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Отпуснати са средства на общините Сафет и щъркелите!
Тутракан и Главиница за дейности,
свързани с отбелязването на
100 години от Първата световна война
Калина ГРЪНЧАРОВА
Постановление на
Министерския съвет
на Община Тутракан
са отпуснати 10 500 лв. за
дейности свързани с отбелязването на 100 години от
Първата световна война.

С

6 000 лв. от тях са предназначени за възстановяване на част от укрепителната система на Тутраканската крепост от 1916 г.
3 хил.лв. ще бъдат използвани за почистване на паметните плочи в Алеята на

славата и подмяна на част
от надгробните кръстове в
Мемориален комплекс "Военна гробница - 1916 г." край
с. Шуменци. Останалите
средства са за войнишкия
паметник в с. Нова Черна,
където ще бъде поставена

паметна плоча с имената
на загиналите във войните.
За ремонт на паметника
на загиналите във войните
(1912 - 1945 г.) в с. Зафирово, Община Главиница
получава по същото Постановление 1000 лв.

"Речни ноти" - гласове и таланти!
П

ри изключително добра организация премина 17-то издание
на Международния конкурс
„Речни ноти", който се
проведе в Тутракан от 16
до 18 август т.г.
Негови организатори са
Община Тутракан и Общински център за извънучилищни дейности. Конкурсът
бе открит от кмета на
общината д-р Димитър
Стефанов, който пожела
успешно представяне на
младите изпълнители.
Директорът на конкурса
"Речни ноти" - Доротея
Бальовска, също поздрави
участниците и гостите
и благодари за активната
подкрепа през годините от
Общината.
Над 150 участници от
цяла Българи в продължение
на три дни представяха
на стр. 5

За емблемата на Тутракан - "Стомната"!
на стр. 4

Уважаеми съграждани мюсюлмани,
Приемете моите най-сърдечни поздравления
по случай Вашия голям празник Курбан Байрам!
Пожелавам ви здраве, успехи и благоденствие!
Нека този празник, който ни учи на мъдрост, ни
направи още по-добри и отговорни, да расте
взаимното ни уважение и заедно да работим
за нашето общо бъдеще!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми съграждани мюсюлмани,
Щастлив съм да ви поздравя по случай
празника Курбан Байрам. Това е прекрасен
повод да си припомним, че пътят ни към
доброто бъдеще е общ и е невъзможен без
взаимното разбиране, милосърдие и вяра.
Желая дълъг и достоен живот, мир и
разбирателство в домовете ви!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɥɢ ɩɨɦɧɢɬɟ ɋɚɮɟɬ
ɏɚɥɢɞɞɨɛɪɢɹɬɱɨɜɟɤ
ɨɬ ɫɁɚɪɢɰɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɤɨɣɬɨ ɫɩɚɫɢ ɨɬ
ɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟɧɹɤɨɥɤɨɳɴɪɤɟɥɚ
ɩɪɟɡ ɦɦɚɪɬ ɬɝ Ȼɥɚɝɨɪɨɞ
ɧɚɬɚ ɦɭ ɩɨɫɬɴɩɤɚ ɛɭɤɜɚɥɧɨ
ɜɡɪɢɜɢ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ
Ɏɟɣɫɛɭɤ ɚ ɯɢɥɹɞɢ ɯɨɪɚ ɨɬ
ɰɟɥɢɹ ɫɜɹɬ ɢɡɪɚɡɢɯɚ ɫɜɨɹɬɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɢ ɫɬɚɧɚɯɚ ɫɴɩɪɢ
ɱɚɫɬɧɢ ɋɚɮɟɬ ɩɨɥɭɱɢ ɉɨɡɞ
ɪɚɜɢɬɟɥɧɢ ɚɞɪɟɫɢ ɨɬ ɦɢɧɢɫ
ɬɴɪɚ ɧɚ ɆɈɋȼ ɇɟɧɨ Ⱦɢɦɨɜ
ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɂɜɟɥɢɧɋɬɚɬɟɜɨɬ
ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬɢɨɬɩɪɢɪɨ

Н

ɞɨɡɚɳɢɬɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɍɨɣ
ɛɟ ɢ ɩɴɪɜɢɹɬ ɧɨɦɢɧɢɪɚɧ ɡɚ
ɨɬɥɢɱɢɟɬɨɜɧɨɜɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹ
Ⱦɨɫɬɨɣɧɢɬɟɛɴɥɝɚɪɢ
ɇɹɤɨɥɤɨ ɦɟɫɟɰɚ ɩɨɤɴɫɧɨ
ɜ ɬɨɩɥɢɬɟ ɥɟɬɧɢ ɚɜɝɭɫɬɨɜɫɤɢ
ɞɧɢɬɨɣɨɬɧɨɜɨɩɨɤɚɡɚɫɜɨɹɬɚ
ɥɸɛɨɜɢɝɪɢɠɚɤɴɦɳɴɪɤɟɥɢ
ɬɟɌɨɱɧɨɩɪɟɞɧɟɝɨɫɟɫɥɭɱɜɚ
 ɳɴɪɤɟɥ ɥɟɬɟɣɤɢ ɫɟ ɭɞɪɹ
ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞ Ʉɪɚɤɚɬɚ
ɦɭ ɫɚ ɥɟɤɨ ɨɛɝɨɪɟɧɢ  ɤɚɡɚ
ɋɚɮɟɬ ɇɚɯɪɚɧɢɯ ɝɨ ɫ ɪɢɛɚ
ɧɚɞɹɜɚɦɫɟɞɚɨɡɞɪɚɜɟɟɢɞɚ
ɩɨɥɟɬɢ ɧɚ ɸɝ Ⱦɧɢ ɩɨɤɴɫɧɨ
ɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɱɟ ɩɨ ɜɫɹɤɚ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬ ɳɴɪɤɟɥɴɬ ɧɹɦɚ
ɞɚɦɨɠɟɞɚɫɬɢɝɧɟɞɨɬɨɩɥɢɬɟ
ɫɬɪɚɧɢɚɬɨɣɟɝɨɬɨɜɞɚɝɨɨɬ
ɝɥɟɞɚɞɨɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɩɪɨɥɟɬ

Скъпи братя и сестри мюсюлмани
от община Главиница,
ɉɪɢɟɦɟɬɟɧɚɲɢɬɟɧɚɣɢɫɤɪɟɧɢɩɨɠɟɥɚɧɢɹɡɚ
ɡɞɪɚɜɟɢɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟɩɨɫɥɭɱɚɣɩɪɚɡɧɢɤɚɄɭɪɛɚɧ
ȻɚɣɪɚɦȻɴɞɟɬɟɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɟɧɢɢɫɴɫɬɪɚɞɚɬɟɥɧɢ
ɤɴɦɛɥɢɠɧɢɬɟɫɢɩɨɦɚɝɚɣɬɟɧɚɩɨɫɥɚɛɢɬɟɨɬɜɚɫ
ɬɚɤɚɤɚɤɬɨɩɨɜɟɥɹɜɚɬɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɬɟɬɪɚɞɢɰɢɢ
Ɍɨɡɢɩɪɚɡɧɢɤɟɫɜɴɪɡɚɧɫɦɢɥɨɫɴɪɞɢɟɬɨɢɩɪɨɲ
ɤɚɬɚɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢɤɨɢɬɨɫɚɜɚɠɧɢɢɝɪɚɞɢɜɧɢɡɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨɧɢɋɩɨɞɟɥɟɬɟɫɜɟɳɟɧɢɹɩɪɚɡɧɢɤɫ
ɜɚɲɢɬɟɫɟɦɟɣɫɬɜɚɩɪɢɹɬɟɥɢɢɫɴɫɟɞɢ
ɇɟɤɚɜɞɨɦɨɜɟɬɟɜɢɰɚɪɢɳɚɫɬɢɟɚɜɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɬɨɧɢɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɜɡɚɢɦɧɨɭɜɚɠɟɧɢɟ
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ЗА КУРБАН БАЙРАМ
В ГЛАВИНИЦА
Курбан Байрам е най-големият свещен мюсюлмански
празник, на който се иска и се дава прошка. Празник,
който учи на мъдрост, толерантност и прави всеки
по-добронамерен към ближния. По този повод, Община
Главиница организира празничен концерт на 23 август
(четвъртък) от 19:30 часа на откритата сцена на НЧ
„Христо Ботев - 1940 г.” в гр.Главиница. Музикалнотанцов спектакъл „Пролет“ ще представи Театралномузикален център, сцена „Назъм Хикмет”, гр. Разград.
БЕЗПЛАТНА ЗДРАВНА КАМПАНИЯ В ГЛАВИНИЦА
"АГРИОН ИНВЕСТ" АД проведе здравна кампания на
23 август т.г. в Главиница. През сградата на читалището в града медицински екип измерва безплатно
кръвно налягане и кръвна захар на жителите от община Главиница.
ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ПРЕЗ 2019-ТА
ЩЕ Е 348 ЛЕВА
Линията на бедност в България през 2019 г. ще е
348 лева, реши правителството. Сумата е с 27 лева
по-висока в сравнение с размера й през настоящата
година. Тя е определена на база на Методика, утвърдена от Министерския съвет през 2006 г. Показателят
се изчислява в зависимост от данните в изследването
„Наблюдение на домакинските бюджети в Република
България“, което ежегодно се провежда от Националния статистически институт.
Линията на бедност се използва като референтна
стойност при формирането на социалната политика
в областта на доходите и жизненото равнище на
населението.
ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУБСИДИИ ПО
de minimis НА ОВЦЕВЪДИ И КОЗЕВЪДИ
ȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ɡɚɩɨɱɧɚɢɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɚɩɨɫɯɟɦɚɬɚɧɚɦɢɧɢɦɚɥɧɚɬɚɞɴɪɠɚɜɧɚɩɨɦɨɳGH
PLQLPLVɫɴɝɥɚɫɧɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬ ȿɋ ʋȾɨɦɨɦɟɧɬɚ
ɫɚɩɪɟɜɟɞɟɧɢɦɥɧɥɟɜɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢ
ɨɬ ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɬɝɥɟɠɞɚɳɢ ɨɜɰɟɦɚɣɤɢ ɢ ɤɨɡɢɦɚɣɤɢ
ɋɬɚɜɤɚɬɚɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɚɝɥɚɜɚɠɢɜɨɬɧɨɟɥɜɉɨɦɨ
ɳɬɚɢɦɚɡɚɰɟɥɞɚɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢɬɟɡɚɢɡɤɭɩɧɚɬɚ
ɰɟɧɚɧɚɫɭɪɨɜɨɬɨɦɥɹɤɨɨɬɞɪɟɛɧɢɩɪɟɠɢɜɧɢɠɢɜɨɬɧɢɢɞɚ
ɧɚɦɚɥɢɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɬɚɜɫɟɤɬɨɪɚ
ɉɪɟɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɫɭɛɫɢɞɢɢɬɟɩɨGHPLQLPLVɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɢɡɩɥɚɬɟɧɢ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɥɢɩɨɫɯɟɦɚɬɚɫɥɟɞɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɞɨɩɴɥ
ɧɢɬɟɥɧɢɬɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɩɪɨɜɟɪɤɢɤɨɢɬɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ
ɧɚȾɎɁɫɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɞɚɢɡɜɴɪɲɚɬ
ɈɛɳɢɹɬɪɚɡɦɟɪɧɚɩɨɦɨɳɢɬɟɩɨɫɯɟɦɚɬɚGHPLQLPLVɤɨɹɬɨ
ɟɞɢɧɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢɧɢɥɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɨɠɟɞɚɩɨɥɭɱɢ
ɟɞɨɥɟɜɨɜɚɬɚɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨɫɬɧɚɯɢɥɟɜɪɨɡɚɩɟɪɢɨɞɨɬ
ɬɪɢɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɞɚɧɴɱɧɢɝɨɞɢɧɢ
КРИМИНАЛЕ
Пожар унищожил друг лек автомобил на 12 август
около 13:10 часа по пътя между селата Сокол и Суходол. Произшествието възникнало вследствие на късо
съединение. Огнеборци от Противопожарен участъкГлавиница загасили пожара, преди да обхване 100 дка
кайсиева градина в района на произшествието.
29-годишен е установен да управлява мотопед без
регистрационна табела и нерегистриран по надлежния
ред. Той бил засечен от пътни полицаи на 13 август
около 20:40 часа по ул.“Исперих“ в Тутракан. Образувано е досъдебно производство.
Небрежна работа с огън довела до пожар в къща в
село Стефан Караджа на 13 август около 04:20 часа.
Изгорели около 90 кв.м покривна конструкция, покъщнина, дърва за огрев и дървен материал. Огнеборци от
Противопожарен участък – Главиница загасили пожара,
преди да обхване две съседни къщи.
Огнеборци от Противопожарен участък – Главиница
са потушили пожар в отпадъци в района на село Стефан Караджа. Произшествието е станало на 16 август
около 16:00 часа вследствие на небрежна работа с
огън. Няма материални щети.

"ФААК България" ЕАД, гр. Тутракан
търси да назначи двама мъже и една жена на
длъжност

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

22 - 29.08.2018 г.

Публикувани са уведомителните писма
за застъпените площи за Кампания 2018
Н
а електронната страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани
9 456 броя уведомителни
писма за площи, декларирани от повече от един
кандидат за Кампания 2018.
Всички земеделски стопани, при които са констатирани двойно-декларирани площи, могат сами да

изтеглят уведомителните
писма съдържащи данни за
парцелите и кадастралните имоти, в които са
констатирани застъпвания.
Данните могат да се
свалят от Системата за
индивидуална справка по
Директни плащания, която
се намира на началната
страница на уеб сайта на

Фонд „Земеделие“.
Достъпът до системата
става чрез потребителското име и персоналния код
от заявлението за директни плащания. В секцията за
справка има и ръководство
за работа с цифровите данни, както и инструкции за
въвеждането на потребителското име и паролата.

За допълнителна информация или съдействие за
изтегляне/получаване на
уведомително писмо, кандидатите могат да се
обръщат към регионалните структури на ДФЗ (по
адресна регистрация на
стопанина), или към найблизката Общинска служба
по земеделие.
“ТГ”

Мартин Недялков е новият
директор на ОДМВР-Силистра

ъс заповед на министъра на вътрешните
работи Валентин Радев комисар Мартин Недялков е временно преназначен

С

на длъжността директор
на ОДМВР-Силистра. Днес
той бе представен пред
ръководния състав на дирекцията от заместникглавния секретар главен
комисар Георги Арабаджиев.
Недялков е на 42 години,
семеен, с 1 дете. Завършил
е Академията на МВР и специалност „Право“ в РУ „Ангел Кънчев“. Има близо 18
години стаж в системата
на МВР, последните 5 от
които като зам.-директор
на ОДМВР-Силистра.
От името на ръководството на МВР главен
комисар Арабаджиев даде директор старши комисар ва на работа в съдебната
отлична оценка за дейност- Кристиян Петров. След спе- система.
“ТГ”
та на досегашния областен челен конкурс той премина-

Стартира второто проучване Нов вид месечна помощ за деца
за потребностите на
Н
работодателите от кадри
т началото на август 2018
г. Агенцията по заетостта
стартира второто за тази
година проучване сред работодателите
за потребностите им от работна сила.
То се провежда съгласно чл.10, ал.2
от Закона за насърчаване на заетостта
два пъти в годината със съдействието
на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те
административни области в страната.
В периода до 17 септември 2018 г.
работодателите отново могат директно
в on-line анкетен формуляр да посочат
обхвата, професиите, компетенциите,
знанията и уменията на търсените от
тях кадри. Целенасочено анкетиране
ще се проведе сред статистическа
извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват,
икономическа дейност, големина и вид
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на предприятието и др. Целта е да се
получи информация за търсените от
бизнеса през следващите 12 месеца
професии, компетентности и умения
на работната сила. Работодателите
могат да посочат и очакванията си
за необходимите след 3 години кадри, професионални направления
или области на висшето и средното
образование.
Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно
в проучването, което ще даде полезна
информация на всички участници в
трудовия пазар, както и насоки за
развитието на работната сила.
Анкетният формуляр може да
се намери и попълни на сайта на
Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване за потребностите
“ТГ”
от работа сила”.

ов вид месечна помощ
за деца без право на
наследствена пенсия
от починал родител предвижда законопроектът за промени
в Закона за семейни помощи
за деца, който беше одобрен
от правителството. Предлаганите промени отговарят на
потребността за специална
защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от
двамата си родители поради
смърт в семейството.
Новата месечна семейна
помощ ще се предоставя на
другия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат детето. Помощта ще
се предоставя до навършване
на 18-годишна възраст, а ако
детето учи - до завършване
на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст. Ако детето е завършило
средното си образование

преди навършване на 18-годишна възраст, помощта ще
продължи да се предоставя до
навършването й. Предвижда
се и възможност за получаване на новата помощ от
семействата на роднини и/или
близки, при които е настанено
дете, когато семейството не
получава месечна помощ за
отглеждането му съгласно
Закона за закрила на детето.
Новата помощ ще се предоставя от 2019 г., като ще се
отпуска след доходен тест, а
размерът й ще се определя
ежегодно със закона за държавния бюджет. Помощта
ще се отпуска за 12 месеца
и ще може да се получава
заедно с останалите видове
семейни помощи, но няма да
може да се получава заедно
с персонална пенсия на дете
по Кодекса за социално оси“ТГ”
гуряване.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 20 август 2018 г.
1 учител по физическо възпитание и спорт, прогимназиален етап – висше образование по специалността,
на 4 часа
1 учител по музика, прогимназиален етап – висше
образование по специалността, на 4 часа
1 педагогически съветник – висше образование,
педагогика/социална педагогика/психология, работа с
компютър, може и без професионален опит
1 учител по история, прогимназиален етап – висше
образование по специалността, работа с компютър,
може и без професионален опит
1 учител по химия, прогимназиален етап - висше образование по специалността, работа с компютър, може
и без професионален опит
1 старши учител по биология, прогимназиален етап
– висше образование по специалността, работа с компютър, мин. 10 години професионален опит, на 4 часа
1 старши учител по математика и физкултура, прогимназиален етап – висше педагогическо образование,
работа с компютър, мин. 10 години професионален опит

1 шивачка – средно образование
1 работник, спомагателни шивашки дейности – основно образование
1 касиер – средно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За стажуване
1 компютърен оператор – без изискване за заемане
- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.

Редовно заседание проведе
Общински съвет-Главиница
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
ай-напред бе разгледано предложението за приемане на
уточнения план и отчет
за изпълнението на бюджета на Община Главиница
за 2017 год. и уточнения
план и изпълнение на плансметката и размера на
такса „Битови отпадъци”
за 2017 год. Формирането
и дофинансирането на ма-

ломерни самостоятелни и
слети паралелки и групи в
общинските училища и ДГ
„Св. Св. Кирил и Методий”
гр. Главиница с пълняемост
под задължителния минимум
за учебната 2018/2019 година бе следващата тема на
сесията.
В докладна записка бяха
представени мотивираните искания на директорите
на училищата и детските

градини на територията на
общината с предложение да
се разреши този проблем.
Така през новата учебна
година маломерни ще са
изнесените групи към ДГ
"Св.Св.Кирил и Методий",
гр. Главиница в селата
Звенимир, Листец и Дичево.
Маломерни самостоятелни
паралелки ще има в СУ "Васил Левски", гр. Главиница,
а маломерни самостоятел-

ни и слети паралелки ще
бъдат формирани в училищата в селата Сокол и
Стефан Караджа.
Общината ще дофинансира обучението в тези
паралелки с общо 38 086 лв.
Съветниците избраха
нови съдебни заседатели
за мандата 2019-2023 г.
за Окръжен съд-Силистра.
Това са Севинч Даил, Нергиз Кемал и Недрет Юсеин.

Кметът на община Главиница Неждет Джевдет
с управленски отчет в с. Зафирово
"В активен летен сезон останах изненадан от
проявеният интерес към
поканата ми, отправена
към жителите на с. Зафирово и съседните населени
места Долно Ряхово, Малък
Преславец, Коларово, Сокол,
Богданци и Косара, за участие в административно
събрание" - сподели кметът

на община Главиница Неждет Джевдет. На срещата
проведена в залата на
НЧ"Христо Ботев - 1901"
в с. Зафирово, кметът и
екипът му - зам.-кметът

"Хуманитарни дейности"
Соня Петкова, и секретарят на Общината Ашкън
Ружди представиха отчет
за управлението на община
Главиница.
Присъстващите около
280 души бяха запознати с
изпълнението на Бюджет
2017, приходната част и
изпълнението на Бюджет

2018, както и със задълженията на Общината, натрупани от предходния мандат.
"Информирахме жителите
на населените места за новите комунални дейности,

които Общината чрез своите структури предоставя на населението, каза
още г-н Джевдет. Интерес
предизвика социалната
политика, насочена към
всички уязвими групи, която
развиваме чрез проектна
дейност и инвестиция на
собствени средства от
бюджета на Общината. При
последвалата дискусия, от
която очаквахме хората
да ни насочат в посока на
техните наболели проблеми, получихме оценка за
реализираните проекти и
дейности, които подобря-

ват инфраструктурата в
населените места.
Поехме ангажимент до
края на мандата, да се опитаме да разрешим наболели
проблеми, реализирането,
на които ще подобри живота в селата от общината.
Използвам възможността да благодаря на всички
присъстващи, за които
комплимент от страна на
екипа ми беше комедийният
спектакъл "В старо село
накрай света" представен
от Драматично-куклен те“ТГ”
атър - Силистра".

Нова възможност за устойчива заетост на хората с увреждания
т 15 август 2018 г. Агенцията по заетостта започна да
набира заявки за обучения
и заетост на безработни лица с
трайни увреждания. Заявките ще
се приемат по новия компонент II
на проект „Обучения и заетост за
младите хора” – за безработни лица
с трайни увреждания до 29 години
вкл., и по новия компонент II на
проект „Обучения и заетост” – за
безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години. И
двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския
социален фонд на Европейския
съюз по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).
Близо 5000 лица с увреждания
са започнали работа през първата
половина на 2018 г. с посредничеството на Агенцията по заетостта, като повече от 1500 от тях са
включени в субсидирана заетост.
Към момента по проектите „Обучения и заетост за младите хора”
и „Обучения и заетост” устроените
на работа хора с увреждания са 884.
Целта на изпълнението на новия
компонент II по двата проекта е да
се даде допълнителна възможност
за устойчива заетост на една от найуязвимите групи на пазара на труда,
като по този начин се предотврати
изпадането й в продължителна
безработица, загубата на трудови
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умения и социалната изолация.
Работодателите ще бъдат стимулирани максимално дълго да задържат хората с трайни увреждания
на работното място. Със средства
от ОП РЧР ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния
осигурителен доход за съответната
основна икономическа дейност и
осигурителните вноски на наетите
от тях по проектите за 24 месеца.
Ако работодателите задържат
служителя/служителите 6 месеца
след този срок, ще им бъде даден
еднократно допълнителен бонус
от 6 минимални работни заплати,
установени за страната.
Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с
трайни увреждания по компонент
II на проектите, може да подаде
заявка за разкриване на свободни
работни места според своите
потребностивъв всички бюра по
труда в страната. На този етап от
изпълнението, безработните лица
с трайни увреждания, одобрени от
работодателите, ще могат да преминат професионално обучение и/
или обучение за придобиване на
ключова компетентност с ваучери
(съгласно ПМС № 280/ 2015 г.).
Заявки от работодателите ще се
приемат на хартиен носител лично
или чрез пълномощник в бюрата
по труда в страната, в работни дни

между 08.30 и 17.00 часа.
Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по
новия компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора”
е 8 854 936 млн. лева, а на проект
„Обучения и заетост” – 10 000 000
млн. лева. Заявките за свободни
работни места ще се разглеждат
по реда на тяхното подаване до
изчерпване на финансовия ресурс.

Очакванията са с планираните
средства да се осигури заетост
на 200 младежи до 29 години и
800 лица над 29 години с трайни
увреждания.
Подробна информация за проектите „Обучения и заетост за
младите хора” „Обучения и заетост” и образец на заявка може
да намерите в сайта на Агенцията
“ТГ”
по заетостта.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№45/01.08.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава, че е
изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/
- създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот
с идентификатор 73496. 501. 3428 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на
АГКК гр. София; в кв. 33 от План за улична регулация на
гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год.
на Общински съвет гр.Тутракан.
Възложител на проекта е К.И.О.
Заинтересуваните лица могат в 14-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/

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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За емблемата на Тутракан - "Стомната"!
въпреки горещото време.
Затрудненото здравословно състояние не попречи на
дейността и скоро районът
бе почистен. Бурените по
пътеката към "Стомната"
бяха посечени и отстранени. Клоните на плачещите върби отрязани. Така
се осигури видимост към
"Стомната" и към "1300
и картата на България".
Бояджиев пое разхода за
превоза и заслужената
почерпка след свършената
работа. Макар и с намалели сили, хората са доволни
от направеното. Зазвуча и
акордеонът на Георги Янев,
а жените запяха любими
песни. Удовлетворението
от добре свършена работа
помогна на хората да се
чувстват доволни, да не
чувстват умора и да се
веселят!
Анастасия ЯКОВА
утракан има доста
емблеми, които са
символи на града и
са наша гордост. Такъв
символ е "Стомната", на
околовръстния път Русе Тутракан, който напомня на
пътуващите, че в близост
е град Тутракан. Хубавият
пейзаж наоколо се допълва
от язовира, който е развъдник на риба. Зелената
обширна гора "Боблата"
създава свеж полъх на района и красив пейзаж. Деца
и възрастни могат да посетят и басейна в района.
"Стомната" е открита на
9 юни 1983 г., на рождения
ден на създателя й Стефан
Бояджиев. Тогавашният
шеф на „Пътно управление”
- район Тутракан, кипи от
идеи. Той ги осъществява
в уникалния "Къмпинг" чрез
в интересните фигури направени от храсти по пътя
и др.
Районът на "Стомната"
е изпълнен от подземна
изворна вода, което предразполага за улавянето и
насочването й в тръби.
Амбициозният шеф на „Пътно управление” Бояджиев

Т

и работниците правят
всичко възможно да уловят
бистрата вода. Идеята да
я вкара в огромна Стомна
се осъществява и в нея
създава уникална чешма.
Така всеки може да си налее студена изворна вода.
Стомната е украсена с
разноцветни мозаечни камъчета, като е спазена
фолклорната украса типична за керамичните битови
съдове. Наоколо е поляната
с пейки, люлки и зеленина
от иглолистни дървета.
Близостта да гората допринася за провеждане на
пикници в почивните дни.
Огромният надпис „1300”
напомня за годината, когато се отбелязва основаването на Българската
държава.
Това е рожбата на Стефан Бояджиев, това е неговата гордост! За претворената уникална идея получава наказание от по-горната
инстанция. Но това не го
обезкуражава, а Бояджиев
дори кандидатства с творението вписване в книгата на рекордите на Гинес.
Чувства болка след като
вижда района около "Стом-

ната" потънал в бурени,
затлачен от клоните на
плачещата върба растяща
около барата покрай поляната. Едва ли водачите и
пътниците в преминаващите коли могат да видят и
се насладят на чудото!
Затова Стефан Бояджиев организира бригада за
почистването на района.
И то кого? Можещите
хора от Клуба на инвалида,
които "въоръжени" с уреди
за почистване, подходящи
ръкавици и желание да почистят района, се хванаха

Резултатът от осигурената вече видимост на
обекта не закъсня. Младежи
спряха автомобила си на
паркинга. Наляха си вода и
попитаха какви са хората
почистващи района? Като
разбраха, че са от Клуба
на инвалида възкликнаха:
„Ние младите трябва да
се засрамим от вас!". Тези
думи повишиха самочувствието и настроението на
хората, които виждате на
снимките.
Снимки: Георги ЯНЕВ

Предстои
Enigma Rock - 2!
злезе официалният постер на Enigma Rock 2.
На него са посочени 11
групи, които ще вземат участие в рок маратона на 8 септември т.г. в село Секулово,
община Дулово. Сред тях са
молдовците Infected Rain, които по-рано тази година бяха
част от Hills of Rock в Пловдив,
италианската банда ArseA и
първите български участници
на легендарния Wacken Open
Air Dash the Effort.
Програмата на фестивала
започва точно на обяд - в
12:00 ч. със Soda A’Coustic и
продължава: 13:00 – FireSouls

И

14:00 – Catorga 15:00 – Forgot
the Ten 16:00 – Pavlin Manev’s
Lady Evil 17:00 – W.O.P.S.
18:30 – Everdream 19:30 –
Mirror 20:30 – ArseA 21:30 –
Dash the Effort 22:30 – Infected
Rain.
Освен музикалните изкушения, организаторите на Enigma
Rock - Боби Ейнджъл, Николай
Илиев и читалище „Христо
Ботев - 1941“ са подготвили
палаткова зона за феновете,
желаещи да останат в Секулово, която ще е налична от предходната вечер. Фестивалът е
напълно безплатен за всички
посетители. Заповядайте!
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поетично
Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Таврийските икони
Когато през 1945 г., по заповед на Сталин депортирали от Южна Добруджа обратно в СССР около
1900 таврийски българи, част от кервана минал
през село Нова Черна. Измъчените хора молели за
храна. Местните - самите те скорошни преселници
от Северна Добруджа, им давали, каквото могат.
Отказвали им предлаганите замени. Тогава някои
от тези достойни хора подарявали… семейните
икони. Тях нашенците не можели да откажат.
Още ги пазят.

Мълча, но на моя език.
Оглушах, онемях от мълчание.
През очите ми гледа гладът
и живея по мои закони:
аз съм икона!
Аз нося мълчана вода,
от сълзите попили сред степите,
от сух добруджански геран,
от Днепър, от Дунав и Дон…
Аз съм икона.
През очите ми гледат: страхът
на хора от вяра отлъчени,
съдби разпнати на кръстопът,
по пътища в ничия зона…
Аз ги запомних!
А празната рамка мълчи
в обратния път-наказание.
Децата на двете земи
орисница злобна ги гони….
но без икони!
Послушайте тази молба
и не обличайте никога
душите си в чужди тела,
за хляба помнете поклона!
Помнете за своето лоно!
…молба на икона.
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"Речни ноти" - гласове и таланти!

ɇɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɟɡɚɋɥɚɜɟɹɂɜɚɧɨɜɚɨɬɒɭɦɟɧ

Ƚɪɚɧɞɉɪɢɡɚɉɥɚɦɟɧɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɨɬɊɚɡɝɪɚɞ

те", бе определен и носителят на Гран При - Пламена
Петрова – гр. Разград. Наградата на кмета пък заслужи Славея Иванова – гр.
Шумен.
За Най-добър вокален
педагог тази година бе определена популярната Аде-

изпълнители получиха покани да участват и в други
конкурси: атрактивният
варненец Максим Ялнъзов покана за "Славянски базар",
Юси от "Слънчева усмивка"Тутракан - за Казахстан,
Марина Константинова
от Русе - за Прага, където

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА/ДО 7 ГОДИНИ/:
III-то място – Лидия Михайлова Димитрова – гр. Шумен
II-ро място – Марина Тодорова Тодорова – гр.Силистра
I-во място – Дария Стефанова Стефанова – гр. Русе

Ʉɦɟɬɴɬ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢ
Ⱦɨɪɨɬɟɹ
Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚ
ɨɬɤɪɢɯɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
Ɋɟɱɧɢɧɨɬɢ

своите изпълнения пред
журито и пред тутраканската публика, която беше
многобройна във всеки един
от дните на конкурса.
Проливният дъжд осуети
концерта на група "Хори-

Класиране:

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /2 – 4 КЛАС/:
III-то място – Жени Григорова Кринчева – гр. София
Ралица Деянова Атанасова – гр. Варна
II-ро място – Елица Ивайлова Камбурова – гр. Тутракан
I-во място – Максим Димитров Ялнъзов – гр. Варна
Виктория Цветанова Асенова – гр. София

лава Станкова – вокален
педагог, управител на Музикална школа „New voices“,
Николай Текелиев – журналист от БТА, Димчо Рубчев
– диригент и Владимир Димов – преподавател в НМА

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /5 – 7 клас/:
III-то място – Радина Велизарова Радоева – гр. Шумен
Йоанна Огнянова Димитрова – гр. Тутракан
II-ро място – Марина Иванова Петрова – гр. Русе
I-во място – Кристалена Станимирова Стоянова – гр.
Варна
ɀɭɪɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ

лина Колева, която проведе покана за член на журито е
и майсторски клас по време отправена и към Доротея
на "Речни ноти".
Бальовска.
Освен наградите от конСнимки: Цветомир
курса някои от младите
ЦВЕТАНОВ

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /8 – 12 клас/:
СТИПЕНДИИ НА МОН
III-то място – Александра Галинова Златева – гр.
Разград
II-ро място – Любомира Иванова Вушева – гр. Ботевград
I-во място – Пламена Валериева Петрова – гр. Разград
ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /НАД 18 ГОДИНИ/
III-то място – Александра Неделчева – гр. Русе
II-ро място – Ева Илиева – гр. Силистра
I-во място – Биляна Димитрова – гр. Силистра
Славея Иванова – гр. Шумен

ɬɨɦɹɫɬɨɡɚɃɨɚɧɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ

ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ
зонт", който бе част от
кампанията "Изпей "Обичам те!" на български", но
изпълнителите обещаха да
дойдат отново в Тутракан.
Тази година журито бе
председателствано от
Красимир Гюлмезов, а негови членове бяха: Десис-

„Панчо Владигеров".
Изпълнителите се състезаваха в четири раздела:
„Индивидуални изпълните”,
„Вокални формации, дует и
триа”, „Песни от мюзикъли
и филми” и за първи път
тази година в конкурса бе
включен и раздел „Оперно
пеене".
В последната конкурсна
вечер - "Война на гласове-

ПЪРВА ГРУПА /ДО 12 ГОДИНИ/:
III-то място – Дует Мартин и Васил Сиромахови – гр.
Русе
II-ро място – Трио «Елмина» - гр. Силистра
I-во място – ДВГ „Слънчева усмивка " – гр. Тутракан
ВТОРА ГРУПА /НАД 12 ГОДИНИ/:
I-во място – ДВГ «Приста» - гр. Русе
Дует Преслав и Антонио Христова – гр. Плевен
ɇɢɤɨɥɚɣɬɟɤɟɥɢɟɜɜɪɴɱɜɚɩɨɤɚɧɚɬɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɴɜɮɟɫɬɢɜɚɥɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɧɚɘɫɢ

ПЕСНИ ОТ МЮЗИКЪЛИ И ФИЛМИ
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
III-то място – Десислава Тонева Хаджиденева – гр.
Варна
II-ро място – Жени Григорова Кринчева – гр. София
Ралица Деянова Атанасова – гр. Шумен
I-во място – Максим Димитров Ялнъзов – гр. Варна
Елица Ивайлова Камбурова – гр. Тутракан
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
III-то място – Кристалена Станимирова Стоянова –
гр. Варна
II-ро място – Марина Ивайлова Георгиева – гр. Русе
I-во място – Мартина Христова Жекова – гр. Карлово

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ - ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
I-во място – Христина Христова Колева – гр. Варна

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН:
Славея Иванова – гр. Шумен

ГРАНД При
ɉɴɪɜɨɦɹɫɬɨɡɚ
ȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚ

ȾȼȽɋɥɴɧɱɟɜɚɭɫɦɢɜɤɚɫɚɩɴɪɜɢ

Пламена Петрова – гр. Разград
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Криминални загадки

Улиците на Тутракан Банков пожар
Е
И
дна от най-дългите
съпротивата в Русенска
улици в нашия град е
област и се превръща в
улица "Ана Вентура".
Лицето на борбата срещу
По нея има хубави къщи,
Холокоста в Русе.
много, почти вековни, дърПрез зимата на 1944 г.
вета. На места дупки, на
Ана Вентура се скрива
места хубави участъци.
в хотел „Метропол“, но
Въобще, улица като улица.
е предадена от своята
И се казва "Ана Вентура".
фризьорка. Ранена и залоНо запитвали ли сме се, коя
вена след престрелка с
е пък тази Ана? Млада ли
полицията. По-късно е обее била, стара ли? С какво
сена в Русенския затвор
се е занимавала? Тутрана 22.02.1944 г. заедно с
канка ли е била или от
габровския ученик Ангел
някой друг край? Навярно
Денчев.
е била известна личност,
След смъртта й майка
щом сме кръстили улица на
й полудяла от скръб, баща
нея. И ето какво ни казва
й заминал някъде из Южна
живее Ана Вентура, е един Америка и никога повече не
интернет.
Ана Аврам Вентура е от големите водачи на се завърнал…
била дъщеря на богат русенски фабрикант. Родила
се на 3 юни 1925 год. Била
осигурена материално и
учела във френския колеж
в Русе. Но се запалила от
1. Колко високо може да стане едно кафеено
идеите на младите за един
дърво?
по-добър свят и напуснала
а/ 9 метра
колежа. Минала в нелегалб/ 3 метра
ност и участвала в много
в/ 4 метра
подривни и терористични
2. Колко килограма зърно дава една кафеено
акции срещу фашизма. Подърво?
лицията арестувала баща
а/ 1 кг.
й и го измъчвала, за да
б/ 0,5 кг
предаде дъщеря си, но нав/ 10 кг.
празно. Кой предава чедото
3. Къде се пие най-много кафе?
си! Стигнало се дотам, че
а/ Финландия
той трябвало да повика
б/ Англия
еврейски адвокат, който
в/ Турция
да го освободи от арес4. Кога се появява кафето в България?
та. Действително такъв
а/ 2 век
адвокат се намерил и той
б/ 12 век
отишъл при градоначалника
в/ 17 век
на Русе да ходатайства
5. Кога е изобретена кафе-машината и къде?
за освобождаването на
а/ през 1827 във Франция
арестанта. Адвокатът
б/ през 1600 в Англия
обаче поискал 50 000 лева,
в/ през 1702 в Австрия
уж искани от градона6. Колко струва най-скъпото кафе?
чалника за освобождаваа/ 100 долара за 100 грама
нето на Аврам Вентура.
б/ 50 долара за 100 грама
Арестантът упълномощил
в/ 1000 долара за 100 грама
адвоката да изтегли тази
7. Коя е причината жената да получи развод в
сума и след като го осводревна Арабия?
бодили от ареста, той
а/ мъжът за не й осигурява секс
чрез "Държавния вестник"
б/ мъжът за не й осигурява кафе
се отказвал от дъщеря си.
в/ мъжът за не й осигурява дрехи
След 9 септември 1944 г.
8. Кофеина в колко чаши кафе може да бъде
се оказва, че адвокатът е
смъртоносен?
дал на градоначалника само
а/ в 10 чаши
5-6 хиляди лева. Останалиб/ в 50 чаши
те е взел за себе си.
в/ в 100 чаши
През това време Ана се
9. Кай е най-големият производител и износител
укривала из града. Била
на кафе?
издирвана от полицията
а/ Бразилия
под дърво и камък, но неусб/ Гърция
пешно. Ана имала фалшива
в/ Турция
лична карта и ходела свободно по улиците на Русе.
Отговори от миналия брой: 1-А, 2-Б, 3-Б, 4-В, 5-В,
Хората, които са я позна6-А, 7-А, 8-В, 9-А,
вали, не са я предавали.
За годините, в които

Кафеена въпросителница

нспектор Ду-ду оглеждаше щетите в банката. От
избухналия пожар още
димеше едно от бюрата. Всички
служители стояха тревожно навън.
Те не смееха дори да шушнат и
гледаха с объркване полицаите.
Досега пожар в банката никога
не беше се случвал. Казваха, че
системите им са много надеждни.
- Големите щети не са чак толкова много - каза тихо инспекторът.
- От пожара - не, но е изчезнала торбата с пари, която бяхме

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН СЛИВО ПОЛЕ“
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове на
общо събрание, което ще се проведе на 17.09.2018 г. от 17:30 часа в заседателна
зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска“ № 31 при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Представяне на предложение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на стратегия за Водено от общностите местно развитие" за периода на изпълнение
на Стратегията 2017 - 2023 г. на СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле“;
2. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради
законодателно промени - отпадане на Наредби - 9, 12, 20 МЗХГ.
3. Обсъждане на насоки за кандидастване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан
- Сливо поле“ по ПРСР и ОПИК
4. Индикативен график за 2018 год.
5. Приемане на бюджет за 2019 г. на СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле” преди
внасянето му за одобрение от Управляващия орган.
6. Разни.
Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от
Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 384 по протокол № 45/ 27.07.2018 г. на Общински съвет се открива
процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
1.3 Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места
ʋ

Обява

ʋ

ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ

1

ɍɉɂ;,;ɤɜɩɨ

ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɹɩɥɚɧɧɚɫɋɭɯɨɞɨɥ
ɤɜɦ
ɨɛɳȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ɉɥɨɳ

ɐɟɧɚɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚɬɴɪɝɚ
ɇɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɥɜ
ɛɟɡȾȾɋ

ɥɜ.

ɥɜ

ɱɚɫɚ

Ê Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 год. /сряда/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационния център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга
- 11.09.2018 г. /вторник/. Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в
тръжната документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 11.10.2018 г. /четвъртък/ на същото място
и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 10.10.2018 г. /сряда/
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128

ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИГ „Тутракан - Сливо поле":
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Дата:17.08.2018 г.
гр.Тутракан

Община Главиница, Област Силистра
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС-Главиница и в изпълнение на Решение № 387 по протокол № 45/27.07.2018 г. на Общински съвет се открива
процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
1.1 Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

приготвили за отнасяне в трезора
- каза директорът и изтри челото
си с кърпичка.
- Да не би да е изгоряла? - сви
устни инспектор Ду-ду. - Тук ли е
охранителят?
Охранителят беше млад мъж.
Той седеше навън на тротоара и
си държеше главата.
- Да знаете нещо за торбата с
парите? - попита инспекторът.
- Торбата с парите? О, аз исках
да я спася, но преди да изляза от
банката пред аварийния изход се

спрях да си вържа обувките. Тогава
врата се отвори и ме удари по главата. Припаднал съм и какво се е
случило с торбата не знам. Когато
се свестих…
- Арестувайте този човек! Той
е прибрал парите - прекъсна го
инспектор Ду-ду.
Как е разбрал това инспекторът?
Отговор на загадката от бр.30:
„Полицай” Джонсън е влязъл
направо в алеята на семейство
Сток. Така истинските полицаи не
влизат. Те влизат само на заден
ход, така че да си дадат повече
свобода на движение. Освен това
те не разпитват за имуществото на
семействата.

1.

ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ

ɉɥɨɳ

ʿ̨̖̥̣̖̦̚ ̨̛̥̯ ̭ ̡̭̯̬̣̖̦̌̔̌̌
̨̦̥̖̬ ϬϬϯϭϲϱ͕ ̏ ̨̛̖̥̣̺̖̯̚ ̦̌
̭͘ʺ̡̣̻̌ ʿ̶̬̖̭̣̖͕̌̏ ̭ ʫʶʤ˃˃ʫ
ϰϲϵϮϳ͕ ̨̥̖̭̯̦̭̯̯̌͟ ʸ̨̡̛̯̖̏͟
̨̺̍͘ʧ̶̛̛̣̦͕̌̏̌ ̭ ̨̪̣̺ ̨̯ ϭ͕ϬϬϬ
̡̛̖̦̔̌ͬ̔͘ ̡̖̬̔̌ͬ  ̨̪  ̪̣̦̌̌ ̌̚
̖̥̖̬̖̣̦̖̌̔́̚̚
̦̌
̭͘ʺ̡̣̻̌
ʿ̶̬̖̭̣̖͕̌̏ ̨̺̍͘ʧ̶̛̛̣̦̌̏̌ ̨̣̍͘
ˁ̛̛̣̭̯̬̌ ̌̚ ̛̛̦̭̯̣̬̦̖̌̌ ̦̌

̶̡̨̡̨̨̛̛̯̖̣̖̥̱̦̦̦̌
̴̡̨̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̦̌ ̨̨̬̱̦̖̍̔̏̌ ̛ɤɜɦ
̨̛̛̦̭̯̣̬̦̖̯̌̌
̦̌
̛̦̯̖̦͕̌
̸̡̨̡̛̛̣̯̖̣̦̬̙̦̖̦̱̣̏̀̐̌̔̌̌̌̚
̵̨̨̨̨̛̛̛̪̬̦̖̥̭̯̪̭̯̦̖̦̍̔̌̏́̌
̨̨̛̥̣̦̍ ̶̡̨̡̨̨̛̛̯̖̣̖̥̱̦̦̦̌
̨̡̛̛̭̻̬̙̖̦̖̬̥̯̖̦̦̖̯̯̌̏̌̌̌̌̌
̨̪̣̺͕ ̛ ̪̬̖̥̖̯̔ ̦̌ ʤʿʽˁ ζ
ϮϮϭϯͬϭϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϵ͖̐͘

ɇɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ

ɐɟɧɚɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚɬɴɪɝɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ












ɥɜȾɜɟ

ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ
ɥɜ ɥɜ
ɪɚɛɨɬɧɢ
ɡɚɩɥɚɬɢɡɚ
ɫɬɪɚɧɚɬɚ










Публичният
търг да се проведе на 19.09.2018 год. - /сряда/ в Заседателната зала на IV етаж в админи
стративната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационния център на Община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга
– 18.09.2018 г. Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната
документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на19.10.2018 г. /петък/ на същото място и при
същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация,
оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 18.10.2018 г. /четвъртък/.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128
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ХОБИ
СМЯХ

- Келнер! Дай 4 бири, 2
водки, 5 джака, 4 шота текила, 6 редбула и 5 йегера.
Ще го запомниш ли?
- Тоя пък, аз тройни интеграли на държавния решавах...
Ɂɚɳɨɜɋɨɮɢɹɩɭɤɚɬɝɭɦɢ
ɬɟɧɚɜɚɪɧɟɧɰɢ"
Ɂɚɳɨɬɨɢɦɫɟɞɢɲɚɫɜɟɠ
ɦɨɪɫɤɢɜɴɡɞɭɯ
ɉɟɧɱɨ ɨɛɢɱɚɲɟ ɠɢɜɨɬɧɢ
ɬɟ ɂɦɚɲɟ ɦɧɨɝɨ ɞɨɦɚɲɧɢ
ɥɸɛɢɦɰɢɂɧɚɣɧɟɩɨɫɥɭɲɧɚ
ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ ɛɟɲɟ ɧɚ ɠɟɧɚ ɦɭ
ɤɚɬɟɪɢɱɤɚɬɚ

ɥɢɥɢɡɟɦɧɚɬɚɤɨɪɚɨɳɟɧɟɟ
ɛɢɥɚɢɡɫɬɢɧɚɥɚ
ɇɚɫɬɪɨɟɠɨɱɚɤɜɚɬɢɧɫɩɟɤ
ɰɢɹɒɟɮɴɬɫɴɛɢɪɚɪɚɛɨɬɧɢ
ɰɢɬɟɢɝɢɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɚɄɚɤ
ɜɨɬɨɢɞɚɫɟɫɥɭɱɢɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚɬɚ ɞɪɴɠɬɟ ɫɟ
ɬɚɤɚɤɚɬɨɱɟɥɢɬɨɱɧɨɬɨɜɚɟ
ɬɪɹɛɜɚɥɨɞɚɫɬɚɧɟ
Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɫɟ ɪɚɡɯɨɠɞɚ
ɢɡ ɨɛɟɤɬɚ ɢ ɢɡɜɟɞɧɴɠ ɟɞɧɚ
ɫɬɟɧɚɫɟɫɪɭɬɜɚȻɚɣɉɟɲɨɫɢ
ɩɨɝɥɟɠɞɚɱɚɫɨɜɧɢɤɚɢɤɚɡɜɚ
ɋɭɩɟɪɬɨɱɧɨɜɞɟɫɟɬɢɩɨ
ɥɨɜɢɧɚɤɚɤɴɜɬɨɛɟɲɟɩɥɚɧɴɬ
Ʉɚɤɫɟɩɢɲɟ
ɚ ɀɟɧɚɬɢɟɡɚɫɦɹɧɚ
ɢɥɢ
ɛ ɀɟɧɚɬɢɟɡɚɫɦɹɧɚ

В болницата дойде младеж със забит пирон в стомаха... Разказа, че пишел
Ʉɚɤɬɨɤɚɡɜɚɲɟɥɟɥɹ
с пирона по капака на нов
 ɇɟ ɟ ɬɨɥɤɨɜɚ ɬɪɭɞɧɨ ɞɚ
"Ролс Ройс" думата "Бок- ɡɚɜɨɸɜɚɲ ɦɴɠ ɤɨɥɤɨɬɨ ɞɚ
лук", когато ръката му се ɝɨ ɯɪɚɧɢɲ ɜɫɟɤɢ ɞɟɧ ɞɨɤɚɬɨ
отплеснала...
ɟɜɩɥɟɧ
Ɉɛɹɜɚ
 Ʉɚɤ ɧɚɪɢɱɚɬ ɯɥɟɛɚɪɚ ɜ
Ɍɴɪɫɹɫɝɨɞɧɚɠɟɧɢɰɚɞɚɟ ɉɟɪɧɢɤ"
ɟɧɟɪɝɢɱɧɚɢɞɚɜɨɞɢɚɤɬɢɜɟɧ
ɍɟɛɦɚɫɬɟɪ
ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɞɚ ɨɛɢɱɚ
ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ȿɜɪɟɣɤɢɪɚɡɦɟɧɹɬɪɟɰɟɩɬɚ
ɇɚɤɪɚɬɤɨ ɡɚ ɦɟɧ ɍɥɟɝɧɚɥ
 Ɂɧɚɱɢ ɩɢɲɢ ɜɡɟɦɚɦɟ 
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɦ  ɞɤɚ ɨɪɚɧɠɟ ɹɣɰɚ
ɪɢɢ
Ⱦɨɛɪɟɩɢɲɚɹɣɰɚ
 ɇɟ ɧɟ ɬɢ ɩɢɲɢ  ɳɨɬɨ ɜ
 Ɂɚɳɨ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɢɦɚɬ ɪɟɰɟɩɬɚɬɚɛɹɯɚ
ɫɤɨɤɥɢɜɢɬɚɧɰɢɫɜɢɫɨɤɨɜɞɢɝ
ɧɚɬɢɤɪɚɤɚ"
Ƚɨɜɨɪɢɲɥɢɫɪɴɛɫɤɢ"
Ɂɚɳɨɬɨɤɨɝɚɬɨɫɚɫɟɧɚɫɟ
ɉɪɟɞɢɦɧɨɝɨɩɟɹ

Забавна астрология

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

Хитроумната
Дева
Какво се сещате, когато чуете, че някой е Дева?
Чистота! Невинност! Свенливост! Непорочност! А бе,
останали ли са още хора с такива качества? В днешния
свят не се котират изобщо. Ако ги има човек трябва
да ги крие, за да не му се присмиват. Изобщо в наши
дни образът на Девата е съвсем различен от преди.
Да ви кажа ли какъв е? Ако ми се помолите - ще кажа...
Може и да кажа, без да ми се молите.
Крехка и нежна, но твърда стомана,
уж е невинна жена.
А е такава хитра лисана.
Дева нарича се тя.
Чудесно владее трикове женски,
всякакви хитринки.
И ни понася клюки махленски,
право напред тя върви.
Във любовта е голяма тигрица.
Напътства я сам бог Вулкан.
А казват, уж била скромна Девица
и на мъжете поглеждала със свян.
Бистър ум има, добра, услужлива,
но с песимизъм облива света.
Че зодия тя е безкрай променлива стомана и нежна жена.
Изобщо Девата е потайна Вселена. Свети като
звездите и Луната, но в нея можеш да се изгубиш
като в Черна дупка. А е известно, че от Черните
дупки излизане няма. Има още много неща да се казва
за нея, но това следващия път. Сега - наслаждавайте
се с времето на Девата.

Астрологът

Сканди

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

СУДОКУ

22 - 29.08.2018 г.

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

22 - 29.08.2018 г.

Туристи-ветерани изкачиха връх Богдан
гори с твърде голяма денивелация. За нас, туристите
от равнината, бе истинско
предизвикателство. Но когато човек усети трудност
и я преодолее той е горд.
Доказахме себе си! Изморени, но удовлетворени! С
много снимки запечатахме
стъпването на връх Богдан
- един от десетте планински първенци на България.
Маршрутът ни отведе до
хижа „Средногорец” и хижа
„Фенера".
На 9 август от Карлово
отпътувахме за родните
места. Имахме приятни
преживявания, запознанства, приятелства." - сподели още Стефанова.
До нови срещи в планинските дебри на красива
България!

роява от национален
мащаб на клубовете от Федерацията
на туристите-ветерани
се осъществи от 6 до 9
август. Участваха представители на клубовете
от Добрич, Враца, Лом,
Тутракан и Благоевград,
информира председателят
на тутраканския клуб Петранка Стефанова. "Групата

П

се движеше под вещото ръководство на Димка Пройнова, зам.-председател на
федерацията. Сборният
пункт бе в Копривщица, а
туристическият маршрут
- Средна гора посока връх
Богдан (1604 метра надморска височина). Преходът до
върха продължи пет часа.
Един безводен маршрут
през многогодишни букови

Мамо,прочети ми!
ƬǋǍǏǍǂǏǊƽǉƽǀƽǍǂ
арисува художникът
Зайо портрет на тигъра. Той много го
хареса.
- Също като жив съм.
Голям художник си, Зайо!
Дочу ги старото магаре.
И на него му се прииска
портрет да има. Залови се
Зайо за четките и боите
и скоро портретът беше
готов. Погледна го магарето, но никак не му хареса.
- Не си ме нарисувал до-

Н

бре, Зайо! Като тигър ме
нарисувай!
- Бива - каза Зайо и се
залови за работа.
Нарисувал магарето с
отворена уста, от която
стърчат страшни зъби.
Вместо магарешки копита
изрисува нокти.
- Това е съвсем друго
нещо - каза доволно магарето, постави портрета в
златна рамка и го показваше на кой откъдето дойде.

Веднъж дойде Мечокът.
И на него магарето му
показа портрета.
- Това съм аз, нали?
- Как ще си ти? Кой
те е обезобразил така?
- възмути се Мечо.
- Аз пък съм - тропна
с крак Магарето. - Ти
нищо не разбираш от
изкуство.
- Ето, сега си ти! - каза
Пипна го Мечо за яката
и стовари портрета върху Мечо и си тръгна.
Мамчето
главата му.

Честит рожден ден
и да почерпят:

23 август - Петко ПЕТКОВ, Председател на ЗК "Ген.
Атила Зафиров", с. Зафирово, община Главиница
24 август - Нури МУТИШ, Регионален представител на
"Пионер Семена България", Ротари Клуб Тутракан
24 август - Димитър СЯРОВ, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Главиница
24 август - Ерджан РЕДЖЕБ, Кмет на с.Листец, община Главиница
24 август - Николинка БЪЧВАРОВА, ФТС "Детелини",

НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
26 август - Росица ТОДОРОВА, Счетоводител, Община
Главиница
26 август - Баакир ЮСЕИН, Кмет на с. Калугерене,
община Главиница
26 август - Николинка ПЕТРОВА, Домакин, Пенсионерски клуб - с. Варненци
29 август - Валентин ПРОДАНОВ, Ст.спец., Община
Главиница

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