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Великов е
Медицински център "Св.Иван Рилски" - Илиян
новият заместникс безценно доверие на пациентите! областен управител
"Рожденият ни ден е на
19 октомври, много свята
за нас дата и защото
Православната църква
почита паметта на Св.
Иван Рилски Чудотворец,
име, което носим с много любов - споделиха от
Медицински център "Св.
Иван Рилски" в Тутракан
по повод утрешния 12-ти
рожден ден. - Последните
години избираме да празнуваме рождения си ден с
нашите пациенти, защото

тяхното доверие в нас е
безценно, зарежда ни с
нови сили и положителни
емоции, за да продължаваме не само да работим, а
да работим с любов.
Целият екип очаква с
огромно нетърпение всеки,
който иска да присъства
и като рожденици се надяваме, че ще посрещнем
подобаващо желаещите да
уважат празника ни."
Празникът ще започне
на стр. 2

на област Силистра

На 21 октомври:

ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɹɬɧɚɆɐɋɜɂɜɚɧɊɢɥɫɤɢɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɈɃɑȿȼ
ɢɟɞɧɚɝɨɥɹɦɚɪɚɞɨɫɬɬɪɨɣɤɚɛɥɢɡɧɚɰɢ

Балотаж на
кметските избори П
в село Суходол
на стр. 2

Кът за отдих край чешмата
бе открит в Добротица
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Кът за отдих край чешмата" се нарича проектът,
който се осъществи в с.
Добротица, община Ситово. Той е финансиран с
близо 10 хиляди лева от
ПУДООС, с които е ремонтирана чешмата, изграден
е навес над нея и е поставена тройна пергула с пейки.
С празничен водосвет
отслужен от отец Георги,
на 13 октомври новата придобивка бе тържествено
открита.
Събитието уважиха народният представител
Александър Сабанов, кметът на Община Ситово
- Сезгин Алиибрям, секретарят на Община Ситово Андриан Андреев и адвокат
Ирена Русчева.
"Идеята за изграждане
на този кът е моя, защото смятам, че това е
необходимо, сподели за "ТГ"
кметът на с.Добротица
- Искра Георгиева. Много
хора минават край селото
и спират да си налеят вода.
на стр. 5

ред служителите и
в присъствието на
представители на
медиите, областният управител Ивелин Статев
представи назначения от
Министерски съвет заместник-областен управител на област Силистра
- Илиян Великов.
Негов ресор е координацията между институциите,

включително и с органите
за местно самоуправление. Ресорът на другия
зам.-областния управител
Стоян Бонев е регионално
развитие и хуманитарни
дейности.
Илиян Великов е на 52 г.
и е дългогодишен служител
в сферата на МВР. Заемал
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
ПЕТЪР БОЙЧЕВ НАГРАДЕН С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА

Медицински център "Св.Иван Рилски" с безценно доверие на пациентите!
от стр. 1 Бойчев, д-р Богомил Бойчев и целия екип, който е
донесъл най-голямата им
радост.
Припомняме, че МЦ "Св.
Иван Рилски" в крайдунавския град е открит
през 2006 г., оборудван с
модерна техника, в който
се извършва квалифицирана акушеро-гинекологична
помощ.

от 11:00 часа в МЦ "Св.
Иван Рилски" в Тутракан.
Както всяка година тук ще
пристигнат майки, татковци и техните дечица
заченати по метода ин
витро, които със сигурност ще изкажат своята
искрена благодарност към
управителя д-р Любомир
На 13 октомври в с. Ряхово се чества 100-годишнината от края на Първата световна война и 102-рата
годишнина от победата на Българската армия при село
Ряхово. Тържествената част включваше панихида за
загиналите воини от Първата световна война пред паметника в селото, воински ритуал и полагане на венци
и цветя на признателност.
В официалната част взеха участие и музейни специалисти от Исторически музей-Тутракан. Директорът на
Исторически музей-Тутракан, Петър Бойчев бе отличен
с Почетна значка от Министерство на отбраната,
връчена му от Иво Антонов - Директор на Дирекция
„Социална политика”, информират от музея.
Събитието се проведе под патронажа на областния
управител на област Русе Галин Григоров и се осъществи със съдействието на Министерство на отбраната
на Република България и община Сливо поле.
НАГРАДА ОТ 15 000 ЛВ. ЧАКА
МЕСТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Стартира събирането на заявки за участие в „Академия за местни предприемачи“, съобщиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите.
Програмата е специално създадена за хора с идеи за
стартиране на бизнес от тютюнопроизводителните
региони в страната, сред които е и Силистренският. 24
000 лева е наградният фонд и възможност за участие
в практически обучения.Една голяма награда от 15 000
лева и две поощрителни от по 5 000 и 4 000 лева са
предвидени за победителите в Академията. Срокът за
подаване на заявки е до 26 октомври 2018 г.
Повече подробности и условия за участие могат да
се видят на сайта www.rinkercenter.org
КРИМИНАЛЕ
Пожар в стърнище се прехвърлил в овощна градина
и унищожил 14 кайсиеви дръвчета. Произшествието е
станало на 9 октомври около 14:15 часа в землището
на село Нова Черна вследствие на небрежна работа с
огън. Екип на тутраканската противопожарна служба
потушил огъня и спасил кайсиевия масив.
39-годишен е установен да шофира след употреба
на наркотици. На 10 октомври около 14:00 часа по ул.
„Ана Вентура“ в Тутракан мъжът бил зад волана на
лек автомобил „Фолксваген“, когато пътни полицаи го
спрели за проверка. С техническо средство било установено, че той шофира след употреба на амфетамин.
Образувано е досъдебно производство.
Без материални щети се разминал пожар на 10
октомври. Горели са сухи треви край Тутракан. Пожарникарите са се справили с произшествието, причинени
от небрежна работа с огън.
Сухи треви са горели на 11 октомври в района на
село Търновци. Пожарът възникнал около 19:00 часа и
е бил погасен от екип на РСПБЗН-Тутракан, преди да
обхване широколистна гора в съседство. Няма материални щети.
65-годишна силистренка е поредната жертва на телефонните измамници. Случаят е от 1 октомври, когато
на домашния й телефон се обадил мъж, представящ се
за полицай, и й съобщил, че е набелязана за жертва от
телефонни измамници. След като действително получила подобно обаждане, мнимият полицейски служител
поискал от жената съдействие за залавянето на престъпниците. Комуникацията между двамата продължила
по мобилен телефон. Следвайки инструкциите, на следващия ден тя изтеглила от банковата си сметка 1560
британски паунда и 4540 лева и заедно с няколко златни
накита ги предала на непознат, с когото се срещнала в
Дунавския парк. Мнимият полицай я уверил, че парите и
накитите ще й бъдат върнати и дори ще бъде поощрена
от наградния фонд на полицията за съдействието. След
като повече от седмица чакала обратна връзка, жената
разбрала, че е измамена и подала сигнал в полицията.
По случая е образувано досъдебно производство.
За пореден път ОДМВР-Силистра предупреждава: Не давайте пари на непознати! Не съществува
практика полицията да иска пари от гражданите за
изпълнение на служебните си задачи. Имайте предвид, че всяко телефонно обаждане с искане на пари
под различни предлози е измама! Не се доверявайте,
свържете се с близките си или сигнализирайте на
тел.112.

18 - 24.10.2018 г.

В Центъра се извършва
асистирана репродукция в
частта вътрематочна инсеминация. Медицинското
заведение притежава Разрешение от Изпълнителна
агенция по трансплантации и Министерство на
здравеопазването за всички дейности по асистирана
репродукция от 2010 г.
Екипът, зает в МЦ "Св.

Иван Рилски" в Тутракан,
се състои от квалифицирани акушер-гинеколози,
анестезиолог-реаниматор, специалист клинична
лаборатория, ембриолози, медицински сестри,
медицински лаборанти,
медицински асистент,
администрация, счетоводител, лайф консултант и
санитарен персонал.

Кристиан Вигенин посети Тутракан по
покана на Граждански съвет ЗАЕДНО
сектор по оперативните програми
и ще я предостави на Граждански
съвет ЗАЕДНО за разпространението й сред заинтересованите
граждани в общината.
Третият - ще окаже подкрепа на

ървият от поредица
разговори с национални експерти и отговорни лица проведе Граждански
съвет ЗАЕДНО на 13 октомври.
Гост бе Председателят на Комисия по европейски въпроси
и контрол на европейските
фондове в 44-то Народно
събрание Кристиан Вигенин.
Темата на срещата бе "Малките
общини като част от голямото
европейско семейство. Възможности, предизвикателства,
финансиране".
Кристиан Вигенин отговори на
въпросите на гражданите, свързани с финансирането на различни
проекти, осъществения контрол
и защо обикновените граждани
не усещат реалните възможности,
които предоставя Европейски съюз
за тях. Председателят на комисията се ангажира с три конкретни
въпроса, отнасящи се до развитието на община Тутракан:
Първият - в качеството си на
председател на Комисията по
европейски въпроси ще разпореди на експертите по европейско
финансиране да направят справка
по какъв механизъм може да се
финансира изграждането на тутраканско пристанище за граждански
и товарни превози. Според него,
това е даденост на град Тутракан,

П

която може да съживи икономиката на общината и да разкрие сериозен брой работни места, както и
да повиши стандарта на живот на
местното население. Информацията ще бъде представена публично.
"4-5 първи копки са правени
в последните години за реализацията не фериботна връзка
Тутракан-Олтеница и нищо. Такъв
проект може да запали угасналия
двигател на местната икономика.
В резултат само няколко добри
частни инвестиции ще свият значително разходите за социални
помощи и ще увеличат приходите
от данъци. Да търсим добавена
стойност, а не усвояване на средства заради самото усвояване!
Време е например и Дунавската
стратегия да се усети в града не
само с конференции и семинари!
Икономиката е ключ към всичко
останало." - това написа в своя профил в социалната мрежа Фейсбук
Кристиан Вигенин.
Вторият - след постъпил сигнал към него от гражданин, че
информацията за възможностите
за финансиране на земеделския
отрасъл се крие умишлено и така
не се дава възможност на местните
производители да разширяват своите стопанства, той се ангажира да
набере необходимата информация
за финансирането на земеделския

учениците от СУ "Христо Ботев",
които се борят за спечелването
на проект, свързан с повишаване
познанията сред учениците за
функциите на европейските институции и Европейския парламент.

На 21 октомври:

Балотаж на
кметските избори
в село Суходол
Н

ɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɜ ɫ
ɋ ɭ ɯ ɨ ɞ ɨ ɥ   ɨ ɛ ɳ ɢ ɧ ɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɨɯɚ ɱɚɫɬɢɱɧɢ ɢɡɛɨɪɢ ɡɚ
ɤɦɟɬ ɧɚ ɫɟɥɨɬɨ ɋ Ɋɟɲɟɧɢɟ
ʋ ɝ Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ
ɨɩɨɜɟɫɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ  Ⱥɛɟɞɢɧ ɇɭɪɢ Ɋɭɲɢɞ ɢɡɞɢɝɧɚɬ
ɨɬ ɉɉ ȽȿɊȻ ɟ ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢ ɝɥɚɫɨɜɟ ɚ ɇɟɞɪɟɬɘɫɟɢɧȺɥɢɥɢɡɞɢɝɧɚɬɨɬ
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟɡɚɩɪɚɜɚɢɫɜɨɛɨɞɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢɝɥɚɫɨɜɟ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɨɱɚɬ ɨɳɟ ɱɟ
ɫɚɩɭɫɧɚɬɢɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢ

ɛɸɥɟɬɢɧɢ ɢ   ɇɟ ɩɨɞɤɪɟɩɹɦ ɧɢɤɨɝɨ ɤɨɢɬɨ ɫɴɳɨ ɫɟ
ɨɬɧɚɫɹɬ ɤɴɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɝɥɚɫɨɜɟ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɧɚɢɡɛɨɪɢɬɟɟɛɢɥɚɧɚ
ɫɬɨ
ɋɴɝɥɚɫɧɨɱɥɨɬɂɡɛɨɪɧɢɹɤɨɞɟɤɫɡɚɢɡɛɪɚɧɫɟɫɱɢɬɚ
ɬɨɡɢɤɚɧɞɢɞɚɬɩɨɥɭɱɢɥɩɨɜɟɱɟ
ɨɬɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚɨɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢɬɟɝɥɚɫɨɜɟ
ɋɴɫ ɫɴɳɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɈɂɄ
ɞɨɩɭɫɤɚ ɞɜɚɦɚɬɚ ɞɨ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɴɜ ɜɬɨɪɢ ɬɭɪ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ “ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 15 октомри 2018 г.
2 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
3 миячи на съдове, ръчно – без изисквания за заемане
1 специалист, контрол – средно образование
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 гладач, ютия – основно 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
едно направление:
- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
2 сервитьори – няма 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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ПОЛИТИКА
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Визия за България представят депутатисоциалисти в Силистренско

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-1219/10.10.2018 г.
гр.Тутракан

ɋɪɟɳɚɧɚɞɟɩɭɬɚɬɢɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

„В работата ни бумащината става
все повече и тя измества същинската работа с деца“, казаха учители
на среща за „Визия за България“
с народните представители Ирена
Анастасова и Нона Йотова в Тутракан, информират от централата на
БСП. На срещата, на която присъстваха над 50 учители, бяха обсъдени
проблемите с атестирането на

подпомагане на професионалните
паралелки за втория гимназиален
етап. „Основно нещо, което фигурира в графа Образование във
Визията е- публичните средства
да бъдат само за държавните и
общински училища“, каза Анастасова. Тя припомни, че във „Визия
за България“ се предвижда и осигуряване на съвременни материални

българи подмяна на историята
и културата, която може да се
развива и подпомага със средства
от национални фондове, които се
предлагат във Визията.
„Много често се спекулира, че
няма алтернатива на това управление. Най- нагледният пример
е здравеопазването, където ясно
се вижда какво предлага ГЕРБ.

ɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

учителите и изкривяването на системата на образованието поради
делегираните бюджети. Направени
бяха и предложения от присъстващите за целодневна организация

условия във всички училища на
страната, както и улесняване на
достъпа до образование на децатa
от бедни семейства чрез поемане
на средствата за облекло, обувки,

Те искат промяна на солидарния
здравноосигурителен модел в
застрахователен." Това каза народният представител Жельо
Бойчев на среща с гражданите от
Тутракан за „Визия за България“.
Той коментира, че предложенията
по отношение на здравеопазването
във Визията са изцяло концентрирани срещу комерсиализирането
му. Гражданите отправиха апел за
помощ към народните представители, защото общинската болница
в града има задължения в размер
на 7 млн. и е изправена пред риска
да спре да функционира, което
означава, че цялата община остава
без здравно обслужване. „Всичко
ɜɋɢɬɨɜɨ
това, което коментираме с вас,
доказва каква е здравната система
на учебния процес, осигуряване на учебници и храна.
в България. За 7 години и 9 месебезплатни учебници за учениците
Нона Йотова дискутира с учи- ца ГЕРБ смениха 8 министъра на
от 8, 9 и 10 клас, както и целево телите болезнената за всички

Илиян Великов е
новият заместникобластен управител
на област Силистра
от стр. 1 и председател на ОбС-Силистра, и
от Денислав Димитров - областен
е различни ръководни длъж- организационен секретар, общинности в Областна дирекция ски съветник в Силистра.
- Силистра. Има завършени
Областният управител обяви,
две магистратури в Русен- че на 31 октомври т.г. Областна
ски университет „Ангел администрация-Силистра ще е
Кънчев“ - специалности домакин на заседанието на Ре„Промишлен дизайн“ и „Сел- гионалния съвет за развитие на
скостопанска техника“.
Северен централен район, за което
При встъпването си в длъжност, е изготвен дневен ред, включващ
новият зам.-областен управител материали от министерства, както
бе поздравен от общинското и и отнасящи се до въпроси в 5-те
от областното ръководства на административни области СилистПП ГЕРБ в лицето на д-р Мария ра, Русе, Разград, Велико Търново
Димитрова - председател на Об- и Габрово.
щинската организация в Силистра

много и във Визията се предлагат решения, които подлежат на
обсъждане. „Това правителство
предлага вместо реформи в здравеопазването, само допълнителни
финансови тежести за българския
гражданин“, подчерта Попов. Той
припомни, че един от основните
акценти в сектор Здравеопазване
във Визията е необходимостта
здравните заведения да престанат
да бъдат търговски дружества. На
срещата присъства и народният
представител Красимир Янков,
който коментира важността на
националната сигурност, която
би следвало да бъде приоритет за
управляващите, но не е.
Жителите на град Главиница
споделиха своите предложения
за допълнение на проекта „Визия
за България“ на среща с народния
представител Валентин Ламбев
от ПГ на „БСП за България“. Те
отправиха апел да бъдат отменени
делегираните бюджети в образованието, както и учебниците да
бъдат адаптирани към нуждите
на децата. „Ние съзнаваме всички
тези проблеми в образованието,
затова във Визията сме заложили
промени, които считаме за необходими- една от които е един учебник
по предмет“, коментира Ламбев.
На въпрос от присъстващите за
актуализацията на отпуснатите
пенсии от предходни години, народният представител отговори,
че от БСП искат всички пенсии да
бъдат актуализирани с актуалния
средногодишен доход. Жителите
на град Главиница изразиха недоволството си от „калинките във
властта“- некомпетентни хора, които са на важни позиции, но на които
им липсват познания и опит, за да
вземат адекватни решения. „Помните ли „Приказка за стълбата“ на

ɜɋɢɬɨɜɨ

здравеопазването и 8 управители
на НЗОК“, коментира народният
представител Славчо Велков.
На среща с хора от Ситово за
„Визия за България“ бе поставен
въпросът за липсата на бюджет за
малките общини, с който кметовете
да разполагат. „Бойко Борисов заяви, че няма да прави политика за
чичо от Койнаре - затова малките
общини нямат бюджети и са потърпевши“. Това каза секретарят на ПГ
на „БСП за България“ Филип Попов.
На въпрос за лошото качество на
здравеопазването- той коментира,
че проблемите в този сектор са

Смирненски - колкото по-нагоре
се изкачват тези хора, толкова
по-глухи стават за проблемите
на хората“, каза присъстващ на
срещата. Народният представител
коментира, че това е често срещан проблем в малките населени
места и единственият начин за
решаването му са ясни критерии,
на които да отговарят всички
държавни и общински служители,
а те са - компетентност, познания,
квалификация. „Не трябва да се
допуска назначаването на кадри
по политически признак“, заключи
Валентин Ламбев.

ННа 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 №653 по Протокол №46 от
20.09.2018 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 площ - 26,00 /двадесет и
шест/ кв.м, находящо се в западната част на първи етаж от масивна
двуетажна сграда „Читалище”, цялата със ЗП от 341,06 кв.м, находяща се в с. Пожарево, ул. Втора №29, кв.18, УПИ-II по плана на селото,
/съгласно АОС 56/07.04.2009 г./ с предназначение за търговска
дейност за срок от 3 /три/ години.
1.1 Начална тръжна месечна цена – в размер на 26,00 лв. /Двадесет
и шест 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: няма
3. Търгът да се проведе на 09.11.2018 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 19.10.2018 г. до 15:00часа на 08.11.2018 г., без да се дължат
лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно
задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 2,60 лв. /Два лева и 60 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 “ЦКБАД”, клон Русе в срок от 19.10.2018 г. до 15:00 ч. на 08.11.2018 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 08.11.2018 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 08.11.2018 г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на
кандидати, търгът да се проведе на 16.11.2018 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 12.11.2018 г. до 15:00 ч. на 15.11.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.I.4 се внася
в срок от 12.11.2018 г. до 15:00 ч. на 15.11.2018 г.
Краен срок за подаване на тръжните документи за участие в повторен търг - 16:00 ч. на 15.11.2018 г. в ОЦУИГ на Община Тутракан.
Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет
За Кмет на Община Тутракан
Съгласно Заповед №РД-04-1215/09.10.2018 г.
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Инициатива на Областен информационен
център - Силистра, посветена на
бъдещето на европейските фондове
О
бластен информационен център – Силистра (ОИЦ) подлага
на широко обществено
обсъждане темата за бъдещето на Политиката
на сближаване на ЕС след
2020 г. На 19 октомври в
гр.Силистра ще се състои
събитие тип „Граждански
диалог“ с участието на
европейските депутати
Андрей Новаков – главен
преговарящ по Кохезионната политика на ЕС след
2020 г. и Емил Радев – член
на Комисията по правни
въпроси в ЕП. Заедно с
широка аудитория, включваща представители на
местната власт от общините в област Силистра, различни институции
и организации, настоящи
и бъдещи бенефициенти,
ще бъде дискутирано изпълнението на проекти с
европейско финансиране на
територията на област
Силистра, както и ще бъдат потърсени препоръки
към бъдещите политики на
ЕС по отношение на още
по-ефективното прилагане
на европейските фондове

в регионите след 2020 г.
По повод инициативата е
разработена и специална
анкетна карта, която цели
да проучи специфичните
нужди и предпочитаните
направления за инвестиции
на местно ниво през следващия програмен период
2021-2027 г.
ОИЦ-Силистра ще приобщи и младите хора към
сериозната тема за Бъдещето на Европа. По повод
Европейската година на
културното наследство
(2018 г.) и с посланието,
че „Децата са бъдещето
на Европа!“, ОИЦ-Силистра
обявява Музикален конкурс
на тема „Единни в многообразието“. Ученици от 1 до
12 клас от всички училища
в област Силистра имат
възможност да изявят своя
талант на голяма сцена и
да демонстрират чрез песни и танци богатството
на европейските езици и
култура. Експертно жури
ще оцени представянето на
участниците и ще отличи
най-добрите в различните
категории и възрастови
групи. Атрактивни награди

очакват победителите, а
за финал на конкурсния ден
и като поздрав за всички
участници и гости, творческият ден ще завърши с
концерт на младия талант
Михаела Филева. Музикалното събитие ще се състои
на 1 ноември в гр.Силистра.
Проявите са част от
националната кампания
на Мрежата от Областни
информационни центрове

в България под надслов
„Бъдеще на Кохезионната
политика на ЕС“. Инициативата е посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка (МФР)
2021-2027 г. и регламентите за новия програмен
период, заедно с отбелязването на 30 годишнината
на Кохезионната политика
на Европейския съюз.

Производството на лавандула става
все по-популярно в Силистренско
О
бластната дирекция
на ДФ „Земеделие“ в
Силистра е една от
най-големите в България.
По мерките и схемите
на директните плащания
за Кампания 2017 г. са
подпомогнати близо 5 700
земеделски стопани, които обработват 161 650,91
ха земеделска земя. Те са
получили общо близо 75,
127 млн. лв. Това съобщи
директорът на ОД на фонда Христина Николова по
време на инициативата
„Дни на отворени врати“.
Тя подчерта, че регионът
е традиционно известен
със своята селскостопанска и хранително-вкусова
промишленост. От географска гледна точка той
принадлежи към районите с
най-плодородните почви в
цяла Европа и поради това
от години селскостопанският сектор е основен
фактор за развитието
на местната икономика.
Освен към зърнопроизводството и овощарството,
през последните години в
областта се наблюдава все
по-голям интерес към производството на лавандула,
отбеляза Николова. За Кампания 2017 са подадени 19
заявления за подпомагане на
общо 301,58 ха с лавандула.
Най-много средства в област Силистра – над 29, 152
млн. лв., са изплатени по
Схемата за единно плащане
на площ (СЕПП) на 2 669
земеделски стопани. Общо
изплатените средства за

страната по СЕПП за Кампания 2017, с плащането
в края на юни, достигнаха
713,3 млн. лева., които се
разпределят между над
63 хил. стопани, подчерта
Николова.
От областта най-много
стопани - 3 291 са получили
над 5, 091 млн. лв. по Схемата за преходна национална
помощ за тютюн, необвързана с производството
(ПНДТ), допълни директорът на ОД-Силистра. За
Кампания 2017 в страната
са преведени общо 84 471
116 лв. по ПНДТ на 41 323
стопани.
За Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда
(зелени директни плащания)
(ЗДП) - са преведени 18, 2
млн. лв. на 2 629 стопани.
Общо за страната са изплатени 453 924 638 лв. на

62 690 земеделски стопани.
Над 3,4 млн. лв. са получи
460 овощари от област
Силистра по Схемата за
обвързано подпомагане за
плодове - основна и 176
стопани са получили 552
хил. лв. по Схемата за
обвързано подпомагане за
плодове - други, допълни Николова. Общо за страната
по Схемите за плодове са
изплатени 37 508 529 лв. на
8756 овощари.
По време на инициативата в ОД на ДФЗ - Силистра
32 земеделски стопани зададоха своите въпроси към
експертите. Животновъди,
които са кандидатствали
по схемите за обвързано подпомагане за млечни
крави, за овце-майки и/
или кози-майки и биволи на
директните плащания за
Кампания 2018 г., подадоха
своите документи за до-

казване реализация на млякото и млечните продукти,
собствено производство
и декларации за разпределението на новородените
и регистрирани телета в
стопанствата им. В областта общо 246 стопани са
кандидати четирите схеми
за обвързано подпомагане
със заявени 13 200 животни. Постъпиха и запитвания
във връзка с кампанията на
НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на
земеделските стопани към
бюджета.
Специално за медиите
фондът организира посещение във фамилно стопанство в село Грънчарово. Фамилията Йовкови е
сред първите в Крайдунавска Добруджа, решили
да отглеждат лавандула.
По Програмата за развитие на селските райони
миналата година фондът
отпуска на земеделските
стопани почти 1 100 000
лева за създаване на 1000
декара трайни насаждения
от маслодайната култура
и закупуване на специализира техника за обработка
и прибиране на реколтата
от лавандула. Семейството вече е одобрено по
проект за финансиране за
построяване на дистилерия
за производство на лавандулово масло, а предстои да
подаде и нов за изграждане
на хладилник за 500 тона
плодове от овощната си
градина.

улинарният фестивал „Гозбите на Добруджа”,
който придоби широка популярност и ежегодно
се провежда в село Сребърна, община Силистра и през тази година събра кулинарни майстори и
самодейци, за да покажат автентичните вкусове и
обичаи на региона.
Събитието се проведе на 13 октомври и в него за
пореден път участва кметът на тутраканското село
Шуменци - Калина Михайлова.
"Класирах се на трето място в раздел "Десерти" с
мамините маджунени курабийки" - информира тя.
И с още един приз бе удостоена Калина Михайлова специалната награда на Областния управител Ивелин
Статев - за принос в съхраняване на българските
традиции.
Кулинарният фестивал стартира през 2012 г. като
„Празник на гърнетата“, с идеята и съдействието
на Сдружение „Общности, опознаване, култура". От
2013 г. фестивалът вече носи името „Гозбите на
Добруджа".

К

"Системата ни убива" - една кампания
без алтернатива
Диана МАРКОВА,
гр.Варна
оявата на значимо
социално движение у
нас показва, че все
повече хора възприемат
като източник на проблемите си не своя лош
късмет, а поражданата
от властовата система
несправедливост. Преди 4
месеца майките на деца
с увреждания излязоха по
палаткови лагери в цялата
страна, за да заявят, че
социалната система не
е ефективна, че функционира само бюрократично,
че парите в социалната
система потъват, без да
достигат до крайния потребител; че помощните
средства за хора с увреж-

П

дания у нас са от миналия
век. Траурната символика
на протестите говореше
само едно: провежда се
тих геноцид над хората с
увреждания. За отстъпление не можеше да става и
дума. В кампанията залог
беше бъдещето и качеството на живот на деца-
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18 - 24.10.2018 г.

НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1873”,
гр. Тутракан
отбелязва 145 години
от основаването си

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

та ни. Социалните услуги
не удовлетворяват нито
като брой и номенклатура, нито като качество.
Голяма част от децата и
младежите с увреждания

са обречени на растително
съществуване в домовете
си, поради невъзможност
в училищата и заведенията за социални услуги
да посрещнат техните
специални потребности
от подкрепа и асистиране.
Лишени от поддържаща медицинска рехабилитация и

от развиващо обучение, те
остават без особен шанс
за социално включване.
МАЙКИТЕ БЯХА РЕШИТЕЛНИ. Настояваха за реални,
а не за книжни промени. Искаха реформи,
които да гарантират по-целенасочено харчене на парите
в системата;
законови промени. Имаше и
ответен удар
- оставки, не
за да се поеме
социална отговорност, а за
да се избяга от
отговорност,
лъжи и раздаване на акъли
в ООН, многократна промяна
на текстове в 3-те социални проектозакона, за които вече беше постигнато
споразумение; упреци към
майките, че са платени,
че измъчват децата си по
палатковите лагери. Протестите обаче не спряха:
палаткови лагери, шествия, флашмоб, подписки,

накрая и различни форми на
гражданско неподчинение.
На 10 октомври пред
Министерски съвет се събраха родители от София,
Пловдив, Враца, Видин, Пазарджик, Силистра, Добрич,
Плевен, Радомир, Перник,
Русе и протестираха заедно, подкрепени от гражданите на София и музиканти
от Софийска филхармония.
След това разпънаха 28 палатки пред МС като символ
на 28-те области на България. Протестни събития в
подкрепа на софийския имаше във Варна, Бургас и др.
Към настоящия момент има
постигнато споразумение с
МС и поети ангажименти
за внасяне и на 3-те проектозакона в НС - Закон за
хората с увреждания, Закон
за социалните услуги и
Закон за личната помощ. В
перспектива - за създаване
на специализиран орган за
хората с увреждания, който да е междуведомствен
и на директно подчинение
на Министерски съвет,
увеличаване на месечната
помощ за хора с увреждания
от 1 януари 2019 г.

22 октомври, 13:00 ч., Детски отдел
на библиотеката
Приказна среща с писателката Радостина Николова
за послушни и непослушни деца с интерес към „Приключенията на мотовете” и други същества
23 октомври, 14:30 ч., Читалище
Откриване на Клуб по краезнание при НЧ „Н.Й.Вапцаров"
24 октомври , 17:00 ч., Читалище
Откриване на Клуб на местните литературни дейци
при НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1873”; Награждаване на местните автори по повод Деня на будителя – 1 ноември
25 октомври, 14:30 ч., Читалище
Драматизации по литературни произведения с ученици от СУ „Христо Ботев” в рамките на седмицата,
посветена на изразителното четене
26 октомври, Читалище
Ден на отворените врати
29 октомври, 14:30 ч., Читалище
Ученическа викторина с участието на отбори от
СУ „Йордан Йовков” и СУ „Христо Ботев”
31 октомври, 10:00 ч., Читалище
Среща с дарители на библиотеката
Награждаване на участниците в конкурс за съчинение на тема „Как си представям читалището в
бъдещето”
1 ноември ,17:00 ч., Читалище
Празничен коктейл
1 ноември, 18:00 ч., Читалище
Юбилеен концерт с участието на всички формации
Съпътстващи събития:
- Изложба, посветена на 145-годишнината от създаването на читалището
- Концерт на група „Щурчета” в Дома за стари хора
- Тематични изложби в библиотеката – отдел за
възрастни

Кът за отдих край чешмата
бе открит в Добротица
от стр. 1 проектите в с. Ирник - за
изграждане на паркова
Прецених, че ще е полезно
зона и в ОУ "Отец Паисий"
да се изгради такъв кът".
в Добротица - "Училище
"Присъствах на открина открито".
ване на “Кът за отдих “
в с.Добротица финансиран
от програма ПУДООС
към Министерство на
Приказки за възрастни
околната среда и водите.
Повече от 20 години в
това китно добруджанско село не се е случвановогодишната нощ беше тя? Цялата блесло абсолютно нищо. За
старият Вълк почув- теше от снежинки, свехората в с.Добротица
ства особено остро теше на лунна светлина
европрограмите бяха само
своята самота. На него като че ли беше украсена
мит и легенда, за която
никога не му беше вър- специално за празника. А
само са чували - написа в
вяло. Останалите вълци под елхата… Под елхата
профила си в социалната
му се присмиваха и го стоеше един заек - жив.
мрежа Фейсбук народният
избягваха защото… прос- Той я гледаше с възхищепредставител Александър
то защото не умееше да ние и почуда.
Сабанов. - Усмивките на
хваща зайци.
Вълкът знаеше, че ако
лицата им ме мотивират
Тези зайци, колко не- сега хване този заек ще
да работя и да помагам
приятности има заради получи уважението на
да се случват колкото
тях! Който хваща много, всички вълци, но някак не
се може повече такива
всички му се подмазват, му се искаше. Искаше му
хубави неща".
не като на него. Ста- се само да гледа елхата. света има нещо по-силно
"Кът за отдих край чешрият вълк ненавиждаше
Така седяха един до друг от вълците, а Вълкът си
мата" е първият финалии елхите.”Елхи, елхи, не - Заекът и Самотният помисли, че честно казазиран проект на Община
можеш да се отървеш от вълк - под новогодишната но, щастието и уважениСитово от общо три
тях, за какво са нужни?” елха. Гледаха я и нещо ето не е в зайците.
финансирани от ПУДООС.
Изведнъж той се озова в тях се преобръщаше.
Из ”Несериозните
Продължават довършидо една елха. Но каква Заекът си помисли, че на
Архимедовци”
телните дейности по

Вълк край елхата

В
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Улиците на Тутракан
И
ɦɚɟɞɧɚɦɚɥɤɚɭɥɢɱɤɚ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ  ɫɴɜɫɟɦ
ɦɚɥɤɚ Ⱦɚɠɟ ɚɤɨ ɩɨɝɥɟɞɧɟɬɟɤɚɪɬɚɬɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɬɚɦɹɧɹɦɚɌɹɟɧɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟɭɝɥɟɞɧɚ ɨɛɚɱɟ«
ɨɛɚɱɟɧɨɫɢɢɦɟɬɨɧɚɞɨɫɬɨɟɧ
ɧɚɲɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢɧɁɚɳɨɥɢ"
ɇɚɜɹɪɧɨɡɚɳɨɬɨɤɨɝɚɬɨɫɚɹ
ɤɪɴɫɬɢɥɢɝɨɥɟɦɢɬɟɭɥɢɰɢɫɚ
ɢɦɚɥɢ ɜɟɱɟ ɢɦɟɧɚ ɇɨ ɬɨɜɚ
ɧɹɦɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ȼɚɠɧɨɬɨ ɟ
ɩɚɦɟɬɬɚ ɂ ɫɟɝɚ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ
ɜɢɩɨɩɢɬɚɦɤɨɣɟɬɨɡɢɧɚɲ
ɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢɧ"Ɍɨɣɟɛɭɞɢɬɟɥɹɬɧɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɬɚɩɚɦɟɬ
ɤɨɣɬɨ ɨɬ  ɝ ɟ ɩɨɱɟɬɟɧ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɋɴɰɟɬɟɦɭɡɚɝɪɟɛɚɯɚɩɪɚɯɚ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɉɨɬɴɧɚɯɚ

ɜ ɠɚɥɤɢ ɪɭɢɧɢ ɉɨɬɴɪɫɢɯɚ
ɞɴɥɛɨɤɨ ɜ ɧɟɞɪɚɬɚ ɫɟɦɟɬɨ
ɤɨɟɬɨɬɨɡɢɞɪɟɜɟɧɝɪɚɞɪɨɞɢ
Ɉɬɤɪɢɯɚ ɡɪɴɧɰɟ ɩɹɫɴɤ ɨɬ
ɪɟɤɚɬɚ ɜɟɱɧɚɬɚ ɉɚɪɱɟɧɰɟ
ɤɪɟɦɴɤ ɢ ɡɚ ɦɪɟɠɚ ɬɟɠɢɧɚ
Ɉɬɤɪɢɯɚ ɜɹɪɚ ɜɴɜ ɟɩɨɯɚɬɚ
ɞɚɥɟɱɧɚɬɚɢɤɨɧɚɫɜɹɬɚɩɚɡɟɳɚ ɞɭɯɚ Ɉɬɤɪɢɯɚ ɩɥɚɦɴɱɟɡɚɥɭɬɚɧɨɜɝɨɞɢɧɢɬɟȾɭɯ
ɜɴɡɪɨɠɞɟɧɫɤɢɬɚɣɧɨɞɚɝɨɪɢ
ɉɨɞ ɩɥɚɫɬɨɜɟɬɟ ɫɴɠɢɜɢɯɚ
ɫɟ ɤɚɪɬɢɧɢɬɟ ɧɚ ɪɚɞɨɫɬɧɢ
ɢɝɨɪɤɢɫɴɞɛɢɧɢɊɴɰɟɬɟɦɭ
ɨɬɜɨɪɢɯɚɜɪɚɬɚɜɴɜɜɪɟɦɟɬɨ
ɋɴɛɪɚɯɚɰɟɧɧɨɫɬɢɪɟɥɢɤɜɢ
ɢɫɥɟɞɢɉɨɟɥɤɚɬɨɌɜɨɪɟɰɚ
ɫɥɚɞɨɫɬɬɚɧɚɛɪɟɦɟɬɨɪɴɤɚɜɢɬɟɡɚɩɪɟɬɧɚɢɡɚɩɨɱɧɚɞɚ
ɫɬɪɨɢ ɋ ɬɴɪɩɟɧɢɟ ɪɟɞɟɲɟ

Криминални загадки

Двамата братя
ɟɱɟɪɬɚɫɟɛɟɲɟɢɡɜɢɥɚ
ɝɨɥɹɦɚ ɫɧɟɠɧɚ ɛɭɪɹ
ɇɚɜɫɹɤɴɞɟ  ɛɟɲɟ ɧɚɬɪɭɩɚɧɨ ɫɴɫ ɫɧɹɝ ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ
ȾɭȾɭ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹ ɩɨɦɨɳɧɢɤ
ɩɚɬɨɥɨɝɩɪɢɫɬɢɝɧɚɯɚɜɤɴɳɚɬɚ
ɧɚ ɛɪɚɬɹɬɚ Ɋɚɧɤɢɧ ȿɞɢɧɢɹɬ
ɨɬ ɬɹɯ  Ɍɨɦ ɛɟɲɟ ɦɴɪɬɴɜ
ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ ȾɭȾɭ ɫɟ ɱɭɞɟɲɟ
ɞɚɥɢɬɪɹɛɜɚɞɚɦɭɫɟɧɚɩɪɚɜɢ
ɚɭɬɨɩɫɢɹ ɋɩɨɪɟɞ ɩɚɬɨɥɨɝɚ
ɢɡɥɢɡɚɲɟ ɱɟ Ɍɨɦ ɟ ɦɴɪɬɴɜ
ɨɬ ɧɹɤɨɥɤɨ ɞɧɢ ɚ ɛɪɚɬ ɦɭ
ɝɨɜɨɪɟɲɟɞɪɭɝɨȾɪɭɝɢɹɬɛɪɚɬ
 ɋɚɣɦɴɧ ɢɡɥɟɡɟ ɨɬ ɜɪɚɬɚɬɚ

В

ɧɚ ɫɜɨɹ ɜɯɨɞ Ⱦɚ ɞɜɚɦɚɬɚ
ɛɪɚɬɹ ɛɹɯɚ ɠɢɜɟɟɯɚ ɜ ɟɞɧɚ
ɤɴɳɚɫɞɜɟɩɨɥɨɜɢɧɤɢɌɟɧɟ
ɦɨɠɟɯɚɞɚɫɟɝɥɟɞɚɬɨɬɞɴɥɝɢ
ɝɨɞɢɧɢ ɡɚɳɨɬɨ ɫɟ ɛɹɯɚ ɫɤɚɪɚɥɢ ɠɟɫɬɨɤɨ ɡɚ ɟɞɢɧ ɪɚɫɨɜ
ɤɨɧ ɉɨɤɪɢɜɴɬ ɧɚ ɋɚɣɦɴɧ
ɱɟɪɜɟɧɟɟɲɟɨɬɫɬɨɩɟɧɢɹɫɧɹɝ
ɚɬɨɡɢɧɚɌɨɦɛɟɲɟɡɚɬɪɭɩɚɧɫ
ɛɟɥɢɹɡɚɯɚɪɟɧɩɚɦɭɤ
Ⱥɡɝɥɟɞɚɦɞɚɧɟɫɟɫɪɟɳɚɦ
ɫɧɟɝɨɤɚɡɚɬɨɣɉɪɨɬɢɜɟɧ
ɦɢɟɇɨɢɞɚɢɫɤɚɦɢɞɚɧɟɢɫɤɚɦɜɫɟɝɨɱɭɜɚɦɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɦɢɧɚɥɚɬɚɧɨɳɫɥɚɝɚɲɟɞɴɪɜɚ

Община Главиница
Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбСГлавиница и в изпълнение на Решения №399 и 401 по протокол № 48/28.09.2018 г. на Общински съвет
се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими
имоти - частна общинска собственост, както следва:

ʋ

ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬ
ɉɥɨɳ
ɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ

О

ɞɭɤɬɢɡɚɭɫɤɨɪɹɜɚɧɟɧɚɩɪɨɰɟɫɢɬɟɧɚɝɧɢɟɧɟɧɚɥɢɫɬɚɬɚ
ɧɚ ɨɜɨɳɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɹɝɨɞɢ
ɢɦɚɥɢɧɢɤɨɢɬɨɫɟɩɪɢɥɚɝɚɬ
ɩɪɟɡ ɟɫɟɧɬɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚ
ɦɚɫɨɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞ ɋɪɨɤɴɬ ɡɚ
ɨɬɱɢɬɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɟ
ɞɨ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɚ ɞɨ  ɞɟɤɟɦɜɪɢɳɟɛɴɞɚɬɢɡɩɥɚɬɟɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ
ɐɟɥɬɚɧɚɩɨɦɨɳɬɚɟɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɧɟɧɚɡɚɝɭɛɢɬɟɨɬɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟɬɨɧɚɡɢɦɭɜɚɳɢɜɪɟɞɢɬɟɥɢɬɟɩɨɬɪɚɣɧɢɬɟ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɤɚɬɨɫɟɦɤɨɜɢɢ
ɤɨɫɬɢɥɤɨɜɢɨɜɨɳɧɢɜɢɞɨɜɟɢ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 50/10.10.2018 год.
(във връзка с §4 от ДР към ЗУТ, когато заинтересованото лице не е
намерено на посочения адрес)

До
З.Ю.С.
С. ЦАР САМУИЛ
УЛ.”КАЛИАКРА” № 7
Относно: Издадената Заповед № РД-04-1093/04.09.2018
год. за одобряване на ПУП-ИПР на Кмета на Община
Тутракан.
Като заинтересувано лице в производството по
одобряване на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват
на УПИ I-583, УПИ IХ-583 и УПИVIII-580,583 в кв.47 от
действащия ЗРП на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед
№324/22.08.1990 год. на Общински съвет Тутракан, на
основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че проекта е одобрен със Заповед № РД-04-1093/04.09.2018
г. на Кмета на Община Тутракан.
Заповедта може да се обжалва при условията и по
реда на Административно-процесуалния кодекс чрез
Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ɇɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
ɛɟɡȾȾɋ

ɐɟɧɚɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɬɴɪɝɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ

ɤɚɦɴɤ ɩɨɞɢɪ ɤɚɦɴɤ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚɫɥɚɜɧɚɧɚɝɪɚɞɚɄɨɝɚɬɨ
ɫɜɴɪɲɢ ɛɟɲɟ ɫɬɚɧɚɥ ɡɚɦɴɤ
ɍɉɂ;;,,ɤɜɫ
ɥɜ ɱɚɫɚ
24.624
ɨɥɬɚɪɡɚɢɞɧɢɬɟɢɩɚɦɟɬɧɢɤ 1.
ɥɜ
ɥɜ
ɁɚɮɢɪɨɜɨȺɑɈɋʋ
ɞɤɚ
ɧɚɩɚɦɟɬɬɚ
ɝ
Ⱦɚ ɬɨɜɚ ɟ Ɋɚɱɨ Ɂɦɟɟɜ
ɋɟɬɢɯɬɟɫɟɧɚɥɢ"
Историкът Ê Отдаване под наем на недвижими имоти /водоем/ - публична общинска собственост, както следва:

ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬ
ɇɚɱɚɥɧɚ
ɐɟɧɚɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚ
ɜɩɟɱɤɚɬɚɌɨɥɤɨɜɚɞɴɪɜɚɱɟ
ɉɥɨɳ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɬɴɪɝɚ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ ɬɪɴɠɧɢ
ɱɚɤ ɱɭɜɚɯ ɛɭɦɤɚɧɟɬɨ ɣ ɂ ɞɚ ʋ ɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɛɟɡȾȾɋ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɜɡɟɦɟɞɚɭɦɪɟɝɥɭɩɚɤɴɬɦɭɫ
ɝɥɭɩɚɤɆɚɤɚɪɱɟɤɚɬɨɫɢɩɨɦɢɱɚɫɚ
ɉɂɝɪ
ɥɜ
ɫɥɹɜɪɟɦɟɦɭɛɟɲɟɋɢɝɭɪɧɨ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɌɉ
ɢɦɚɲɟɫɬɨɝɨɞɢɧɢ
1.
ɞɤɚ ɥɜ
ɥɜ
ɂɧɫɩɟɤɬɨɪɴɬɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɝɨ
Äȼɨɞɨɟɦ´ȺɉɈɋʋ
ɩɨɝɥɟɞɧɚ
ɝ
 ɓɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɦ
ɜɫɟ ɩɚɤ ɚɭɬɨɩɫɢɹ ɡɚɳɨɬɨ Ê Публичният търг да се проведе на 15.11.2018 г. в Заседателната зала на IV етаж в административната
ɧɟɳɨɧɟɫɟɜɪɴɡɜɚɬɭɤ
сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
ɄɚɤɜɨɫɩɨɪɟɞɧɟɝɨÄɧɟɫɟ
Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационния център на Община Глаɜɪɴɡɜɚ´"
виница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга
Ɉɬɝɨɜɨɪ ɨɬ ɦɢɧɚɥɢɹ - 14.11.2018 г. Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната
ɛɪɨɣ ȼɴɡɜɢɲɟɧɢɟɬɨ ɟ ɝɨдокументация.
ɥɹɦɨ ɢ ɫɬɪɴɦɧɨ Ⱥɤɨ ɱɨɜɟɤ
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 14.12.2018 г. на същото място и при съɫɨɝɪɨɦɟɧɫɬɨɦɚɯɝɨɢɡɤɚɱɢ щите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация,
ɬɨ ɬɨɣ ɛɢ ɛɢɥ ɡɚɞɴɯɚɧ Ⱥ оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 03.12.2018 г.
ɫɬɚɪɟɰɴɬ ɫɬɨɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ
За контакти: Община Главиница, гл.спец. „Общинска собственост", тел.086362128
ɪɚɡɝɨɜɚɪɹ

От 15 октомври се приемат заявления за борба
с вредителите по трайните насаждения
ɬɨɤɬɨɦɜɪɢȾɴɪɠɚɜɟɧɮɨɧɞÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³
ɡɚɩɨɱɜɚɩɪɢɟɦɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹɩɨɫɯɟɦɚɬɚÄɉɨɦɨɳ
ɡɚ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɧɟ ɪɚɡɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɦɟɪɤɢɩɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɜɪɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɩɨ ɬɪɚɣɧɢɬɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɩɪɟɡɡɢɦɧɢɹɩɟɪɢɨɞ´
ɉɪɢɟɦɴɬɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɞɨ
ɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɓɟɫɟɩɪɢɟɦɚɬɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɡɚ ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɡɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɚɡɚɳɢɬɚɢɩɪɨ-

18 - 24.10.2018 г.

ɹɝɨɞɢɢɦɚɥɢɧɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɢɹɬ ɪɟɫɭɪɫ ɩɨ
ɫɯɟɦɚɬɚ ɡɚ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɦɥɧ
ɥɜɑɚɫɬɨɬɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɛɹɯɚ
ɪɚɡɩɥɚɬɟɧɢɩɪɟɡɩɪɨɥɟɬɬɚɡɚ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɚ

ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɬɪɚɣɧɢ ɨɜɨɳɧɢ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɹɝɨɞɢɢɦɚɥɢɧɢ
ɩɪɟɡɡɢɦɧɢɹɫɟɡɨɧɤɨɢɬɨɫɟ
ɩɪɢɥɚɝɚɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɥɟɞ
ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɭɞɨɜɟɬɟ
ɞɨ ɧɚɛɴɛɜɚɧɟ ɧɚ ɩɴɩɤɢɬɟ
Ɍɨɝɚɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɩɨɥɭɱɢɯɚɧɚɞɦɥɧɥɜ

"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 и 18:00 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

ОБЯВЛЕНИЕ
№51/10.10.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.129, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-041216/10.10.2018 г.на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/, засягащ поземлен имот с идентификатор
73496.501.3832 и 73496.501.3480 (73496.501.3832) по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на АГКК гр.София; в кв.56 от План за улична регулация на гр.
Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр. Тутракан и за УПИ ХII-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584 в кв.56
от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №
327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан.
С проекта за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3832 се
отрежда УПИ III-3832 в кв.56, като регулационните линии са поставят
в съответствие със съществуващите граници на поземленият имот.
Лице на новообразуваният УПИ се осигурява чрез новопроектирана
улица, която преминава през УПИ ХII-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584
в кв.56 и стига до улица с о.т. 271-23-24 от одобрената улична регулация. Необходимите гаражи и паркоместа са осигурени в границите
на имота.
Съществуващият УПИ ХII, отреден за „Комплексно застрояване"
- за жил.бл.”Славянка” с идентификатор: 73496.501.3480.2 , жил.
бл. „Истър”с идентификатор: 73496.501.3480.1, сграда-търговска
с идентификатор: 73496.501.3480.3 и сграда с идентификатор:
73496.501.3480.4 се изменя като се разделя на следните самостоятелни части:
- обособява нов УПИ ХII-3480, като се запазва отреждането: "За
Комплексно застрояване" с площ от 4 745кв.м.;
- нова улица, която да осигури транспортен достъп до имот с идент.
73496. 501.3832
- нов УПИ IV-3850, който е предвиден да се отреди за паркинг
- за нов УПИ III-3832 се променя предназначението от: ”За друг
обществен обект, комплекс” и се създава с предназначение: „За жилищно застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм)”.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14-дневен срок от връчването на
съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Ⱦɹɞɨɜɢɤɚɧɚɜɧɭɤɚɫɢ
Ʉɚɬɚɞɠɢɹ ɢ ɞɨɹɱɤɚ ɊɚɡȻɹɝɚɣɞɚɫɟɫɤɪɢɟɲȾɚɫ- ɥɢɱɧɢɩɪɨɮɟɫɢɢɚɩɪɢɧɰɢɩɴɬ
ɤɚɥɢɰɚɬɚɬɢɢɞɜɚɚɬɢɞɧɟɫɤɚ ɟɞɧɚɤɴɜ
ɨɬɫɴɫɬɜɚɲ
Ɍɢɛɹɝɚɣɚɡɣɤɚɡɚɯɱɟɫɢ
Ⱥɤɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɨɫɢ ɜ ɪɴɤɚ
ɭɦɪɹɥ
ɰɜɟɬɹ ɬɨɣ ɧɟ ɜɴɡɧɚɦɟɪɹɜɚ
ɞɚɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɫɛɨɬɚɧɢɤɚɚ
Ȼɪɚɤɨɪɚɡɜɨɞɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɧɚɬɨɦɢɹ
ɋɴɞɢɹɬɚɩɢɬɚɠɟɧɚɬɚ
Ɂɚɳɨɢɫɤɚɬɟɪɚɡɜɨɞ"
ɉɭɫɧɚɯ ɨɛɹɜɚ Ɍɴɪɫɹ ɫɢ
Ɂɚɳɨɬɨɬɨɣɧɟɦɟɡɚɞɨɜɨ- ɞɪɭɝɚɪɤɚ ɜ ɠɢɜɨɬɚ Ɉɛɚɞɢɯɚ
ɥɹɜɚɜɟɱɟ
ɫɟ ɫɬɨɬɢɧɚ ɦɴɠɟ ɫ ɞɭɦɢɬɟ
ɀɟɧɫɤɢɝɥɚɫɨɬɡɚɥɚɬɚ
ȼɡɟɦɢɦɨɹɬɚ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɜɫɢɱɤɢɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɚɧɟɹɧɟ
ɇɟ ɡɧɚɦ ɤɚɤ ɢɡɛɢɪɚɬ Ɇɢɫ
Ɇɴɠɤɢɝɥɚɫɨɬɡɚɥɚɬɚ
ȼɫɟɥɟɧɚɫɥɟɞɤɚɬɨɧɟɭɱɚɫɬȺɛɟɧɟɹɧɢɤɨɣɧɟɦɨɠɟɞɚ ɜɚɬɢɡɜɴɧɡɟɦɧɢ
ɹɡɚɞɨɜɨɥɢ
Ⱥɤɨ ɫɟ ɩɪɢɬɟɫɧɹɜɚɬɟ ɨɬ
Ʉɚɤɫɟɩɪɚɜɢɪɟɜɚɧɟ"
ɜɴɡɪɚɫɬɬɚ ɫɢ ɢɡɱɢɫɥɟɬɟ ɝɨɲɚɦɚɪɚɢɝɨɬɨɜɨ
ɞɢɧɢɬɟ ɫɢ ɜ ɞɨɥɚɪɢ ɓɟ ɫɟ
ɭɛɟɞɢɬɟɱɟɟɭɠɚɫɧɨɦɚɥɤɨ
ɉɨɫɤɴɩɢɬɟɣɡɴɛɢɥɢɱɟɲɟ
ɱɟɦɴɠɚɣɟɡɚɦɨɠɟɧɧɨɢɡɂɡ ɰɢɤɴɥɚ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɜɟɛɭɯɥɢɜɱɨɜɟɤ
ɪɢɹ ɧɚɣ  ɞɨɛɪɨɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɡɚɱɚɬɴɱɧɨ ɥɹɬɧɨ ɜɪɟɦɟ ɜ
ɇɨɜɚɩɪɨɦɨɰɢɹɡɚɛɚɳɢ
ɝɨɪɚɬɚɫɚɤɨɦɚɪɢɬɟ
 ɉɪɢɫɩɢ ɞɟɬɟɬɨ ɢ ɩɨɥɭɱɚɜɚɲɦɚɣɤɚɬɚɤɚɬɨɩɨɞɚɪɴɤ
Ʉɨɝɚɬɨ ɩɢɹ ɚɥɤɨɯɨɥ ɦɟ
ɧɚɪɢɱɚɬɚɥɤɨɯɨɥɢɤɄɨɝɚɬɨɩɢɹ
ɍɜɟɪɟɧɚ ɫɴɦ ɱɟ ɤɨɦɩɥɢ- Ɏɚɧɬɚ ɧɢɤɨɣ ɧɟ ɦɟ ɧɚɪɢɱɚ
ɦɟɧɬɴɬ Ȼɟɡɭɦɧɨ ɤɪɚɫɢɜɚ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɧ
ɩɪɨɢɡɥɢɡɚ ɨɬ Ȼɟɡ ɭɦ ɧɨ
ɤɪɚɫɢɜɚ
ɋɬɪɚɧɧɨɧɟɳɨɟɞɴɪɠɚɜɚɬɚ Ⱥɤɨ ɧɚɦɟɪɹɬ ɜ ɞɜɨɪɚ ɬɢ
Ɉɬɢɜɚɛɚɛɚɧɚɩɪɟɝɥɟɞɩɪɢ ɧɟɮɬ  ɬɟɯɟɧ ɟ Ⱥɤɨ ɧɚɦɟɪɹɬ
ɥɟɤɚɪɹ
ɧɚɪɤɨɬɢɰɢɬɜɨɢɫɚ
 Ɉɬ ɤɚɤɜɨ ɫɟ ɨɩɥɚɤɜɚɬɟ
ɛɚɛɨ"ɩɢɬɚɥɟɤɚɪɹɬ
ȼɂɧɞɢɹɚɤɨɠɟɧɚɬɚɟɨɦɴɈɬɫɧɚɯɚɬɚɞɨɤɬɨɪɟ
ɠɟɧɚɢɦɚɧɚɱɟɥɨɬɨɬɨɱɤɚɚ
ɚɤɨɟɪɚɡɜɟɞɟɧɚɡɚɩɟɬɚɣɤɚ

Забавна астрология
Да се нахраниш
като император...
«ɬɨɜɚ ɨɛɢɱɚɬ ȼɟɡɧɢɬɟ  Ɍɟ ɫɚ ɤɨɥɟɛɥɢɜɚ ɡɨɞɢɹ ɧɨ ɜ
ɹɞɟɧɟɬɨɫɚɦɧɨɝɨɪɟɲɢɬɟɥɧɢȽɨɥɹɦɚɬɚɢɦɫɬɪɚɫɬɫɚɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɢɬɟɫɴɫɫɥɨɠɧɢɢɦɟɧɚɧɚɩɪɢɦɟɪÄɎɚɯɢɬɚɫ´ȼɥɢɡɚ
ȼɟɡɧɚɬɚɜɪɟɫɬɨɪɚɧɬɢɳɪɚɤɚɧɚɤɟɥɧɟɪɚɫɩɪɴɫɬɢ
ɆɨɥɹɟɞɧɚɩɨɪɰɢɹɎɚɯɢɬɚɫ
Ⱥɤɨɫɟɱɭɞɢɬɟɤɚɤɜɨɟɬɨɜɚɜɫɴɳɧɨɫɬɟɩɪɨɫɬɨɧɟɳɨ
ɦɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɹɫɬɢɟɩɪɢɝɨɬɜɟɧɨɨɬɩɢɥɟɲɤɨɦɟɫɨɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɢɫɢɪɟɧɟɄɚɬɨɤɚɡɚɯɦɟɫɢɪɟɧɟɞɚɡɧɚɟɬɟɱɟȼɟɡɧɢɬɟɫɢ
ɭɦɢɪɚɬɩɨɫɢɪɟɧɟɬɨɫɩɥɟɫɟɧɪɨɤɮɨɪɢɛɪɢɇɹɤɨɣɳɟɫɢ
ɩɨɦɢɫɥɢ ɱɟ ɬɨɜɚ ɫɚ ɩɥɟɫɟɧɹɫɚɥɢ ɫɢɪɟɧɚ ɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɢɡɯɜɴɪɥɹɬɧɨɧɟɢȼɟɡɧɢɬɟɌɟɝɢɯɚɩɜɚɬɫɨɝɪɨɦɧɨɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɂɫɟɮɭɤɚɬɫɬɨɜɚɡɚɳɨɬɨɬɚɤɚɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɬɞɨɛɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɢɡɢɫɤɚɧɜɤɭɫ
ȼɟɡɧɢɬɟɫɚɳɚɫɬɥɢɜɢɤɨɝɚɬɨɢɦɫɟɩɚɞɧɟɞɚɫɢɯɚɩɧɚɬ
ɞɢɜɟɱɨɜɨɦɟɫɨɆɨɠɟɬɟɞɚɝɢɡɚɪɚɞɜɚɬɟɚɤɨɝɢɡɚɜɟɞɟɬɟ
ɜɪɚɡɤɨɲɟɧɪɟɫɬɨɪɚɧɬɢɢɦɩɪɟɩɨɪɴɱɚɬɟɞɚɨɩɢɬɚɬɩɟɱɟɧ
ɞɢɜɡɚɟɤɮɚɡɚɧɩɨɮɪɟɧɫɤɢɝɴɥɴɛɩɨɝɨɪɫɤɢɢɪɚɡɛɢɪɚɫɟ
ɞɢɜɨɩɪɚɫɟɩɨɥɨɜɞɠɢɣɫɤɢɁɚɬɹɯɟɜɴɪɯɚɧɚɫɥɚɞɨɥɟɞɚ
ɚɤɨɬɟɡɢɹɫɬɢɹɫɚɫɛɨɪɨɜɢɧɤɨɜɨɫɥɚɞɤɨ
Ʉɚɤɜɨɨɛɢɱɚɬɨɳɟɥɢ"ɉɟɱɟɧɨɩɬɢɱɟɦɟɫɨɫɹɛɴɥɤɢɩɟɱɟɧɨɚɝɧɟɲɤɨɫɩɨɪɬɨɤɚɥɨɜɫɨɤɧɨɩɟɱɟɧɨɬɨɦɟɫɨɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɟɫɩɪɢɹɬɟɧɪɨɡɨɜɰɜɹɬɤɨɣɬɨɞɚɢɡɬɢɱɚɨɬɧɟɝɨɡɚɳɨɬɨ
ɨɬɜɴɬɪɟɟɨɳɟɥɟɤɨɫɭɪɨɜɨ
ɂɡɨɛɳɨɡɚȼɟɡɧɢɬɟɯɪɚɧɚɬɚɞɚɟɫɩɪɟɜɴɡɯɨɞɟɧɜɢɞɢɞɚ
ɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚɇɹɦɚɞɚɜɢɞɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɡɨɞɢɹȼɟɡɧɢ
ɞɚɜɡɢɦɚɧɟɳɨɨɬɳɚɧɞɚɡɚɩɪɟɨɰɟɧɟɧɢɩɥɨɞɨɜɟɢɡɟɥɟɧɱɭɰɢɌɟɳɟɢɡɛɟɪɚɬɫɚɦɨɧɚɣɤɪɟɯɤɢɬɟɫɚɥɚɬɢɢɧɚɣɫɨɱɧɢɬɟ
ɞɨɦɚɬɢɡɚɞɚɝɢɩɪɟɜɴɪɧɚɬɜɤɪɚɫɢɜɚɢɜɤɭɫɧɚɫɚɥɚɬɚɌɨɜɚ
ɱɟɫɬɨɫɟɨɬɪɚɡɹɜɚɧɚɛɸɞɠɟɬɚɧɨȼɟɡɧɢɬɟɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬɞɚ
ɫɚɨɛɥɟɱɟɧɢɩɨɫɤɪɨɦɧɨɧɨɞɚɫɚɫɟɧɚɯɪɚɧɢɥɢɤɚɬɨɢɦɩɟɪɚɬɨɪɢɧɚɥɢɬɨɜɚɜɢɤɚɡɚɯɜɧɚɱɚɥɨɬɨ

Ƚɥɚɞɧɢɹɬɚɫɬɪɨɥɨɝ

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

18 - 24.10.2018 г.

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

18 - 24.10.2018 г.

Студенти рисуваха Тутракан
ɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɬ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɚ ɩɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨɧɚȼɟɥɢɤɨɬɴɪɧɨɜɫɤɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɋɜɋɜ
Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟ ɫɜɨɹɬɚ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɟɯɟɧ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɟ ɞɨɰɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
ȼɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟɧɚɟɞɧɚɫɟɞɦɢɰɚ
ɬɟ ɪɢɫɭɜɚɯɚ ɤɪɚɫɨɬɢɬɟ ɧɚ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɝɪɚɞ ɩɨɥɡɜɚɣɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɬɟɯɧɢɤɢ
Ɏɢɧɚɥɴɬɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɟɢɡɥɨɠɛɚ
ɨɬɬɟɯɧɢɤɚɪɬɢɧɢɤɨɹɬɨɛɟɨɬɤɪɢɬɚɧɚ
ɨɤɬɨɦɜɪɢɜɂɡɥɨɠɛɟɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚɩɪɚɤɬɢɤɚɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɚɛɚɡɚɬɚɧɚɞɨɝɨɜɨɪɫɤɥɸɱɟɧɦɟɠɞɭɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢȼɌɍ
ɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ
ɋɧɢɦɤɚȽɚɥɟɪɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧ

З

петкова въпросителница

Мамо,прочети ми!
ƳǋǌǅƳƽǌ
ело сторили достойно,
Петер с Паул спят спокойно и похъркват найюнашки като мехове ковашки и ту
навътре, ту навън в праведнишкия
си сън. Зле са Цоп и Цап, горките
много хапят ги бълхите. Поначесват си телата, после пъхат се
в леглата. Цопи има си привичка
преди сън да си потичка. А пък
Цапи - да се гали. Хубаво де, но
сега ли? Нощем кучета в кревата

Д

да ти дойдат до главата! „Марш!“
- отеква вик и в миг следва след
вика ритник. Под леглата пък е
студ, ще ги стопли само труд!
Панталони и обуща Цоп захапва,
Цап не пуща. Вън дорде зора се
сипе, в стаята се сипят дрипи.
Влиза таткото да буди рожбите
си и се чуди да се беси или трови: где пари за дрехи нови? „Ще
пребия тез нахали!“ Те се правят
на заспали. Моли майката:

- Недей, ти не си
такъв злодей!
Нежност майчина смекчава гневна
бащина гълчава.
Петер временно
щъпука с бащините
два папука. Паул - с
гащи на парцали,
нищо - кучета ги
яли! А в колибка
Цопи с Цапи найпокорно свиват
лапи. „Ха-ха-ха!" - дими лулата.
- Друг им тегли теглилата!“

ɋɥɟɞɜɚɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ
Äɐɨɩɢɐɚɩ´ȼɢɥɯɟɥɦȻɭɲ

Ɇɚɦɱɟɬɨ

Честит рожден ден
и да почерпят:

18 октомври - Людмил БАХЪРОВ, Изпълнител ОбС,
Община Тутракан
18 октомври - Снежана ДЕЛЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
19 октомври - Никола КАПИНЧЕВ, гр. Тутракан
20 оотомври - Гунка СТЕЛИЯНОВА, гр.Тутракан
23 октомври - Първолета АНТОНОВА, Общински съветник от БСП, ОбС-Главиница
23 октомври - Димитър ДИМИТРОВ, ТФ "Дунавска

младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 октомври - Боян ИВАНОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 октомври - Донован ПЕТРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 октомври - Пенка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 октомври - Снежана НАКОВА, Гл.експерт "Общинска
собственост", Община Тутракан

1. Кога се празнува Петковден?
а/ 14 септември
б/ 14 октомври
в/ 14 ноември
2. В чест на кого е празникът Петковден?
а/ Света Петка
б/ Свети Димитър
в/ Свети Никола
3. Кой е именик на Петковден?
а/ Парашкева
б/ Петър
в/ Попай
4. Кого покровителства Света Петка?
а/ къщата, семейството, брака, плодовитостта
б/ бизнеса, финансите, банките, счетоводителите
в/ космонавтите, вселената, планетите, черните
дупки
5. Кога не трябва да се започва нова работа?
а/ 12 ден след Петковден
б/ 15 ден след Петковден
в/ 20 ден след Петковден
6. Какво ще стане, ако на Петковден грее
слънце?
а/ зимата ще е лоша
б/ пролетта ще е слънчева
в/ лятото ще е сушаво
7. Какво ястие се готви на Петковден?
а/ пилешки дреболии
б/ торта
в/ курбан чорба
8. Къде се намират мощите на Света Петка?
а/ Велико Търново
б/ Белград
в/ румънския град Яш
9. Какво се провежда в събота преди Петковден?
а/ Петковденска задушница
б/ хоро
в/ чистене на къщата
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. Б; 3. Б;
4. А; 5. А; 6. А; 7. В; 8. А; 9. А;

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

