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Съединението...
ɪɟɡɟɞɢɧɟɫɟɧɟɧɞɟɧɧɚ
ɞɚɥɟɱɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɪɚɡɩɨɥɨɜɟɧɨɬɨ ɫɴɪɰɟ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɥɴɜɨɡɞɪɚɜɹɥɨ
ɢ ɜɴɡɜɴɪɧɚɥɨ ɫɜɨɹɬɚ ɫɢɥɚ
Ȼɢɥɨ ɤɚɬɨ ɟɞɧɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚ
ɟɞɧɚ ɦɟɱɬɚ ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚ ɨɬ
ɦɚɥɤɨɟɧɬɭɫɢɚɫɬɢɆɧɨɡɢɧɚɧɟ
ɜɹɪɜɚɥɢɱɟɬɨɜɚɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɫɥɭɱɢɄɚɡɜɚɥɢɱɟɟɝɥɭɩɨɫɬ
ɌɚɧɚɥɢɜɟɥɢɤɢɬɟɫɢɥɢɢɊɭɫɢɹ
ɛɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɇɨ ɫɟ ɫɥɭɱɢɥɨ
Ȼɟɡɤɚɩɤɚɤɪɴɜɢɡɧɟɧɚɞɜɚɳɨ

П

ɲɨɤɢɪɚɳɨɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɐɟ
ɧɚɬɚɫɥɟɞɬɨɜɚɛɢɥɚɠɟɫɬɨɤɚ
 ɜɨɣɧɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɧɟɞɨɢ
ɦɴɤ ɇɨ ɩɪɚɡɧɭɜɚɦɟ ɋɴɟɞɢ
ɧɟɧɢɟɬɨɡɚɳɨɬɨɬɨɟɩɪɢɦɟɪ
ɤɚɤɜɫɢɱɤɨɟɜɴɡɦɨɠɧɨɧɚɬɨɡɢ
ɫɜɹɬ ɚɤɨ ɢɦɚ ɪɟɲɢɬɟɥɧɨɫɬ
ɫɦɟɥɨɫɬɠɟɥɚɧɢɟɡɚɟɞɢɧɫɬɜɨ
ɧɚɧɚɰɢɹɬɚ
ɇɢɟ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɱɟɫɬɨ ɢɡ
ɩɚɞɚɦɟ ɜ ɨɬɱɚɹɧɢɟ Ɇɢɫɥɢɦ
ɫɢ ɱɟ ɤɚɬɨ ɦɚɥɴɤ ɧɚɪɨɞ ɧɟ
ɧɢɟɪɚɡɪɟɲɟɧɨɞɚɜɴɪɜɢɦɩɨ

ɧɚɲɫɢɩɴɬȼɫɟɧɹɤɨɣ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɧɢ ɩɨɤɚɡɜɚ
ɩɨɫɨɤɚɬɚ ɇɨ ɚɤɨ ɫɟ
ɜɴɪɧɟɦɤɴɦɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɳɟ ɩɪɢɞɨɛɢɟɦ ɭɜɟ
ɪɟɧɨɫɬɬɚ ɱɟ ɜɫɢɱɤɨ
ɡɚɜɢɫɢɨɬɧɚɫɫɚɦɢɬɟ
ɂ ɧɚɫɬɨɹɳɟɬɨ ɢ ɛɴɞɟɳɟɬɨ
Ɍɨɜɚ ɧɟ ɫɚ ɫɚɦɨ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɢ
ɦɟɱɬɢɋɟɝɚɟɦɧɨɝɨɩɨɥɟɫɧɨ
ɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɢɩɨɞɜɢɝɚɧɚɟɞɢ
ɧɟɧɢɟɬɨ Ⱦɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ
ɨɛɟɞɢɧɢɦɨɤɨɥɨɟɞɧɚɰɟɥɢɞɚ

Цена 0.70 лв.
Уважаеми жители на община Тутракан,
Ръководството на Общинска администрация
Тутракан призовава всички граждани на 15.09.2018 г.
да се включим активно в кампанията

Да изчистим
България заедно!
ɹɭɫɬɨɹɜɚɦɟɫɜɫɢɱɤɢɫɢɥɢɄɨɹ
ɟɬɹɥɢ"Ʌɴɜɴɬɞɚɧɟɩɪɢɥɢɱɚ
ɧɚɦɚɥɤɨɤɨɬɟɚɧɚɜɹɪɜɚɳɨɜ
ɫɢɥɚɬɚɫɢɝɨɪɞɨɫɴɳɟɫɬɜɨɂ
ɧɟɤɚɜɞɟɧɹɧɚɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨ
ɡɧɚɟɦɱɟɬɨɜɚɟɜɴɡɦɨɠɧɨ
Честит Празник!

Възможна инвестиция в Тутракан повод за делова визита на
делегация в Румъния
Калина ГРЪНЧАРОВА
елегация от Тутракан водена от кмета
д-р Димитър Стефанов, в чийто състав
бяха председателят на
Общинския съвет Данаил
Николов и зам.-председателят на Общинския съвет
Димо Денчев посетиха в
последния ден на м.август
отсрещния румънски град
Олтеница. Визитата е по
покана на инвеститора

Д

Нека всеки един от нас излезе и почисти пред дома
си, градинката, парка или най-близкия до него тротоар!
Община Тутракан ще подсигури необходимите чували,
ръкавици и извозването на отпадъците.
Нека всички ЗАЕДНО да направим света около нас
по-чист, по-уютен и по-зелен!
Начален час - 09:00 часа.
За информация за гр.Тутракан се обадете на тел:
0893411085.
За населените места се обърнете към кметовете
на Кметствата.

*Чувалите с отпадъци ще се оставят в контейнерите за смесени битови отпадъци или до тях при
запълване на обема им.

Областният кризисен щаб
препоръча колене на
прасета заради чумата
В

на стр. 2

Шенел ХАСАНОВА, експерт в МИГ "Тутракан-Сливо поле":

Стратегията на МИГ "Тутракан-Сливо поле"
дава големи възможности на общността
Калина ГРЪНЧАРОВА
енел ХАСАНОВА е
експерт по прилагане на Стратегията
за водено от общностите
местно развитие (СВОМР)
в СНЦ „Местна инициативна група "Тутракан - Сливо
поле". Тя е бакалавър - еко-

Ш

лог, специалност – „Екология и опазване на околната
среда” към Русенски Университет „Ангел Кънчев”.
Магистърската степен по
„Публична администрация”
е от ВТУ „Св. Св. Кирил
и Методий”, а специализацията по „Подготовка,
на стр. 2

Уважаеми граждани на община
Главиница,

Ɍɨɡɢɞɟɧɟɟɞɢɧɨɬɧɚɣɜɚɠɧɢɬɟɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɟɩɪɚɡɧɢɤɡɚɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨɝɪɚɞɹɬɯɪɚɦɚɧɚ
ɞɨɛɪɨɬɚɬɚɢɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
ȿɞɢɧɨɬɭɪɨɰɢɬɟɧɚɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨɟɱɟɩɨɥɢɬɢɰɢɬɟɢ
ɞɴɪɠɚɜɧɢɰɢɬɟɩɨɨɧɨɜɚɜɪɟɦɟɫɚɛɢɥɢɧɚɜɢɫɨɬɚɬɚɧɚ
ɫɜɨɹɧɚɪɨɞɇɟɨɫɩɨɪɢɦɨɬɨɢɦɞɨɫɬɨɣɧɫɬɜɨɟɛɢɥɨɜɬɨɜɚ
ɱɟɫɚɩɪɟɧɟɛɪɟɝɧɚɥɢɫɜɨɢɬɟɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɜɢɦɟɬɨɧɚ
ɜɚɠɧɚɬɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɰɟɥɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Областна администрация Силистра по
покана на областния
управител Ивелин Статев
бе проведено заседание на
Областен кризисен щаб
във връзка с опасността
от африканска чума по
свинете. В присъствиена стр. 2

Уважаеми граждани от община Тутракан,
В нашата история има много знаменателни дати,
белязали битието на страната ни. Съединението на
Княжество България и Източна Румелия безспорно е
един от най-значимите върхове. Днес е време е за
истинско осъзнаване на завещания ни идеал - „Съединението прави силата”.
Да сведем глави в знак на признателност пред
силата на духа на патриотите, радетели на идеята
за единна България.

Честит празник!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми съграждани,
Съединението и силата, която носи то на
българския народ и българската държава е онази
историческа линия, която преминава през цялата
българска история до днес.
Съединението живее в сърцата на всички българи
и събужда националната ни гордост, увереност и
отговорност към бъднините на Свободна, Единна,
Независима, Стабилна и Демократична България!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан
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РЕГИОН

НОВИНИ
СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЩЕ СЕ
УДЪЛЖАВАТ ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɩɪɢɟɞɨɩɴɥɧɟɧɢɹɧɚɉɆɋʋɝɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɞɟɬɚɣɥɧɢɩɪɚɜɢɥɚɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɛɟɡɜɴɡ
ɦɟɡɞɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳɩɨɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɨɬ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɮɨɧɞɨɜɟ ȿɋɂɎ 
ɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝȼɴɜɟɠɞɚɫɟɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɟɡɚɭɞɴɥɠɚɜɚɧɟɧɚɫɪɨɤɨɜɟɬɟɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬɧɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɪɢɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚ
Ɍɨɜɚɜɚɠɢɫɚɦɨɜɫɥɭɱɚɢɬɟɧɚɩɴɥɧɨɢɥɢɱɚɫɬɢɱɧɨɧɟɮɭɧɤɰɢ
ɨɧɢɪɚɧɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɫɢɫɬɟɦɢɢɥɢɪɟɝɢɫɬɪɢɞɚɧɧɢɬɟ
ɨɬɤɨɢɬɨɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɩɪɢɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɡɚɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳɨɬȿɋ
Ɇɟɪɤɢɬɟɰɟɥɹɬɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɡɚɪɚɜɧɨɩɨɫɬɚɜɟɧɨ
ɬɪɟɬɢɪɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɜɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚ
ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳɨɬȿɋɂɎɞɨɪɢɜɫɴɡɞɚɥɚɬɚ
ɫɟɫɢɬɭɚɰɢɹɧɚɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɞɨɫɬɴɩɞɨɌɴɪɝɨɜɫɤɢɹ
ɪɟɝɢɫɬɴɪɩɪɟɡɚɜɝɭɫɬɝ
194 940 лв. СЕ ОТПУСКАТ ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА
194 940 лева отпуска правителството за изплащане на стипендии на
деца с изявени дарби през 2018 година. За 148 стипендии през 2018
г. на деца от 35 общински училища се предоставят 149 040 лева. С
44 900 лева се изплащат стипендии на ученици в държавни училища,
както и за три деца в частни училища. Предложеният проект няма да
доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет,
тъй като необходимите средства са в рамките на разчетените за тази
дейност в централния бюджет за 2018 година.
ТУТРАКАНЦИ В АМЕРИИКАНСКАТА ЛИГА WAL ПО
КАНАДСКА БОРБА
Ɂɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɢɬɟ ɫɜɟɬɨɜɧɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɢ
ɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢ ɲɚɦɩɢɨɧɢ ɩɨ ɤɚɧɚɞɫɤɚ ɛɨɪɛɚ Ʉɪɚɫɢɦɢɪ
ɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜɢȾɢɦɢɬɪɢɧɚɉɟɬɪɨɜɚɜɡɟɯɚɭɱɚɫɬɢɟɜɚɦɟɪɢ
ɤɚɧɫɤɚɬɚɥɢɝɚ:$/ɋɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜȺɬɥɚɧɬɚɧɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɬɝ
КРИМИНАЛЕ
Късо съединение довело до пожар в лек автомобил ВАЗ на
28 август в Тутракан. Произшествието, което възникнало около
12:10 часа, засегнало част от ел.инсталацията на автомобила.
Местни огнеборци потушили пожара, преди да обхване колата.
Стопанска постройка и 10 куб.м дърва за огрев са изгорели
при пожар в село Преславци, възникнал на 29 август около
01:20 часа. Причината е небрежност при боравене с открит
огън. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН-Тутракан, спасена е къща.
Небрежна работа с огън станала причина за пожар в частен
имот в село Бреница на 30 август около 18:10 часа. Изгорели
товарен автомобил „Ивеко“, 2 обора, голямо количество бали
люцерна, фураж и ечемик. Два противопожарни автомобила
с екипите си от районната служба в Тутракан са участвали в
гасенето на огъня. Спасени са съседни имоти.
Барака е изгоряла при пожар в Тутракан, възникнал на 30
август около 22:28 часа. Причината е небрежност при боравене с открит огън. Пожарът е потушен от екип на местната
противопожарна служба, спасена е съседна къща.
1700 лв. са откраднати от лек автомобил „Ситроен“. По
данни на водача на 31 август около 14:30 часа в района на село
Царев дол той бил спрян от две неизвестни лица. Под предлог,
че се нуждаят от помощ за гасене на възникнало запалване в
колата им, те отвлекли вниманието му и откраднали парите
от купето на „Ситроен“-а. По случая работи РУ-Тутракан,
образувано е досъдебно производство.
Два пожара, причинени от небрежна работа с огън, са
възникнали в Тутракан. Изгорели са пластмасов контейнер
за смет и купа фураж. С произшествията, които са станали
съответно на 31 август и на 1 септември, са се справили екипи
на местната противопожарна служба.

Областният кризисен щаб
препоръча колене на
прасета заради чумата
от стр. 1 предимно от домашни дворове в селата в близост
до трите свинекомплекса
в областта, намиращи се
в селата Ветрен, Попина
и Майор Ценович, но процесът трябва да продължи и
в другите населени места.
Според набраната достоверна информация става
дума за 1 900 прасета в
960-970 регистрирани обекта в цялата област. Ще
продължи и информационната кампания по проблема.

то на представители на
различни институции, вкл.
БАБХ, ОД „Земеделие“,
общинските администрации и др. бе обсъдена
актуалната фактическа
обстановка.
Новото в нея е, че освен
стотиците открити в Румъния места с болестта,
в България най-близкото
е откритото в село Тутраканци, община Провадия.
Препоръката на щаба е
да продължи започналият
колеж на прасета – засега

“ТГ”
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Възможна инвестиция в Тутракан повод за делова визита на
делегация в Румъния
от стр. 1 and Lubes, информира кметът д-р Стефанов. Преди
срещата в Румъния, аз проведох също среща с инвеститорите тук, в Тутракан.
Един от събирателните
пунктове може да бъде
изграден в нашия град, а
основната фабрика - на отсрещния бряг, в Олтеница,
на мястото, където щеше
да се изгражда някога фериботния комплекс."
Всъщност, проектът на

Грин Ойл енд Лубс /Green
Fil and Lubes. В деловата
среща са участвали още
кметовете на Оленица и
Кирнодж, представители
на румънски министерства,
на две банки - BERD и BCR,
и на неправителствени
организации.
"Има възможност в Тутракан да бъде направена
инвестиция от Green Fil

Green Fil and Lubes има за
цел решаване на основни
екологични проблеми чрез
рециклиране на употребявани масла и подобряване
на тяхната система за
събиране.
Гаранцията за успех е
осигурена от модерна технология, предвидена за
процеса за рециклиране,
както и от огромния опит и
познания в тази област от
спонсора на проекта. Пър-

воначалните чуждестранни
инвестиции по проекта ще
бъдат около 56 милиона долара, финансирани от акционери и двете важни банки.
Ще бъдат създадени и нови
работни места - във фабриката за рециклиране и
в компанията за събиране.
Остава да пожелаем успех в бъдещите разговори
за осъществяване на този
проект.

Шенел ХАСАНОВА, експерт в МИГ "Тутракан-Сливо поле":

Стратегията на МИГ "Тутракан-Сливо поле"
дава големи възможности на общността
от стр. 1 ОПИК 2014-2020 г. и ОПОС
2014-2020 г. Главната цел
на СВОМР е нтегрирано
и устойчиво развитие на
територията на МИГ „Тутракан - Сливо поле“ на основата конкурентноспособна
икономика, привлекателна
жизнена среда, валоризирано и съхранено природно
и културно-историческо
наследство. Предоставената безвъзмездна финансова
помощ от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, Европейския фонд за регионално развитие и Европейски
социален фонд възлиза общо
на 5 213 482,00 лв., като
крайният срок на изпълнение е до 30.09.2023 г.
Първият приоритет на
СВОМР е насочен към стимулиране и развитие на
устойчив бизнес, създаващ
заетост и доходи.
Специфична цел 1. Развитие на устойчиво и конкурентно земеделие и
добавяне на стойност към
местните селскостопански
продукти.
В рамките на тази цел
попадат:
Û ÇºËÅ»Û Û ÉÍÛ pÍË»тегията - „Подкрепа за
инвестиции в земеделски
стопанства” за подкрепа
на трудоемките земеделски
производства.
Û ÇºËÅ»Û Û ²gÈ½ÀÌÍÃÑÃÃÛ
в преработка и маркетинг
на селскостопански продукти“, подкрепяща хранително-преработвателните
предприятия.
Втората специфична цел
е разнообразяване на икономическите дейности и

изработване и управление
на проекти по програми на
ЕС” от Стопанска Академия „Димитър Ценов” - гр.
Свищов.
От 2006 г. работи в
сферата на екологията. До
2015 г. е експерт към „Регионална инспекция по околна
среда и водите - гр. Русе”,
а по-късно началник отдел
„Екология” в Община Русе.
СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле“, в което Шенел
Хасанова е експерт, изпълнява проект, финансиран по
подмярка 19.2 "Прилагане
на операции в рамките на
стратегии за Водено от
общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено
от общностите местно
развитие" от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".
От нея научаваме подробности за Стратегията на
Местната инициативна
група:
"МИГ "Тутракан - Сливо
поле" разработва Стратегия по подхода „Водено от
общностите местно развитие" (СВОМР), която се
изпълнява на територията
на две области – Силистра
и Русе, обхваща изцяло общините Тутракан и Сливо
поле. Стратегията е с
многофондово финансиране
и се подкрепя от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските
районни (ЕЗФРСР), чрез
ПРСР 2014-2020 г.; Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) и Европейски социален фонд (ЕСФ)

създаване на устойчиви
малки и средни предприятия
(МСП) на територията на
„МИГ Тутракан-Сливо поле”,
към нея са вкючени:
Û ÇºËÅ»Û Û ²nÉ¿ÅËÀÊ»Û
за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански
дейности“, с предвидени
дейности: развитие на
туризъм, занаяти и услуги.
ÛkºËÅ»ÛmngiÛÛ²i»Ê»ÑÃтет за растеж на МСП“,
подкрепяща повишаване
капацитета на МСП за
пазарно развитие, повишаване производителността
на труда.
Вторият приоритет е
насочен към подобряване на
жизнената среда и достъпа
до услуги за населението.
Третата специфична цел
е подобряване на местни
основни услуги за населението, включително свързани със свободното време,
спорт и култура и свързаната с тях инфраструктура.
Реализира се посредством:
ÛkºËÅ»ÛÛ²nÉ¿ÅËÀÊ»ÛÂ»Û
инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и
спестяване на енергия“
Û kºËÅ»Û Û ²nÉ¿ÅËÀÊ»Û
за публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа информация
и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
Специфична цел 4 е насочена към подобряване и
поддържане на природозащитното състояние на

видове от мрежа Натура
2000. Целта се изпълнява
посредством мярка 109
ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние
на видове от мрежата
Натура 2000 чрез подхода
ВОМР“
Специфична цел 5 включва
съхраняване на природното
и културно-историческо наследство на територията
посредством:
Û kºËÅ»Û Û ²pÕÐË»Èº½»ÈÀÛ
и популяризиране културноисторическо и природно наследство на територията
на МИГ „Тутракан - Сливо
поле“;
Û kºËÅ»Û Û ²nËÉÎÒ½»ÈÃºÛ
и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и на културното и
природното наследство на
селата“;
На 18 и 19.09.2018 г. планираме провеждането на
работни срещи в община
Тутракан и община Сливо
поле, на които ще бъде
представена Стратегията
за ВОМР „МИГ Тутракан
– Сливо поле“ и нейното прилагане. Подробна
информация е качена на
страницата на Местната
инициативна група: www.
mig.tutrakan.slivopole.bg .
Ч р ез п р и л а г а н е то н а
Стратегия за водено от
общностите местно развитие, финансирана със
средства от трите фонда ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ, „МИГ
Тутракан - Сливо поле” си
поставя високи цели за постигането на максимален
ефект в края на програмния
период."

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 септемри 2018 г.
1 учител по физическо възпитание и спорт, прогимназиален етап – висше образование
2 машинни оператори, производство на пластмасови
изделия – средно образование, за едното място - двусменен режим на работа
1 шивачка – средно образование
1 работник, спомагателни шивашки дейности – основно образование
1 касиер – средно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- 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
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити изисква педагогическа правоспособност.
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Бюджет, образование, общински Сроковете за подаване на
имоти - теми на заседанието на проектни предложения ще се
удължават при възникнали
Общински съвет-Тутракан
непредвидени обстоятелства
- "Легнали полицаи" са необходими в селата Нова Черна и Търновци,
П
Общината да изпрати писмо до АПИ с искане за изграждането им
предложи общинският съветник Чавдар Владимиров
останалите одобрени проекти текат процедурите
по Закона за обществените
поръчки и същинско разплащане все още няма.
Образованието е другата
тема на сесията с приетите предложения за включване на ДГ „Патиланчо” в
Списъка на средищните
детски градини в Република
България за учебната 20182019 г., както и включване
на двете средни училища
- СУ „Йордан Йовков” и СУ
„Христо Ботев”, в Списъка
на Средищните училища за
новата учебна година.
Общинските съветници дадоха разрешение за
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовното заседание
на Общински съветТутракан бе проведено на 30 август.
Най-напред съветниците
избраха съдебни заседатели
за Окръжен съд - Силистра,
чийто мандат е от 2019
до 2023 г. Един ще бъде съдебният заседател, който
ще представлява община
Тутракан - Младен Минчев, само той е пожелал,
независимо, че квотата на
общината е от 5 съдебни
заседатели.
Приет бе отчетът за
изпълнение на Бюджет на
Община Тутракан за 2017 г.
Приет бе и отчетът за
първото полугодие на тази
година - от планираните 12
526 234 лв., изпълнението
в приходната и разходната
си част е 5 854 246 лв. или
47%.
Съветниците приеха и
информацията с отчета за
изпълнение по сметките за
средства от програмите

на 610 лв.
След допълване на Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост за
2018 г. местните парламентаристи приеха решения
по шест разпоредителни
сделки с общински имоти.
В края на заседанието общинският съветник Чавдар
Владимиров предложи от
името на Община Тутракан
да бъде изпратено писмо
до АПИ - Агенция Пътна
Инфраструктура, с искане
да бъдат изградени т.нар
"легнали полицаи" в селата
Нова Черна и Търновци, тъй
като те са част от репу-

Р

на Европейския съюз. Няма
голямо усвояване на тези
средства, защото в момента тече реализацията
на 1 проект за саниране на
сградата на Районна служба "Пожарна безопасност",
която е на своя финал, а по

изключение от минималния брой ученици в две
паралелки на СУ "Христо
Ботев", където не достига
по 1 ученик. Общината ще
осигури и допълнителните
средства за тях в размер

бликанската пътна мрежа.
Следващото заседание на
ОбС-Тутракан ще бъде тържествено по своя характер
- на 21 септември, когато
е празникът на града.

120 млн. лв. доход от субсидии не са
декларирани пред НАП от земеделци

50 000 регистрирани
земеделски производители са получили субсидии
в общ размер 120 млн. лв.
през 2017 г., не са подали
данъчни декларации и не
са платили данъци и осигуровки върху тях, стана
ясно след като НАП получи

данни от Държавен фонд
„Земеделие“ за изплатените през миналата година
субсидии. Има и значителен брой земеделци,
които са подали данъчни
декларации, но в тях са посочили по-малък доход от
получения. Най-голям брой

отклонения са засечени в
Кърджали, Хасково и Благоевград, сочи анализът
на данъчните.
През седмицата Национална агенция за приходите започва информационна
кампания към всички земеделски производители,
които са допуснали неточности в данъчните си
документи. Според закона
те имат право да подадат
коригираща декларация за
доходите до 1 октомври
2018 г. Освен с писма
по електронната поща,
гражданите ще бъдат
уведомени и по телефона,
допълват от приходната агенция. Предстоят
срещи с кметовете на
общини, в които са открити най-много пропуски,
офисите на НАП също

имат готовност да дадат
информация. Консултация
по въпроса може да се
получи и на телефона на
Информационния център
на НАП 0700 18 700.
Заедно с уведомленията
за корекции, земеделците
ще получат и специална
брошура, която подробно
обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета (вж.
прикачения документ).
НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага
с информация за доходи,
които подлежат на облагане. В момента приходната агенция изпълнява
програма за подобряване
данъчната дисциплина на
земеделските производители.
“ТГ”

равителството прие
допълнения на ПМС №
162/2016 г. за определяне на детайлни правила
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, финансирани
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ) за периода
2014-2020 г.
Въвежда се допълнително
основание за удължаване на
сроковете за подаване на
проектни предложения при
възникнали непредвидени
обстоятелства. Това важи
само в случаите на пълно

или частично нефункциониране на информационни
системи или регистри,
данните от които са необходими при кандидатстване
за безвъзмездна финансова
помощ от ЕС.
Мерките целят спазване
на принципа за равнопоставено третиране на кандидатите в процедурите за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
от ЕСИФ дори в създалата
се ситуация на временно
преустановен достъп до
Търговския регистър през
август 2018 г.
“ТГ”

Картина на трудовия
пазар в Силистренско
П

ɪɟɡɦɸɥɢɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢ
ɪɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɨɬ
ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɚ  ɢɧ
ɮɨɪɦɢɪɚɬɨɬȾɢɪɟɤɰɢɹɊɟɝɢ
ɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɩɨɡɚɟɬɨɫɬɬɚ
Ɋɭɫɟ Ɂɚɩɨɱɧɚɥɢɬɟ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɛɟɡɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɫɚ  ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɚ ɩɪɨ
ɮɟɫɢɹɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ
ɫɴɫ ɫɪɟɞɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɢ ɜɢ
ɫɲɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɉɨɱɬɢ
ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚɨɬɭɫɬɪɨɟɧɢɬɟɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɫɚɠɟɧɢɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟ
ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɚ  Ɂɚɟɬɨɫɬ
ɟɨɫɢɝɭɪɟɧɚɧɚɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɬɟɥɧɨɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɤɚɤɬɨɢɧɚ
 ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫ ɧɚɦɚɥɟɧɚ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɨɬɨɛɥɚɫɬɬɚ
Ɍɪɭɞɨɜɢɬɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢ ɫɚ
ɨɫɢɝɭɪɢɥɢɡɚɟɬɨɫɬɧɚɩɴɪɜɢɱ
ɧɢɹɩɚɡɚɪɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɤɚɬɨ ɬɟɦɩ ɟ ɤɨɥɤɨɬɨ ɢ ɩɪɟɡ
ɫɴɳɢɹɦɟɫɟɰɧɚɦɝ±ɫɩɨ
ɦɚɥɤɨ  ɋ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚɞɪɭɝɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɫɚ
ɧɚɟɬɢɩɨɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɡɚɟɬɨɫɬ
ɩɪɟɡɸɥɢ
Ɉɛɳɨ ɨɛɹɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɡ ɸɥɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚ
ɉɪɟɡ ɦɟɫɟɰɚ ɬɴɪɫɟɧɟɬɨ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɫɢɥɚ ɜ ɪɟɚɥɧɚɬɚ
ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɟ ɢɡɪɚɡɹɜɚ ɜ
ɡɚɹɜɟɧɢɬɟ ɨɛɳɨ  ɦɟɫɬɚ
ɜɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚ ɫɴɫɩɨ
ɜɟɱɟɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɴɫɫɴɳɢɹ
ɦɟɫɟɰ ɧɚ ɦɝ  ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ
ɨɬ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɧɚɣɦɧɨɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ
ɦɟɫɬɚ ɫɚ ɡɚɹɜɟɧɢ ɨɬ ɬɴɪɝɨ
ɜɢɹɬɚ   ɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɳɚɬɚ
ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ   ɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɟɬɨ   ɫɟɥɫɤɨɬɨ ɫɬɨ
ɩɚɧɫɬɜɨ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
  ɯɨɬɟɥɢɟɪɫɬɜɨɬɨ ɢ ɪɟɫɬɨ
ɪɚɧɬɶɨɪɫɬɜɨɬɨɢɞɴɪɠɚɜɧɨɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɢɞɪ
ɉɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɡɚɟɬɨɫɬ ɜ
ɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚɜɨɛɥɚɫɬɋɢ
ɥɢɫɬɪɚ ɩɪɟɡ ɸɧɢ ɫɚ ɡɚɹɜɟɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚ±ɩɪɟɞɢɦɧɨ
ɩɨɫɯɟɦɢɩɨɈɉɊɑɊ
Ʉɴɦ ɤɪɚɹ ɧɚ ɸɥɢ ɜ ɬɪɢɬɟ
ɛɸɪɚ ɩɨ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢ
ɥɢɫɬɪɚ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢ Ⱦɭɥɨɜɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɫɚɌɟɯɧɢɹɬ
ɛɪɨɣ ɧɚɦɚɥɹɜɚ ɫ  ɜ ɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɟ ɫ ɤɪɚɹ ɧɚ ɸɧɢ Ʉɚɬɨ
ɬɴɪɫɟɳɢ ɪɚɛɨɬɚ ɥɢɰɚ ɫɚ ɪɟ
ɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɢ  ɡɚɟɬɢ 
ɭɱɚɳɢɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ

Ɋɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɟ
ɩɪɢ  ɩɪɟɡ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹ
ɦɟɫɟɰ ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɸɥɢ
 ɝ ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɛɟɡ
ɪɚɛɨɬɢɰɚ ɟ ɩɨɧɢɫɤɨ ɫ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɢ ɩɭɧɤɬɚ ɇɚ ɛɚɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɤɚɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚɩɨɡɚɟɬɨɫɬɬɚ
ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚ
ɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɡɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɡɚ ɸɥɢ  ɝ ɟ  ɧɚ ɫɬɨ
ɢɡɱɢɫɥɟɧɨ ɤɚɬɨ ɞɹɥ ɧɚ ɪɟ
ɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɜ ɛɸɪɚɬɚ ɩɨ
ɬɪɭɞɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɰɚ ɤɴɦ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɧɚ±ɝɨɞɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ
ɩɪɢɉɪɟɛɪɨɹɜɚɧɟ
ɉɨɨɛɳɢɧɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɟɧ
ɛɪɨɣ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɞɹɥ ɢɦɚ
ɫɥɟɞɧɢɹ ɜɢɞ ɧɚɣɜɢɫɨɤɨ ɟ
ɪɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɜ
ɨɛɳɢɧɚ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ± 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɥɢɰɚɫɥɟɞ
ɜɚɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ 
Ⱥɥɮɚɬɚɪ±
 ɋɢɬɨɜɨ   
Ⱦɭɥɨɜɨ±Ɍɭɬɪɚ
ɤɚɧ±ɢɧɚɣɧɢɫɤɨ
ɜ ɨɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ  

ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬ
ɧɢɬɟɥɢɰɚ ɫɩɪɟɫɬɨɣɧɚɛɨɪ
ɫɚɬɚɧɚɞɝɨɞɢɧɚ ɤɴɦɤɪɚɹɧɚ
ɸɥɢɫɚ  ɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɬɚɇɚɞɧɚɫɬɨɨɬɬɹɯ
ɫɚɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɚɬɟɡɢɫ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɢ ɩɨɧɢɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɟɫɚ
ɉɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɩɪɢɡɧɚɤ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɫɚ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ± 
ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɢɢ ±
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ±
ɋɩɨɪɟɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɨɬ
ɨɛɳɢɹ ɛɪɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɩɪɟɨɛ
ɥɚɞɚɜɚɬɬɟɡɢɫɨɫɧɨɜɧɨɢɩɨ
ɧɢɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɯɨ
ɪɚɬɚɫɴɫɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɚɚɜɢɫɲɢɫɬɢɬɟ±
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɜɴɡ
ɪɚɫɬɨɜɢ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɧɚɣɝɨɥɹɦɫɟɡɚɩɚɡɜɚɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɧɢɹɬɞɹɥɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟ
ɧɚɞɝɨɞɢɧɢ±ɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɡɢɨɬɞɨ
ɝɨɞɢɧɢɫɚɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟ
ɞɨɝɨɞɢɧɢ±
Ɉɬ ɨɛɳɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɥɢɰɚɬɚ ɫ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫ
ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɫɚ
“ТГ”
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Улиците на Тутракан

В Тутракан има една малка
уличка. Тя се намира над ресторант
"Приятели". На нея има десетина
къщи, които гледат към Дунава.
Събуждат се сутрин с изгрева и
заспиват с най-прекрасния залез.
След като гостите на ресторанта
си отидат, настава мир и покой,
в който се чуват само песните на
щурците. Такава е тази уличка и
тя е на името на генерал Пантелей
Киселов. Ние, тутраканци, зна-

ем кой е той - генералът, който
осъществява победната битка за
превземането на Тутраканската
крепост. Но какво знаем за обикновения Пантелей?
Той е роден на 23 октомври
1863 г. в гр. Свищов и е третото
от шест деца в семейството на заможния търговец на зърно Георги
Киселов и Томаица Дюлгерова.
Фамилията идва от прозвището
на бащата на Георги, бай Моньо

- изкусен майстор-строител от с.
Вишовград. Тъй като бил всякога
сериозен и навъсен, всички започват да го наричат бай Моньо
Киселия. Ученолюбив, сериозен и
послушен е Пантелей. Той обича
науката и е любимец на баща си.
Но търговията никак не му е по
сърце. Постепенно у него се развива силно национално чувство. В
навечерието на Освобождението
руски части влизат в Свищов.
По покана на Георги Киселов
няколко руски офицери отсядат в
семейната къща. Пантелей е силно
впечатлен от тях - униформите,
пушките, разказите им за битки
предизвикват у него странни усещания и съвсем скоро той решава,
че ще се посвети на военното дело.
Узнавайки, че в София се открива
Военно училище, решава да кандидатства и е приет във Военното
училище.
На 1 септември 1896 г. Пантелей Киселов се жени за Марийка
Панева, свищовлийка, дъщеря на
виден търговец. Раждат им се три
деца - Георги, Александър и Татяна.През 1908 г. Щабът на нашата
армия решава да изпрати кандидатите за командири на полкове
на стаж за една година в чужбина,
в старите европейски войски, за да
придобият знания и умения. Един
от осемте щастливци е и Киселов.
Той заминава за Франция и е прикомандирован към 82-ри пехотен
полк, квартируващ в гр. Монтаржи.
От тук започва неговата бляскава
кариера на военачалник.
На 1 януари 1916 г. е произведен в чин генерал-майор, след това
за генерал- лейтенант.
По време на Първата световна
война ген. Пантелей Киселов се изправя пред най-голямото предизвикателство в живота на български
командващ. Неговата дивизия е в
състава на Трета българска армия,
която през септември 1916 г. започва да освобождава Добруджа.
На Киселов е поверена най-важната операция - превземането на Тутракан. Всички знаем как завършва
този бой. Пленени са около 28 хил.
румънски войници, повече от 450

офицери, 150 оръдия, всичкото
пехотно оръжие, муниции, боеприпаси, други материали, техника,
каруци, коне и др. Броят на убитите
и ранените от румънска страна са
над 12 хил.
След края на войната е назначен за началник на 3-та Военна
инспекционна област в Русе. В
края на 1919 г. е произведен в
най-високото воинско звание генерал от пехотата и малко след
това, заради общото намаление
състава на войската по силата на
Ньойския договор, неочаквано е
уволнен след 40-годишна служба.
Генералът остава да живее със
семейството си в Русе, където е
избран за председател на организацията на запасните офицери в града, а малко по-късно е
провъзгласен за почетен член на
дружеството. Ежегодно участва в
тържествата, посветени на годишнината от Тутраканската епопея в
Русе, Шумен и Разград. Негова е
идеята да се създаде мемориал
„Военна гробница - 1916 г.” На
първата годишнина от битката
Щабът на дивизията излиза с призив за събиране на средства за
изграждане на мавзолей-костница
край Тутракан. Набират се първите
средства от доброволни дарения. В
края на 1926 г. генералът решава
да се премести при сина си Георги,
адвокат в София. Героят от Тутракан, изключително уважаван от
русенското общество, е изпратен
тържествено на гарата от началника на гарнизона, множество
офицери, запасното войнство и
стотици граждани. В София се настанява в къща на ул. „Граф Игнатиев“. Силите му вече започват да
отпадат, вече не е онзи енергичен
човек, има проблеми и с кръвното
налягане. На 14 октомври 1927 г.
генералът от пехотата, героят от
Тутракан Пантелей Киселов умира
от инфаркт. Погребан е с всички
подобаващи почести.
Това е историята на човека Пантлей Киселов и на тая малка уличка
с името на голям човек.
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В селата Варненци и Шуменци бяха открити паметници
на загинали български войници и офицери

Ƚɨɫɬɢɬɟɩɪɟɞɧɨɜɢɹɩɚɦɟɬɧɢɤɜɫɒɭɦɟɧɰɢ

Йордан ГЕОРГИЕВ
рамките на един час в първия ден на м. септември
в силистренските села
Варненци и Шуменци бяха открити
нови паметни плочи на загинали
войници и офицери – местни жители, участници в 4 войни през 20-ия
век – Балканска, Междусъюзническа, Първа световна, Втора световна. Те станаха факт по инициатива
на местните общности, водени
от кметиците на селата Снежана
Михайлова и Калина Михайлова, с
подкрепата на Исторически музей
с директор Петър Бойчев, на община Тутракан и кмета д-р Димитър
Стефанов и ОбС с председател
Данаил Николов.

В

Паметниците са част от Областен
регистър на военните паметници,
воден в Областна администрация
Силистра, и са финансирани с държавни средства чрез Национален
инициативен комитет за честване
на 100-годишнината от края на
Първата световна война, чиято
програма продължава и кулминацията й е с различни прояви през
настоящия месец.
В откриването на паметниците
с общо 48 български герои - 28
във Варненци и 20 в Шуменци,
участваха освен представители
на местните власти народният
представител Александър Сабанов,
зам.-областният управител Стоян
Бонев, екип на Министерство на

отбраната, воден от Иво Антонов
- директор на дирекция "Социална
политика", военни дейци и много
граждани - сред тях и ветеранът от
войните Георги Атанасов Пенчев,
който на 18 юли т.г. навърши 95
години.
От името на инициаторите на
проявите – съответните кметства,
бе представен извървеният път по
организацията на изграждането на
паметниците. Приветствия поднесоха д-р Стефанов, г-н Бонев и г-н
Антонов, който връчи на двете кметици екземпляр от уникален албум
на българските военни знамена.
Отци от Русенска епархия проведоха панихиди в памет на загиналите български войници по

фронтовете през миналия век,
поднесени бяха венци и цветя, а
всяка от церемониите завърши
със заря.
Кметът на село Варненци Снежана Михайлова, инициатор за обновяване на съществувалия досега
малък паметник с изписани само
имената на загинали във Втората
световна война – вече допълнени
с информацията за Балканската,
Междусъюзническата, и Първата
световна война: „Нашето малко
село е дало 28 свидни жертви,
които от обикновени земеделци,
животновъди и занаятчии, от
любещи бащи и съпрузи се превърнаха в истински герои.
Поетът революционер и войвода
Христо Ботев е казал: „Тоз, който
падне в бой за свобода, той не умира…”, както няма да умрат и бъдат
забравени онези смели жители от
село Варненци, участвали и загинали във войните за освобождение и
запазване на нашата Родина, за да
можем днес всички ние да живеем
мирно, спокойно в свят без войни.
Те са достойни българи, които
заслужават да бъдат хвалени, почитани и увековечени“.
Автор на двата паметника е
Георги Змеев.
В подготовката на събитието
са участвали още ЗК „Прогрес” с.
Варненци с председател Гаврил
Ганев, Стефан Костадинов Вълков
- син на ветерана Костадин Вълков
Георгиев - подофицер от 59-ти
пехотен полк, загинал и погребан в
Харкан, Унгария на 12 март 1945 г.
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поетично
Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Молитвата на ген. Киселов
В смълчаната студена утрин,
от чернозема шепичка земя събрал,
шепти с напукани от вятър устни
един войник с нашивките на генерал.
“Българио, пред тебе коленича
молитва горестна да изрека.
Благослови сърцатите войници!
И господи, пази ги от смъртта!
Да помнят поколенията нека
за устрема подобно ураган!
За онзи вик по бойните полета
дарил душите им със огнен плам.”
“На нож, ура, победно да летиме
за славата на скъпия ни Тутракан,
вразите подли с храброст да громиме Напред, ура, в съдбовна бран!
Не ще ни спират телените мрежи.
Ни вълчи ями, крепостни стени.
Не ще ни плашат страшните рубежи на Тутракан обречени са нашите съдби”.
“Българийо, на времето се моля,
да помни вечно смелите бойци.
Децата им да знаят, че успехите във боя
са подвизи на техните бащи.
От този ден, от тази дата
над Тутракан да се развяват знамена
и скъпа във душите и сърцата
навеки да остане крепостта!”
Денят събужда бога на войната.
С дивизията тръгва жребия избрал
на Добруджа да върне свободата един войник с нашивките на генерал.

ɉɚɦɟɬɧɢɤɴɬɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

"С голямо вълнение участваме
в днешното тържество, посветено
на откриването на паметника на
загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората
световни войни, каза в словото
си кметът на с. Шуменци Калина
Михайлова при откриването на
паметника. Едно малко добруджанско село – Дайдър, но какви
герои! 20 свидни жертви, отдали
младостта и живота си, оставили
костите си по знайни и незнайни
бойни полета. Имената им са тук,
пред нас – обикновени трудови
хора, които не са се смятали за
герои. Зад всяко име стои човешка
съдба, семейство, живот, изпълнен
с труд и лишения.
Наш дълг е да съхраним в паметта си спомена за тях, за да бъдем
силни и да живеем достойно. И
затова днес прекланяме глави
пред подвига на героите ни. Нека
ние, потомците на загиналите във
войните за свободата на България,

да бъдем достойни граждани, да
съхраним спомена за героичното
минало. Поклон пред светлата
памет на българските воини!".

ȼɟɬɟɪɚɧɴɬȽɟɨɪɝɢɉɟɧɱɟɜ
ɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
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Да живее България!

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Да живее България!" с тези думи завършваха
словата си кметът на
Община Тутракан д-р Димитър Стефанов, народният
представител вицеадмирал
Пламен Манушев и Иво Антонов от Министерство на
отбраната по време на Националното възпоменание
повод 102-та годишнина
от Тутраканската епопея,
която бе отбелязана на 2
септември в Мемориален

си за Родината, каза кметът на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов. За
нас днес остава по-леката,
но много отговорна задача
- да тачим паметта им, да
пазим спомена за тях и да
го предадем на идните поколения. Дълг, който нямаме
право да не изпълним. Затова с благодарност искам да
кажа, че когато в края на
тази година отбелязваме
края на Първата световна
война Министерски съвет

ȼɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɧɨɫɥɨɜɨɨɬ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

комплекс „Военна гробница 1916 г.“ край село Шуменци.
"Преди 102 години нашите
предци жертваха живота

ТУТРАКАНСКА ЕПОПЕЯ

новяване на укрепителната
система на Тутраканската
крепост от 1916 г., за
поддържане на Алеята на

славата и подмяна на част
от надгробните кръстове
в Мемориалния комплекс,
който вече е обявен официално за недвижима културна ценност с национално
значение.
Този ден има необикновен
заряд и всеки от нас има необикновено лично изживяване тук, където са положени
костите на над 8 хиляди
войници и офицери. Особено
силно и вълнуващо е то за
родствениците на учас-

да бъдат обявени за Градове на българската бойна
слава. Вече е внесено такова предложение от народни
представители в 44-то
Народно събрание и смятам,
че сега през м.септември
то ще бъде гласувано единодушно от всички.
В средата на това гробище има уникален паметник
издигнат през 1922 г. от
нашите предци. Друг такъв
няма в другите държави, по
бойните полета от Първата световна война. "Чест
и слава на тези, които са
знаели да мрат геройски
за техното си Отечество"
пише на него на четири
езика. Това означава, че
нашите предци са се помирили с противника тогава
и са направили така, че
тези мъже погребани тук

тниците в битката. Сред
нас присъстват и хора от
всички краища на Родината
- потомци на героите от
Тутракан. Тук са и близки на
загиналите в сражението
румънци, погребани рамо до
рамо с българските бойци.
Тук има и много млади хора,
които ме обнадеждават за
бъдещето на България. Да
живее България!".
"Отново сме край село
Шуменци, село именувано
на славния 19 Шуменски
полк, взел участие в Тутраканската епопея и един от
полковете, който е дал наймного жертви - така започна словото си вицеадмирал
Пламен Манушев. - Решили
са през 1941 г. всяка първа
неделя на м.септември да
се отбелязва тази епопея,
на това свято място, където са погребани не само
победителите, но и всички
загинали в тази битка.И
са събрани заедно за вечни
времена.
Това е място на българската бойна слава! Затова
е и нашето огромно желание гр.Тутракан и гр.Добрич

ɋɤɨɧɰɟɪɬɧɚɩɨɩɭɥɹɪɧɢɹɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥȼɨɥɨɞɹɋɬɨɹɧɨɜɧɚ
ɚɜɝɭɫɬɛɟɩɨɫɬɚɜɟɧɨɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɱɟɫɬɜɚɧɢɹɬɚɧɚ
ɬɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɟɩɨɩɟɹ
Ʉɨɧɰɟɪɬɴɬɛɟɩɨɞɚɪɴɤɨɬɟɞɢɧɝɨɥɹɦɪɨɞɨɥɸɛɟɰɢ
ɩɚɬɪɢɨɬɩɨɱɟɬɧɢɹɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɩɪɨɮɞɪɂɜɚɧȽɚɜɪɢɥɨɜ

ното събитие участваха
народните представители
вицеадмирал Пламен Манушев, Алтимир Адамов,
Александър Сабанов, Искрен
Веселинов, Пенко Милков и
Бюрхан Абазов, представители на Министерство на
отбраната, зам.-областният управител Стоян Бонев,
кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов,
председателят на ОбСТутракан Данаил Николов,
почетният гражданин на
Тутракан Стив Хараламбиев, полк.Ремус Маковей председател на румънската
Националната асоциация
"Култ към героите" - филиал
и една еманация на бойния Констанца, Йон Щефан от
Община Кирнодж и др.
да спят спокойно. Аз съм дух и патриотизма.
Тук бяха представитеЧест прави на Община
убеден, че всеки път, когато се намираме в това Тутракан, че почита тях- ли на Националния военен

ɂɜɨȺɧɬɨɧɨɜ
ɨɬɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɨɬɛɪɚɧɚɬɚ

ɇɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɜɢɰɟɚɞɦɢɪɚɥɉɥɚɦɟɧɆɚɧɭɲɟɜ

на Република България отпусна средства за войнишки
паметници в община Тутракан, голяма част, от които
ще се използват за възста-
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Военно гробище и споменавайки загиналите воини,
там горе, гледайки ни, на
тях им става хубаво, че ги
помним.
Нисък поклон граждани
на Тутракан и жители на
с. Шуменци, че поддържате
тези гробища, разбира се,
с помощта на Военното
министерство. Паметта
към загиналите за Отечеството е свято нещо,
което трябва да пазим и
да продължаваме! Да живее
България!"
"102 години величие на
Тутраканската епопея! Епопея, която прослави българската армия пред целия
европейски и световен военен елит - каза в словото
си Иво Антонов, директор
на Дирекция "Социална политика" в Министерство на
отбраната. - Епопея, която
доказа, че когато става
дума за национални интереси, за освобождение на българска земя, българският
войн превръща всяка битка
в епопея. Тутраканската
операция е един шедьовър
на военното изкуство, но

ната памет. Тук, на това
място почиват и костите
на нашите противници, в
братска прегръдка и за поука на бъдните поколения.
Нека се поучим от техния
подвиг и героизъм. Те загинаха за свобода и величие!
Вечна им памет и да живее
България!
Националното възпоминание започна със заупокойна
панихида отслужена от
отец Илия Тонков. В памет-

университет "Васил Левски", гр. Велико Търново,
Родолюбив комитет "Крум
Страшний" от гр. Шумен,
Дружество "Традиция" от
гр. Силистра и Мемориалната чета "Таньо войвода"
от Тутракан.
Пред подвига на героите
глава преклониха много
граждани и потомци на
загиналите, а пред обелиска бяха поднесени венци и
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ОБЩEСТВО

Българите ще вадят
по-евтино и лесно
временни паспорти
и свидетелства за
съдимост в чужбина
Т

ɚɤɫɚɬɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɜɪɟɦɟɧɟɧ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɩɚɫɩɨɪɬ ɜ ɱɭɠɛɢɧɚ ɫɟ
ɧɚɦɚɥɹɜɚ ɫ ɟɞɧɚ ɱɟɬɜɴɪɬ
ɚ ɞɨɫɟɝɴɬ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ
ɫ ɛɸɪɨɤɪɚɰɢɹɬɚ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɨɛɥɟɤɱɟɧ Ɍɨɜɚ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɡɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɧɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɚɤɬɨɜɟɧɚɆɢ
ɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɫɴɜɟɬɤɨɟɬɨɩɪɢɟ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɉɪɨɦɟɧɢɬɟ
ɫɚɩɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɧɚȿɤɚɬɟ
ɪɢɧɚ Ɂɚɯɚɪɢɟɜɚ ɡɚɦɟɫɬɧɢɤ
ɦɢɧɢɫɬɴɪɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢɦɢ
ɧɢɫɬɴɪɧɚɜɴɧɲɧɢɬɟɪɚɛɨɬɢ
Ⱦɨ ɧɚɦɚɥɟɧɢɟɬɨ ɫɟ ɫɬɢɝɚ
ɱɪɟɡ ɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɜɟ
ɬɚɤɫɢ ɧɚ ɨɛɳɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ 
ɟɜɪɨ ȼɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɢɡɞɚɜɚɧɢɜɱɭɠɛɢɧɚ
ɳɟ ɫɬɪɭɜɚɬ  ɟɜɪɨ ɜɦɟɫɬɨ
ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɬɟɟɜɪɨɆɟɪɤɢɬɟ
ɫɚɱɚɫɬɨɬɭɫɢɥɢɹɬɚɧɚɩɪɚɜɢ
ɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɥɟɤɱɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚɬɟɠɟɫɬ
Ⱦɨɦɨɦɟɧɬɚɩɪɢɩɪɢɟɦɚɧɟɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚ
ɢɡɞɚɜɚɧɟɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɥɢɱɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɬɟɢ
ɤɨɧɫɭɥɫɤɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɚ
ɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹɜɱɭɠ

ɛɢɧɚ ɫɴɛɢɪɚɬ ɬɚɤɫɢ ɡɚ ɜɫɟɤɢ
ɨɬɞɟɥɟɧɞɨɤɭɦɟɧɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɡɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɮɨɪɦɭɥɹɪ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɟɜɪɨ
ɋɟɝɚɬɚɡɢɬɚɤɫɚɤɚɤɬɨɢɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɚɬɚɫɴɛɢɪɚɧɚɨɬɢɦɟɬɨɧɚ
ɆȼɊɟɜɪɨɨɬɩɚɞɚɬ
Ⱦɪɭɝɬɟɤɫɬɜɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɬɚɤ
ɫɚɬɚɡɚɢɡɞɚɜɚɧɟɧɚɫɜɢɞɟɬɟɥ
ɫɬɜɨɡɚɫɴɞɢɦɨɫɬɩɪɢɩɨɞɚɞɟɧɨ
ɜ ɱɭɠɛɢɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ Ⱦɨɫɟɝɚ
ɡɚ ɭɫɥɭɝɚɬɚ ɫɟ ɡɚɩɥɚɳɚɯɚ 
ɟɜɪɨɩɨɌɚɪɢɮɚʋɡɚɬɚɤɫɢɬɟ
ɤɨɢɬɨɫɟɫɴɛɢɪɚɬɡɚɤɨɧɫɭɥɫɤɨ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɧɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɜɴɧɲɧɢɬɟ
ɪɚɛɨɬɢɌɚɡɢɬɚɤɫɚɫɟɧɚɦɚɥɹɜɚ
ɧɚɟɜɪɨɧɚɩɨɥɨɜɢɧɚ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɜɟɱɟ ɧɹɦɚ ɞɚ
ɡɚɩɥɚɳɚɬ ɞɴɥɠɢɦɢɬɟ ɬɚɤɫɢ
ɩɨ Ɍɚɪɢɮɚ ʋ  ɫ ɞɴɪɠɚɜɧɢ
ɬɚɤɫɨɜɢɦɚɪɤɢ
Ɉɬɩɚɞɚ ɢ ɫɴɛɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɬɚɤɫɢɱɪɟɡɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚ
ɜɴɧɲɧɢɬɟɪɚɛɨɬɢɢɥɢɞɢɩɥɨɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɢɬɟɢɥɢɤɨɧɫɭɥɫɤɢɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɨɬɧɨɫɧɨɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɡɚ ɢɡɞɢɪɜɚɧɟ ɜ ɱɭɠɛɢɧɚ ɧɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɥɢɰɟ
“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

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30, 12:30,
14:00 (без събота и неделя), 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-1094/04.09.2018 г.
гр.Тутракан

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС във връзка с
чл.55 ал.1 т.1 и 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 №628 по Протокол №44 от 26.07.2018 г. на
ОбС 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 част от недвижим имот - публична общинска собственост,
представляващ: обособено помещение с предназначение за „дискотека” с площ - 62,00 /шестдесет и два/ кв.м, находящо се в сутерена на
двуетажна административна сграда „Кметство”, цялата със ЗП от 174
кв.м, находяща се в с. Варненци, кв.17, УПИ-ХVII по плана на селото, /
съгласно АОС 1/21.01.1998 г./ с предназначение за търговска дейност
за срок от 5 /пет/ години.
1.1 Начална тръжна месечна цена - в размер на 62,00 лв. /Шестдесет
и два лева/ без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга наемна цена 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: В случай на извършване на текущ ремонт по
реда на чл.9.2 от Проекто - договора за наем, наемодателят може да
приспадне направените от наемателя разходи от дължимия наем до
размера на 5 /пет/ месечни вноски, срещу представяне на разходооправдателни документи.
3. Търгът да се проведе на 04.10.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната
зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: 50,00лв. /петдесет
лева/, внесени по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок
от 07.09.2018 г. до 15:00 часа на 03.10.2018 г., без да се дължат лихви за
периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване : 3,10 лв. / три лева и 10 стотинки/.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обектите 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 “ЦКБ-АД”, клон
Русе в срок от 07.09.2018 г. до 15:00 ч. на 03.10.2018 г.;
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/, закупили
тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за участие в търга,
с приложените документи описани в същото;
7.3 Кандидатите – /ФЛ и ЮЛ/, към заявлението за участие в търга, в
което са посочили единен единтификационен код по чл.23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация
в съотвествие със законодателството на държавата в която участникът
е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата, прилагат и следните изискуеми
документи:
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие
на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа
- квитанция за внесен депозит.
7.4 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан
плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни
книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не съдържат, който и да е от документите
посочени в заявлението за участие в търга.
- имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /или
ликвидация.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16:00 ч. на
03.10.2018 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 по всяка обособена позиция, 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 03.10.2018 г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 11.10.2018 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 05.10.2018
г. до 15:00 ч. на 10.10.2018 г. Депозитът за участие в повторния търг,
определен в т.I.4 се внася в срок от 05.10.2018 г. до 15,00 ч. на 10.10.2018
г. Краен срок за подаване на тръжните документи за участие в повторен
търг - 16:00 ч. на 10.10.2018 г. в ОЦУИГ на Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

Обява
I. Община Тутракан обявява свободни работни места за
длъжностите за предоставяне на почасови социални услуги в
изпълнение на Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2018 г.
tÊÒÄ¼ÇÁÉ¼ÍÄÍÎÁÉÎ
t ÊÈ¼ÔÁÉËÊÈÊÕÉÄÆ
Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Дейности за лична помощ, услугата включва поддържане на
личната хигиена; помощ при хранене; помощ при вземането на
предписание от лекар, лекарства; помощ при рехабилитационни
и други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и други;
- Дейности за социална подкрепа и социално включване, като:
помощ в общуването и осъществяване на социални контакти;
придружаване при посещение на кино, театър, изложби, концерти
и др.; помощ при писане на писма, заявления, подаването им в
съответната институция и всякаква друга дейност изразена в
социалната работа с представителите на целевата група;
- Комунално-битови дейности: пазаруване, поддържане на
хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителя;
извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; извършване на административни услуги и плащания, приготвяне
на храна с продукти на потребителя и др.
1. Изисквания към кандидатите
tÁÃÌ¼½ÊÎÉÄÇÄÒ¼ÍÈÁÍÎÊÂÄ¾ÁÁÉÁ¾Ê½ÕÄÉ¼®ÏÎÌ¼Æ¼É
t °ÄÃÄÓÁÍÆÄ Ä ËÍÄÑÄÓÁÍÆÄ ÃÀÌ¼¾Ä ¾ ÎÌÏÀÊÍËÊÍÊ½É¼ ¾ÖÃÌ¼ÍÎ
лица;
t¯ÈÁÉÄÛÃ¼Ì¼½ÊÎ¼¾ÁÆÄË
t¦ÊÈÏÉÄÆ¼ÎÄ¾ÉÊÍÎ
2. Необходими документи за кандидатстване
1. Заявление за постъпване на работа (по образец), което може
да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан
или да бъде получено на място;
2. Документ за самоличност за справка;
3. Автобиография;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Копие от диплома за завършено образование и оригинал
за справка;
6. Копие от трудова книжка;
7. Удостоверение (сертификат) за професионално обучение
за длъжности „Социален асистент”, „Домашен помощник” или
„Личен асистент”.
8. Писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето.
3. Срок за подаване на документите – от 03.09.2018 до
13.09.2018 г. от 8:00-16:30 часа в Информационен център на
общинска администрация гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
4. Подборът на кандидатите, подали заявления, ще се осъществи на два етапа
1. Оценка по документи;
2. Интервю.
Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на
информационното табло в община Тутракан.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на
17.09.2018 г. от 9:00 часа в Заседателната зала на общинска
администрация.
II. Община Тутракан обявява прием на документи за ползване
на почасови социални услуги Социален асистент/ Домашен
помощник в Звено за почасови услуги в изпълнение на Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2018 г.
1. Изисквания към кандидатите
За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за
самообслужване.
2. Необходими документи за ползване на социалните услуги
от кандидатите за потребители
t£¼Û¾ÇÁÉÄÁÃ¼ËÊÇÃ¾¼ÉÁÉ¼ÏÍÇÏ¿¼Î¼ÊÎÇÄÒÁÎÊÄÇÄÊÎÉÁ¿Ê¾
законен представител (по образец), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан или да бъде
получено на място;
t ÊÆÏÈÁÉÎÃ¼Í¼ÈÊÇÄÓÉÊÍÎÃ¼ÍËÌ¼¾Æ¼
t ¦ÊËÄÁ ÊÎ ÌÁÔÁÉÄÁ É¼ ¡§¦¦®¡§¦©¡§¦  ¼ÆÊ ÄÈ¼ Î¼ÆÊ¾¼ Ä
оригинал за справка;
t«ÄÍÈÁÉÊÍÖ¿Ç¼ÍÄÁÃ¼ËÊÇÃ¾¼ÉÁÉ¼ÇÄÓÉÄÎÁÀ¼ÉÉÄÉ¼ÇÄÒÁÎÊ
от доставчика на услугата;
t ÁÆÇ¼Ì¼ÒÄÛ ÓÁÇÄÒÁÎÊÉÁÁÍÆÇÚÓÄÇÊÀÊ¿Ê¾ÊÌÃ¼ËÌÁÀÊÍÎ¼¾ÛÉÁ
на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане
(може да не е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението за ползване на услугата);
t ÌÏ¿ÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ
2. Срок за подаване на документите – от 03.09.2018 до
13.09.2018 г. от 8:00-16:30 часа в Информационен център на
общинска администрация гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
3. Подбор на кандидатите за потребители
Подборът на лицата, които ще ползват услугата „Социален
асистент” и „Домашен помощник” ще става след проучване на
потенциални потребители, въз основа на Карта за оценка на
потребностите, изготвена от комисия назначена със Заповед на
кмета на Община Тутракан.
Списъкът на кандидат-потребителите на социални услуги, според получената крайна оценка на потребностите, ще бъде обявен
на информационното табло в сградата на община Тутракан.
Повече информация можете да получите в общинска администрация всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в Информационния център или на телефон 0866 60 688.
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ХОБИ
СМЯХ

ɉɥɚɫɬɢɱɟɧ ɯɢɪɭɪɝ ɫɴɜɟɬ
ɜɚ ɫɢɧɚ ɫɢ ɫɴɳɨ ɩɥɚɫɬɢɱɟɧ
ɯɢɪɭɪɝ
 ɋɢɧɟ ɬɴɪɫɢ ɫɢ ɭɦɧɚ
ɠɟɧɚ ɯɭɛɚɜɚ ɦɨɠɟɦ ɢ ɧɢɟ
ɞɚɫɢɹɧɚɩɪɚɜɢɦ
ȼɢɤɚɦ ɦɭɌɢ ɫɢ ɧɚɣɢɡ
ɜɟɫɬɧɨɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ
Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢ
ɍɫɟɬɢ ɱɟ ɝɨ ɨɛɢɠɞɚɦɧɨ
ɨɳɟɫɟɱɭɞɢɫɤɚɤɜɨɬɨɱɧɨ

ɜɫɢɱɤɨ ɝɨɫɬɟɧɢɧɚ ɦɹɪɤɚ ɤɚɤ
ɩɨ ɞɜɨɪɚ ɩɪɢɬɢɱɜɚ ɩɟɬɟɥ ɫ
ɝɚɳɢ
Ɍɨɜɚɩɴɤɤɚɤɜɨɛɟɲɟɡɚɳɨ
ɟɫɝɚɳɢ"
Ⱥɦɢɢɦɚɲɟɦɚɥɴɤɩɨɠɚɪɢ
ɦɚɥɤɨɫɟɩɨɨɩɴɪɥɢɬɚɞɚɧɟ
ɫɬɭɞɭɜɚɦɭɭɲɢɯɝɚɳɢ
Ⱦɨɛɪɟɞɟɧɟɦɭɥɢɩɨɪɚɫ
ɧɚɯɚɩɟɪɚɜɟɱɟ"
ɉɨɪɚɫɧɚɯɚɦɭɧɨɟɡɚɛɟɥɟ
ɠɢɬɟɥɧɚ ɝɥɟɞɤɚ ɤɚɤ ɫ ɟɞɧɨɬɨ
ɤɪɢɥɨ ɞɴɪɠɢ ɤɨɤɨɲɤɚɬɚ ɚ ɫ
ɞɪɭɝɨɬɨɤɪɢɥɨɫɟɦɴɱɢɞɚɫɢ
ɫɜɚɥɢɝɚɳɢɬɟ«

Ɇɴɠɜɚɩɬɟɤɚɬɚ
ɂɡɜɢɧɟɬɟɚɜɢɚɝɪɚɡɚɠɟɧɢ
ɢɦɚɬɟɥɢ"
 Ɉɬɫɪɟɳɚ ɜ ɡɥɚɬɚɪɫɤɢɹ
ɋɪɟɳɚɬ ɫɟ ɞɜɚɦɚ ɫɬɚɪɢ
ɦɚɝɚɡɢɧ
ɩɪɢɹɬɟɥɢ ȿɞɢɧɢɹɬ ɜɨɞɢ ɞɟ
ɬɟɧɰɟ Ⱦɪɭɝɢɹɬ ɩɢɬɚ  ȿ ɤɚɤ
ȼɴɩɪɨɫɤɴɦɪɚɞɢɨȿɪɟɜɚɧ ɫɢ"Ʉɚɤɜɨɪɚɛɨɬɢɲ"
Ʉɚɤɜɨɟɫɜɟɬɥɢɧɧɚɝɨɞɢɧɚ"
 Ⱥ ɞɨɛɪɟ ɫɴɦ  ɨɬɝɨɜɚɪɹ
Ɉɬɝɨɜɨɪɧɚɪɚɞɢɨɬɨ
ɦɴɠɴɬɫɞɟɬɟɧɰɟɬɨɉɪɨɞɚ
 ɋɦɟɬɤɚɬɚ ɡɚ ɬɨɤɚ ɡɚ ɞɜɚ ɜɚɦɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ
ɧɚɞɟɫɟɬɦɟɫɟɰɚ
Ⱥɬɨɜɚɫɢɝɭɪɧɨɟɫɢɧɴɬɬɢ"
ɩɢɬɚɩɪɢɹɬɟɥɹɬ
Ⱦɜɚɛɨɥɬɚɫɟɤɴɩɹɬɜɦɚɫ
Ⱥɧɟɟɞɧɚɪɟɤɥɚɦɚɰɢɹ
ɥɟɧɚɛɚɧɹȿɞɢɧɢɹɬɦɟɱɬɚɬɟɥ
ɧɨɜɴɡɤɥɢɤɜɚ
ɇɹɤɚɤɴɜɬɟɦɟɪɭɬɛɢɥɨɫɬɚ
ȿɝɚɬɢɤɟɮɚɫɟɝɚɞɚɢɦɚɲɟ ɜɟɧɞɚɡɚɛɚɜɥɹɜɚɟɞɧɚɦɚɞɚ
ɢɩɨɟɞɧɚɝɚɣɤɚ
ɦɚɌɨɣɫɟɞɧɚɥɢɫɟɭɦɴɥɱɚɥ
ȼɬɨɪɢɹɬɨɬɝɨɜɚɪɹ
Ɋɚɡɤɚɠɟɬɟɧɟɳɨɝɨɫɩɨɞɢ
 Ⱦɚ ɛɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɤɚɬɨ ɬɢ ɧɟɩɨɞɤɚɧɢɥɚɝɨɞɚɦɚɬɚ
ɥɟɩɧɟɧɟɤɨɹɪɴɠɞɚ
ɏɦɤɚɤɜɨɞɚɪɚɡɤɚɡɜɚɦ"
ɇɹɤɨɣɜɢɰɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɐɢɝɚɧɢɧɩɪɟɞɛɚɪɚ
Ⱥɛɟɬɨɚɡɡɧɚɦɟɞɢɧɜɢɰ
 Ȼɚɬɟɢɫɤɚɦ ɟɞɢɧ ɧɟɭɬɪɚ ɚɦɚɤɨɹɬɨɠɟɧɚɝɨɱɭɟɝɴɪɞɢ
ɥɟɧɫɨɤɞɜɟɦɢɧɢɦɚɥɧɢɜɨɞɢ ɬɟɣɭɜɢɫɜɚɬ
ɟɞɧɨ ɛɟɡ ɤɚɮɟ ɦɚɥɴɤ Ⱦɠɚɦ
 ɇɢɳɨ ɪɚɡɤɚɠɟɬɟ ɝɨ ɜɫɟ
ɛɚɦɢɟɞɧɚɪɭɫɚɎɚɧɬɚ
ɩɚɤ
ȿɞɢɧɮɟɪɦɟɪɨɬɢɜɚɧɚɝɨɫ
 ȿ ɞɨɛɪɟ ɞɟ ɫɚɦɨ ɱɟ ɬɢ
ɬɢɧɚɞɪɭɝȾɨɤɚɬɨɪɚɡɝɥɟɠɞɚ ɦɚɣɫɢɝɨɱɭɜɚɥɚ

Забавна астрология
Патриотичната Дева
Девите дават вид на кротки, възпитани и сдържани
хора. А по душа са некъпани хайдути, готови да колят
и бесят за спасението на родината. За една Дева найголямата патриотична саможертва се състои именно
в това да се примири с липсата на чиста и топла
баня. Но в името на добрата кауза са в състояние да
преглътнат собственото си неудобство. Кой не знае
за Хвърковатата чета на Бенковски. Те е тръгнала на
21 септември 1843, значи по време на Девата. Или пък
Иларион Макариополски, който е роден на 6 септември
1812 и е бил борец за независимост. Ами учителят на
Каблешков - Йоаким Груев, също Дева?
Да, Девите са признати патриоти. И макар че Ракът
и Телецът са по-патриоти и на Девите не трябва да
им се отрича това качество. Какво! Не сте съгласни
за Телците ли? Считате, че те са лениви сребролюбци.
Няма такова нещо. Те са в състояние сте да поведат
цяла чета хайдути срещу народните потисници. Такива
са Хаджи Димитър и Стефан Караджа - най-малкото в
зодиакално отношение. Телци!
Или пък ще кажете нещо против Раците? Под този
знак са родени най-много български герои. Сред тях са
Васил Левски, Васил Априлов, Бачо Киро. Очевидно е,
че Раците са хора, които не търпят несправедливост
и потисничество. Пример в това отношение е и Димитър Пешев - човекът, отговорен за спасяването на
българските евреи. В името на рода Ракът е готов да
жертва и живота си.
Но да се върнем към Девите. В техния период се
е случило Съединението. Какво ще кажете за това?
Няма друго такова пълно с патриотизъм, идеализъм и
чудо събитие. И само в техния период може да стане,
защото оптимизма им чертае светло бъдеще нагоре и
нагоре само след като сърцата на българите започват
да туптят в една посока.

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
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Заслужени награди от "Фолклорен извор" Подготовка за
за самодейците от с. Малък Преславец
убийство
С
С
Криминални загадки

лед успешното
участие и представяне на самодейците от НЧ "Йордан Йовков - 1946
г.", с. Малък Преславец в VIII Национален
фолклорен фестивал
"Фолклорен извор",
който се проведе в
с. Царевец, община
Свищов, дойдоха и
заслужените награди - златен медал и
първо място в категория "Танцово изкуство" за Танцова
формация "Танцуващи
лилии", сребърен медал и второ място в
категория "Певческо
изкуство" за Група
за автентичен фолк-

лор "Росна китка" с
ръководител Пенка
Димитрова и бронзов
медал и трето място
в категория "Обичаи"
за Групата за автентични обичаи.
Благодарим на самодейците за успешното представяне и им
пожелаваме здраве и
бъдещи творчески успехи. Специални благодарности на музикалния ръководител
Пенка Димитрова и
на нашият гид Искра
Михайлова, изказват
своето задоволство
от НЧ "Йордан Йовков
- 1946 г." в с. Малък
Преславец.
“ТГ”

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!

Мамо,прочети ми!
Мили деца, след по-малко от две седмици ще
настъпи първият учебен
ден за първолаците. Да
им е честит! Поздравяваме ги с тези две стихотворения:

В първи клас

Запя свойта песен
звънчето за нас:
- Здравей, златна есен!
- Здравей, първи клас!

Че радост голяма,
че песен, че вик!
Сега съм на мама
любим ученик!
Така е чудесно
на чин да седиш
и букви, и песни
в час да редиш!
Добрият учител
със топли очи

ти милва косите:
- Учи се, учи!
Ех, утрини ясни,
училищни дни!
- Здравей, първокласник! –
звънчето звъни.
от Димитър СВЕТЛИН

Първолаче

- Мамо, я кажи на Крума
да не ме закача.

Със смях на мене да не
дума:
Първолаче-лаче!
Няма ли и аз да мина?
Бил съм "първолаче"!
Ще го питам догодина
ще ли ме закача.
от Трайко СИМЕОНОВ

тенли и Дороти не
бяха престъпници. Те
бяха любовници и един
тип беше разбрал за връзката им. Сега ги изнудваше.
Искаше 1 000 000 долара,
а те нямаха откъде да ги
вземат. Затова решиха
чисто и просто да го убият. Наеха стрелец, който
да свърши работата за по
малко от 5000 долара. Сега
бяха седнали на масата в
ресторанта, където щеше
да стане убийството и размишляваха как жертвата да
седне с гръб към вратата,
та стрелецът да може да
го улучи.
- Има две маси за четирима до вратата. Когато
едната се освободи аз ще
я заема - каза Дороти. - Ти
ще дойдеш малко преди

това. Дали келнерите вземат палтата?
- Не - каза Стенли. - Никой не го е еня за тях. Ще
трябва да ги сложим на
столовете.
- Когато видя стрелеца,
аз се извинявам и отивам
до тоалетната. Ти ставаш,
за да намериш келнера. И
стрелецът стреля в гърба
на нашия изнудвач.
Как Дороти и Стенли
ще направят така, че
жертвата да седне с гръб
към вратата?
Отговор на загадката
от бр.34: Убиецът е учителят по математика.
По неговите думи, той
провеждал срочен тест, а
престъплението се случило
в първия ден на учебната
година.

въпросителница на достойнството
1. Кога се осъществява Съединението по нов
стил?
а/ 17 септември
б/ 18 септември
в/ 19 септември
2. През коя година е проведен първият опит за
Съединение?
а/ 1880 год.
б/ 1876 год.
в/ 1888 год.
3. Кой е един от главните радетели за Съединение?
а/ Захари Стоянов
б/ Любен Каравелов
в/ Иван Иванов
4. Кой е останал в историята с фразата „И аз
съм българин”?
а/ Гаврил Кръстевич
б/ Симеон Радев
в/ Драган Цанков
5. За кога са били първоначалните намерения за
Съединение?
а/ 15 септември
б/ 20 септември
в/ 1 септември
6. Кой руски цар е против Съединението?
а/ Александър 3
б/ Петър 1
в/ Александър 2
7. С какви думи завършва телеграмата изпратена от Александър Батенберг до привременното
правителство в Пловдив?
а/ „Да живее”
б/ „Бог да е с нас”
в/ „Вярвам във вас”
8. Колко дни след Съединението княз Александър
Батенберг стъпва в Пловдив?
а/ три
б/ два
в/ пет
9. Как се провежда Съединението?
а/ без кръв
б/ с малко кръв
в/ с много кръв
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. В; 3. А;
4. А; 5. А; 6. А; 7. А; 8. А; 9. Б;

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 септември - Памела ИВАНОВА, ТФ "Дунавска мла9 септември - Теодора ЙОРДАНОВА, Чистач, Община
дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Тутракан
9 септември - Николай ЙОРДАНОВ, Мл.експерт "ЕПП",
9 септември - Александър ИВАНОВ, ФГ "Детелини",
Община Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 септември - Албена АТАНАСОВА, "Алианц България",
12 септември - Тодор МИХАЙЛОВ, Техник, Община
Тутракан
Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
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Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

