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От "Огненият Дунав" Подписано е споразумание за
финансиране Стратегията на
към "Речни ноти"! МИГ "Тутракан - Сливо Поле"
- Председател на журито на международния конкурс
е Красимир Гюлмезов
- "Изпей "Обичам те!" на български!" се нарича
втората концертна вечер

Калина ГРЪНЧАРОВА
ще едно важно културно събитие предстои да се случи през
м.август в Тутракан - Меж-

дународният конкурс на
изкуствата "Речни ноти"!
Организатори на неговото
17-то издание са Община Тутракан и Общински
център за извънучилищни
дейности.
Тутракан ще се превърне
отново в център на изкуството от 16 до 18 август.
Историята на конкурса
сочи, че през изминалите
години творческа среща
в крайдунавския град си
дадоха таланти от България, Румъния, Сърбия, Босна

и Херцеговина, Косово,
Израел, Русия, Украйна,
Унгария и Казахстан. Със
своя неповторим талант, с
хубостта и младостта на
участниците и техните изпълнения, дните на конкурса
се превръщат в истински
празник за града.
От директора на конкурса "Речни ноти" Доротея
Бальовска научаваме, че
журито на тазгодишното
издание ще се председателства от композитора Красимир Гюлмезов, а заедно с

него ще работят Николай
Текелиев, Владо Димов, вокалният педагог Десислава
Станкова и диригентът
на Биг Бенд Русе - Димчо
Рупчев.
Според регламента, конкурсът ще се проведе в
четири категории: индивидуални изпълнители; вокални формации; песни от
мюзикъли и филми и класическо пеене - индивидуални
изпълнители. Изпълненията
са на живо, а участниците
на стр. 2

ɚ  ɸɥɢ ɬɝ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ɯɪɚɧɢɬɟ ɢ
ɝɨɪɢɬɟ ɜ ɝɪɋɨɮɢɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɋɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɫ
ɧɟɫɬɨɩɚɧɫɤɚ ɰɟɥ ÄɆɟɫɬɧɚ

Н

ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɝɪɭɩɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ɋɥɢɜɨ ɩɨɥɟ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɩɨɞɩɢɫɚ ɋɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ ɫ ɍɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɬɟ
ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨна стр. 3

О
Започна набирането
на номинации за
Електромобил и зарядна
колонка вече има в Тутракан Деня на правото да знам
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɪɹɞɧɚ ɤɨɥɨɧɤɚ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɜɨɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɟɱɟ ɢɦɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɬɹɫɟɧɚɦɢɪɚɫɪɟɳɭɫɝɪɚɞɚɬɚ
ɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɢɟɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɜɡɟɬɨ
ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɩɪɟɡ ɦɦɚɣ ɬɝ Ɍɚɤɚ ɝɪɚɞɴɬ ɫɟ
ɧɚɪɟɠɞɚ ɫɪɟɞ ɩɴɪɜɢɬɟ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɜ ɤɨɢɬɨ
ɢɦɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɬɚɤɢɜɚ ɤɨɥɨɧɢ ɂ ɨɳɟ  ɫɬɨɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɛɢɥ ɇɢɫɚɧ ɢɦɚ ɜɟɱɟ
ɡɚɤɭɩɟɧɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɌɨɜɚɟɩɴɪɜɢɹɬ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɛɢɥɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɡɟɥɟɧɚ
ɤɨɥɚ  ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɤɦɟɬɴɬ ɞɪ ȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɊɚɡɯɨɞɴɬɧɚɬɨɡɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦɧɨɝɨ
ɩɨɦɚɥɴɤɨɬɤɨɥɤɨɬɨɧɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹɬɚɟɞɚɡɚɤɭɩɢɦɢɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨ
ɤɚɦɢɨɧɱɟɫɤɨɟɬɨɈɛɳɢɧɫɤɨɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɬɩɨɦɚɥɤɢɬɟɫɢɞɟɣɧɨɫɬɢɤɚɬɨɩɨɥɢɜɚɧɟɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟ
ɧɚɛɨɤɥɭɤɢɞɪɆɢɫɥɹɱɟɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɩɨɤɚɡɜɚɦɟɧɚɯɨɪɚɬɚɱɟɫɟɝɪɢɠɢɦɡɚɩɪɢɪɨɞɚɬɚ
ɤɚɡɚɨɳɟɞɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

З

Четири вековни дървета
в община Главиница ще
получат защитен статут
ксперти на екоинспекцията в Русе извършиха съвместни
контролни проверки с представители на Ригионална
дирекция по горите в две
села на територията на
община Главиница. Проверките са във връзка с

Е

предложение на общинския
кмет Неждет Джевдет за
обявяване на четири нови
вековни дървета. Три от
тях растат в землището
на с. Звенимир. Те са от
вида цер и са оценени на
приблизителна възраст
на стр. 2

ȼɟɤɨɜɟɧɰɟɪɜɡɟɦɥɢɳɟɬɧɚ
ɫɁɜɟɧɢɦɢɪɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

рограма Достъп до
Информация (ПДИ)
стартира набирането на номинации в шестте
категории за наградите по
повод Международния ден
на правото да знам.
Позитивни награди „Зла-

П

тен ключ” са в четири
категории: Гражданин, найактивно упражнявал правата си по Закона за достъп
до обществена информация
(ЗДОИ); НПО, най-активно
упражнявало правата си
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ - ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЧИН
ПРЕД КАСИТЕ НА НАП
ȼɫɢɱɤɢɭɱɟɧɢɰɢɤɨɢɬɨɫɚɡɚɜɴɪɲɢɥɢɫɪɟɞɧɨɬɨɫɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɢɫɚɫɟɞɢɩɥɨɦɢɪɚɥɢɧɨɧɟɫɚɡɚɩɨɱɧɚɥɢ
ɪɚɛɨɬɚɜɟɞɧɚɝɚɬɪɹɛɜɚɫɚɦɢɞɚɜɧɚɫɹɬɡɞɪɚɜɧɢɬɟɫɢɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢɋɴɳɨɬɨɜɚɠɢɢɡɚɬɟɡɢɤɨɢɬɨɳɟɛɴɞɚɬɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɪɟɞɨɜɧɨɨɛɭɱɟɧɢɟɡɚɦɟɫɟɰɢɬɟɨɬɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɫɪɟɞɧɨɬɨ
ɫɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɨɡɚɩɨɱɜɚɧɟɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨɫɢɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɜɧɟɫɚɬɡɞɪɚɜɧɢɬɟɫɢɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢɡɚɫɜɨɹ
ɫɦɟɬɤɚɬɴɣɤɚɬɨɜɬɨɡɢɩɟɪɢɨɞɧɟɩɨɩɚɞɚɬɜɧɢɬɨɟɞɧɚɨɬ
ɞɜɟɬɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɭɱɟɧɢɰɢɢɫɬɭɞɟɧɬɢɤɨɢɬɨɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬ
ɡɚɫɦɟɬɤɚɧɚɞɴɪɠɚɜɧɢɹɛɸɞɠɟɬ
ȼɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢɬɟɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɫɚɛɥɢɡɨ
ȼɫɟɤɢɨɬɬɹɯɤɨɣɬɨɫɟɟɞɢɩɥɨɦɢɪɚɥɢɧɟɟɡɚɩɨɱɧɚɥ
ɪɚɛɨɬɚɬɪɹɛɜɚɫɚɦɞɚɜɧɟɫɟɡɞɪɚɜɧɢɬɟɫɢɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢɁɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɜɬɟɡɢɫɥɭɱɚɢɟɩɴɪɜɨɞɚɫɟɩɨɞɚɞɟɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
ɨɛɪɚɡɟɰ   ɡɚ ɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟ ɡɚ ɜɧɚɫɹɧɟ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɬɟ ɜɧɨɫɤɢ ɉɪɢ ɩɪɨɩɭɫɧɚɬɢ ɜɧɨɫɤɢ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɱɨɜɟɤɦɨɠɟɞɚɫɟɨɤɚɠɟɫɩɪɟɤɴɫɧɚɬɢ
ɡɞɪɚɜɧɢɩɪɚɜɚɢɞɚɧɹɦɚɞɨɫɬɴɩɞɨɛɟɡɩɥɚɬɧɢɡɞɪɚɜɧɢɭɫɥɭɝɢɨɫɢɝɭɪɟɧɢɨɬɇɁɈɄɉɨɜɟɱɟɨɬɬɪɢɧɟɩɥɚɬɟɧɢɜɧɨɫɤɢ
ɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɬɪɢɝɨɞɢɧɢɜɨɞɹɬɞɨɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟɧɚɡɞɪɚɜɧɢɬɟ
ɩɪɚɜɚɋɭɦɚɬɚɡɚɡɞɪɚɜɧɢɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢɩɪɟɡɝɡɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟɟɥɜɧɚɦɟɫɟɰɢɫɟɜɧɚɫɹɞɨɬɨɱɢɫɥɨɧɚ
ɫɥɟɞɜɚɳɢɹɦɟɫɟɰ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ В
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɨɞɨɛɪɢɨɬɩɭɫɤɚɧɟɬɨɧɚɥɜɡɚ
ɭɱɟɛɧɨɬɪɟɧɢɪɨɜɴɱɧɚ ɢ ɫɩɨɪɬɧɨɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɢɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɢɭɱɢɥɢɳɚɤɚɤɬɨ
ɢɡɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɬɨɢɦɨɛɟɡɩɟɱɚɜɚɧɟɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ
ɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɟɠɟɝɨɞɧɨɫɴɫɁɚɤɨɧɚɡɚɞɴɪɠɚɜɧɢɹɛɸɞɠɟɬɢ
ɫɟɪɚɡɯɨɞɜɚɬɧɚɛɚɡɚɬɚɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɪɚɡɱɟɬɢɡɚɛɪɨɹɧɚ
ɞɟɰɚɬɚɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɍɱɢɥɢɳɚɬɚɢɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬɡɚɬɹɯɫɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢɩɪɨɟɤɬɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɬɨɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟɢɫɩɨɪɬɚɧɚɞɟɰɚɬɚɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɜ
ɞɧɟɜɧɚɮɨɪɦɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟ
ЖЪТВАТА ПРИКЛЮЧИ
ɋɴɫ ɫɪɟɞɟɧ ɞɨɛɢɜ ɨɬ   ɤɢɥɨɝɪɚɦɚ ɨɬ ɞɟɤɚɪ ɡɚɜɴɪɲɢ
ɠɴɬɜɚɬɚɧɚɩɲɟɧɢɰɚɬɚɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨɫɴɨɛɳɢɯɚɨɬɈɛɥɚɫɬɧɚɬɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚɞɢɪɟɤɰɢɹɇɚɣɜɢɫɨɤɜɫɟɞɟɦɬɟɨɛɳɢɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɢɹɬɞɨɛɢɜɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɬɚɨɛɳɢɧɚɤɢɥɨɝɪɚɦɚ
ɨɬ ɞɟɤɚɪ В областта бяха засети 453 877 декара с
пшеница, но има 3409 декара пропаднали площи.
През миналата година средният добив е бил 613 кг.

Четири вековни дървета
в община Главиница ще
получат защитен статут
от стр. 1
около 250 години. Другото
дърво – летен дъб е в с.
Листец. Измерени са обиколките на стъблата и са
заснети GPS координатите. Дърветата са в добро биологично състояние,
имат малко изсъхнали клони
и хралупи.
РИОСВ - Русе ще състави протокол за състоянието на дърветата, ще
окомплектова и изпрати
документацията в МОСВ,
след което със заповед на
министъра растителните
обекти ще получат защитен статут.
Това не са първите защитени дървета на територията на община Главиница.
През 2008 г. със заповед на
тогавашния екоминистър
Джевдет Чакъров, Летен
дъб на възраст над 300
години, с височина над 20
метра и обиколка 3,95 м
в землището на с. Малък

Преславец е обявен за защитено дърво.
През 2012 г. също Летен
дъб, на възраст около 150
години, в землището на с.
Подлес е обявен за защитено дърво от министъра
на околната среда Нона
Караджова.
На територията на РИОСВ-Русе има 78 защитени вековни дървета. Наймногобройна е групата на
летните дъбове – общо
32. Най-старите вековни
дървета са 5 зимни дъба
на възраст от около 800
години. Растат на територията на град Исперих.
Грижата и отговорността
за състоянието на вековните дървета са на собствениците на терените,
в които виреят. Всички
обявени защитени дървета се вписват в регистри
на министерството и на
съответната инспекция и
публикувани на интернет
страницата на ИАОС. “ТГ”

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

02.08.2018 г.

От "Огненият Дунав"
към "Речни ноти"!
от стр. 1
са разпределени в различни
възрастови групи. Важно
е да се знае, че IV-та възрастова група (8-12 клас)
в категория „Индивидуални
изпълнители” e включена в
„Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища през 2018
г.", според която право на
стипендия имат ученици
класирани индивидуално на
първо, второ или трето
място на XVII Международен конкурс „Речни ноти”
- Тутракан.

Тази година за първи път
конкурсната част за изпълнителите от IV-та възрастова група, категория „Индивидуални изпълнители”
ще се проведе в два етапа.
В първия етап изпълнителят ще пее на сцената
зад спуснатата сценична
завеса, като журито само
ще чува изпълнението, без
да вижда изпълнителя. В
списъка на журито изпълнителите ще присъстват
само като номера.
Във втория етап участниците ще изпълнят втората си конкурса песен по
установения ред.

В конкурсните дни, Майсторски клас ще води популярният вокален педагог
Аделина Колева, а през свободното време за участниците е предвидена музикално-театрално-аниматорска
програма.
"Изпей "Обичам те!" на
български!" се нарича втората концертна вечер,
която ще се проведе на
Амфитеатралната сцена в
Крайдунавския парк. Тогава
своето изкуство ще представят група "Хоризонт" и
музикалните таланти на
ОЦИД.
Конкурсът ще приключи

с Гала концерт на победителите в отделните
възрастови групи и категории, където те ще получат
своите награди. Само класираните на първо място
ще получат специално изработена статуетка - символ на конкурса. Ще бъдат
връчени и няколко специални
награди на младите таланти - награда на Кмета на
Община Тутракан, на фирми
- спонсори на конкурса, награда за вокален педагог, за
най-малък участник, за найатрактивно представяне и
награда за най-добро изпълнение на българска песен.

Общински съвет-Главиница утвърди
средищни училища и детски градини

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɟɞɢɳɧɢɬɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ɢ
ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɛɹɯɚ ɭɬɜɴɪɞɟɧɢ ɫ
ɪɟɲɟɧɢɟɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨ ɧɚ  ɸɥɢ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
Ɇɨɬɢɜɢɪɚɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɚɜɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨɢɦɜɋɩɢɫɴɤɚ
ɧɚ ɫɪɟɞɢɳɧɢɬɟ ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢɢɭɱɢɥɢɳɚɡɚɭɱɟɛɧɚɬɚ
ɝɬɪɹɛɜɚɞɚɜɧɟɫɟ
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɨɬɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɞɨ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɬɝ
ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɇɟɠɞɟɬ
Ⱦɠɟɜɞɟɬ
ȼ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ
ɟɞɧɚ ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ  ȾȽ
ɋɜɋɜɄɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ ɜ
ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫ  ɢɡɧɟɫɟɧɢ ɝɪɭɩɢ ɤɴɦ ɧɟɹ ɨɬ ɤɨɢɬɨ
 ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟ
ɡɚ ɫɪɟɞɢɳɧɢ ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ȼ ɢɡɧɟɫɟɧɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ ɢ ɋɥɴɧɱɢɰɟ
ɜ ɫɁɚɮɢɪɨɜɨ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɬ
ɜɴɡɩɢɬɚɜɚɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɚɬ ɢ
ɨɛɭɱɚɜɚɬɞɟɰɚɨɬɤɨɢɬɨ
ɫɚɩɴɬɭɜɚɳɢɨɬɫɟɥɚɬɚȾɨɥɧɨ
Ɋɹɯɨɜɨ Ɇɚɥɴɤ ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ ɢ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨɤɴɞɟɬɨɧɹɦɚɞɟɬɫɤɢ

С

ɝɪɚɞɢɧɢɈɬɬɹɯɫɚɜɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɚɬɚ ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬ
ȼ ɢɡɧɟɫɟɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɉɪɨɥɟɬ ɜ ɫ Ɂɜɟɧɢɦɢɪ ɢɦɚ 
ɞɟɰɚ Ɉɬ ɫɁɚɪɢɰɚ ɩɴɬɭɜɚɬ
 ɞɟɰɚ ɚ ɜ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɚɜɴɡɪɚɫɬɫɚ
ȼ ɫ Ʉɚɥɭɝɟɪɟɧɟ ɟ ɢɡɧɟɫɟɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Ɇɢɪ ɜ ɤɨɹɬɨ ɫɟ
ɨɛɭɱɚɜɚɬ  ɞɟɰɚ ɨɬ ɬɹɯ 
ɫɟ ɢɡɜɨɡɜɚɬ ɨɬ ɫ ɉɚɞɢɧɚ ɜ
ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɫɚ 
ɩɴɬɭɜɚɳɢɞɟɰɚ
ȼɢɡɧɟɫɟɧɚɬɚɝɪɭɩɚɓɚɫɬɥɢɜɨ ɞɟɬɫɬɜɨ ɜ ɫ ɋɭɯɨɞɨɥ
ɢɦɚ  ɞɟɰɚ ɨɬ ɬɹɯ  ɞɟɰɚ
ɢɞɜɚɬ ɨɬ ɫ Ȼɚɳɢɧɨ ɚ ɜ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɚɬɚɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬɫɚ
ɋɪɟɞɢɳɧɢɬɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ɢ
ɩɪɟɡɧɨɜɚɬɚɭɱɟɛɧɚɝɨɞɢɧɚɳɟ
ɛɴɞɚɬɬɪɢɋɍȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ
ɜ ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ɉɛɟɞɢɧɟɧɨ
ɭɱɢɥɢɳɟɂɜɚɧȼɚɡɨɜɫɁɚɮɢɪɨɜɨɢɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢ
Ɇɟɬɨɞɢɣɜɫɋɨɤɨɥ
ɋɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɟ ɫɜɴɪɡɚɧɨ ɫɴɳɨ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ
ɢɡɧɟɫɟɧɚ ɝɪɭɩɚ ɜ ɫ ɋɬɟɮɚɧ

Ʉɚɪɚɞɠɚ ɢ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɝɪɚɞɚ ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɛɟ ɩɪɨɦɟɧɟɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ
ɫɝɪɚɞɚɧɚɞɟɬɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚɨɬ
ɱɚɫɬɧɚɜɩɭɛɥɢɱɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧ
ɟ ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜɬɨɪɢɹɬ ɟɬɚɠ
ɧɚ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɤɴɞɟɬɨ ɧɨɜɚɬɚ
ɭɱɟɛɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬ
ɞɟɰɚ
ɋɴɫ ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɞɨɩɴɥɧɢɯɚ
Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɢɦɨɬɢ  ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɫ ɢɦɨɬ ɜ ɫɋɭɯɨɞɨɥ ɩɪɟɞɧɚɡ-

ɜɫɹɤɨɫɥɟɞɜɚɳɨɞɟɬɟɟɤɚɤɬɨ
ɫɥɟɞɜɚɡɚɩɴɪɜɨɞɟɬɟ
ɥɜɡɚ ɜɬɨɪɨ ɥɜɡɚ
ɬɪɟɬɨɥɜɢɡɚɜɫɹɤɨ
ɫɥɟɞɜɚɳɨɩɨɥɜ
ɋɩɨɪɟɞ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚ Ɉɉ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɩɪɟɜɨɡɢɡɚɩɴɪɜɨɬɨɩɨɥɭɝɨɞɢɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨ
ɫɚɩɨɞɨɛɪɢɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ
ɰɢɮɪɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɚɞɟ ɜ ɤɪɚɹ
ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ Ɍɨɜɚ ɛɟ ɨɬɝɨɜɨɪɴɬ ɧɚ ɩɢɬɚɧɟ ɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬɧɢɤ Ɋɚɲɤɨ Ⱦɟɧɟɜ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨɜɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɫɟɫɢɹ
Ⱦɟɧɟɜɩɨɢɫɤɚɧɚɫɥɟɞɜɚɳɨɬɨ

ɧɚɱɟɧ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɢ ɢɦɨɬ ɜ
ɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɤɨɣɬɨɳɟ
ɫɟɨɬɞɚɜɚɩɨɞɧɚɟɦ
ɉɪɢɟɬɢ ɛɹɯɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɹɜɞɜɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  ɜ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɬɚɤɫɢɢɰɟɧɢɬɟ
ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɜ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ
ɨɬɩɭɫɤɚɧɟɢɢɡɩɥɚɳɚɧɟɧɚɟɞɧɨɤɪɚɬɧɢɩɚɪɢɱɧɢɩɨɦɨɳɢɡɚ
ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɧɚɪɚɠɞɚɟɦɨɫɬɬɚ ɢ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɟɰɚ
Ɋɚɡɦɟɪɴɬɧɚɬɚɡɢɩɨɦɨɳɩɪɢ
ɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚ
ɱɥ ɡɚ ɜɫɹɤɨ ɧɨɜɨɪɨɞɟɧɨ
ɢɥɢ ɨɫɢɧɨɜɟɧɨ ɞɨ ɬɪɟɬɨ ɢ

ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ ɨɬɱɟɬɴɬ ɢ ɛɚɥɚɧɫɴɬ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɮɢɪɦɚ
ȼ ɤɪɚɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɞɪ
ɋɟɛɚɯɬɢɧɏɚɥɢɞɤɨɣɬɨɟɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɈȾɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɧɚɯɪɚɧɢɬɟɜɋɢɥɢɫɬɪɚɞɚɞɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɚɤ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɫɟɞɟɣɫɬɜɚɡɚɩɪɟɞɩɚɡɜɚɧɟɨɬ
Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɤɚɱɭɦɚɩɨɫɜɢɧɟɬɟ
Ɍɨɣɩɨɜɬɨɪɢɨɬɧɨɜɨɬɨɜɚɤɨɟɬɨɫɩɨɞɟɥɢɩɪɟɞɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɦɟɞɢɢɱɟɱɚɫɬɧɢɬɟɫɬɨɩɚɧɢɟɩɨɞɨɛɪɟɫɟɝɚɞɚɡɚɤɨɥɹɬ
ɩɪɚɫɟɬɚɬɚɫɢɢɞɚɝɢɡɚɩɚɡɹɬ
ɞɨɄɨɥɟɞɚɜɴɜɮɪɢɡɟɪɚ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 30 юли 2018 г.
1 касиер – средно образование
- За стажуване
1 готвач - без изисквания за образование, 1 година
1 компютърен оператор – без изискване за заемане
опит
- За обучение по време на работа
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
3 продавачи консултанти – без изискване за заемане
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
2 сервитьори – без изискване за заемане
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
***За всички работни места трудовите договори
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в договорът е безсрочен. За учителските места се
две направления:
изисква педагогическа правоспособност.
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Образованието и общинските жилища - Започна набирането
най-дискутирани на юлската сесия на на номинации за
Общински съвет-Тутракан
Деня на правото да знам
ɦɟɫɬɧɢɹɛɢɡɧɟɫɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɬɟɞɚɛɴɞɚɬɨɛɭɱɚɜɚɧɢɬɭɤ
ɋɍ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɫɟɝɚ ɟ
ɧɚɣɝɨɥɹɦɨɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɩɨ
ɛɪɨɣɭɱɟɧɢɰɢɢɧɹɦɚɩɪɨɛɥɟɦ
ɫɩɴɥɧɹɟɦɨɫɬɬɚɧɚɩɚɪɚɥɟɥɤɢɬɟɤɨɢɬɨɫɚɫɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɧɚɫɨɱɟɧɨɫɬ
ɋɍ Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ɟ ɫ
ɩɪɨɮɢɥɢɪɚɧɢ ɩɚɪɚɥɟɥɤɢ ɫɴɫ
ɡɚɫɢɥɟɧɨ ɢɡɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɢɚɧɝɥɢɣɫɤɢ
ɟɡɢɤɢɜɧɟɝɨɫɟɨɛɭɱɚɜɚɬɭɱɟɧɢɰɢɤɨɢɬɨɫɥɟɞɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɦɭɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬɆɟɞɢɰɢ-

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɬɱɟɬ ɡɚ ɫɜɨɹɬɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɨɬɨ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɩɪɢɟ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚ
ɸɥɢ
Ɉɬ ɧɟɝɨ ɫɬɚɧɚ ɹɫɧɨ ɱɟ ɫɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ  ɪɟɞɨɜɧɢ ɟɞɧɨ
ɢɡɜɴɧɪɟɞɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɢ ɫɚ
ɩɪɢɟɬɢ  ɪɟɲɟɧɢɹ ɇɚɣ
ɝɨɥɹɦ ɟ ɞɟɥɴɬ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ
ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɨɬɨɛɳɢɹɛɪɨɣ
ɜɡɟɬɢɪɟɲɟɧɢɹɡɚɬɨɡɢɩɟɪɢɨɞ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɞɟɥɟɝɢɪɚ
ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɧɚɄɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜɡɚɢɡɞɚɜɚɧɟɧɚɁɚɩɢɫɧɚ
ɡɚɩɨɜɟɞɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɜ ɩɨɥɡɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɞɨɝɨɜɨɪ
ɡɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ
ɩɨɦɨɳ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬ Äȿɧɟɪɝɢɣɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɜ ɦɧɨɝɨɮɚɦɢɥɧɢ ɠɢɥɢɳɧɢ ɢ ɫɝɪɚɞɢ ɜ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ´
ȼ ɬɚɡɢ ɜɪɴɡɤɚ ɛɟ ɞɚɞɟɧɨ
ɫɴɝɥɚɫɢɟ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɚɫɤɥɸɱɢɞɨɝɨɜɨɪɡɚɤɪɟɞɢɬ
ɫ ÄɎɨɧɞ ɎɅȺȽ´ ɩɨ ɫɢɥɚɬɚ ɧɚ

О

ɤɨɣɬɨɞɚɩɨɟɦɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɟɧ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɞɴɥɝɫɰɟɥɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɬɪɢɩɪɨɟɤɬɚÄȿɧɟɪɝɢɣɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɜ ɦɧɨɝɨɮɚɦɢɥɧɢ ɠɢɥɢɳɧɢ ɢ ɫɝɪɚɞɢ
ɜ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ´ Äȿɧɟɪɝɢɣɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚɬɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨ
ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɫɟ ɫɚɧɢɪɚɬ ȾȽ ɉɚɬɢɥɚɧɱɨɢɈɛɳɢɧɫɤɢɰɟɧɬɴɪ
ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɢɬɪɟɬɢɹɬɩɪɨɟɤɬÄȿɧɟɪɝɢɣɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɜ ɛɥȼɴɡɯɨɞ 
ɢɛɥȼɴɡɯɨɞ
ɇɚ ɫɟɫɢɹɬɚ ɛɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɨ
ɢ ɩɪɢɟɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ
ɞɨɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɹ ɛɪɨɣ ɭɱɟɧɢɰɢ ɜ
ɩɚɪɚɥɟɥɤɢɬɟɢɡɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚ ɨɛɟɡɩɟɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɟɡ ɧɨɜɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ȼ ɋɍ Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ɧɟɞɨɫɬɢɝɚɳɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ
ɜɧɹɤɨɥɤɨɤɥɚɫɚɫɚɜɈɍɜ
ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɚɜɈɍɜɫ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥɭɱɟɧɢɰɢɉɨ
ɬɚɡɢɬɨɱɤɚɫɟɪɚɡɜɢɞɟɛɚɬɡɚ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɬɚ
ɦɟɠɞɭɞɜɟɬɟɫɪɟɞɧɢɭɱɢɥɢɳɚ
ɜɝɪɚɞɚɂɡɬɴɤɧɚɬɚɛɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ ɨɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬ
ɤɚɤɜɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɢɦɚɧɭɠɞɚ

Подписано е споразумание за
финансиране Стратегията на
МИГ "Тутракан - Сливо Поле"
от стр. 1 ɬɨɹɧɢɟɧɚɜɢɞɨɜɟɬɟɨɬɦɪɟɠɚɬɚɇɚɬɭɪɚɱɪɟɡɩɨɞɯɨɞɚ
ȼɈɆɊ ɢ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ  
ɥɟɜɚɫɚɡɚɥɨɠɟɧɢɦɟɪɤɢ
ɤɨɢɬɨɳɟɛɴɞɚɬɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢ
ɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɝ
ȼɬɚɡɢɜɪɴɡɤɚɧɚɸɥɢ
ɝɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɩɪɨɜɟɞɟɈɛɳɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɋɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɜɡɟɯɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ Ɉɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɩɪɢɟɢɨɞɨɛɪɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɬɟ
ɛɸɞɠɟɬɢɡɚɝɢɝ
ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ
ɜ ɆɁɏȽ ɩɨ ɩɨɞɦɹɪɤɚ 
ÄɌɟɤɭɳɢ ɪɚɡɯɨɞɢ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ ɡɚ
ȼɈɆɊ´ ɨɬ ɉɊɋɊ 
ɝ Ⱦɢɫɤɭɬɢɪɚɯɚ ɫɟ ɛɴɞɟɳɢ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ
ɫɪɟɳɢɜɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɋɥɢɜɨ
ɩɨɥɟ ɩɨ ɦɟɪɤɢɬɟ ɧɚ ɬɪɢɬɟ
ɍɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢ ɨɪɝɚɧɚ ɉɊɋɊ
ɝɈɉɂɄ
ɝɢɈɉɈɋɝɫɰɟɥ
ɩɨɝɨɥɹɦɨ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɧɟ
ɧɚɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚɡɚȼɨɞɟɧɨɨɬ
ɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢ ɩɨ ɞɨɛɪɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɚɬɚɨɛɳɧɨɫɬɧɚɬɟɪɢɬɨ“ТГ”
ɪɢɹɬɚɧɚɆɂȽ

ɧɢ ɧɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ÄɈɤɨɥɧɚ ɫɪɟɞɚ´ ɢ ɧɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Äɂɧɨɜɚɰɢɢ
ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ´ ɡɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ
ȼɨɞɟɧɨɨɬɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɨɛɳɢɧɢ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɢ ɋɥɢɜɨ ɩɨɥɟ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɟ  
 ɥɜ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ ɟ ɫ
ɦɧɨɝɨɮɨɧɞɨɜɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɢ ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɬ ɩɨɪɟɞɢɰɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɪɟɳɢ ɢ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɆɂȽ ÄɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɥɢɜɨɩɨɥɟ´ɧɚɭɫɩɟɲɧɨɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɩɪɨɟɤɬɩɨɩɨɞɦɹɪɤɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɟɚɧɤɟɬɢɪɚɧɟ
ɧɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟɫɬɪɚɧɢɫ
ɨɝɥɟɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɬɟ ɦɟɫɬɧɢ
ɧɭɠɞɢɈɬɨɛɳɚɬɚɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɥɜɫɚɩɥɚɧɢɪɚɧɢɡɚ
ɦɟɪɤɢɜɩɨɞɤɪɟɩɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɡɚɪɚɫɬɟɠɧɚɦɚɥɤɢɢɫɪɟɞɧɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɨɬ
ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚÄɂɧɨɜɚɰɢɢɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ´
ɥɟɜɚɫɚɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɩɪɢɪɨɞɨɡɚɳɢɬɧɨɬɨɫɴɫ-

ɤɨɧɬɪɨɥɢɩɪɨɜɟɪɤɢɨɬɫɬɪɚɧɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɨ ɠɢɥɢɳɚɬɚ ɫɟ ɩɨɥɡɜɚɬ Ⱦɚɞɟɧɢ
ɛɹɯɚ ɩɪɢɦɟɪɢ ɡɚ ɧɚɟɦɚɬɟɥɢ
ɤɨɢɬɨɪɚɛɨɬɹɬɜɱɭɠɛɢɧɚɢɥɢ
ɜɞɪɭɝɢɪɚɣɨɧɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹɚ
ɜɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟɠɢɥɢɳɚɬɚɢɦ
ɫɬɨɹɬɩɪɚɡɧɢ
ɇɚɬɚɡɢɫɟɫɢɹɛɟɞɨɩɴɥɧɟɧɚ
Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ
ɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɢ ɩɪɢɟɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ
ɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢɫɞɟɥɤɢ
ɋɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟɩɪɢɟɯɚɪɟɲɟ-

от стр. 1 политиките на национално
и местно ниво. Така ПДИ
се стреми да окуражава
и вдъхновява търсещите
достъп до обществена
информация.
Номинациите са начин
да покажем добри практики и модели, създадени
от институциите, за да
улеснят достъпа до информация за граждани и да
увеличат прозрачността и
отчетността си.
А антинаградите имат
порицателен и дисциплиниращ ефект.

по ЗДОИ; Журналистически материал, свързан
с правото на достъп до
информация, Институция,
най-добре организирала
предоставянето на достъп до информация.
Две са Антинагради,
с които се отличават
"заслужили" институции:
“Катинар” - за институция, която нарушава
правата на гражданите и
възпрепятства свободния
достъп до информация и
“Вързан ключ” - за най-абсурдно и смешно решение
по ЗДОИ.
Вашите номинации може
да предлагате до 16 септември 2018.
Както всяка година, наградите ще бъдат връчени
на специална церемония,
която ПДИ ще проведе на
28 септември 2018.

28 септември - Денят на
правото да знам
ɧɚȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɂɤɨɧɨɦɢɤɚ
Ɉɬ ɞɢɫɤɭɫɢɹɬɚ ɫɬɚɧɚ ɹɫɧɨ
ɱɟ ɬɟɦɚɬɚ ɡɚ ɛɴɞɟɳɟɬɨ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɪɚɡɢɫɤɜɚɧɚɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɫɪɟɳɚ
ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɛɢɡɧɟɫɚɢɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɤɨɢɬɨɩɪɢɟɦɚɬɤɪɚɣɧɢɬɟ
ɪɟɲɟɧɢɹɩɨɬɟɦɚɬɚ
Ɋɚɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɢɦɚɲɟ ɢ ɩɪɢ
ɨɛɫɴɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɇɚɪɟɞɛɚɬɚɡɚɪɟɞɚɢɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɨɛɳɢɧɫɤɢɠɢɥɢɳɚ
ɂɡɬɴɤɧɚɬɨ ɛɟ ɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɧ

ɧɢɟɞɚɛɴɞɟɨɬɩɭɫɧɚɬɚɰɟɥɟɜɚ
ɩɨɦɨɳ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ  ɤɭɛɢɤɚ
ɞɴɪɜɚɡɚɨɝɪɟɜɡɚɜɫɟɤɢɜɟɬɟɪɚɧɨɬɜɨɣɧɢɬɟɬɟɫɚɦɚɜ
ɨɛɳɢɧɚɬɚɢɧɚɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
ɜɨɟɧɧɨɢɧɜɚɥɢɞɢɚɩɨɤɭɛɢɤɚ
ɞɴɪɜɚɳɟɩɨɥɭɱɚɬɫɴɩɪɭɝɢ
ɧɚɩɨɱɢɧɚɥɢɜɟɬɟɪɚɧɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɜ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɨɬɨ Ɉɛɳɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ
ȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚɩɨȼɢɄɳɟɛɴɞɟ
ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɚɩɪɢ
ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɬɨɣ ɞɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɟɝɨɡɚɦɟɫɬɜɚɆɢɥɟɧ
Ɇɚɪɢɧɨɜ
ɋɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚɚɜɝɭɫɬ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 44/31.07.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект: Подробен
устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват 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 (имоти:
с идентификатор 73496.501.3816 и идентификатор 73496.501.3815
по КККР-Тутракан).
С проекта се предвижда:
Съществуващият УПИ III-отреден за „Бетонов възел-БКС” да се
раздели, като от него се обособят два нови урегулирани поземлени
имоти - УПИ ХVIII-3815 с площ от 1 602 кв.м. и III-3845 с площ от 7
547 кв.м. Запазва се одобрената улична регулация.
В резултат, на което се получават следните предаваеми места (от
разделянето на УПИ III и запазване на одобрената улична регулация):
- 29 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор
73496.501.326, кв.69 - улица (ул.Сливница), Общинска собственост,
предаващи се към нов УПИ ХVIII-3815;
- 252 кв.м. (с проектен идентификатор 73496.501.3846), представляващи част от имот с идентификатор 73496.501.3845, кв.69,
Общинска собственост, предаващи се към нов УПИ ХVIII-3815;
- 62 кв.м, представляващи част от имот с идентификатор
73496.501.326, кв.69 - улица (ул.Сливница), Общинска собственост,
предаващи се към нов УПИ III-3845.
Устройствената зона не се променя.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от съобщението
да се запознаят с изработеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Денят на правото да
знам се отбелязва на 28
септември от застъпниците за свобода на
информацията по целия
свят. На този ден през
2002 Г. бе създадена Международната мрежа на
застъпниците за свобода
на информацията на конференция, проведена от
ПДИ в София. ПДИ е сред
основателите и активен
член на Мрежата оттогава. Бе решено денят на
създаването на Мрежата
да се отбелязва, за да се
популяризира значението
на правото да се знае
и ползата от свободния
достъп до информация за
гражданското общество,
за доброто управление, за
бизнеса.

Защо да номинираме?
Номинациите за Деня на
правото да знам са силно
средство за популяризиране на случаи на граждани,
НПО и журналисти, в които са търсили информация
с голяма обществена значимост, допринесли са за
промяна в средата и/или

Как да номинираме?
Категориите за наградите са шест. Ако имате
предложения за номинации, може да използвате
електронната форма към
всяка отделна категория
http://www.righttoknowday.
net/nominations/ . За да
бъдат разгледани от журито, номинациите трябва да бъдат обосновани
съобразно публикуваните
критерии.
Жури ще определи победителите в отделните
категории.

Подкрепете ПДИ в
провеждането на
28 септември 2018
Програма Достъп до
Информация започна набирането на средства за
провеждането на 16-та
церемония по връчване на
награди по повод Международния ден на правото да
знам в България.
Всеки може да подкрепи
Шампионите за свобода на
информацията в България,
като ни помогне да съберем необходимата за провеждането на церемонията по връчване на награди
сума чрез платформата
Indiegogo или на банковите
сметки на фондацията до
10 септември 2018.
Може да направите това
на нашите банкови сметки
в УниKредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG77 UNCR
7630 1022 5620 87
IBAN (EUR): BG42 UNCR

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 43/31.07.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е издадена Заповед №РД-04-1019/27.07.2018
г. на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава да се изработи проект: Подробен устройствен
план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на поземлен
имот с идентификатор 73496.501.2018 от КККР на
гр.Тутракан; кв.82 от План за улична регулация на
гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006
год. на Общински съвет гр.Тутракан.
Възложител на проекта е М.Г.Д. и Л.Г.Д.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Тутракан не е случаен град
/размисли след празника/
Анастасия ЯКОВА
едмият проект на „Огненият Дунав” завърши!
Всеки ден от седмицата
ни изненада с различни концерти и различни емоционални
преживявания. Всичко отмина!
Остават спомените и размислите!
Началото бе поставено във

С

опери на известния тенор Бойко
Цветанов.
На колко много красота, емоции и настроение се наслади
публиката на уникалните танцови състави на Китай и Венецуела
следващата вечер. Аплодисментите не стихваха! Разбира се, с
много обич публиката аплодира
и изпълненията на нашите тан-

ɐɜɟɬɟɥɢɧɄɢɪɨɜɩɨɛɟɞɢɬɟɥɜ
ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨɬɨɩɪɟɩɥɭɜɚɧɟɧɚɪȾɭɧɚɜ

ди за победителите във всяко
състезание.
Празниците свършиха, но
емоциите още дълго ще живеят.
Започват анализите и мислите
за значимостта на форума - ТутɆɥɚɞɢɹɬɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɃɨɪɞɚɧɆɚɪɤɨɜ
ракан има ли полза от толкова
ɛɟɝɨɫɬɧɚɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ
шум, се питаме ние? Да, и то
цьори
от
„Дунавска
младост"
вторник - 24 юли, с постановка
не малка!
на театър „Искри и Сезони", - Тутракан.
Празника събира близки хора,
Четвъртата вечер бе посвете- роднини на тутраканци. Каква
„Втори меден месец". Удовлетна
на
известните
„стари
муцуни"
ворения останаха у двете страни! Артистичният екип от Искра - „Тоника Домини" и „ФондацияСимволично преплуване
та". На откритата сцена видяхме

на р. Дунав

1. Цветелин Яворов Киров
2. Александър Пламенов
Николов
3. Димитрий Владимиров
Георгиев

Воден слалом на тихи
води с едноместен каяк
1. Красимир Атанасов
2. Екатерина Николова-

ȼɨɬɛɨɪɚɧɚɫɟɦɄɚɥɢɧɚɢɆɢɯɚɢɥɆɢɯɚɣɥɨɜɢɛɹɯɚɨɳɟ
ɜɧɭɱɤɚɬɚɢɟɬɧɨɥɨɝɴɬɃɨɪɞɚɧɄɚɫɚɛɨɜ
Ɋɭɦɴɧɟɰɚɫɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɫɟɫɧɢɦɚɡɚɫɩɨɦɟɧɫɬɹɯ

Радева, Антон Радичев и другите
актьори не за първи път са в
града ни. Личеше желанието им
да са с нас! И тутраканската публика с реакциите и аплодисментите показа своето отношение.
Сряда вечерта бе необикновена! Концерт „Класика над
Дунав”! Освен на струнния квартет "Сезони" се насладихме и на
класическите арии от известни

и слушахме изпълненията на
познати личности - дует Гюлмезови, Ева от „Тоника”, а във
"Фондацията” - Иван Лечев и
Кирил Маричков. Заедно с тях
бе и изгряващата силистренска
звезда Йордан Марков.
Кулминацията на ”Огненият
Дунав” бе в съботния ден - Художествена изложба в Обредния
дом, игри, музика, състезания!
Не липсваха заслужените награ-

ɉɪɢɹɬɟɥɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧȿɜɝɟɧɢȻɭɞɢɧɨɜ
ɏɪɢɫɬɨɆɭɬɚɮɱɢɟɜɢɋɬɚɧɢɦɢɪȽɴɦɨɜ

по-голяма радост от това! А
колко още много хора идват без
да имат познати! Всяка дейност
се съпътстваше от радио, телевизия, журналисти от вестници!
Това е авторитет, известност,
с която се гордеем. Чувстваме
се като значима част от майка
България! Тутракан живее и то
активно, на нужното интелектуално ниво!
Първо - Тутракан се утвърждава като атрактивен туристически и исторически център!
Това ни създава самочувствие
и гордост!
Второ - на този празник много талантливи тутраканци се
изявяват - млади художници,
приложни изкуства, танцьори,
певци!
Трето - на практика се доказва
значимостта на риболова в този
край! Развеселиха ни игри,
свързани с риболова, конкурсът
за най-вкусна рибена чорба
предизвиква емоции и желание
на всички да опитат от чорбите,
да направят сравнения какво са
приготвили популярни личности
като готвачи. Къде другаде ще
опитате кметската рибена чорба

от нашия кмет д-р Димитър Стефанов и от кмета на с.Шуменци
- Калина Михайлова, от мидите
на Цонко Цонков, мамалигата
на румънците от побратименото
селище Кирнодж.
Четвърто - чрез импровизираните ресторанти на открито
и други лавки се стимулираха
търговците.
Пето - много дарители от
Цанева
3. Николай Иванов

Спортен риболов
1. Владислав Върбанов
2. Хубанчо Христов
3. Николай Ройбов

Преодоляване на греда
над реката
1. Тодор Кръстев
2. Евгени Трифонов
3. Николай Иванов

02.08.2018 г.

Дарителите,
благодарение на които бе
осъществен "Огненият Дунав"-2018!
1. "Т.А.Т." ООД, Пламен Николов
2. Пламен Добрев
3. Димо Денчев
4. Иван Ангелов
5. Венцислав Танчев
6. Георги Пенев
7. Димитър Карамитрев
8. "Аким Стар"
9. "Инерт" ООД, Борислав Георгиев
10. Д-р Любомир Бойчев
11. Венци Статев
12. Иван Костанцалиев
13. Ротари Клуб Тутракан
14. "Санси" ООД, д-р Симеонов
15. Славчо Балкански
16."Едрина" ООД, Николай Николов
17. Държавно Горско Стопанство-Тутракан
18. ЗК "Христо Ботев-92", Тутракан
19. "ВиК Бунар" ЕООД
20. "БТК" ЕООД
21. Мартин Петров Великов
22. "ШЕЛ", Пламен Стоянов
23. Стив Хараламбиев
24. "Пътстрой монтаж", Димо Мирчев
25. Групата общински съветници от ДПС в Общински съвет-Тутракан
26. "Задгранично строителство"-Силистра, Евгени
Георгиев
27. Екоефект 2008" ООД, Калинка Цонева

Приключенско състезание "Опознай Тутракан"
1. Яна Куцарова и Денислав Маринов
2. Отбор "Friends"
3. Отбор "Хотел Трансилвания"

Конкурс за най-вкусна
рибена чорба
1. Етнографски музей на
дунавския риболов и лодкостроене

им!
Шесто - празникът обедиместния бизнес се включиха
в осъществяване на празника, ни хората! Нямаше партийни
който се осъществи благодаре- реплики или подхвърляния!
ние и на техни средства, хвала Усмивки, весели контакти, удо-

2. Исторически музей
3. КПД "Родно Лудогорие"
Специални награди:
- Най-добре аранжирана
рибена чорба - сем. Калина
и Михаил Михайлови от с.
Шуменци
- Най-бързо приготвена
рибена чорба (45 мин.) КПД "Родно Лудогорие"
- Най-добра чуждестранна рибена чорба - Кирнодж,
Румъния
- Властелин на скарата
- отборът на Шеф Митко
от БГ радио води всяка вечер
празниците! Неговият прекрасен глас допълни колорита и
рекламата на празника, като
направляваше и създаваше
настроения! Слушателите от
България и чужбина чуват за
Тутракан и за хората в него!
Каква гордост за малкия ни
град! Това ще ни помага и в
бъдеще да мислим и живеем
по друг начин, като се срещаме
- да се усмихваме, да знаем, че
ТУТРАКАН не е случаен град!
Град с минало, и град с бъдеще!

Ɉɬɛɨɪɴɬɧɚȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹɦɭɡɟɣɩɨɛɟɞɢɬɟɥɜɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɡɚɧɚɣɜɤɭɫɧɚɪɢɛɟɧɚɱɨɪɛɚ

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜɄɦɟɬɴɥɚɢɧɟɝɨɜɢɬɟɦɢɞɢɧɚɬɸɪ

влетворени реакции, възхищения от добрата организация,
срещи на отдавна невиждани
близки и познати - това бе "Огненият Дунав"!
Седмо - необикновеното огнено и светлинно шоу изпълни
с възхита присъствалите! Не
може всички да не изпитаме
гордост от организацията на
ниво, която ни дава самочувствие, че и ние сме хора на света! Организацията дължим на
местния кмет, Общината, музея,
Читалището и ОЦИД.
Не на последно място да
споменем, че не случайно Наско

ɇɚɫɤɨɨɬȻȽɊɚɞɢɨɟɞɢɧ
ɩɪɟɤɪɚɫɟɧɜɨɞɟɳ

02.08.2018 г.

"Фондацията" е българска рок група, в чийто
състав са все известни
имена на музиканти - Кирил
Маричков, който познаваме от група "Щурците" и
чийто основател е той,
Иван Лечев от група ФСБ,
Дони - от група "Атлас" и
дуета с Момчил, Славчо
Николов - китаристът на
Б.Т.Р. и барабанистът Венко Поромански - познат от
група "Те". Те бяха част от
тазгодишното издание на
"Огненият Дунав".
В Тутракан "Фондацията" даде пресконференция,
на която любезно разказаха своята творческа
история. Оказа се, че те
са изнесли повече концерти в чужбина - буквално
по целия свят, и техните
песни се харесват както
на българите, така и на
чужденците, които посещават техните концерти.
Първият им концерт е на
30 април 2013 г. На 24 май
2013 г. свирят на годишните музикални награди
на БГ Радио. През есента
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същата година заминават
на турне в САЩ и Канада.
Групата посещава Лос Анжелис, Лас Вегас, Сиатъл
Сан Франциско, Ню Йорк,
Чикаго и Детройт в САЩ
и Торонто и Монреал в
Канада.
През 2014 г. след поредица концерти в България, "Фондацията" отново
заминават на турне в
САЩ и Канада. Този път
концертират в Отава,
Монреал, Торонто, Калгари, Ванкувър, Сиатъл, Сан
Франциско, Лос Анжелис,
Лас Вегас, Далас, Чикаго,
Хюстън, Маями, Тампа,
Атланта, Вашингтон, Ню
Йорк и Бостън. На 10 ноември Фондацията изнасят
концерт пред 15 000 души в
зала Арена Армеец в София.
През 2015 г. Фондацията
правят концертно турне
в Европа. Изнасят концерти в Париж, Брюксел,
Люксембург, Лондон, Виена,
Мюнхен, Цюрих, Милано,
Амстердам, Франкфурт,
Берлин, Мадрид и Хатива.
Същата година концерти-

рат и в Тел Авив. През 2016
г. са на концертно турне
в Австралия и Нова Зеландия, в градовете Мелбърн,
Аделаида, Бризбейн, Сидни
и Оукланд.
През есента на 2016 г.
правят национално турне
в повечето от по-големите български градове, а
през месеците ноември и
декември концертират в
Катар, Дубай и в Москва.
На 27-ми януари 2017 г. изнасят първия рок-концерт
в историята на Кувейт.
Същата година правят
второ, европейско турне с
концерти във Франкфурт,
Амстердам, Брюксел, Мюнхен, Цюрих, Карлсруе, Палма де Майорка, Барселона,
Гандия, Малага, Лондон,
Виена, Прага и Кипър, а
през 2018 г. правят първото, околосветско турне на
българска група. Изнасят
концерти в Токио, Сеул,
Хонолулу, Сан Франциско,
Сан Диего, Финикс, Денвър, Минеаполис, Отава,
Монреал, Торонто, Ню Йорк
и Хамбург.
ɚɧɞɨɥɢɧɟɧ ɤɜɚɪɬɟɬ
ɋɟɡɨɧɢ ɟ ɜ ɫɴɫɬɚɜ
Ƀɨɚɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ±
ɦɚɧɞɨɥɢɧɚ ȿɜɞɨɤɢɹ Ȼɨɛɨɰɨɜɚ ± ɦɚɧɞɨɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɉɟɬɪɨɜ±ɦɚɧɞɨɥɚɢɋɥɚɜɱɨ
ɇɢɤɨɥɨɜɤɢɬɚɪɚ
ȼɴɜ ɜɟɱɟɪɬɚ Ʉɥɚɫɢɤɚ ɧɚɞ
Ⱦɭɧɚɜɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɱɭɞɟɫɧɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɧɚɩɨɩɭɥɹɪɧɢ
ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɢɢɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɦɟɥɨɞɢɢɇɚɱɚɥɨɬɨɛɟɫɆɚɥɤɚ
ɧɨɳɧɚ ɦɭɡɢɤɚ ɧɚ Ɇɨɰɚɪɬ ɚ
ɩɨɤɴɫɧɨ  ɬɚɧɝɨɬɨ ɨɬ ɮɢɥɦɚ
ɍɯɚɧɢɟ ɧɚ ɠɟɧɚ ɋɴɳɚɬɚ
ɜɟɱɟɪ ɝɨɫɬ ɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɛɟ
ɢɬɟɧɨɪɴɬȻɨɣɤɨɐɜɟɬɚɧɨɜ
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ксвокалистът на емблематичната група "Рейнбоу" - Дуги
Уайт, бе гост-изпълнителят по време на кулминационния ден на "Огненият
Дунав". Блестящ концерт,
който събра феновете на
рока от цялата страна на
дунавския бряг в Тутракан. Дуги Уайт бе заедно с
група „Джон Стийл“ („John
Steel”), с която представи
песните от втория им
съвместен албум, както
и популярни парчета на
Рейнбоу и други рок банди.
Миналата година Дуги
Уайт и „Джон Стийл“
издадоха първия си албум
- "Еverything or nothing”
(Всичко или нищо). Текстописец е Дуги Уайт,
той е изработил изцяло и
вокалните линии, това се
отнася и за втория албум.
В Тутракан те дадоха
пресконференция за медиите.

Е

М

ɈɝɧɟɧɢɩɟɫɧɢɢɬɚɧɰɢɤɪɚɣȾɭɧɚɜɫɮɨɥɤɥɨɪɧɢɫɴɫɬɚɜɢɨɬɄɢɬɚɣɢȼɟɧɟɰɭɟɥɚɡɚɟɞɧɨɫ
ɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟɨɬɌɎȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ

сем български художници са участниците
в тазгодишното издание на пленера "Реката",

О

който е част от "Огненият Дунав" в Тутракан. В
крайдунавския град, майсторите на четката тво-

риха една седмица заедно
с младите художници от
Школата по изобразително
изкуство към ОЦИД с ръководител Аурел Стоянов.
Пленерът бе финализиран
с изложба на платната на
проф. Димитър Чолаков,
проф. Димитър Рашков,
проф. Бисера Вълева, Йордан Калчев, Боян Боев, Янко
Янев, Владимир Запрянов,
Снежана Велинова и двете
Симони от Школата, която
бе открита на 28 юли в залата на Обредния дом.
Кметът на Тутракан д-р
Димитър Стефанов откри
изложбата и бе категоричен, че двете тутракански
момичета ще надминат
своите учители.

6

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

02.08.2018 г.

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

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№РД-04-1026/30.07.2018 г.
гр. Тутракан

№РД-04-1027/30.07.2018 г.
гр. Тутракан

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/, чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във
връзка с 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 №596 по Протокол №42 от 31.05.2018 год.
на Общински съвет гр.Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.3, с
площ от 57,60 кв. м, находящ се в гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88,
УПИ-I, в едноетажна сграда №7, разположена в поземлен имот с
идентификатор №73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед №РД18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, при граници и съседи:
север - зид към имот №73496.501.2304, изток - зид към обект №
73496.501.2304.7.4, юг - зид към имот №73496.501.2304, запад - зид
към обект с №73496.501.2304.7.2, /съгласно АОС№591/26.05.2010 г./
с предназначение за търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години,
както следва:
1.1. Начална тръжна месечна наемна цена – в размер на 131,66 лв.
/сто тридесет и един лева и 66 стотинки/ без ДДС. В наемната цена
не са включени разходите за вода и електрическа енергия.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща
постигнатата на търга наемна цена на имота и начислен ДДС в 14
/четиринадесет/ дневен срок от дата на връчване на заповедта по
чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”,
клон Русе.
2. Специални условия - няма ;
3. Търгът да се проведе на 24.08.2018год. от 9:30 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на
100,00 лв. /Сто лева/, се внесени по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”,
клон Русе, в срок от 03.08.2018 г. до 15:00 ч. на 23.08.2018 г., без да
се дължат лихви за периода, през който сумите по депозита са били
законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 13,16 лв. (Тринадесет лева и
16 стотинки)
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 в Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности" срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на
касата към информационния център по сметка на Община Тутракан:
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБАД”, клон Русе в срок от 03.08.2018 г. до 15:00 ч. на 23.08.2018 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 описании 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 23.08.2018 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/схема 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. 6.
3. Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16:00
ч. на 23.08.2018 г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на
кандидати, търгът да се проведе на 31.08.2018 г., от 09:30 ч. в
заседателната зала на общината. Тръжните книжа се предоставят
от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности", срещу
12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център
по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 27.08.2018 г. до 15:00 ч. на 30.08.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.I.4 се внася
в срок от 27.08.2018 г. до 15:00 ч. на 30.08.2018 г.
Краен срок за подаване на тръжните документи за участие в повторен търг - 16:00 ч. на 30.08.2018 г. в ОЦУИГ на Община Тутракан.

ННа основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/, чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във
връзка с 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 №597 по Протокол №42 от 31.05.2018 год.
на Общински съвет гр.Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.5, с
площ от 49,28 кв. м, находящ се в гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88,
УПИ-I, в едноетажна сграда №7, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед №РД18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, при граници и съседи:
север - зид към имот №73496.501.2304, изток - зид към обект №
73496.501.2304.7.6, юг - зид към имот №73496.501.2304, запад - зид
към обект с №73496.501.2304.7.4, /съгласно АОС№590/26.05.2010 г./
с предназначение за търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години,
както следва:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 125,28 лв.
/сто двадесет и пет лева и 28 стотинки/ без ДДС. В наемната цена не
са включени разходите за вода и електрическа енергия.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща
постигнатата на търга наемна цена на имота и начислен ДДС в 14
/четиринадесет/ дневен срок от дата на връчване на заповедта по
чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код: 444100 в “ЦКБ-АД”,
клон Русе.
2. Специални условия - няма;
3. Търгът да се проведе на 24.08.2018 год. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на
100,00 лв. /Сто лева/, се внесени по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”,
клон Русе, в срок от 03.08.2018 г. до 15:00 ч. на 23.08.2018 г., без да
се дължат лихви за периода, през който сумите по депозита са били
законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване : 12,52 лв. (Дванадесет лева
и 52 стотинки)
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 в Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности" срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на
касата към информационния център по сметка на Община Тутракан:
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБАД”, клон Русе в срок от 03.08.2018 г. до 15:00 ч. на 23.08.2018 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 описании 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 23.08.2018 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/ схема 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. 6.
3. Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16:00
ч. на 23.08.2018 г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на
кандидати, търгът да се проведе на 31.08.2018 г., от 10:00 ч. в
Заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят
от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности", срещу
12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център
по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 27.08.2018 г. до 15:00 ч. на 30.08.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.I.4 се внася
в срок от 27.08.2018 г. до 15:00 ч. на 30.08.2018 г.
Краен срок за подаване на тръжните документи за участие в повторен търг - 16:00 ч. на 30.08.2018 г. в ОЦУИГ на Община Тутракан.

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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
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Забавна астрология

Лъв
иналата седмица
кървавата Луна и
Марс направиха
страхотен спектакъл. И
то - по време на „Огненият Дунав”. И то - по време
на зодията Лъв. Някои си мислеха какви ли нещастия ще ни донесе това явление, но благодарение на
Лъва, времето беше чудесно, а песните от концерта
завладяващи. И чак на румънците им миришеше на
кебапчета.
Така е, по време на Лъва всичко е чудесно. И бебетата, които се раждат са най-прекрасните, най-умните,
най-ревливите, изобщо най-най-най. От опит го зная.
Въобще не случайно зодия Лъв е през лятото. Топлота, ведрина, спокойствие, това е характерно за
представителите на тази зодия. И най-важното умеят да разказват вицове. Обаче, техните са само
интелектуални. Всякакви простотии и перверзии се
избягват и заобикалят. На някои не им харесват
захаросаните приказки. Предпочитат по пиперливи.
Веднъж казах на един Лъв:
- Бе, разкажи нещо по така, че да се засмее човек!
Голям зор беше докато Лъвът разбере какво е това
„по така” и след няколко дни радостно каза:
- Сега ще ти разкажа нещо по така. Един мъж и
една жена… ъ-ъ-ъ... Забравих. За пръв път забравям
виц - каза съкрушено Лъвът.
От тогава не съм го чул да разказва вицове. Май
убих един артист. Много ми е гадно. Та, когато един
Лъв разказва вицове, смейте се каквито и да са те.
Даже интелектуални.

М

Астрологът

Сканди

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

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

СУДОКУ

СМЯХ
Отегчена съпруга мрънка на
- И каква да е тя?
мъжа си: - Абе, ти няма ли поне
- Пред мен - бутилка водка, а аз
веднъж да ме изчукаш като хо- не съм я отворил.
рата?
- А такаааа, я да чуем сега име- Коя жена е почтена? - пита
ната на тия хора!?
радио Ереван, а радио Париж
отговаря: - Тази, която има съпруг
Днес в подлеза на ЦУМ не дадох и любовник.
на един глухоням пари и той ме
- Ама тази жена е покварена!
напсува. Такъв съм си, мога да - възмутено казва радио Ереван.
излекувам всичко...
- Не, покварена е тази, която има
съпруг и много любовници.
- Как се пише "Жена ти е засмя- Това не е ли развратна? - учудна." или "Жената ти е за смяна."? ва се радио Ереван.
- Развратна е тази, която няма
Гордея се с двама души: Гагарин съпруг, но има много любовници.
и Нютон. Единият се е опитал да
- Как, такава е пропаднала...
избяга от планетата, а другият е
- Пропадналата няма нито съдоказал, че номерът няма да мине. пруг, нито любовник.
- Е, това е самотна....
Режисьор се кара на сценари- О, не, грешите, самотна е тази,
стите на сапунен сериал: - Нека- която има съпруг и няма любовник.
дърници такива, каква е тая скука,
дето сте я написали бе! Я вземете
Мащехата към Снежанка: - Ау,
и убийте Идалго, или отровете изглеждаш ми надебеляла. Мога
Хелена, или пък някой да застреля да ти кажа една убийствена диета
Хосе... Изобщо - вкарайте малко с ябълки...
живот в тоя филм!
- Докторе, болен съм. Жена ми
Психотерапевт съветва пациент: ми изневерява, а не ми никнат
- Вечер, като влезете в спалнята, рога!
оставете отвън всичките си не- Няма проблем, здрав си. Това
приятности.
за рогата е само метафора!
- Докторе, мислите ли, че жена
- Ох, слава богу! Аз си мислех, че
ми ще се съгласи да спи на стъл- е заради липса на калций...
бището?
- E*ахти гората! Няма да се учудя
Руснак позира на художник за ако излезе някое диво прасе...
портрет: - Искам да ме нарисувате
- Знаете ли, няма да се записвам
в героична поза!
повече при вас за епилация.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Повдигнатият воал

това томче са събрани две от найсилните произведения на английската писателка Мeри Ан Евънс
(1819–1880), влязла в
световната книжовна
съкровищница с литературния си псевдоним
Джордж Елиът. Те разкриват разностранната
й белетристична дарба
с размах да рисува реалистични платна на
живота в провинциална
Англия в зората на XIX
век и с тънък психологизъм да вниква в дебрите
на човешката природа с
нейните странности и
неведоми тайни.
„Сайлъс Марнър“ (1861) е
притча за преобразяващото въздействие на дълбоката човешка обич. Тъкачът
Сайлъс е странник, отшелник без корени, когото

В

местните жители
възприемат като
паяк, който неуморно тъче, тласкан от вътрешен
инстинкт. Натрупаните жълтици
нямат за него друга
стойност, освен
да радват душата
му с блясъка си.
Загубата на златото го съкрушава
напълно, но едно
златокосо детенце,
пролазило само в
снега до дома му,
ще го върне отново
към живота. Драмата на Сайлъс е
описана на богат
социален фон. Под
различни заглавия
“Сайлъс Марнър“ е
филмиран нееднократно и дори се
смята за един от
най-филмираните класически произведения.
В новелата „Повдигнатият воал“ (1859) Елиът
замества традиционния
„всезнаещ“ разказвач с
герой, надарен със свръхестествената способност да
чете мислите на околните.
Той не успява да проникне
единствено в съзнанието
на една млада жена и затова се влюбва до полуда
в нея. Тази любов обаче го
довежда до фатален край.
Поради новаторския си
заряд „Повдигнатият воал“
е най-четената творба на
Джордж Елиът в края на ХХ
и началото на ХХI век.

ЩУРА въпросителница
1. По колко паяка изяждат хората през живота
си докато спят?
а/ по осем
б/ по нито един
в/ по два
2. Колко калории ще изразходвате за час ако
удряте главата си в стената?
а/ 100
б/ 150
в/ 10
3. Каква ще стане златната рибка, ако я държите в стаята?
а/ тъмна
б/ бяла
в/ ще си остане златна
4. Калка време могат да спят охлювите?
а/ три дни
б/ три месеца
в/ три години
5. С какво усещат вкуса пеперудите?
а/ с крилата си
б/ с носа си
в/ с краката си
6. Кой освен хората усещат удоволствие от секс?
а/ делфините
б/ вълците
в/ сърните
7. Кой е изобретил ножицата?
а/ Леонардо да Винчи
б/ Иван Иванов
в/ Иван Петров
8. Колко по силно е обонянието на кучетата
от това на човека?
а/ 600
б/ 1000
в/ 2000
9. Къде косата на жената е собственост на
мъжа?
а/ в щата Мичиган
б/ в Тутракан
в/ в Никарагуа
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. А; 3. А; 4.
А; 5. А; 6. В; 7. Б; 8. В;

02.08.2018 г.

Агроаптека "Арас Агро",
с.Калугерене

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

Мамо,прочети ми!
ƧǋǈǇǋǉǅǈǋǇǋǈǇǋǎǈƽǁǇǋ
еца, чували ли сте дят,
стихотворението
те за нас се рано будят.
„При мама и при
Щом очите си отворим,
татко” от Чичо Стоян?
със кого ще заговорим?
Ако не сте, ето го:
С нашта мама, кротка,
мила,
Колко мило, колко сладко
със зората подранила.
е при мама и при татко!
Тихо татко да събуди Те за нас се много труда отиде да се труди,

Д

да печели и
набави
дрехи и
обувки здрави,
и тетрадки, и писалки
за дечицата си малки…
Колко мило, колко сладко

е при мама и при татко!

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
2 август - Сезен ПОСИ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
2 август - Елена АТАНАСОВА, Художествен ръководител на ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
2 август - Владимир ДИМИТРОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 август - Гина ДОЙКОВА, Чистач, ДГС-Тутракан
4 август - Димитър ДИМИТРОВ, гр.Дулово
4 август - Гюнюл ДАИЛ, Кмет на с. Бреница, община
Тутракан
6 август - Антоанета ФИЛЕВА, Гл.експерт "Опазване
на околната среда", Община Тутракан
6 август - Татяна ДИМИТРОВА, Гл.спец. "Геодезия и
кадастър", Община Тутракан
7 август - Ивелин КОСУЛИЕВ, Тех.р-л на обект, ДГС-

Тутракан
8 август - Вероника КОЦЕВА, Лесничей, ДГС-Тутракан
8 август - Сафи МУСТАФА - Кмет на с. Богданци,
община Главиница
8 август - Айля МУРАД - Секретар на МКБППМН, Община Главиница
8 август - Мария ЛИСКОВА, Мед.сестра, ДГ "Полет",
Община Тутракан
9 август - Красимир СТОЯНОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 август - Николай НИКОЛОВ, Общински съветник
от ГЕРБ, ОбС-Тутракан, Ротари Клуб Тутракан, "Едрина"
ЕООД
15 август - Ружди АХМЕД, Ст.счетоводител, Община
Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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