

26.07-1.08.2018 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Криминални загадки

Краят на самотата

Серия от кражби

злезе от печат
„Краят на самотата” – един изключително фин, проницателен
и въздействащ роман,
заслужено удостоен с Награда за литература на
Европейския съюз 2016.
„Краят на самотата”
(превод: Величка Стефанова, 288 стр., цена: 16 лв.)
разказва драматичната
история на двама братя
и една сестра, изгубили
родителите си при автомобилна катастрофа и
преживели детството си,
белязани от чувство за
враждебност и изоставеност. Вече възрастни, те

И

смятат, че са преодолели
този удар от съдбата, но
превеждайки ги през възходи и падения, животът
болезнено възстановява
миналото. Вплитайки елементи от собствената си
биография, авторът създава удивително зряла и
докосваща творба – роман
за загубата и самотата,
за ролята на семейството
и за целителната мощ на
любовта.
Роден през 1984 година
в Мюнхен, Бенедикт Уелс
е сред най-обещаващите
представители на съвременната германска белетристика. Фамилията
Уелс избира като жест
към Хоумър Уелс от произведение на любимия си
автор Джон Ървинг, за да
се разграничи от роднинските си връзки с видната
баварска фамилия Фон Ширах. Печели признанието
на читателите и критиката с романа „Последното
лято на Бек”. Спрягана
като шедьовър, „Краят на
самотата” е творба, която не търпи безразличие
и забрава.

ɨɫɩɨɠɚ Ɍɢɮɴɧɢ ɋɬɨɭɤ
ɛɟɲɟ ɫɚɦɚ ɢ ɪɚɛɨɬɟɲɟ
ɜ ɝɪɚɞɢɧɚɬɚ ɋɴɩɪɭɝɴɬ
ɣ ȿɞ ɧɟ ɛɟɲɟ ɜ ɤɴɳɢ ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚ ɤɨɥɚ ɫɩɪɹ ɩɪɟɞ ɞɨɦɚ
ɣɆɴɠɫɥɟɡɟɨɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚ
ȾɨɛɴɪɞɟɧɤɚɡɚɬɨɣȺɡ
ɫɴɦɩɨɥɢɰɚɣȾɠɨɧɫɴɧɂɡɜɢɧɹɜɚɦ ɫɟ ɡɚ ɛɟɡɩɨɤɨɣɫɬɜɨɬɨ
ɧɨɬɚɡɢɫɟɞɦɢɰɚɢɦɚɫɟɪɢɹɨɬ
ɤɪɚɠɛɢɢɡɚɬɨɜɚɧɢɟɨɛɢɤɚɥɹɦɟɩɨɤɴɳɢɬɟɜɪɚɣɨɧɚ
ȻɥɚɝɨɞɚɪɹɤɚɡɚɌɢɮɴɧɢ
Ɇɨɠɟɥɢɱɚɲɚɜɨɞɚ"
Ɇɴɠɴɬ ɩɨɫɥɟɞɜɚ Ɍɢɮɴɧɢ
ɩɨ ɚɥɟɹɬɚ ɞɨ ɫɬɪɚɧɢɱɧɢɹ
ɜɯɨɞ ɧɚ ɤɴɳɚɬɚ Ɍɨɣ ɨɝɥɟɞɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɬɚɜɫɟɤɢɞɧɟɜɧɚɉɨɝɥɟɞɴɬɦɭɫɟɫɩɪɹɧɚɨɝɪɨɦɧɢɹ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ
Ɍɨɱɧɨɬɚɤɢɜɚɜɟɳɢɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɩɚɡɢɬɟɂɦɚɥɢɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɳɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ"
Ɍɢɮɴɧɢ ɩɨɤɥɚɬɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɨɝɥɚɜɚɌɨɣɢɡɩɢɜɨɞɚɬɚ
ɢɬɪɴɝɧɚɨɛɪɚɬɧɨɤɴɦɤɨɥɚɬɚ
Ʉɨɝɚɬɨ ȿɞ ɫɟ ɜɴɪɧɚ Ɍɢɮɴɧɢ ɦɭ ɪɚɡɤɚɡɚ ɡɚ ɩɨɥɢɰɚɣ
Ⱦɠɨɧɫɴɧ ɫ ɜɴɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɤɜɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɫɚ
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ɫɢɩɨɫɬɚɜɢɥɢɜɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟȿɞɢɡɫɥɭɲɚɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɜɫɢɱɤɨ ɢ ɫɟ ɡɚɩɴɬɢ
ɤɴɦ ɬɟɥɟɮɨɧɚ Ɍɨɣ ɧɚɛɪɚ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɹ ɭɱɚɫɬɴɤ ɢ ɤɚɡɚ
ɱɟɞɧɟɫɟɧɚɩɪɚɜɟɧɨɝɥɟɞɧɚ
ɤɴɳɚɬɚɢɦɫɰɟɥɝɪɚɛɟɠ
Ɂɚɳɨ ȿɞ ɩɨɞɨɡɢɪɚ ɱɟ ɩɨɥɢɰɚɣ Ⱦɠɨɧɫɴɧ ɧɟ ɟ ɢɫɬɢɧɫɤɢɩɨɥɢɰɚɣɢɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɟ
ɧɚɩɪɚɜɢɥ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɤɴɳɚɬɚ ɫ
ɰɟɥɝɪɚɛɟɠ"
Ɉɬɝɨɜɨɪɴɬɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹ
ɛɪɨɣ
ɂɡ ÄɄɪɢɦɢɧɚɥɧɢ ɡɚɝɚɞɤɢ´
Ʉɟɧɍɢɛɴɪ
Ɉɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɡɚɝɚɞɤɚɬɚ
ɨɬɛɪ
ɏɨɪɚɬɚ ɫ ɨɩɢɬ ɧɚ ɜɨɞɚɱ
ɧɢɤɨɝɚɧɟɜɴɪɜɹɬɡɚɥɟɩɟɧɢɡɚ
ɯɨɪɚɬɚɩɪɟɞɫɟɛɟɫɢȼɴɪɜɢ
ɫɟɧɚɧɹɤɨɥɤɨɤɪɚɱɤɢɡɚɞɬɹɯ
ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɚɬ ɭɞɚɪɢɬɟ
ɨɬ ɢɡɜɢɜɚɳɢɬɟ ɫɟ ɤɥɨɧɢ Ⱥ
ɢ ɚɤɨ ɢɦɚ ɩɪɢɤɪɢɬɢ ɞɭɩɤɢ ɢ
ɩɴɪɜɢɹɬ ɩɚɞɧɟ ɜ ɬɹɯ ɜɬɨɪɢɹɬɞɚɦɨɠɟɞɚɦɭɩɨɦɨɝɧɟ
ɌɨɜɚɛɢɬɪɹɛɜɚɥɨɞɚɡɧɚɟȽɭɫɬɚɜɚɤɨɧɚɢɫɬɢɧɚɟɜɨɞɚɱ

Мамо,прочети ми!
ƩƽǀƽǍǂǕǇǅǎǗƿǂǏ

ɜɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢ ɜɨɥɚ
ɜɥɟɡɥɢ ɜ ɨɛɨɪɚ ɤɚɩɧɚɥɢɨɬɞɧɟɜɧɢɹɬɪɭɞ
Ɂɚɜɚɪɢɥɢ ɦɚɝɚɪɟɬɨ ɯɪɭɩɚ
ɩɪɹɫɧɨ ɧɚɤɨɫɟɧɨ ɫɟɧɨ ɜ ɹɫɥɚɬɚ ɢ ɫɢ ɜɴɪɬɢ ɞɨɜɨɥɧɨ
ɨɩɚɲɤɚɬɚ
 Ⱦɨɛɴɪ ɜɟɱɟɪ ɛɪɚɬɤɨ 
ɪɟɤɴɥɟɞɢɧɢɹɬɜɨɥɄɚɤɫɢ"
 Ɉɬɥɢɱɧɨ  ɨɬɜɴɪɧɚɥɨ
ɦɚɝɚɪɟɬɨ
 Ɍɢ ɫɢ ɟɞɧɨ ɳɚɫɬɥɢɜɨ
ɦɚɝɚɪɟɫɴɫɡɚɜɢɫɬɞɨɛɚɜɢɥ
ɜɨɥɴɬɢɜɴɡɞɴɯɧɚɥɚɩɴɤɚɡ
ɫɴɦɟɞɢɧɧɟɳɚɫɬɟɧɜɨɥ
 Ɂɚɳɨ"  ɩɨɩɢɬɚɥɨ ɦɚɝɚɪɟɬɨ
 Ɂɚɳɨɬɨ ɫɴɦ ɪɨɞɟɧ ɛɟɡ
ɤɴɫɦɟɬɰɹɥɞɟɧɬɟɝɥɹɪɚɥɨɬɨ
ɚɜɟɱɟɪɧɨɜɪɟɦɟɦɴɤɧɚɤɴɦ

Д

ɫɟɥɨ ɢ ɤɨɥɚɬɚ ɢ ɪɚɥɨɬɨ ɢ
ɫɬɨɩɚɧɢɧɚ
ȺɤɨɧɟɢɫɤɚɲɞɚɫɟɬɪɟɩɟɲɪɟɤɥɨɦɚɝɚɪɟɬɨɩɪɟɫɬɨɪɢɫɟɧɚɛɨɥɟɧɅɟɝɧɢɧɚ
ɡɟɦɹɬɚ ɩɨɱɧɢ ɞɚ ɩɴɲɤɚɲ ɢ
ɭɬɪɟɫɬɨɩɚɧɢɧɴɬɧɹɦɚɞɚɬɟ
ɜɩɪɟɝɧɟ
ɋɬɨɩɚɧɢɧɴɬɛɢɥɞɨɜɪɚɬɚɬɚ
ɢɱɭɥɪɚɡɝɨɜɨɪɚɦɟɠɞɭɜɨɥɚɢ
ɦɚɝɚɪɟɬɨɌɨɣɧɢɳɨɧɟɤɚɡɚɥ
ɫɚɦɨɫɟɭɫɦɢɯɧɚɥɢɩɨɤɥɚɬɢɥ
ɝɥɚɜɚ ɇɚ ɞɪɭɝɢɹ ɞɟɧ ɜɨɥɴɬ
ɩɨɫɬɴɩɢɥ ɤɚɤɬɨ ɝɨ ɧɚɭɱɢɥɨ
ɦɚɝɚɪɟɬɨɌɪɴɲɧɚɥ ɫɟ ɧɚ
ɡɟɦɹɬɚɢɡɚɯɜɚɧɚɥɞɚɩɴɲɤɚ
ȼɨɛɨɪɚɜɥɹɡɴɥɫɬɨɩɚɧɢɧɴɬ
ɩɨɤɥɚɬɢɥɝɥɚɜɚɢɪɟɤɴɥ
Ɋɚɡɛɨɥɹɥɫɟɟɞɨɛɪɢɹɬɦɢ
ɜɨɥ ɇɹɦɚ ɳɨ ɓɟ ɜɩɪɟɝɧɚ

ɧɚ ɧɟɝɨɜɨ ɦɹɫɬɨ
ɦɚɝɚɪɟɬɨ
ɐɹɥ ɞɟɧ ɯɢɬɪɨɭɦ ɧ ɨɬɨ  ɦ ɚ ɝɚ ɪ ɟ
ɬɟɝɥɢɥɨ ɪɚɥɨɬɨ ɢ
ɫɟɫɩɴɜɚɥɨɜɛɪɚɡɞɢɬɟ ȼɟɱɟɪɬɚ ɫɟ
ɜɴɪɧɚɥɨ ɜ ɨɛɨɪɚ
ɫɭɜɢɫɧɚɥɢɭɲɢȻɨɥɧɢɹɬɜɨɥ
ɥɟɠɚɥɢɫHɭɫɦɢɯɜɚɥ
 Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɢ ɛɪɚɬɤɨ 
ɪɟɤɴɥɬɨɣɧɚɦɚɝɚɪɟɬɨɌɢ
ɫɢɦɨɹɬɫɩɚɫɢɬɟɥɈɛɟɳɚɜɚɦ
ɬɢɰɹɥɠɢɜɨɬɞɚɫɟɩɪɟɫɬɪɭɜɚɦɧɚɛɨɥɟɧ
ɇɟɳɟɦɨɠɟɲɞɴɥɝɨɜɪɟɦɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɬɪɭɜɚɲ ɧɚ
ɛɨɥɟɧ  ɜɢɤɧɚɥɨ ɹɞɨɫɚɧɨ
ɦɚɝɚɪɟɬɨ
Ɂɚɳɨ"

Ɂɚɳɨɬɨɞɧɟɫɱɭɯɤɚɤɫɬɨɩɚɧɢɧɴɬ ɪɟɱɟ ɧɚ ɫɴɫɟɞɚ ɫɢ
ȼɨɥɴɬɦɢɫɟɪɚɡɛɨɥɹɬɟɠɤɨ
Ⱥɤɨɧɟɫɬɚɧɟɞɨɭɬɪɟɳɟɝɨ
ɡɚɤɚɪɚɦ ɧɚ ɦɟɫɚɪɹ ɞɚ ɦɭ
ɬɟɝɥɢɧɨɠɚ
ȼɨɥɴɬ ɫɟ ɪɚɡɬɪɟɩɟɪɢɥ
ɐɹɥɚ ɧɨɳ ɧɟ ɦɢɝɧɚɥ Ⱥ ɧɚ
ɞɪɭɝɢɹɞɟɧɫɟɞɢɝɧɚɥɩɪɟɞɢ
ɞɚɩɪɨɩɟɹɬɩɴɪɜɢɩɟɬɥɢɢɫɟ
ɩɪɢɝɨɬɜɢɥɡɚɪɚɛɨɬɚ

Ɇɚɦɱɟɬɨ

Честит рожден ден
и да почерпят:

27 юли - Д-р Камен ПАЛАТОВ, гр. Тутракан
28 юли - Красимир ПЕТРОВ, Общински съветник от
ПП АБВ, ОбС-Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
28 юли - Калина МИХАЙЛОВА, Кмет на с. Шуменци,
община Тутракан
28 юли - Теодора КУЦАРОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 юли - Марчо ДИМИТРОВ, гр. Варна, Бивш главен
редактор на в. "Тутракански глас"
29 юли - Аурел СТОЯНОВ, Ръководител на Школата по

изразително изкуство към ОЦИД-Тутракан
30 юли - Рафие РАФЕТ, Спец. АФО, Кметство Листец,
община Главиница
31 юли - Стефка ИЛИЕВА, РЕП-Тутракан
31 юли - Борислав ДИМОВ, Директор на Дирекция
"Общинска собственост", Община Тутракан
1 август - Николай КАЛЧЕВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 август - Адем АДЕМ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан

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