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Време за училище!
Уважаеми жители на община Тутракан,
Ръководството на Общинска администрация
Тутракан призовава всички граждани на 15.09.2018 г.
да се включим активно в кампанията

ɋɬɟɮɤɚɋɌȺɇɄɈȼȺȾɢɪɟɤɬɨɪɧɚȾɢɪɟɤɰɢɹɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
о информация на РУО
на МОН, през новата учебна 2018-2019
учебна година в област Силистра ще отворят врати
45 училища с 34 паралелки.

П

Очаква се по прогноза общият брой на учениците да
бъде над 9 200, от които
804 са първокласниците.
С най-малко ученици, близо до т.нар. санитарен
минимум, са основните учи-

ɋɨɧɹɉȿɌɄɈȼȺɁɚɦɤɦɟɬɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

лища в селата Калипетрово, Брадвари, Ситово, Цар
Самуил, Сокол и др., както
и в някои професионални
гимназии в Силистра.
В село Варненци, община
Тутракан с 22 деца ще

продължи да действа държавният Социално-педагогически интернат "Христо
Ботев" - единствен по рода
си в България, като в това
учебно заведение ще има и
на стр. 2

На 19 септември (сряда), 10:00 ч.:

Трудова борса в Тутракан Подписан е договор за
реализация на проект за
А
изграждане на Специализиран

генцията по заетостта и Дирекция
„Бюро по труда” в
гр.Тутракан организират
на 19 септември Трудова
борса. Тя се провежда за
пореден път, като тази година е по проект „Готови за
работа” на ОП „Развитие

на човешките ресурси”.
Трудовата борса в Тутракан е с начален час
10:00 часа и ще се проведе в залата на Общински съвет-гр.Тутракан,
ул.”Трансмариска” №20.
Ще участват работодана стр. 2

Да изчистим
България заедно!

център за обучение на
доброволци в с. Белица
на стр. 2

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.
РАЙОНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ / СБОРЕН ПУНКТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Парк „Придунавски”
Парк „Христо Ботев”
Парк „Славянка”
"Възход"-и - зелена площ
Боровата горa до Градски стадион
Парк „Васил Левски”
Боровата гора до Автогарата
Пл. „Никола Вапцаров”

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

МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"
с информационна кампания сред общността
на стр. 4

Тутракански звезди на
“Art Stars”-Звезди на изкуството”
ърво място за Вокална
група "Слънчева усмивка"
и Гергана Златкова, а
Юсеин Поси и Йоанна Димитрова
- със специални награди! Това е
резултатът от участието на гласовитите възпитаници на вокалния
педагог Доротея Бальовска в
4-тия Международен музикален
конкурс “Art Stars” - Звезди на
изкуството”, Варна-2018.
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ɇɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɩɟɬɴɤ ɨɬɱɜɡɚɥɚɬɚɧɚ
ɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɯɨɞɥɜɡɚɭɱɟɧɢɰɢɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɥɜ
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РЕГИОН

НОВИНИ
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɊȾÄɉɨɠɚɪɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɡɚɳɢɬɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ´ɋɢɥɢɫɬɪɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɩɪɨɹɜɢɩɪɟɡ
ɋɟɞɦɢɰɚɬɚɧɚɩɨɠɚɪɧɚɬɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɤɨɹɬɨɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɨɬ
ɞɨɫɟɩɬɟɦɜɪɢɜɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɌɪɢɬɟɪɚɣɨɧɧɢɫɥɭɠɛɢ
ɢɭɱɚɫɬɴɰɢɬɟɳɟɩɪɨɜɟɞɚɬȾɟɧɧɚɨɬɜɨɪɟɧɢɬɟɜɪɚɬɢɡɚɞɚ
ɦɨɝɚɬɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɞɚɫɟɡɚɩɨɡɧɚɹɬɧɚɦɹɫɬɨɫɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚ
ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟɞɚɪɚɡɝɥɟɞɚɬɩɨɦɟɳɟɧɢɹɬɚɢɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɬɟɡɜɟɧɚɈɬɤɪɢɬɢɬɟɥɟɮɨɧɢɳɟɩɪɢɟɦɚɬ
ɨɛɚɠɞɚɧɢɹɩɨɜɴɩɪɨɫɢɧɚɩɨɠɚɪɧɚɬɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɌɟɥɟɮɨɧɧɢɬɟɧɨɦɟɪɚɫɚ  ɢ  ɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
 ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢ  ɜȾɭɥɨɜɨ
ɍɱɟɛɧɢɡɚɧɹɬɢɹɟɜɚɤɭɚɰɢɢɜɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɢɡɥɨɠɛɚ
ɧɚɞɟɬɫɤɢɪɢɫɭɧɤɢɨɬɤɨɧɤɭɪɫɚÄɋɨɱɢɬɟɫɢɜɢɞɹɯɛɟɞɚɬɚ´
ɫɩɨɪɬɧɢ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ ɢ ɞɚɪɢɬɟɥɫɤɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɜ ɩɨɦɨɳ ɧɚ
ɞɟɰɚɬɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɩɨɠɚɪɧɢɤɚɪɢɫɚɞɪɭɝɚɱɚɫɬɨɬɧɚɫɪɨɱɟɧɢɬɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɡɚɧɹɬɢɟɩɨɝɚɫɟɧɟɧɚɩɨɠɚɪɢɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɢɬɟɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɳɟɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɩɪɚɡɧɢɤɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɨɝɧɟɛɨɪɰɢɤɨɣɬɨɫɟɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ЗАБРАНА НА ТЪРГОВИЯ С ПРАСЕТА
В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ɋɴɫ ɡɚɩɨɜɟɞ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɜɢɠ ɧɚ
ɫɬɪ ɫɟɡɚɛɪɚɧɹɜɚɩɪɨɞɚɠɛɚɬɚɩɪɢɞɜɢɠɜɚɧɟɬɨɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɢ ɫɜɢɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɂɡɤɥɸɱɟɧɢɟɳɟɫɟɩɪɚɜɢɫɚɦɨɡɚɠɢɜɨɬɧɢɬɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ
ɡɚɧɟɡɚɛɚɜɧɨɤɥɚɧɟɢɫɥɟɞɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɨɬɨɮɢɰɢɚɥɟɧɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪɈɫɜɟɧɬɨɜɚɫɟɡɚɛɪɚɧɹɜɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɧɚ
ɩɚɡɚɪɢɢɢɡɥɨɠɛɢɧɚɫɜɢɧɟɢɫɜɨɛɨɞɧɨɩɚɫɢɳɧɨɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɂɡɬɨɱɧɨɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɫɜɢɧɟ ɢ ɤɪɴɫɬɨɫɤɢ ɧɚ ɂɡɬɨɱɧɨɛɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚ ɫɜɢɧɹ Ɍɟɡɢ ɩɨɪɨɞɢ ɧɟɡɚɛɚɜɧɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɜɴɜɮɟɪɦɢɬɟ
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА
ГОДИНА ПРЕДПРИЕТИ ОТ ПОЛИЦИЯТА
ɇɚ ɫɬɚɪɬɚ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɬɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢɦɟɪɤɢɡɚɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹɪɟɞɢɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɧɚɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨɜɪɚɣɨɧɢɬɟɧɚɭɱɢɥɢɳɚɬɚɢɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɫɚɫɪɟɳɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɧɨɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɦɟɫɬɧɚɬɚɜɥɚɫɬɢɫɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚɭɱɟɛɧɢɬɟɡɚɜɟɞɟɧɢɹɧɚɤɨɢɬɨɫɚɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɢ
ɫɴɜɦɟɫɬɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɚ ɩɪɢ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɭɱɟɛɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚȼɫɝɪɚɞɢɬɟɧɚ
ɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɢɭɱɢɥɢɳɚɬɚɬɟɤɚɬɨɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɫɨɝɥɟɞɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟɧɚɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɩɪɨɩɭɫɤɢɢɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɧɟɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɦɟɪɤɢɡɚɨɯɪɚɧɚɢɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢɳɟɭɩɪɚɠɧɹɜɚɬɫɢɫɬɟɦɟɧɤɨɧɬɪɨɥ
ɨɬɧɨɫɧɨ ɡɚɛɪɚɧɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɚɥɤɨɯɨɥ ɢ ɬɸɬɸɧɟɜɢ
ɢɡɞɟɥɢɹɧɚɞɟɰɚɢɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨɧɚɦɚɥɨɥɟɬɧɢɢɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɜɩɢɬɟɣɧɢɬɟɢɭɜɟɫɟɥɢɬɟɥɧɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɇɚɩɴɪɜɢɹɭɱɟɛɟɧɞɟɧɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɬɨɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɜɪɚɣɨɧɢɬɟɧɚɭɱɢɥɢɳɚɬɚɳɟɛɴɞɚɡɚɫɟɥɟɧɨɂɡɝɨɬɜɟɧɢɫɚɝɪɚɮɢɰɢ
ɱɪɟɡɤɨɢɬɨɳɟɫɟɨɫɢɝɭɪɢɞɟɠɭɪɫɬɜɨɧɚɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɫɢɥɢ
ɜɩɢɤɨɜɢɬɟɱɚɫɨɜɟɤɨɝɚɬɨɞɟɰɚɬɚɨɬɢɜɚɬɢɥɢɫɟɜɪɴɳɚɬɨɬ
ɭɱɢɥɢɳɟ
ɋɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨɩɴɬɧɚɩɨɥɢɰɢɹɩɪɨɜɟɠɞɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɚɚɤɰɢɹÄȾɟɰɚɬɚɬɪɴɝɜɚɬɧɚɭɱɢɥɢɳɟȾɚɝɢɩɚɡɢɦɧɚɩɴɬɹ´ɤɨɹɬɨɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɞɨɤɪɚɹɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɬɝ
ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢɢɡɜɴɪɲɜɚɬɨɝɥɟɞɧɚɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚɬɚ ɭɥɢɱɧɨɬɨ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɚɡɧɢɬɟ ɨɝɪɚɞɢ
ɢ ɨɛɟɡɨɩɚɫɟɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɜɯɨɞɨɜɟɬɟ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɬɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟɧɟɪɟɞɧɨɫɬɢɫɟɨɬɪɚɡɹɜɚɬɜɭɜɟɞɨɦɢɬɟɥɧɢ
ɩɢɫɦɚɞɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢ
КРИМИНАЛЕ
Ⱦɜɚɞɤɚɪɟɡɟɧɟɫɚɭɧɢɳɨɠɟɧɢɩɪɢɩɨɠɚɪɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɉɪɢɱɢɧɚɬɚɟɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɩɪɢɛɨɪɚɜɟɧɟɫɨɬɤɪɢɬɨɝɴɧ
ɈɝɴɧɹɬɟɩɨɬɭɲɟɧɨɬɟɤɢɩɧɚɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧɫɩɚɫɟɧɢ
ɫɚɞɤɚɩɨɫɟɜɢ
ɋɬɴɪɧɢɳɟɟɝɨɪɹɥɨɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɟɥɨ
ɇɨɠɚɪɟɜɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ ɱɨɜɟɲɤɚ ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬ ɉɨɠɚɪɴɬ
ɤɨɣɬɨɜɴɡɧɢɤɧɚɥɨɤɨɥɨɱɚɫɚɟɩɨɬɭɲɟɧɨɬɟɤɢɩɧɚɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤ±Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ
ɝɨɞɢɲɟɧɟɭɥɢɱɟɧɜɤɪɚɠɛɚɇɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɦɥɚɞɟɠɴɬ
ɞɟɦɨɧɬɢɪɚɥɢɨɬɤɪɚɞɧɚɥɥɢɫɬɚɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɚɥɚɦɚɪɢɧɚ
ɨɬ ɩɨɤɪɢɜɚ ɧɚ ɛɢɜɲɚ ɤɪɚɜɟɮɟɪɦɚ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɫɟɥɨ
ɑɟɪɧɨɝɨɪ ɧɨ ɛɢɥ ɪɚɡɤɪɢɬ ɢ ɡɚɞɴɪɠɚɧ ɨɬ ɩɨɥɢɰɢɹɬɚ ɉɨ
ɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

"Фаак България" ЕАД, гр. Тутракан
търси да назначи две жени
на длъжност

„Оператор, производствена линия“
Описание на длъжността:
Сглобява механични и електрически части с пневматични и електрически инструменти.
Автобиографиите подавайте на адрес:
Тутракан, ул. Ана Вентура 5а,
за Мартина Георгиева.
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Опасността от чума по свинете Подписан е договор за
доведе министъра на реализация на проект за
земеделието в Силистра изграждане на Специализиран
център за обучение на
доброволци в с. Белица
Н
Заседателната зала
на Областна администрация Силистра
бе проведена среща на
министъра на земеделието,
храните и горите г-н Румен
Порожанов с представители на двете асоциации на
производители на индустриално месо, както и с
ветеринари по темата за
мерките срещу опасността от африканска чума
по свинете. На срещата
присъстваха и заместникминистърът на земеделието доц. д-р Янко Иванов,
изпълнителният директор
на Българска агенция по
безопасност на храните
д-р Дамян Илиев и изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция по
горите инж. Григор Гогов.
Производителите са поставили няколко проблема
– заплахата от заразата,
предимно от животните,
отглеждани в т.нар. заден двор, които най-често са нерегистрирани;
обезщетенията, както и
коридорите за извозване
на свине в области с вече
установена зараза.
Заедно с два основни
доклада в средата на тази
седмица те ще бъдат коментирани на заседание
на Централен епизоотичен
съвет, на който ще бъдат
поканени за участие представители на двете асоциации, като в петък ще

В

има нова контролна среща
по същата тема.
Актуално е притеснението за контакт между
прасетата от задните
дворове и дивите прасета,
поради което се налагат
мерки с ловните гонки. Министър Порожанов направи
инспекция на специалната
ограда по границата с
Румъния в района на ГКПП
Кайнарджа.
Същия ден министър Румен Порожанов се срещна
в Букурещ с румънските
си колеги на земеделието
и развитието на селските
райони Петре Дея и на
водите и горите – Йоан
Денеш. Сред основните
теми бяха гонките на диви
прасета в Румъния, които
създават предпоставки
за напрежение сред животните - те да бягат в
най-различни посоки, включително и към България.
„Едно от исканията ни
ще бъде да се прекратят
гонките или поне да бъдем
информирани за дните,
в които се провеждат.
Целта е да направим
пост за наблюдение и
да се предприемат необходимите мерки“, обясни
министърът. Той посочи,
че вследствие на подобна
гонка, има един случай, при
който оградата е свършила работа, като е спряла
животното.
“ТГ”

а 11 септември кметът на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов подписа договор за финансиране на
проект „Съвместно доброволчество за по-безопасен
живот”, информираха от
общинската администрация.
Проектът ще се изпълнява за срок от три години с основна дейност - Реконструкция и преустройство на съществуваща
сграда на бивше училище
в с.Белица в Национален
учебен център за обучение
на доброволци.
Целта на проекта е да
подобри теоретичната и
практическа готовност
на звената от доброволци при реагиране в
случай на бедствие в
трансграничния регион и
да подобри координацията между институциите.
Това ще бъде постигнато
чрез изграждането на
специализиран център за
обучение на доброволци
в с. Белица в Община
Тутракан. Центърът за
обучение ще бъде първият
по рода си на Балканския
полуостров, който ще
осигури пълната гама от
съоръжения, необходими
за настаняване, учебни
занятия и практически

обучения. Избраното местоположение ще предлага
обучение и спортни съоръжения, водни и горски
територии, където ще
бъдат симулирани бедствени ситуации.
Въз основа на опита на
партньорите по проекта ще бъде разработена
съвместна програма за
обучение на доброволци,
за да се гарантира, че
се придобиват подходящи
теоретични и практически умения и се засилва сътрудничеството на местно ниво. Над 200 доброволци от трансграничния
регион на двете страни
– България и Румъния, ще
бъдат обучени в рамките
на срока на проекта като
пилотна инициатива, която ще стартира процес
на непрекъснато изграждане на капацитет в организираните доброволчески
обучения. Партньори на
Община Тутракан са:
- Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
- Министерство на вътрешните работи
- Национална асоциация
на доброволците в Република България
- Инспекторат за ситуации на извънредна ситуация, Румъния
“ТГ”

На 19 септември (сряда), 10:00 ч.:

Трудова борса в Тутракан
от стр. 1
тели от различни браншове, които ще заявят свободни работни места или
свои бъдещи потребности
от работна ръка, социални
партньори, държавни ведомства и търсещи работа
лица. Трудовата борса ще
подобри информираността
за местния трудов пазар
и реално ще увеличи шансовете за осигуряване на
заетост на хората без
работа.

Фокусът на тазгодишната трудова борса в
гр.Тутракан е върху младежите до 29-годишна възраст - както безработни,
регистрирани в ДБТ, така
и неактивни лица, които
да бъдат насърчени да се
реализират на пазара на
труда. Работодателите
ще имат възможността да
осъществят пряк контакт
с търсещите работа и да
направят подбор за незаетите длъжности във фирмите още същия ден.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 10 септемри 2018 г.
1 помощник в кухня – без изискване за заемане
1 технически секретар – средно образование, работа
с компютър
1 гладач, ютия – основно образование
1 учител по физическо възпитание и спорт, прогимназиален етап – висше образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование, двусменен режим на
работа
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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Юлиян Караславов е новият директор Небрежно боравене
с огън е най-честата
на ОДМВР-Силистра
причина за пожарите
в Силистренско
С
ъс заповед на министъра на вътрешните
работи Валентин Радев досегашният началник
на отдел „Охранителна
полиция“ комисар Юлиян
Караславов е преназначен
на длъжността директор
на ОДМВР-Силистра със
специфично наименование
старши комисар.
Юлиян Караславов е на
46 години, семеен, с 1
дете. Завършил е Тракийския университет в
Стара Загора през 1997
г. В системата на МВР е
назначен през 2002 г. като
оперативен в „Криминална
полиция“ при РПУ-Дулово,

на което става началник
в периода от 2009 г. до
2013 г. От 28.08.2013 г.
до момента е началник на
отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР-Силистра.
Днес старши комисар
Караславов поздрави ръководния състав на дирекцията и пожела здраве
на служителите и семействата им и по-малко напрежение в предстоящата
съвместна работа. Той
подчерта, че работещите в ОДМВР-Силистра
притежават необходими- сионални резултати.
Комисар Мартин Недялте качества и с повече
отговорност могат да ков, който на 9 август
постигнат високи профе- т.г. бе временно прена-

значен на длъжността
директор, остава зам.директор на Областната
“ТГ”
дирекция.

Общинската избирателна комисия в Главиница започна работа
по подготовката на частични избори на кмет в с.Суходол
бщинската избирателна комисия (ОИК)
в гр.Главиница започна работа по подготовката на предстоящите
частични избори на кмет
в с.Суходол. На 5 септември е проведено първото

О

заседание, на което е
определено работното
време на ОИК, приети са
правила за провеждане на
заседанията на Комисията, определено е място
за обявяване на решения
и др.

Частичните избори в
с. Суходол ще се проведат на 14 октомври т.г.
Провеждането им се налага поради смъртта на
досегашния кмет Хамид
Рушид.
На 13 септември от

14:00 часа в заседателната зала на Община Главиница ще се проведат консултации с представители на политическите сили
за определяне състава на
секционната избирателна
комисия.
“ТГ”

Седем библиотеки в община
Главиница са с одобрени проекти
за обновяване на фондовете им
М

Калина ГРЪНЧАРОВА
инистерство на културата обяви резултатите от конкурсната сесия за финансова
подкрепа на библиотеките
в страната за обновяване
на фондовете им по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове
на четене и информираност” - 2018 г.
Деветнадесет са одобрените проекти на библиотеки от Силистренска

област, от тях седем са в
община Главиница. Библиотеката в гр.Главиница ще
получи 1 350 лв., в с.Зебил
- 1407,00 лв., в с.Звенимир
- 1668,00 лв., в Черногор
- 1919,00 лв., в с.Стефан
Караджа - 1668,00 лв., в
Калугерене - 1335,00 лв. и
в с.Зафирово - 1833,00 лв.
Спазвайки изискуемите
критерии и правила на
програмата, библиотеките
ще получат финансиране
за закупуване на нови кни-

ги и други информационни
източници. Финансовият
"таван" при кандидатстване на читалищните библиотеки от малките населени
места бе до 3 хил.лв., за
общинските центрове - до
5 хил.лв., а за регионалните
библиотеки - до 15 хил.лв.
"В заявения списък на
книги за обновяване на
библиотеката, с който
участвахме в проекта, сме
предвидили книги от всички
жанрове – приказки за най-

малките, задължителна
литература за ученици,
енциклопедии, краеведска
литература, любопитни
заглавия книги за свободното време на младежи и
възрастни, задоволяващи
духовните потребности
и които носят наслада с
красотата, и мъдростта
на думите" - информираха
от НЧ „Янко Забунов 1957 г.“ в с.Черногор и НЧ
„Христо Ботев - 1901 г." с.
Зафирово.

2 484 земеделци не са декларирали пред
НАП - Силистра доходи от получени субсидии
50 000 регистрирани земеделски производители от
цялата страна са получили
субсидии в общ размер 120
млн. лв. през 2017 г., но не
са подали данъчни декларации и не са платили данъци
върху тях. Това 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. Найголям брой отклонения са
засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград, сочи
анализът на данъчните.
През изминалата седмицата Национална агенция
за приходите започна ин-

формационна кампания към
всички земеделски производители, които са допуснали
неточности в данъчните си
документи. Според закона
те имат право да подадат
коригираща декларация за
доходите си - до 1 октомври 2018 г. Освен с писма по
електронната поща, гражданите ще бъдат уведомени и по телефона, допълват
от приходната агенция.
Заедно с уведомленията за
корекции, земеделците ще
получат и специална брошура, която подробно обяснява
данъчните и осигурителните им ангажименти към
бюджета .
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
насърчаване на доброволното спазване на данъчноосигурителното законодателство от земеделските
стопани.
За област Силистра, приходната агенция е установила, че 2 484 земеделци не
са подали годишни данъчни
декларации и не са декларирали получените от тях
субсидии. Съгласно данните
от ДФ „Земеделие“, има и
отклонения в сумите, посочени в данъчните декларации, като 969 земеделски
производители от областта не са посочили вярно
получените субсидии или
получените от тях доходи.
Във връзка с изпълнение

рез периода от 01.01.2018 г.
до 10.09.2018 г. служителите от РДПБЗН са обслужили
общо 374 произшествия, срещу 491
за същия период на 2017 г., информират от институцията.
Ликвидирани са 85 пожара с
материални загуби, които са с 27
бр. по - малко в сравнение с 2017 г.
В 176 случая е извършена гасителна
дейност на пожари в сухи треви
отпадъци и др., без да са нанесени
материални щети, тези пожари са
със 73 по-малко в сравнение с 2017
г. През периода са извършени 24
аварийно-спасителни дейности /
АСД/ и в 75 случая е оказана техническа помощ.
Излизанията на лъжливи повиквания са 14, с 5 по малко от 2017 г.
През отчетния период при пожари
е загинал 1 гражданин, през 2017 г.
са загинали двама. Пострадали през
2018 г. са двама граждани, срещу
двама през 2017 г.
Разпределени по основни отрасли, най-много са пожарите в
жилищно-комуналното стопанство и
битовото обслужване – 48 бр., следват пожарите в селското стопанство
– 14 бр., в транспорта – 11 бр. и др.
Разпределението на пожарите по
причини на възникване е следното:
най-много са пожарите предизвикани от небрежност при боравене с открит огън – 23 бр., късо съединение
– 21 бр., от неправилно ползване на
отоплителни и нагревателни уреди
– 4 бр., от техническа неизправност
– 8 бр., от самозапалване 2 бр., от
детска игра с огън – 1 бр.
Дейностите по превенцията на
пожари и бедствия се осъществяват
от служителите в сектор „Превантивна и контролна дейност” (ПКД),
които през първите осем месеца на
годината извършиха значителна по
обем работа за опазване на обектите в населените места, фирмите,
селското стопанство, обществените
сгради и други.
Извършени са 23 комплексни
проверки на обекти от решаващо
значение за икономиката на областта, обекти за масово пребиваване
на хора, хотели и общежития, здравни и социални заведения, училища,
детски ясли, детски градини и др.
Предписаните мероприятия в
резултат от проверките в обектите
са предимно свързани с решаването
на успешната евакуация на хора,
изпълнение на мероприятия от
строително-технически характер,
оборудване с уреди за първоначално
гасене и др.
В съответствие с утвърдените
графици за контрол на предписаните мероприятия и решаване на
възникналите текущи проблеми
през периода са извършени 210 контролни и 697 тематични проверки.
Връчени са 21 протокола от
комплексни проверки, 36 разпореждания с мероприятия за отстраняване на констатираните пропуски,
засягащи пожарната безопасност на
обектите.
Връчени са 26 акта за установени
административни нарушения по
ЗМВР, приложени са 3 бр. принудителни амдинистративни мерки.
С извършените организационни,
превантивни и контролни мероприятия тази година органите на ДПК
и ПД допринесоха за опазването
от пожари на 494 800 дка засети с
есенници площи в област Силистра.
По време на жътвената кампания
бе упражняван ежедневен контрол
върху техническата изправност
земеделска техника - проверена бе

П

на програмата на приходната агенция за подобряване
данъчната дисциплина на
земеделските производители, в област Силистра
на 07.09.2018 г. се проведе
работна среща в Община
Главиница между представители на офиса на НАП
– Силистра и ръководния
състав на общината, както
и представители на местните кметове по населени
места.
Във връзка с провежданата кампания, офисите
на НАП имат готовност
да предоставят на гражданите необходимата информация. Консултации по
въпроса може да се получи
и на телефона на Информационния център на НАП
0700 18 700.

1036 бр. земеделска техника (зърнокомбайни, трактори, камиони,
сламопреси и др).
Със започването на жътвата бе
осъществен ежедневен контрол
по изпълнение на изискванията на
Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за
прилагане на нормите за пожарна
безопасност при извършване на
дейности в земеделските земи. При
проверките се санкционираха допуснатите нарушения или пропуски,
свързани основно с непълно окомплектоване на техниката участваща
в жътвената кампания, неразпарцелиране на големите житни масиви
за ежедневна работа, заораване
на по-тесни ивици покрай житните
блокове и най-вече допускане на
пожари в стърнища.
В резултат от извършените проверки, са съставени 18 акта за
установяване на административни
нарушения съгласно Наредба 8121з968/10.12.2014 г.
По време на жътвата тази година
е допуснат един пожар в житен
блок, при който са унищожени 100
дка пшеница.
Упражнен е държавен противопожарен контрол и в процеса на
проектирането и строителството.
Извършени са проверки на 14 обекта
в експлоатация, издадени са 54 становища по ЗУТ за съответствието им
с противопожарните правила и норми. Органите на ДПК са участвали в
18 приемателни комисии.
От началото на годината служителите от група „Превантивен контрол
и превантивна дейност” (ПК и ПД) са
извършили общо 111 бр. проверки
на обекти, подлежащи на проверки
за превантивен контрол, като са
съставени 82 бр. констативни протокола и 98 бр. констативни акта с
връчени 40 предписания с конкретен
срок за изпълнение. Служители от
групата са участвали и в състава на
междуведомствени комисии при
проверките на 64 бр. обекти.
Оказана е методическа и експертна помощ на 31 обекта, включително и териториалните органи на
изпълнителната власт по отношение
на разработване на плановете за
защита при бедствия и провеждане
на тренировки и учения.
Обучението на децата и учениците бе друг основен акцент в работата на направление „Превантивна
и контролна дейност” (ПКД). През
учебната 2017/2018 г. в областта са
създадени 11 младежки противопожарни отряда “Млад огнеборец”.
По време на подготовката им са
усвоени ценни навици и умения,
изяснени са основните правила
за пожарна безопасност на дома,
населеното място и причините за
пожари. Обучението завърши с
регионално състезание на отрядите „Млад огнеборец”, на което
първо място завоюва отборът на
СУ „Васил Левски“ - гр. Дулово и
представи областта на осемнадесетите Републикански състезания
в КК „Албена“.
През периода февруари - март
се проведоха общинските кръгове
на ученическото състезание „Защита от пожари, бедствия и други
извънредни ситуации”, където се
определиха представителни отбори
от 5 (пет) общини, които премериха
сили в областното състезание. Това
са – Силистра, Ситово, Дулово, Тутракан и Главиница. Победител на
ОУС „Защита от пожари, бедствия и
други извънредни ситуации - 2018”
стана отборът на СУ „Васил Левски“
гр. Главиница.
“ТГ”
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Уважаеми огнеборци,

За мен е чест да Ви поздравя с Вашия професионален
празник - 14 септември!
Като Кмет на Община Тутракан съм имал възможността
да се убедя във Вашия висок професионализъм, бърза
реакция и всеотдайност, които са ми давали увереност в
трудни моменти и смелост да посрещаме
предизвикателствата.
Приемете лично моите и тези на нашите съграждани
поздравления за Вашия празник и пожелания за здраве,
лично щастие и професионални успехи!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми служители на РС "Пожарна безопасност
и защита на населението",
по повод честването на Професионалния празник на
българските пожарникари приемете моите
поздравления и благодарност за проявения
професионализъм, мъжество и самоотверженост
при осигуряване на пожарната безопасност
на населението.
Бъдете живи и здрави, все така с достойнство
носете своя професионален дълг и нека огън да има
само във вашите благородни сърца!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"
с информационна кампания сред общността
проекти, допустимостта на дейностите и разходите, критериите
за административно съответствие
и допустимост, за техническа и
финансова оценка
През м.септември бяха проведени две еднодневни обучения:
- на 4.09.2018 г. с потенциални
бенефициенти на територията на
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” от 10:00 часа
в заседателната зала на Община
Ситово - на тема "Подготовка,
оценка и мониторинг на проекти

овият програмен период
предоставя нови възможности и предизвикателства
към Местна инициативна група
"Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа".
Водено от общностите местно
развитие (ВОМР) е подход, насочен към създаване на заетост чрез
използване на местния потенциал.
Чрез подхода се цели подобряване
качеството на живот и ускоряване
развитието на местните общности
в селските райони.
ВОМР е подход, който изисква
време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции,
може да окаже значително влияние
върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност
за въвеждането им в практиката.
През периода 2014-2020 г. освен
средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, МИГ-ът ще изпълнява
проекти чрез осигурено финансиране и от Европейския социален
фонд (ЕСФ).
През изтеклите четири месеца
екипа на МИГ-а проведе поредица
от информационни събития на
територията на „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа“.
14 юни 2018 г. от 10:00 часа в
заседателната зала на Община Главиница бе проведена конференция.
Основните цели на конференцията бяха свързани с представяне
пред заинтересованите страни на
одобрената Стратегия за Водено
от общностите местно развитие
на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, която ще се
прилага през програмния период
2014-2020 г. и на Индикативния
времеви график за прием на проектни предложения през 2018 г. по
мерките, включени в Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“.
Две еднодневни информационни
срещи бяха проведени на 4 юли
2018 г. от 10:00 часа в гр. Главиница
(в заседателната зала на Община
Главиница) и с. Ситово (в заседателната зала на Община Ситово).
На информационната среща в
гр. Главиница бяха представени
възможностите за кандидатстване

Н

на местния бизнес с проекти по
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“. Презентираха се мерките от Програмата за развитие на
селските райони и ОП „Развитие на
човешките ресурси“.
Присъстващите на информационната среща в с. Ситово се
запознаха с възможностите за кандидатстване с проекти на местната
власт, образованието, културата и
нестопанския сектор. Представиха
се мерки от Програмата за развитие
на селските райони, ОП „Развитие
на човешките ресурси“ и ОП „Наука
и образование за интелигентен
растеж“, включени в Стратегията за
ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“. Дискутирани бяха конкретни дейности
и възможности за създаване на
партньорства при проекти по мярка
3.9. „Уча се, за да сполуча“.
СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“
проведе информационни срещи
в населени места от територията,
съгласно предварителния график:
- 05.07.2018 г. от 10:00 часа в
с. Стефан Караджа в Кметството;
- 05.07.2018 г. от 14:00 часа в с.
Черногор в Читалището;
- 06.07.2018 г. от 10:00 часа в с.
Зебил в Читалището;
- 06.07.2018 г. от 14:00 часа в с.
Звенимир в Читалището;
- 09.07.2018 г. от 10:00 часа в с.
Зафирово в Кметството;
- 09.07.2018 г. от 14:00 часа в
с. Малък Преславец в Кметството;
- 10.07.2018 г. от 10:00 часа в с.
Босна в Читалището;
- 10.07.2018 г. от 14:00 часа в с.
Добротица в Кметството;
- 11.07.2018 г. от 10:00 часа в с.
Калугерене в Читалището;
- 11.07.2018 г. от 14:00 часа в с.
Ножарево в Пенсионерския клуб.
Присъстващите се запознаха с
Индикативния времеви график за
прием на проектни предложения
през 2018 г. по Стратегията за Водено от общностите местно развитие
за територията на общините Главиница и Ситово. Срещите преминаха
с разискване на практически въпроси и даване на отговори относно
разработването и подаването на

приложимата нормативна уредба.
- Приемане на годишен Бюджет
за 2018г. на МИГ „Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“.
- Обсъждане и вземане на Решение за приемане на условията, при
които ще се дава предимство на
проектните предложения с равен
брой точки и недостигащ финансов
ресурс по мерките.
- Обсъждане и приемане на минимален брой точки при класиране
на проектните предложения по
мерки: 4.1, 4.1.2, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5 и
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Уважаеми огнеборци,
от името на жителите на община Главиница Ви
благодарим за Вашата активна работа
в името на сигурността и спокойствието
на гражданите!
Пожелаваме на Вас и Вашите семейства
здраве, лично щастие и успехи в тази
отговорна и трудна задача - опазване живота и
здравето на хората!

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

НЧ "Н.Й. Вапцаров-1873”,
гр.Тутракан

Програма за СЕЗОН 2018-2019
- Народни танци (за деца (7+), работещи и пенсионери)
- Съвременни танци (7+)
- НОВО! Школа по балет (4+)
- Школа по пеене за деца (4+)
- Певческа група за възрастни
- НОВО! Смесен градски хор (деца, възрастни,
пенсионери)
- Школа по китара (7+)
- НОВО! Школа по акордеон (6-16 г.)
- Театрален състав (10+)
- НОВО! Клуб по краезнание (14+)
- НОВО! Школа по приложно изкуство (за деца и
възрастни)
Сезонът започва от 01.10.2018 г.
За повече информация и записвания:
тел.: 0893 504 322,
на ел. поща: chitalishte_tutrakan@abv.bg
или във Фейсбук: Читалище Тутракан.

Заповядайте!

към СВОМР на МИГ".
- на 5.09.2018 г. с потенциални
бенефициенти на територията на
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” от 10:00 часа
в заседателната зала на Община
Главиница - на тема "Подготовка,
оценка и мониторинг на проекти
към СВОМР на МИГ".
- на 4.09.2018 г. с местни лидери
и уязвими групи на територията на
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” от 10:00 часа
в заседателната зала на Община
Главиница - на тема "Повишаване на
обществената активност и бизнесинициатива на базата на успешни
практики по подхода Лидер /ВОМР/
от България и ЕС".
- на 5.09.2018 г. с местни лидери
и уязвими групи на територията
на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" от 10:00 часа
в заседателната зала на Община
Ситово - на тема "Повишаване на
обществената активност и бизнесинициатива на базата на успешни
практики по подхода Лидер /ВОМР/
от България и ЕС".
Управителният съвет на МИГ-а
проведе няколко заседания, на
които бяха взети решения за провеждане на Процедура за избор на
външни оценители за извършване
на техническа оценка на проектни
предложения кандидатстващи за
финансиране към Стратегията
за Водено от общностите местно
развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и
за свикване на Общо събрание, на
което са взети решения за:
- Приемане на промени в Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ
„Главиница–Ситово Крайдунавска
Добруджа“ във връзка с промяна на

19.05 от СВОМР.
- Вземане на решение за членство на СНЦ „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа“
в Асоциация и определяне на
представител в Общото събрание
на същата.
В офиса на МИГ-а, който се
намира в гр.Главиница, ул."Днав"
13а, идват потенциални бенефициенти, които екипът консултира
- земеделските производители,
кооперации, читалища, които са
идентифицирани като целеви групи
в Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Интересът
е насочен най-вече към закупуване
на земеделска техника, за изграждане на складове, преработка на
земеделска продукция и подготовката им за пазара. Читалищата се
интересуват за материалната база
- за оборудване, за закупуване на
носии, за изяви на самодейните
колективи като начин за запазване
спецификата на територията.
Стремим се да обясняваме, да
сведем на достъпен език информацията, която имаме от нашата
комуникация с експертите от министерствата и да си поставяме
реалистични цели.
Дейностите извършени от екипа
от подписване на Споразумението
до настоящият момент бяха осъществени с помощта на Община
Главиница и кмета Неждет Джевдет
и Община Ситово кмета Сезгин
Алиибрям, който е и председател
на Управителния съвет на СНЦ „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа".
Данка МИЛЧЕВА,
Изп. директор на
МИГ "Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа"
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Уважаеми ученици, учители и
родители,
Най-сърдечно Ви поздравявам с първия учебен
ден и откриването на новата учебна 2018/2019
година в община Тутракан!
Няма българско сърце, което да не се вълнува
на този ден и той да не предизвика умиление и
скъпи спомени за родното училище, което винаги
е било и ще бъде един неизчерпаем източник на
познания, сила и авторитет.
Желая ви здраве, духовни сили и упоритост!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми учители, скъпи ученици и родители,
Приемете моите поздравления по случай
началото на новата учебна 2018/2019 г.!
Първият учебен ден е много важен, защото
символизира почитта на българите към
образованието, духовността и културата!
Нека сполуката бъде неразделна част от
делниците и празниците на всички ученици и
преподаватели! Пазете традициите на Вашето
училище и умножавайте успехите си!
Уверен съм, че можете!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми ученици, учители и
родители от община
Честит да ни е денят, който по традиция се превърна в един от най-трепетните празници!
Не жалете усилия и обичайте родното място,
родното училище, своите учители и съученици!
Желаем на всички Вас здраве и успех във всяко
начинание! Спорна и успешна учебна година!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
Соня ПЕТКОВА,
Зам.-кмет на Община
Главиница:
отови сме да открием новата учебна
2018/2019 година. На
територията на община
Главиница функционират 4
училища - едно средно училище в гр. Главиница и три
основни училища - в селата
Стефан Караджа, Сокол и
Зафирово, като това в с.
Зафирово е Обединено училище, т.е в него ще се учи
до 10 клас. Приемът там ще
започне от догодина.
Общият брой на учениците, които ще прекрачат училищния праг на 17
септември надхвърля 700.
Първокласниците са около
70, все още има движение
по записването.
Няма проблем с учителските кадри, навсякъде - в
училищата, и в детските
градини, колективите са
само с правоспособни учители.
Осигурен е транспорт
за учениците с училищни
автобуси, които ще ги
превозват от населените
места, в които живеят, до
съответното училище.
Продължава ремонтът
на детската градина в
с. Зафирово, надяваме се

Време за училище! Г
от стр. 1 Проф. Иширково, община
Силистра, и в Зафирово,
паралелка във втори клас, община Главиница, ще има
в която ще се учи само т.нар. Обединени училища,
един ученик. В две села – в в които децата ще учат

до 10 клас.
Каква е картината преди началото на учебната
година в община Тутракан
научаваме от директора

на Дирекция "Хуманитарни дейности" Стефка
Станкова, а в община
Главиница - от ресорния
зам.-кмет Соня Петкова:

и училищна възраст?
- Започнахме с първата
среща за тази година, която беше на 4-ти септември.
В екипа участват представители на всички училища,
детски градини, общинска
администрация, Дирекция
"Социално подпомагане", РУ
"Полиция" и разбира се, ръководено от Регионално управление по образованието,
в случая - г-н Марин Ботев,
който е и в.и.д. Началник
на РУО. Мога да кажа и от
миналата година, и сега,
че екипът по Механизъм в
община Тутракан работи
изключително отговорно и
много сплотено. Затова са
и успехите, които постигаме. Миналата година много
малък брой деца останаха
необхванати, най-вече деца,
които са със специални образователни потребности,
с по-тежки увреждания и
такива, които са напуснали
страната и са в чужбина. Семейства, които не
разполагат с достатъчно
средства да осигурят посещението на децата си в
училище, бяха подпомогнати
както от Общината, така
и от Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
и децата бяха прибрани в
училище и в детска градина.
На 4-ти септември поставихме началото за работа
през тази учебна година.
Запознахме се изцяло с
Постановление 100, което
регламентира Механизма
като един постоянен процес и започнахме първите
обходи на децата, които
са отпаднали през учебната 2017-2018 година.
Посетихме домовете на
16 деца, две, от които,
установихме, че вече са се
завърнали и са записани за
ученици в СУ "Хр. Ботев" и
СУ "Й. Йовков", а останалите 14 деца не се намират
на територията на община
Тутракан. С помощта на
кметовете по населени
места и на представители
на училищата и детските
градини успяхме да валидираме и установим местоживеенето на близо 218 деца,
за които имаме информация
от базата данни, че не се
намират на територията
на общината. От информацията, която получихме се
установи, че част от тях
са се завърнали и сега ще
бъдат обходени с опит отново да бъдат интегрирани
в образователната систе-

ма. Така че, освен обходите, освен еднократното
финансиране, ние прилагаме
и различни идеи и инициативи, за да върнем децата и
да ги задържим в училище.
Това е конкурсът "Клас на
годината" организиран от
Местната комисия; малките проекти, които също са
финансирани със средства
от Комисията, които целят
да мотивират децата за занимания по интереси, както
и с превенция на агресията
и отпадането от училище; благотворителните
инициативи в училищата
"Деца помагат на деца" - за
събиране на дрехи, учебни
помагала, за подпомагане
на тези, които са в неравностойно положение. Много
добре работим и с колегите от Дирекция "Социално
подпомагане", с инспектор "Детска педагогическа
стая", така че максимално
да привлечем и задържим
нашите деца в училище и
да гарантираме тяхното
качествено образование.
Към Община Тутракан е
изграден фонд "Социална
закрила" за подпомагане на
децата в неравностойно
положение, като в този
фонд постъпват финансови
средства от организирани
дарителски кампании.
- А детските градини
готови ли са за началото
на новата учебна година?
- Да, готови са. В края на
август и началото на септември, макар и за кратко,
те затвориха, за да могат
да извършат освежаване,
ремонтни дейности, дезинфекциране, подготовка на
всички зали и помещения за
началото на учебната година, така че и там децата
да могат да се обучават и
възпитават в една хубава,
благоприятна и уютна обстановка, каквато действително има в нашите три
детски градини и те винаги
са били за пример за останалите детски градини в
цяла Силистренска област.
През тази година, в нашите три градини ще бъдат
обучавани 368 деца, като
181 деца са в задължителната подготвителна група
на 5- и 6-годишна възраст,
за да могат да бъдат добре
подготвени за постъпване в
училищно обучение.
Те работят с изнесени
групи в три населени места. Детска градина "Патиланчо" работи с изнесена
група в с. Търновци, ДГ
"Славянка" - с две изнесени

групи в с. Нова Черна, и ДГ
"Полет" има изнесена група
в с. Цар Самуил.
А в ДГ "Полет" продължава
да работи и яслена група,
така че младите семейства
могат да запишат децата
си и там да бъдат социализирани и подготвени за
детска градина.
- В какво състояние е
материално-техническата база на училищата и
детските градини?
- През летните месеци
в училищата и детските
градини се постараха да
освежат класните стаи,
коридорите, да закупят
необходимите дидактични
материали за учебния процес. В ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" в с. Нова Черна
е направен ремонт и на
водопровода. В СПИ-Варненци е ремонтиран частично
и покрива, а в ДГ "Полет"
предстои ремонт на соларната батерия и покрива
около нея.
В очакване сме и да започне реализирането на проект
"Енергийна ефективност
в образователната инфраструктура в гр. Тутракан"
по ОП "Региони в растеж",
по който ще се санират ДГ
"Патиланчо" и ОЦИД.
За първия учебен ден, на
всички колеги пожелавам
да съхранят в себе си любовта към професията, да
работят със същата жар,
енергия и отдаденост, да
бъдат здрави! На децата
пожелавам да са любознателни и с много хъс да
преоткриват света около
себе си!

Стефка СТАНКОВА,
Директор на Дирекция
"Хуманитарни дейности",
Община Тутракан:
- Започваме новата учебна година с много положителни емоции и хъс за
работа. Общият брой на
учениците в община Тутракан е 1140, а 22 са възпитаниците в Социално-педагогическия интернат в с.
Варненци или 1162 ученици
тази година ще започнат и
ще продължат образованието си в училищата.
- Има ли дефицит на
учителски кадри?
- На този етап мога да
информирам, че заявения т
брой на липсващи учителски
кадри в беше доста голям 22 свободни работни места,
по различни специалности
- Английски Език, История,
Химия и Опазване на околната среда, Биология и Здравно образование, Математика, Физическо възпитание,
учители в целодневна организация на учебния ден. Обявено работно място имахме
за педагогически съветник
и за психолог. Хубавото е,
че повечето от работните
места са заети. Все още
изпитваме затруднение,
най-вече колегите от СУ
"Христо Ботев", поради
факта, че две свободни работни места за учители по
Английски език все още не
са заети, но се надяваме до
началото на учебната година този проблем да бъде
решен или с назначаване
на нови учители или пък
с промяна на вътрешната
структура и норматива на
колегите, които имат такава правоспособност.
- Работите ли по Механизма за съвместна работа на институциите по
обхвата и включването в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна

той да приключи до края
на м.септември и тогава
децата ще започнат да
я посещават. Сега те се
превозват до детската
градина в гр. Главиница.
На 17 септември, след
приключилите вече строително-монтажни и ремонтни дейности, официално
ще бъде открита новата
детска градина в с. Стефан
Караджа, което е един добър факт в полза на децата
и родителите от селото.
На учителите и учениците пожелавам успешна
учебна година изпълнена с
много емоции и любов към
знанията!

Ɍɚɤɚɢɡɝɥɟɠɞɚɟɞɧɚɨɬɞɧɟɜɧɢɬɟɡɚɧɢɦɚɥɧɢɜɧɨɜɚɬɚ
ɞɟɬɫɤɚɝɪɚɞɢɧɚɜɫɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚ

Приказки за възрастни

Първото колело
етето изобрети
колелото. То взе
една пръчка, изви я
и като завърза краищата
й, я затъркаля по пътя.
Родителите стояха в
пещерата и си говореха
за разни пещерни работи.
Когато излязоха навън видяха как детето си играе.
- Срам и позор! Как може
да изобрети колелото...
Досега всички си живеехме мирно и тихо, а сега
колело.
Детето взе още една
пръчка, изви я и я свърза
с първото колело. Така се

Д

получи количка.
Това
дете ще
ни подлуди - каза
майката и
притеснено
погледна съседите, които
бяха наизлезли от пещерата. - Сега ще вземе да
изобрети и локомотив.
Детето каза „ту-ту” и
започна да чертае пред
себе си релси с две пръчки. Тогава родителите не
издържаха, взеха колелата, развързаха ги и кога-

то станаха обикновени
пръчки баща му го нашари, както се нашарваше
през първобитнообщинния
строй.
И з в о д ъ т о т ц я ла т а
тази история е, че всяко
нещо си иска времето.
Когато то не е дошло,
нещото е вредно и гадно,
и не бива да се случва.
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ОБЩEСТВО

Улиците на Тутракан
С
рещу сградата, където се намира детската библиотека е
улица "Митко Палаузов".
По-възрастните хора знаят
кой е бил той, но по младите - не. Той едно момче
загубило живота си на 14
години. Историческите
превратности дават различно тълкование на този
факт. За някои той е героична саможертва, за други
нелеп инцидент, но той си
остава един млад човек
с идеали, заради които е
умрял и на никого не му е
дошло на ум да смени името
на тази улица.
Митко Палаузов е роден
в Севлиево. Живее в малка
кирпичена къща, в която

се провеждат партийни
събрания и заседания на
щаба на партизанската
чета, в която влиза баща
му Трифон. Тъй като той
и сестра му са партизани

в Сливенския партизански
отряд, Габровската полиция оказва психически и
физически тормоз върху
семейството му, като често арестува и малтретира
Митко и майка му. За да ги
предпази от тормоза, баща
му предлага да излязат и
те в Балкана. Под натиска
на полицията училищният
съвет на Второ основно
училище „Неофит Рилски“
на 19.IХ.1943 г. решава:
„Че дейността на ученика
Димитър Трифонов Палаузов е несъвместима със
задълженията му на ученик
и предлага на областния
инспектор разреши изключването му от училище“.
Тогава Митко е четвърти
месец партизанин. Като
такъв той участва в някои
походи и акции на отряда,
дори му „зачисляват“ малко пистолетче. На 1 април

Областен координационен център
ще съгласува изпълнението на
Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхвата и включването в образователната система
на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст

Областна администрация Силистра
бе проведено заседание на новосъздадения със заповед на
областния управител на
област Силистра Ивелин
Статев Областен координационен център по
силата на ПМС 100 от
8 юни т.г. Заседанието
бе ръководено от Стоян
Бонев – зам.-областен
управител. Центърът
включва представители
на 7 регионални звена от
различни сфери и на 7-те
общини от областта,
и има за задача да изпълнява дейностите от
Механизъм за съвместна
работа на институциите по обхвата и включването в образователната система на деца и
ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.
И.д. началник на РУО
на МОН Силистра Марин
Ботев запозна участвалите в заседанието
(сред тях представители на общините Тутракан, Дулово и Ситово)
с фактическата обстановка в изпълнението на
механизма в началото на
периода във фазата на
т.нар. „Масово внедряване“ (2018-2019 г.)– с 4
етапа – последният от
тях завършва на 31 март
2019 г., която ще бъде
продължена от фазите
„Пълно интегриране“
(2019-2020г.) и „Устойчивост“ (2021 г.). Както

В

е известно, пилотната
фаза в Пътна карта „Посещаемост и безопасно
училище“ бе през 20172018 г.
Каква е картината
на резултата от работата на създадените
в средата на миналата
календарна година обходни 37 екипа (вкл. 165
учители, 44 кметове и
др.) в област Силистра?
По темата дискусия ще
има и на съвещанието
по линия на РУО на МОН
на 19 септември с домакинството на Професионална гимназия по механотехника „Владимир
Комаров“. Първоначално
в списъка са били 4 500
деца, от които 4 200 са
посетени по домовете
си на посочените адреси. Записани в детски и
учебни заведения са 596
деца, от които 150 са
вече в графата „вторично отпадане“, а 234 са
в категорията „деца в
риск от отпадане“.
През настоящата учебна година в нашия регион
по месечни графици ще
работят 35 екипа с 340
души в тях, от които
половината са педагози,
увеличен на 72 е броят на представители
на общинските администрации. В йерархията
на процеса е постоянно
действащо координационно звено на национално ниво, ръководено от
вицепремиера Томислав
Дончев.
“
ТГ”

13-19.09.2018 г.

1944 г. многобройна полицейска група обкръжават
партизаните. Жандармерията взривява построената
от тях землянка, в която
са те с гранати и убиват
всички в това число майка
му и самият Митко. Днес в
градинката пред Основно
училище „Неофит Рилски“
в Габрово, където е учил
малкият Митко, има негов
паметник, издигнат през
1961 г.
Такава е историята на
тази улица. Ако беше останал жив той щеше да е
на 88 год. и да ни разказва
своята история такава
каквато е била. Днес се
надяваме, че никога вече
няма куршуми да поразяват
сърцата на нашите деца,
независимо в какво вярват.
И ще посрещат дните си
мирно и щастливо.

Историкът

Нови книги

ДОБРИЯТ ВЪЛК

злезе от печат „Добрият вълк”, книга трета от
нашумялата поредица на
Александер Сьодерберг, който се
нареди до най-бляскавите имена
на шведския трилър.
„Добрият вълк“ (превод: Стела
Джелепова; стр. 368, цена: 20
лв.) отново ни среща с медицинската сестра и самотна майка
Софи Бринкман, която е обявена
за международно издирване и
се крие в Прага заедно със сина
си Алберт. По следите й е Томи
Янсон, криминален комисар от

И

Стокхолм, натоварен със задачата
да я открие. Софи знае твърде
много за нечистите му дела и той
трябва на всяка цена да я отстрани
от пътя си, за да може да продължи
живота си спокойно. В същото
време в манастир в Тоскана се крие
обеднелият мафиотски бос Хектор
Гусман, в когото Софи е влюбена.
Гусман се подготвя за последната
си битка – възнамерява да си върне
сина, империята и всичко, което
някога му е принадлежало. Дали
омразата и жаждата за мъст ще
се окажат по-силни от добротата
на монасите, сред които живее?
Александер Сьодерберг си извоюва място сред звездите на
шведския трилър. Роден през
1970 година, по професия той
е телевизионен сценарист. „Андалуският приятел“ и „Другият
син” демонстрират умението му
да гради фабула с удивителни
обрати, задължаващи читателя да
тръпне в очакване на развръзката.
„Добрият вълк“ е венецът на криминалния триптих - събитията се
развиват главоломно, а действието
препуска неумолимо към суровия
си финал.

училищна въпросителница
1. Кое е най-старото училище на света?
а/ училището в Пхумачангтанг, Тибет
б/ Кралското училище в Кентърбъри, Англия,
в/ училището в Холандия
2. Кога тръгват на училище холандските деца?
а/ на 7 години; б/ на 6 години; в/ на 4 години
3. Къде има училища в лодки?
а/ Бангладеш; б/ Венеция; в/ Таити
4. Коя оценка е най високата в Чехия?
а/ 1; б/ 6; в/ 10
5. От кого са измислени звездите на знамето
на САЩ?
а/ от учител; б/ от ученик;в/ от прислужник
6. Колко е продължил най-дългият урок в света?
а/ 54 часа; б/ 105 часа; в/ 27 часа
7. В колко часа започват да учат децата в Бразилия?
а/ в 8:00; б/ в 9:00; в/ в 6:00
8. Какво училище има в Пусан Южна Корея?
а/ училище за гайди
б/ училище „Търсене на общ език”
в/ училище по отглеждане на тревни площи
9. Къде има училище за магьосници?
а/ в САЩ Калифорния
б/ в САЩ Тенеси
в/ в САЩ Пенсилвания
Отговори от миналия брой: 1. Б; 2. А; 3. А;
4. А; 5. А; 6. А; 7. Б; 8. А; 9. А;

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

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Информация за собственици н домашни
свине във връзка със заболяването
Африканска чума по свинете
Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɤɚɬɚɱɭɦɚɩɨɫɜɢɧɟɬɟɟɫɢɥɧɨɡɚɪɚɡɧɨɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɤɨɟɬɨɡɚɫɹɝɚɫɜɢɧɟɬɟɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɜɴɡɪɚɫɬɢɛɟɡɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɬ ɩɨɥɚ Ɂɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɜɢɪɭɫɚɨɬɡɚɫɟɝɧɚɬɢɬɟɪɚɣɨɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ
ɧɚɠɢɜɨɬɧɢɞɚɫɩɚɡɜɚɬɫɥɟɞɧɢɬɟɩɪɚɜɢɥɚ
Ⱦɨɦɚɲɧɢɬɟɫɜɢɧɟɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɯɪɚɧɹɬɫɨɬɩɚɞɴɰɢ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɤɭɯɧɟɧɫɤɢɫɴɞɴɪɠɚɳɢɨɫɬɚɬɴɰɢɨɬɫɜɢɧɫɤɨ
ɦɟɫɨɢɥɢɦɟɫɧɢɩɪɨɞɭɤɬɢɨɬɫɜɢɧɫɤɨɦɟɫɨ
 Ɍɟɪɦɢɱɧɚɬɚ ɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɦɟɫɨɬɨ ɭɧɢɳɨɠɚɜɚ ɜɢɪɭɫɚ ɉɪɹɫɧɨɬɨ ɦɟɫɨ ɞɨɛɢɬɨ ɡɚ ɥɢɱɧɚ ɤɨɧɫɭɦɚɰɢɹ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɟɩɪɟɪɚɛɨɬɢɬɟɪɦɢɱɧɨɡɚɟɞɧɨɫɤɨɫɬɢɬɟɞɨɩɴɥɧɨɬɨ
ɦɭɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟ ɜɚɪɟɧɟɩɴɪɠɟɧɟɩɟɱɟɧɟɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟɜ
ɛɭɪɤɚɧɢɢɬɧ 
 Ɉɬ ɩɪɹɫɧɨɬɨ ɦɟɫɨ ɞɨɛɢɬɨ ɡɚ ɥɢɱɧɚ ɤɨɧɫɭɦɚɰɢɹ ɧɟ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɬɫɭɪɨɜɨɫɭɲɟɧɢɦɟɫɧɢɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɥɭɤɚɧɤɢɫɭɞɠɭɰɢɧɚɞɟɧɢɰɢɦɚɪɢɧɨɜɚɧɚɫɥɚɧɢɧɚɢɞɪ
ȼɴɬɪɟɲɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɫɟɨɛɪɚɛɨɬɜɚɬɬɟɪɦɢɱɧɨɞɨɩɴɥɧɨɬɨ ɢɦ ɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟ ɜɚɪɟɧɟ ɩɴɪɠɟɧɟ ɩɟɱɟɧɟ  ɢɥɢ ɫɟ
ɡɚɪɚɜɹɬɧɚɞɴɥɛɨɱɢɧɚɤɨɹɬɨɧɟɩɨɡɜɨɥɹɜɚɢɡɪɚɜɹɧɟɬɨɢɦ
ɨɬɠɢɜɨɬɧɢ 
 ɋɥɚɧɢɧɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɪɟɦɢɧɟ ɬɟɪɦɢɱɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɜɚɪɟɧɟ ɢɥɢ ɫɬɨɩɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɚɡɧɢɧɢɬɟ ɞɨ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɴɠɤɢɢɫɜɢɧɫɤɚɦɚɫ 
 Ɂɚɦɪɚɡɟɧɨɬɨ ɫɜɢɧɫɤɨ ɦɟɫɨ ɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟɧ ɢɡɬɨɱɧɢɤ
ɧɚɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɧɚɜɢɪɭɫɚɩɨɪɚɞɢɤɨɟɬɨɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɧɚɩɭɫɤɚɞɨɦɚɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɚɆɟɫɨɬɨɦɨɠɟɞɚɫɟɤɨɧɫɭɦɢɪɚ
ɜ ɞɨɦɚɲɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɥɟɞ ɬɟɪɦɢɱɧɚ ɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɝɨɬɜɟɧɢ
ɹɫɬɢɹ ɩɟɱɟɧɨ ɢɥɢ ɜɚɪɟɧɨ ɢ ɞɪ  ɉɪɢɝɨɬɜɟɧɢɬɟ ɹɫɬɢɹ ɧɟ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɧɚɩɭɫɤɚɬɞɨɦɚɈɩɚɤɨɜɤɢɬɟ ɧɚɣɥɨɧɨɜɢɩɥɢɤɨɜɟ
ɤɭɬɢɢɢɞɪ ɜɤɨɢɬɨɟɛɢɥɨɫɴɯɪɚɧɹɜɚɧɨɡɚɦɪɚɡɟɧɨɬɨɦɟɫɨ
ɫɴɳɨ ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟɧ ɢɡɬɨɱɧɢɤ ɧɚ ɢɧɮɟɤɰɢɹ ɚɤɨ ɛɴɞɚɬ
ɢɡɯɜɴɪɥɟɧɢɤɚɬɨɛɢɬɨɜɨɬɩɚɞɴɤ
ȼɫɥɭɱɚɢɧɚɞɪɚɧɟɧɚɡɚɤɥɚɧɢɬɟɫɜɢɧɟɞɨɛɢɬɢɬɟɤɨɠɢ
ɧɚɠɢɜɨɬɧɢɬɟɫɴɳɨɫɚɢɡɬɨɱɧɢɤɧɚɡɚɪɚɡɚɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟ
ɡɚɪɨɜɹɬɧɚɞɴɥɛɨɱɢɧɚɤɨɹɬɨɧɟɩɨɡɜɨɥɹɜɚɢɡɪɚɜɹɧɟɬɨɢɦ
ɨɬɞɪɭɝɢɠɢɜɨɬɧɢɢɥɢɫɟɩɪɟɞɚɜɚɬɡɚɭɧɢɳɨɠɚɜɚɧɟ
 Ʉɪɴɜɬɚ ɫɬɨɦɚɲɧɨɱɪɟɜɧɨɬɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ
ɨɬɩɚɞɴɰɢɧɟɝɨɞɧɢɡɚɤɨɧɫɭɦɚɰɢɹ ɧɨɤɬɢɱɟɬɢɧɚɡɭɪɥɢɢ
ɞɪ ɧɚɦɹɫɬɨɬɨɤɴɞɟɬɨɫɚɡɚɤɥɚɧɢɠɢɜɨɬɧɢɬɟɫɟɡɚɪɚɜɹɬ
ɧɚɞɴɥɛɨɱɢɧɚɤɨɹɬɨɧɟɩɨɡɜɨɥɹɜɚɨɬɪɚɜɹɧɨɬɨɢɦɨɬɞɪɭɝɢ
ɠɢɜɨɬɧɢɢɥɢɫɟɩɪɟɞɚɜɚɬɡɚɭɧɢɳɨɠɚɜɚɧɟ
Ⱥɤɨɩɪɟɞɢɤɥɚɧɟɧɚɫɜɢɧɟɡɚɥɢɱɧɚɤɨɧɫɭɦɚɰɢɹɫɬɨɩɚɧɢɬɟɡɚɛɟɥɟɠɚɬɫɢɦɩɬɨɦɢɤɚɬɨɡɚɝɭɛɚɧɚɚɩɟɬɢɬɭɫɤɨɪɟɧɨ
ɢɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨɞɢɲɚɧɟɫɟɤɪɟɰɢɹɨɬɧɨɫɚɢɨɱɢɬɟɧɟɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɴɪɜɚɜɚ ɞɢɚɪɢɹ ɜɢɞɢɦɢ ɩɨɞɤɨɠɧɢ
ɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɢɩɨɤɪɚɣɧɢɰɢɬɟɢɭɲɢɬɟɢɥɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɤɥɚɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɹɬɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɢɩɨɰɟɥɢɹɬɪɭɩɧɚɫɴɛɪɚɧɚɤɴɪɜɚɜɚ
ɬɟɱɧɨɫɬ ɜ ɤɨɪɟɦɚ ɢ ɝɪɴɞɧɢɹ ɤɨɲ ɩɨɱɟɪɧɹɥ ɢ ɪɚɡɲɢɪɟɧ
ɞɚɥɚɤɦɚɥɤɢɱɟɪɜɟɧɢɩɟɬɧɚɨɬɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɢɩɨɛɴɛɪɟɰɢɬɟ
ɇȿɁȺȻȺȼɇɈȾȺɍȼȿȾɈɆəɌȼȿɌȿɊɂɇȺɊȿɇɅȿɄȺɊɂȾȺ
ɉɊȿɍɋɌȺɇɈȼəɌɈȻɊȺȻɈɌɄȺɌȺɇȺɌɊɍɉȺȼɫɢɱɤɢɯɨɪɚ
ɤɨɢɬɨɭɱɚɫɬɜɚɬɩɪɢɤɥɚɧɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬɜɫɢɱɤɢ
ɯɢɝɢɟɧɧɢɦɟɪɤɢɞɚɧɟɪɚɡɧɟɫɚɬɜɢɪɭɫɚɞɨɞɨɦɨɜɟɬɟɫɢ

Община Главиница, Област Силистра
ЗАПОВЕД
№ РД-01-629/04.09.2018 г.
гр.Главиница

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и писмо
с изх. №1-734-9/03.09.2018 г. на Областния управител
на област Силистра, във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на заболяването
Африканска чума по свинете и констатираното огнище в с. Тутраканци, общ. Провадия
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Забранявам търговията, придвижването и транспорта на домашни свине с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и след разрешение от
официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит на територията на община Главиница.
2. Забранявам организирането на пазари и изложби
на свине и свободно пасищно отглеждане на Източнобалкански свине и кръстоски на Източнобалканската
свиня. Същите незабавно да бъдат затворени във
фермите.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на Сюзан Хасан – Зам.-кмет „Стопански дейности”
на община Главиница.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на
всички кметове на кметства на територията на община Главиница и Участък - Главиница при РУ на МВР
гр. Тутракан за сведение и изпълнение.
Кметовете се задължават надлежно да уведомят
населението и собствениците на свиневъдни обекти
за съдържанието на настоящата заповед.
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на община Главиница
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ХОБИ

13-19.09.2018 г.

 Ʉɴɞɟ ɤɚɡɚɯɬɟ ɨɬɱɟ ɫɟ
ɩɪɨɞɚɜɚɬɬɟɡɢɰɢɝɚɪɢ"

ɀɟɧɚ ɨɬɢɜɚ ɩɪɢ ɥɟɤɚɪ ɢ
ɫɟɨɩɥɚɤɜɚȾɨɤɬɨɪɟɦɴɠɴɬ
ɦɢ ɟ ɫɬɚɧɚɥ ɫɴɜɫɟɦ ɫɥɚɛ ɜ
ɥɟɝɥɨɬɨ Ȼɢɯɬɟ ɥɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ
ɦɢɩɨɦɨɝɧɟɬɟɢɞɚɧɚɩɪɚɜɢɬɟ
ɬɚɤɚɱɟɬɨɣɨɬɧɨɜɨɞɚɫɬɚɧɟ
ɫɴɳɢɹɬ ɛɢɤ ɤɚɤɴɜɬɨ ɛɟɲɟ
 Ɉɯ ɉɟɧɨɨɨ ɨɯ ɫɟɫɬɪɨ- ɧɚɜɪɟɦɟɬɨ"
ɨɨ« Ƚɨɫɩɨɞ ɞɚ ɝɨ ɭɛɢɣ ɬɨɡ
ɊɚɡɛɢɪɚɫɟɇɢɤɚɤɴɜɩɪɨɦɨɹȽɨɱɨ
ɛɥɟɦɋɴɛɥɟɱɟɬɟɫɟ
 ɓɨ ɛɟ Ƚɢɰɟ" Ⱦɚ ɧɟ ɬɟ ɟ
Ⱥɦɚɡɚɳɨɚɡ"
ɡɚɪɹɡɚɥ"
Ɂɚɳɨɬɨɚɤɨɢɫɤɚɬɟɦɴɠɴɬ
ɇɟɦɚɉɟɧɨɉɨɥɨɲɨ
ȼɢ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɛɢɤ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɑɟɤɚɤɜɨ"
ɡɚɩɨɱɧɟɦɫɪɨɝɚɬɚ
ɉɪɢɛɪɚɫɚɫɧɨɳɢɩɢɹɧɧɚ
ɦɨɬɢɤɚ« Ⱥɡ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɟ ɝɨ
ɇɚ ɟɞɧɚ ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹ
ɱɚɤɚɯɧɚɜɪɚɬɚɬɚɫɦɟɬɥɚɬɚ« ɜɢɫɢɪɟɤɥɚɦɚ³Ʉɨɣɬɨɡɚɪɟɞɢ
Rɧɚɹɫɞɴɥɝɚɬɚɞɪɴɠɤɚ«ɞɟɬɨ ɩɴɥɟɧ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ
ɩɪɟɦɢɬɚɦɞɜɨɪɚɫɧɟɹ
ɥɨɬɚɪɢɹɬɚɡɚɛɟɡɩɥɚɬɟɧɫɟɤɫ³
ɂɬɨɣɤ¶ɜɨ"
Ɂɚɪɟɠɞɚɬ ɞɜɚɦɚ ɉɥɚɳɚɬ
 Ʉ¶ɜɨ ɉɚɞɧɚ ɧɚ ɤɨɥɟɧɟ ɢ ɢɫɤɚɬ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ ɥɨɬɚɪɚɡɪɟɜɚɫɟɢɡɚɧɚɪɟɠɞɚ«
ɪɢɹɬɚ
Ƚɢɰɟɟɟɦɢɥɢɱɤɚɜɢɤɚ
Ȼɟɧɡɢɧɞɠɢɹɬɚ
ɇɹɦɚ ɩɨɜɟɱɟ ɇɟ ɨɬɥɢɬɚɣ ɨɬ
ɂɡɛɟɪɟɬɟɱɢɫɥɨɨɬɞɨ
ɦɟɧȽɢɰɟɟɧɟɨɬɥɢɬɚɣɧɟɦɚ

ɞɚɩɢɹɩɨɜɟɱɟ
ɁɚɫɴɠɚɥɟɧɢɟɧɟɩɟɱɟɥɢɬɟȺɡɛɹɯɢɡɛɪɚɥ
Ⱦɪɭɝɢɹɬ ɫɴɳɨ ɧɟ ɩɨɡɧɚɥ ɂ
Ⱦɨɱɭɬɨɜɰɴɪɤɜɚɬɚ
ɑɟɞɚɦɨɢɧɟɩɭɲɟɬɟɁɚ- ɫɢɬɪɴɝɧɚɥɢȾɪɭɝɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚ
ɳɨɬɨ ɟɞɧɚ ɰɢɝɚɪɚ ɜɨɞɢ ɤɴɦ ɩɚɤ ɧɟ ɭɰɟɥɢɥɢ ɂ ɟɞɢɧɢɹɬ
ɜɬɨɪɚɞɜɟɬɟɤɴɦɰɹɥɚɤɭɬɢɹ ɤɚɡɚɥɧɚɞɪɭɝɢɹ
 Ɍɨɹ ɦɚɣ ɧɢ ɥɴɠɟ Ɇɨɲɟɬɹɤɴɦɩɢɬɢɟɬɨɤɴɦɜɬɨɪɨ
ɢɬɪɟɬɨɬɟɡɚɟɞɧɨɤɴɦɧɹɤɨɹ ɧɢɱɟɫɤɚ ɪɚɛɨɬɚ ɦɢ ɫɟ ɜɢɠɞɚ
ɠɟɧɚɚɩɨɫɥɟɤɴɦɜɬɨɪɚɬɪɟ- ɬɨɜɚ
 ɇɟ ɛɟ ɇɟ ɟ ɬɚɤɚ Ɇɢɧɚɬɚɢɱɟɬɜɴɪɬɚ
ɋɤɚɱɚ ɟɞɢɧ ɨɬ ɦɢɪɹɧɢɬɟ ɥɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɠɟɧɚɦɢɧɚɬɪɢ
ɫɥɭɲɚɳɢɩɪɨɩɨɜɟɞɬɚɢɩɢɬɚ ɩɴɬɢɟɩɟɱɟɥɢɥɚ

Забавна астрология

Силата на Девата
илата на Девата е в предвидливостта, упоритото преследване на съвършеното в работата,
логиката и методичния начин на работа. Представителите на този знак трябва да имат повече
доверие в себе си.
Този зодиакален знак се ръководи по-скоро от разума,
а не от сърцето. Девите са философски настроени,
притежават интелект, произлизащ от богатия им
опит. Заради големия си умствен капацитет, те имат
успех в научните изследвания като действат винаги
с ясното съзнание за това, което вършат.
Девите са много трудолюбиви и обичат да четат.
В техния свят всичко подлежи на изследване, проверка
и обсъждане. Много са критични към себе си и към
останалите. Грижливи са и предпазливи, склонни са
да анализират всичко. Лесно поправят слабостите
недостатъците в собствения си характер.
Девите се нагаждат към изискванията на живота
без да полагат много труд, но понякога егоизмът в
тях надделява. Не виждат своите грешки, а се възмущават от тези на другите. Ето защо мнението им за
околните е по-негативно отколкото трябва ада бъде.
Дева притежават изключително развито чувство
за ред. Пестеливи са, търпеливи - домакински натури.
Проявяват интерес към най-малките подробности в
живота и в семейството. Притежават ораторски
талант и често са Скептицизмът им пречи да бъдат
великодушни и състрадателни. Външно изглеждат
доволни, но зад тази маска се крие тяхното критично
око. Предпазливи са и затова трудно се сприятеляват.
Не обичат да ги надзирават и следят. Макар болезнено
откровени, те не винаги изказват мнението си.
При всички тия качества на Девите, не се ли каете,
че сте се родили в друга зодия? А?

С

Астрологът

Сканди

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

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

СУДОКУ

СМЯХ
Ɇɚɣɤɚ ɜɨɞɢ ɫɢɧɚ ɫɢ ɩɪɢ
ɥɟɤɚɪ
Ɇɨɠɟɬɟɥɢɞɚɤɚɠɟɬɟɤɚɤɜɨ
ɟɬɨɜɚɡɚɱɟɪɜɹɜɚɧɟɧɚɩɢɲɥɟɬɨɦɭ"
ȾɨɤɬɨɪɴɬɈɬɫɟɝɚɧɚɬɚɬɴɤ
ɩɢɲɥɟɬɨ ɳɟ ɧɚɪɢɱɚɦɟ ɩɟɧɢɫɢɡɚɩɨɱɜɚɦɟɞɚɥɟɤɭɜɚɦɟ
ɬɪɢɩɟɪ

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Тутраканският Клуб по
водомоторен спорт - втори на
републиканското първенство

Лина ТАТАРОВА
оследният четвърти
кръг от шампионата по
Водомоторен спорт на
България се проведе на 1 и 2
септември в гр.Лом. Състезанието беше посветено на
180 години от създаване на
ломското пристанище, а Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура”
осигури купите и наградите
за победителите в турнира.
Финалният турнир от Републиканското първенство и
Купата на Община Лом бяха
спечелени от домакините
- Клубът по водомоторен
спорт „Порт Лом“.
Отборът по водомоторен
спорт на Тутракан се класира на второ място, следван
от представителите на

П

Ряхово, Кърджали, Първомай,
Варна и Русе.
Призьорите в осемте класа
бяха наградени с купи, медали и грамоти от Любомир
Кожухаров - председател на
Българската федерация по
водомоторен спорт, кмета
на Община Лом - Пенка Пенкова, Росен Борисов - директор
на местния клон на Държавно
предприятие „Пристанищна
инфраструктура”, кмета на
Община Първомай - Ангел Папазов, зам.-кмета на Община
Лом - Гинка Иванова и общинският съветник, бизнесмен и
един от спонсорите - Димитър Димитров.
Клубът на Тутракан се
включи в надпреварата със
7 лодки, като за двама от
състезателите - Николай

Радев и Владимир Николов
това беше дебют. Малките
пилоти се представиха отлично и завоюваха вторите
места: в клас SA 250 - Владимир Николов и в клас JT
260-Николай Радев.
Дългогодишните състезатели на клуба Николай Иванов
и Никола Тодоров показаха
опита си и оставиха назад
конкуренцията с първите си
места в класове Т 550 и О125.
Павлин Димитров се класира на второ място в клас
SC550 и на 4 позиция в клас
Т550.
Всички състезатели бяха
наградени с купи и медали,
което е гордост и отплата
за целогодишния положен
труд.
Клубът изказва благодар-

ност на всички свои съмишленици и спонсори - Община Тутракан, Инерт-ООД
гр.Русе, Георги Пенев, Любен
Драгнев, ЗК "Хр.Ботев-92",
ЗК - село Дунавец, Държавно
горско стопанство - Тутракан и кмета на Община
Тутракан - д-р Димитър
Стефанов.

Мамо,прочети ми!
ƪƽǐǔǅǏǂǈǜǎǈǛƾǋƿ
горското училище
цареше неразбория.
Мечо искаше непременно да седне на първия
чин въпреки, че беше огромен. Лиса и Вълчо се
караха за една книжка, на
която имаше нарисувано
петле. Сърничката плачеше за майка си. Катеричката замерваше мишлето
с орехчета. Глиганът ядеше чипс и хвърляше опаковките където му падне.
Изведнъж вратата на
класната стая се отвори
и влезе учителят Лъв. Той
отиде до катедрата, но

В

никой не му обърна внимание. Всички продължаваха
да крещят. Тогава Лъвът
изрева:
- Тишина!
Всички млъкнаха изплашено. Глиганът застина с
отворена уста.
- От днес съм вашият
учител. И ще разберете
колко съм лош. Ако само
някой шушне, ще му отхапя
главата.
В този момент вратата
се отвори и едно малко
зайче застана на нея.
- Ти защо закъсня? А? надвеси се над него лъвът.

- Аз… брах цветя от
горската поляна, за да ви
направя букет и да ви го
поднеса с любов - промълви
зайчето и извади лапичката си иззад гърба.
В нея държеше дъхав букет от горски цветя.
- Сега учителят ще
хвърли букета, а ще изяде
зайчето - пошушна Лисицата на Вълка.
Но Лъвът взе букетчето
и го помириса. Усмивка се
разля по лицето му.
- Благодаря, Зайо! За
пръв път ми подаряват
цветя. Хайде, седни на

Терорист в самолета
ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ ȾɭȾɭ ɱɟɬɟɲɟ
ɜɟɫɬɧɢɤɌɨɣɧɟɛɟɲɟɧɚɨɛɢɱɚɣɧɨɬɨ ɫɢ ɦɹɫɬɨ ɜ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɹ ɭɱɚɫɬɴɤ Ɍɪɹɛɜɚɲɟ
ɞɚ ɨɬɢɞɟ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɜ
Ⱥɧɝɥɢɹɢɫɟɝɚɥɟɬɟɲɟɫɴɫɫɚɦɨɥɟɬȼɴɬɪɟɛɟɲɟɫɩɨɤɨɣɧɨ
ɉɴɬɧɢɰɢɬɟɬɢɯɨɫɢɝɨɜɨɪɟɯɚɚ
ɧɹɤɨɢɝɥɟɞɚɯɚɮɢɥɦɂɢɡɜɟɞɧɴɠ ɧɚ ɩɴɬɟɤɚɬɚ ɫɟ ɢɡɩɪɚɜɢ
ɦɴɠɫɩɢɫɬɨɥɟɬɜɪɴɤɚ
ɇɢɤɨɣɞɚɧɟɦɴɪɞɚɢɡɜɢɤɚɬɨɣɢɯɜɚɧɚɟɞɧɚɨɬɫɬɸɚɪɞɟɫɢɬɟɡɚɝɴɪɥɨɬɨ
ɂɧɫɩɟɤɬɨɪȾɭȾɭɫɟɡɚɱɭɞɢ
ɤɚɤ ɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɨɯɪɚɧɚɬɚ ɧɚ
ɥɟɬɢɳɟɬɨ ɞɚ ɟ ɩɪɨɩɭɫɧɚɥɚ
ɩɢɫɬɨɥɟɬɚ Ɍɟ ɛɹɯɚ ɬɨɥɤɨɜɚ
ɫɬɪɨɝɢ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɢ Ɂɚɬɨɜɚ ɢ
ɬɨɣɢɦɚɲɟɫɚɦɨɟɞɢɧɜɟɫɬɧɢɤ
Ⱥɡɫɴɦɩɨɥɢɰɚɣȼɡɟɦɟɬɟ
ɦɟɧɡɚɡɚɥɨɠɧɢɤɢɡɩɪɚɜɢɫɟ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɴɬ
ɋɬɨɣɬɟɧɚɦɹɫɬɨɬɨɫɢȺɤɨ

ɦɢɞɚɞɟɬɟɬɨɜɚɤɨɟɬɨɢɫɤɚɦ
ɧɢɤɨɣɧɹɦɚɞɚɩɨɫɬɪɚɞɚɤɚɡɚ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɴɬ
Ɉɤɚɡɚ ɫɟ ɱɟ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ
ɢɫɤɚɫɚɩɚɪɢɬɟɧɚɩɴɬɧɢɰɢɬɟ
ɢ ɞɜɚ ɩɚɪɚɲɭɬɚ ɋɥɟɞ ɤɚɬɨ
ɢɫɤɚɧɢɹɬɚɦɭɛɹɯɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢ
ɬɨɣ ɫɥɨɠɢ ɟɞɢɧɢɹɬ ɩɚɪɚɲɭɬ
ɜɡɟɞɪɭɝɢɹɬɜɪɴɰɟɢɫɤɨɱɢ
 Ɂɚɳɨ ɦɭ ɛɹɯɚ ɞɜɚ ɩɚɪɚɲɭɬɚɭɞɢɜɟɧɨɩɨɩɢɬɚɟɞɧɚɬɚ
ɫɬɸɚɪɞɟɫɚ
Ɇɧɨɝɨɹɫɧɨɡɚɳɨɭɫɦɢɯɧɚ
ɫɟɢɧɫɩɟɤɬɨɪȾɭȾɭ
Ɂɚɳɨ"
Ɉɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɡɚɝɚɞɤɚɬɚ ɨɬ
ɛɪ
Ɍɟɳɟɡɚɟɦɚɬɞɜɚɬɚɫɬɨɥɚɚɧɚɬɪɟɬɢɹɳɟɫɥɨɠɚɬ
ɩɚɥɬɚɬɚɫɢȿɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬ
ɩɪɚɡɟɧɫɬɨɥɳɟɛɴɞɟɬɨɡɢɫ
ɝɪɴɛɤɴɦɜɪɚɬɚɬɚ

първия чин!
И учителят започна да
преподава първия си урок.
На катедрата в една ваза
беше сложил цветята подарени му с любов.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

13 септември - Найле МУСТАФА, Кмет на с. Бащино,
община Главиница
14 септември - Боянка СТЕФАНОВА, Мл. експерт "АТУ",
Община Тутракан
14 септември - Гинка ТОНЧЕВА, Чистач, Община
Тутракан
15 септември - Мюмюн ШАБАН, Ст.спец. "Горски надзирател", Община Главиница
15 септември - Ерол ЛЯТИФ, Ст.спец. "Пожаронаблюдател", Община Главиница

Криминални загадки

16 септември - Иван ТОДОРОВ, Горски стражар, ДГСТутракан
17 септември - Весела ВАСИЛЕВА, Гл.експерт "Деловодство - ОбС", Община Тутракан
17 септември - Живко БЕДЖЕВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
19 септември - Нургюл ОСМАН, Нач.-отдел "Местни
данъци и такси", Община Главиница
19 септември - Стефани МАРИНОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´ɈɈȾ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

