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Бум на "ало измами"
в Тутраканско
Само за два дни: 66-годишен от село Нова Черна "олеква" с 16 000 лв.,
а 82-годишна тутраканка - с 6 500 лв.
а 13 февруари 66-годишен от село Нова
Черна е ощетен с
16 000 от телефонни измамници. Той се доверил
на телефонно обаждане
от мъж, представящ се
за полицейски служител, и
приел да участва в акция
за залавяне на измамници.
Сложил в торба наличните
си 16 000 лв. и я оставил
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до табелата на изхода
на селото в посока Русе
с уверението, че парите
ще му бъдат върнати
на 15 февруари. Когато
това не се случило, мъжът
изчакал още два дни и тогава отишъл в районното
управление в Тутракан да
си ги търси.
На 11 февруари, след телефонно обаждане от мъж,

представящ се за полицай,
82-годишна тутраканка
приела да участва в акция
за залавяне на измамници
и според дадените
указания окачила на оградата
на дома си торбичка с
6500 лв. Два дни по-късно
подала сигнал за случая
в РУ-Тутракан. По двата
случая са образувани досъдебни производства.

С поредната измамна
кражба „оборотът“ на
ало-мошениците в Силистренска област само
за 40 дни стана около 92
000 лв. В последния ден
на първия месец на годината бе регистрирана и
рекордната открадната
засега сума - 40 000 лв. и
златни бижута. Ден преди
това с равностойността

на 26 000 лева се раздели
64-годишна силистренка,
пътувала чак до Плевенско с личната си кола,
за да предаде парите за
„акцията“.
За пореден път ОДМВРСилистра призова:
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.

Проф.д-р Иван Гаврилов с "Левски е с нас" - един
ново дарение за Тутракан урок по родолюбие

Калина ГРЪНЧАРОВА
кземпляри от няколко
новоиздадени книги
с историческа и патриотична тематика дари
на Историческия музей в

Е

Тутракан проф.д-р Иван Гаврилов, информира неговият
директор Петър Бойчев.
"За Отечеството, Тутракан и Алманаха!" - това
е посланието му в следва-

щото негово дарение - 400
лв., в подкрепа издаването
на Алманах на Клуба на
литературните творци в
крайдунавския град, който
на стр. 2

Инвестиции във В и Кинфраструктурата - тема на
извънредно заседание на
Общински съвет-Тутракан

на стр. 3

ткрит урок по родолюбие посветен на
146-годишнината от
обесването на Васил Левски бе проведен във IIа клас
в СУ "Христо Ботев" на 18
февруари. Събитието, на
което присъстваха родители, учители и граждани,
започна с едноминутно мълчание в памет на Апостола.
В класната стая, украсена с портрет и постери за
революционера, интересни
моменти от биографията на Левски и неговата
бунтовна дейност представиха второкласниците
подготвени от тяхната
класна ръководителка Милена Стоянова.
Те припомниха заветните
думи на Апостола: "Ако печеля - печеля за цял народ,
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ако загубя - губя само мене
си!" и "Аз съм посветил себе
си на Отечеството си, да
му служа до смърт и да
работя по народната воля".
По време на урока малките ученици бяха разпределени в пет групи - Единство, Братство, Свобода,
Мир и Равенство, които
работейки екипно показаха
още знания по темата - ин-

тересни факти за живота
на Левски.
„Въпроса внимателно прочети, помисли и отговори”
бе първата игра, във втората учениците редиха
пъзел с различни картини
свързани с делото на Левски, а в третата - решиха
тематична кръстословица.
Родителите също се
на стр. 5

регион
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НОВИНИ
„ПЛЕВЕН -БТ“ ПЛАТИ НА СЕВЕРОИЗТОКА
ТЮТЮН ОТ 2017 Г.
След няколкомесечни преговори между Националната
асоциация на тютюнопроизводителите и „Плевен - БТ“
ЕАД, търговското дружество преведе пореден транш
от 200 000 лева на тютюнопроизводители от Североизточна България за изкупен тютюн от сортова група
„Бърлей“, реколта 2017.
Предстоят следващи плащания. Контактна група от
браншовата организация води разговори и с друго търговско дружество - „Първомай - БТ“ АД във връзка със
забавени плащания за изкупен тютюн от реколта 2018.
ПОЧТИ 5000 НАРУШЕНИЯ СА УСТАНОВЕНИ ОТ
ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ЗА 2018 Г.
През миналата година дирекция „Инспекция по труда“
в Силистра е извършила 1064 проверки за спазване на
трудовото законодателство и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, показва справка
от инспекцията.
Установени са 4 956 нарушения, от които 61,3% са
нарушения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с него поднормативни актове.
Останалите нарушения са свързани основно с възникването, изпълнението и прекратяване на трудовите
правоотношения. Спрямо работодателите са приложени
4 824 принудителни административни мерки. Дадени са
4 723 задължителни за изпълнение предписания, въведен
е специален режим за безопасна работа, 5 са спрените
машини и съоръжения, двама са отстранените работници, изпълняващи трудовите си задължения без необходимата квалификация и правоспособност. В 190 от
случаите е потърсена административно-наказателна
отговорност от работодатели и работници.
В дирекция „Инспекция по труда“ в Силистра 190 земеделски стопани са регистрирали 11 567 еднодневни
трудови договори.
През тази година дейността на инспекцията ще бъде
насочена към осъществяване на контрол по спазване на
законодателните изисквания за осигуряване на здраве
и безопасност при работа и за възникване и осъществяване на трудовите правоотношения в отрасъл „Растениевъдство и животновъдство“, включително и за
законосъобразното наемане на работници за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил „Таврия“, нерегистриран по надлежния ред, е установен при проверка на пътни полицаи
на 12 февруари в района на Тутракан. Образувано е
досъдебно производство.
53-годишен мъж загина при тежко пътнотранспортно произшествие, станало на 14 февруари около 12,40
часа в района на село Калипетрово, съобщи пресцентърът на полицията.
На кръстовището между околовръстното шосе и
пътя Силистра - Алфатар се сблъскаха товарен автомобил „МАН“, управляван от 53-годишен водач, и товарен автомобил „Рено“, шофиран от 35-годишен мъж.
При произшествието на място е загинал 53-годишен
мъж, пътувал в реното. Двамата водачи нямат сериозни
наранявания. Дежурна оперативна група извърши оглед
на местопроизшествието, причините за инцидента се
изясняват. До късния следобед движението по натоварената пътна отсечка бе затруднено.
19-годишна е установена да шофира след употреба на
дрога. На 16 февруари около 00.30 часа по ул. „Христо
Ботев“ в Тутракан пътни полицаи спрели за проверка
жената, която била зад волана на лек автомобил „ВАЗ“.
С техническо средство било установено, че тя шофира
под въздействието на канабис. По случая е образувано
бързо производство.
Пожар с преки материални загуби е гасен на 16 февруари в къща в Тутракан.
Пожар в сухи треви са загасили на 18 февруари огнеборци от РСПБЗН-Тутракан. Произшествието възникнало около 17:00 часа в околностите на града вследствие
на небрежна работа с огън. Няма материални щети,
спасен е пчелин в близост.

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

20 - 27.02.2019 г.

Проф. д-р Иван Гаврилов
с ново дарение за Тутракан
от стр. 1 дари над 500 книги, свързани с историята на крайдупредстои да бъде отпе- навския град и спонсорира
чатан.
издаването на книги с авПроф.д-р Иван Гаврилов тори от Тутракан. Двете
е почетен гражданин на средни училища получиха
Тутракан от 2017 г.
общо 10 хиляди лв. за стиТова не са първите даре- пендии на ученици доказали
ния на известния български родолюбив дух. Проф. Гахирург. За една година той врилов дари озвучителна

уредба за новопостроения
параклис "Св. Димитър
Солунски".
И още - копия на две
уникални икони на Божията
майка – Пресвета Богородица ПътеводителкаНесебърска и Пресвета
Богородица Троеручица за
Историческия музей в Тут-

ракан. Родолюбивият българин дари и средства за закупуването на две картини
на художника Жельо Тачев,
чието име носи Художествената галерия в Тутракан.
Иконите и картините вече
са част от фонда на Историческия музей.

По-малко престъпления в началото на 2019-та
отчита ръководството на ОДМВР-Силистра
близо 10% са намалели
регистрираните престъпления през първия месец
на 2019 г. в сравнение със същия
период на миналата година на територията, обслужвана от ОДМВРСилистра. През изтеклия месец са
регистрирани 92 престъпления, от
които 81 криминални и 11 икономически, което е с 9,8% по-малко
от януари 2019 г. Коефициентът
на престъпност също е намалял
от 80,72 за предходния на 72,80
за настоящия период. Това отчете
днес на редовния месечен брифинг комисар Мартин Недялков,
заместник директор на ОДМВРСилистра и началник на отдел
„Криминална полиция“.
През изминалия месец няма
регистрирани убийства и грабежи,
кражбите са 20 срещу 33 за същия
период на м.г., разкритите престъпления, свързани с наркотици – 7,
с 3 повече от предходния период.
Регистрирани са 4 телефонни измами, докато през първия месец на
2018 г. е регистрирана 1.
По линия на конвенционална престъпност в Силистренска
област през месец януари са
проведени 38 специализирани по-
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лицейски операции, извършени са
17 проверки на пунктове за черни
и цветни метали, 20 - на автоморги
и депа за разглобяване на части –
втора употреба, 15 – на заложни
къщи и други обекти. Издирени
са 25 лица, обявени за местно или
общодържавно издирване.
Комисар Недялков определи
като добра практика планирането
и провеждането на ежедневни
специализирани полицейски операции по различните направления
на работа и подчерта значението на
прилагания ротационен принцип

като начин за елиминиране на
субективния елемент при извършване на контролната дейност. По
думите му анализът на информационните карти, изготвени от
мобилните екипи след посещенията им в селата без постоянно
полицейско присъствие показва,
че обстановката в областта е спокойна, няма подадени сигнали за
престъпления и груби нарушения
на обществения ред. През месец
януари мобилните екипи са провели 28 срещи в 19 населени место в
цялата област.

През периода 01.01.2019 г.
– 31.01.2019 г. в Силистренска
област са регистрирани 21 пътнотранспортни произшествия, с
8 ранени и 1 загинал, съобщи комисар Димо Василев, началник на
отдел „Охранителна полиция“. За
същия период на миналата година
автопроизшествията са били 38, с
19 ранени, без жертви. Тринадесет
от пътнотранспортните произшествия са станали в населени места, а
8 – в извън населени.
През първия месец на 2019 г. са
съставени 144 акта и 1257 фиша
и са издадени 1356 електронни
фиша. Установени са 10 случая
на шофиране след употреба на
алкохол, 6 от които с над 1.2
промила. През последния месец
на годината служителите на „Охранителна полиция“ са реагирали
на 803 сигнала, 100, от които за
нарушения на обществения ред.
Полицейски и младши полицейски инспектори от „Териториална
полиция“ са приели 1200 граждани
и са провели 340 срещи с граждани, ръководители на учреждения,
фирми, общодостъпни заведения
и др. Изготвени са 131 уведомителни писма.

Тригодишна забрана за риболов в определени райони в България
ригодишна забрана за риболов в определени райони
наложи със своя заповед
министърът на земеделието Румен
Порожанов. Целта на Наредбата е
да се запази биоразнообразието
в реките и в Черно море. Новите
правила ще действат между 2019 г.
и 2021 г. В новата забрана влизат 7
участъка в Черно море, 37 местности по брега на Дунав, последните
200 метра от устието на всяка река
преди вливането й в Дунав - повече
от 200 реки, язовири и езера или
части от тях. Забранява се и стопанският риболов в акваториите на
пристанищата с отдалеченост до 1
морска миля от бреговата линия, с
изключение на риболова в зоните
на действие на специализираните
уреди за стопански риболов.
В заповедта четем: във водите
на българския участък на река
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Дунав се забранява риболовът с
всякакъв вид риболовни уреди и
средства, както следва: в канали,
затони, брега на самите острови и
в прибрежната им зона на ЗМ „Калимок-Бръшлен”, koято обхваща
островната група между остров
„Голям Бръшлен” и румънския
бряг от р.км. 451.500 до р.км.
455.400, „Безименен” от р.км. 445
до 448.00, както и канала между
острова и българския бряг; в ЗМ
„Гарвански блата”, землища с. Гарван и с. Попина, община Ситово,
област Силистра, с изключение на
любителския риболов в периода
от 01.08 до 15.02 на следващата
година.
В ЗМ „Блатото край село Малък
Преславен”, землището на с. Малък Преславен, община Главиница,
област Силистра, с изключение на
любителски риболов в източната

страна на блатото, за периодите
от 01.01 до 14.04 и от 16.06 до
14.04 на следващата година; в ъв
временните и постоянни затони
на ЗМ „Дойчов остров”, както и
от брега от р.км. 527.500 до р.км.
528.700.
Забранен е риболовът от брега
на островите, в канали и затони
на самите острови на р. Дунав, в
които попадат „Голям Бръшлен”
от р.км. 449.600 до р.км. 453.700,
„Калимок” от р.км 437.300 до
р.км. 441.500 и „Радецки” от р.км.
434.300 до р.км. 437.600, в канала
между о. Калимок и българския
бряг, и в прибрежната им зона.
В поддържан резерват „Сребърна”, в който попада и остров
„Девня”, както и канала на река
Дунав между острова и брега, с
изключение на любителския риболов на брега на река Дунав от р км.

390.300 до р.км. 393 и участъците
по западния бряг на езерото.
Във водите на българския участък на река Дунав се забранява
стопанският риболов с всякакъв
вид риболовни уреди и средства,
както следва: във всички басейни
и водоеми между с. Ряхово и гр.
Тутракан по протежението на р.
Дунав, както и във всички входни
и изходни канали, попадащи в границите на защитена местност (ЗМ)
„Калимок-Бръшлен” и свързващи
влажните зони с р. Дунав в радиус
от 200 м от заустването им - землища с. Ряхово, с. Голямо Враново,
с. Бабово и с. Бръшлен, община
Сливо поле, област Русе, както и
с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с.
Старо село и гр. Тутракан, община
Тутракан, област Силистра.
www.ekonovini.bg.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 18 февруари 2019 г.
1 оператор, производствена линия – средно образова- едно направление:
ние, 7-часов работен ден, двусменен режим на работа
- За обучение по време на работа
1 сервитьор – средно образование, говоримо румънски
1 продавач консултант – без изисквания за заемане
език
1 майстор, производство на хлебни изделия – без
1 лекар – висше медицинско образование
изиквания за заемане
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
***За всички работни места трудовите договори
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- договорът е безсрочен. За учителските места се
ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в изисква педагогическа правоспособност.

Инвестиции във В и К- инфраструктурата - загадки за ума
тема на извънредно заседание
на Общински съвет-Тутракан
регион
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звънредно заседание
проведе Общински
съвет-Тутракан на
14 февруари. Поводът приемането на решения
свързани с изпълнение на

И

инвестиции във водоснабдителната и канализационна инфраструктура със
средства от Оперативна
програма „Околна среда
2014-2020г.” от оператора

„В и К” ООД, гр.
Силистра.
Министерство
на регионалното
развитие и благоустройството е
възложило изготвянето на Регионални инвестиционни проучвания
на 14 обособени
територии в т.ч.
и област Силистра. В рамките на
тези проучвания
се разработват
освен инвестиционни намерения, така също
и формуляри за
кандидатстване,
идейни проекти
за линейната инфраструктура
и необходимите
проекти за устройствено
планиране. В резултат на
разработките се предвижда да се осъществят

инвестиции и за област
Силистра в размер на 77
812 248 лв., в т.ч. за Тутракан - 7 181 760 лв.
Предстои да се проведе
заседание на Общото събрание на Асоциацията по В
и К за извършване на нужните действия, включително
по въпроси, свързани с процедурите по устройственото планиране. Предвид, че
Община Тутракан е член на
Асоциацията в област Силистра, със свое решение
Общински съвет-Тутракан
даде мандат за гласуване
като упълномощи кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов да одобри включването на предвидените
инвестиции от Общото
събрание на Асоциацията.
В тази връзка бяха одобрени и подробни устройствени планове към четири
обекта свързани с водопроводната мрежа.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Община Главиница, Област Силистра
В изпълнение на Решение № 412, взето с Протокол
№ 50 от 28.11.2018 г. на Общински съвет-Главиница
и Наредба №29 за условията и реда за упражняване
правата на собственост на Община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала,
за участието на Общината в граждански дружества
и за сключване на договори за съвместна дейност

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЯВЯВА
Конкурс за избор на управител на
"Общински превози" ЕООД, Главиница
I. Минималните изисквания към кандидата са следните:
1. Да притежава образователно-квалификационна
степен, най-ниска - средно образование;
2. да има най-малко три години общ трудов стаж;
3. да не е осъждан на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер, освен ако
е реабилитиран;
II. Конкурсът да се проведе на два етапа:
1. по документи
2. представяне на бизнес план
III. Необходими документи:
1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса /по образец/;
2. диплома за образователна степен;
3. копие от трудова книжка или друг аналогичен
документа за доказване продължителността на трудовия стаж;
4. лична карта /за справка/;
5. свидетелство за съдимост, издадено след датата
на обявяване на конкурса;
6. бизнес план - предложен от кандидата за развитие
на дружеството за три годишен период /за допуснатите кандидати от първи етап/
IV. Мястото и срока за подаване на документите:
Информационен център на Община Главиница 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата
на Официалната интернет страницата на Общината,
както и в един местен вестник.
Документите следва да бъдат подадени в непрозрачен запечатан плик, като кандидатите, допуснати
за понататъшно участие след първи етап, следва да
представят бизнес план за развитие на дружеството
за следващите три години, за което ще бъдат изрично
уведомени писмено. Срок за представянето му - 7-дневен от съобщението за допускане до втори етап.
Срокът на договора е три години със спечелилия
конкурса.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с
него ще бъдат обявени на информационното табло на
входа на община Главиница, както и в сайта на община
Главиница: www.glavinitsa.bg.

29 април - 1 май 2019 г.

Априлска Епопея
Маршрут: Калофер - Карлово Копривщица - Оборище - Панагюрище
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1. Какво е това, което може
да отива нагоре и надолу, без
да мърда от мястото си?
2. Белим листата и ядем
семената. Що е то?
3. Кой говори всеки език?
4. Кое е това, което може да
обиколи света, без да мърда от
мястото си?
5. Кое е високо в началото и
малко, когато остарее?
6. Как хвърляте топката, така
че да се върне в ръцете ви?
7. Какво е това, което е твое,
но обикновено го използват
другите?
8. Може ли човек да не спи
цели 30 дни?

9. Има много зъби, но нищо
не яде. Що е то?
10. Има ли глава без мозък?
Отговори от миналия брой:
1. Едно от децата взема кошницата заедно с ябълката вътре.
2. Буквата М.
3. Джудже е.
4. Само едно, след това кошницата вече не е празна.
5. Мъжете смятат бакшиша
два пъти: 25 + 2 бакшиш = 27 +
още 2 виртуален бакшиш = 29
+ 3 върнати = 32 – 2 виртуален
бакшиш = 30.
6. Хирургът е майката.
7. Николко, покачва се нивото, а с него и корабът.

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

ОБЯВА
Със Заповед № РД-04-261/18.02.2019 г. на Кмета на
Община Тутракан (публикувана на сайта на Община
Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен
публичен конкурс с явно наддаване за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ: самостоятелен обект
№73496.500.1455.10.2 с площ от 153,00 кв.м - бюфет
и столова, находяща се на втори етаж в двуетажна
сграда с №73496.500.1455.10, цялата с площ от 554
кв.м, предназначен за ученическо бюфетно хранене в
СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан, находящ се в имот
с идентификатор № 73496.500.1455 по КК и КР на гр.
Тутракан, при НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА, определена
съгласно „Тарифа за началния размер на месечните
наеми и цени на 1кв.м., при предоставяне на общински
помещения, терени и земи”, в размер на 178,68 лв. /
Сто седемдесет и осем лева и 68 стотинки/ без ДДС,
за срок от 3 /три/ години.
Конкурсът ще се проведе на 15.03.2019 г. от 9:00 ч.
в заседателната зала на Община Тутракан.
Критерий за оценяване на конкурсните предложения:
1. Критерий „Наемна цена" - 70% - максимален брой
точки по този показател е 70. Оценката на участника
по показател „Н” се изчислява по следната формула:

Програма
I ден - 7:30 - Отпътуване за Калофер с посещение на Национален
музей „Христо Ботев” - възможност за обяд. Отпътуване за Карлово
- посещение на Национален музей “Васил Левски”. Настаняване в
хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица - Разходка в
архитектурно-исторически резерват - град Копривщица. Възможност за обяд. Посещение на местността Оборище - отпътуване с
автобус до хижа "Оборище", след което пеш до паметника в местността по приятна туристическа пътека /около 1 км/. Тук, през 1876
г., се провежда първото в историята на България Велико Народно
събрание, на което се взема решение за обявяване на Априлското
въстание. Целта на въстанието е да освободи българските земи
от продължаващото пет века османско владичество. Разходка в
Панагюрище - възможност за посещения на исторически музей с
различни експозиции с обходни билети /не са включени в пакетната
цена/ . Завръщане в хотела. Нощувка.
III ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица или Панагюрище, за да наблюдаваме възстановката на събитията от Априлската
епопея на площад „20 април" в Копривщица или Военно-историческата възстановка „Мъжество и саможертва - Панагюрище‘1876“.
Отпътуване за Тутракан.
Цена: 159 лв.
Бележка: Програмата може да претърпи промени в последователността си, тъй като към момента на нейното изготвяне не са обявени
празничните програми на общините Копривщица и Панагюрище.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3 *, водач и “Снимка за спомен” - колаж от
снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва:
- входни такси Панагюрище: за посещение на зала трезор
"Панагюрско златно съкровище"; експозиции "Археология", Дудекова къща, в която е представена етнографска експозиция,
показваща възрожденския градски бит на панагюрци от втората
половина на XIX век; макет на Панагюрска занаятчийска чаршия;
експозиция"Априлско въстание: за учащи и пенсионери - 3 лв.,
възрастни - 6 лв.
за посещение само на къща - музей "Райна Княгиня" - учащи - 1
лв., възрастни - 2 лв
- Копривщица - цена на билет за посещение на един музей - 4 лв.
възрастни/2 лв. ученици, обиколен билет за посещение на шестте
музейни къщи - 6 лв. възрастни/3 лв. Ученици
- Нац. музей "Христо Ботев" в Калофер - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 1 лв.
- Нац. музей “Васил Левски” в Карлово - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 2 лв.
За записвания: Анастасия ЯКОВА,
тел. 0866 65890, GSM: 0887 553884 и 0895 425453

където:
Н е наемната цена, предложена от конкретния кандидат
Н max e най-високата цена предложена от кандидат
в конкурса
2. Критерий „Асортимент" - 30%. Максималният брой
точки по този показател е 30. Училищният бюфет
трябва да предлага задължителен асортимент от групите храни и напитки в съответствие с изискванията
на Закона за храните, Наредба №9 от 16.09.2011 г. на
МЗХ и на раздел III от Наредба №37 от 21.07.2009 г.
за здравословно хранене на учениците. Оценката на
участника по показател „КА” се изчислява по следната
формула:

където:
А е брой от закуски и напитки, предложен от конкретния кандидат
Аmax e най-големият брой от закуски и напитки,
предложен от кандидат в конкурса
Всеки участник може да получи комплексна оценка
- максимум 100 т.
КО= КН+КА
Конкурсна документация може да бъде закупена
от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая № 32 на Община Тутракан) срещу
сумата от 12,00 (двадесет и четири лева) лева с ДДС,
платими на касата към „Информационен център” при
Община Тутракан или по банков път, по сметка на
Община Тутракан, в срок от 21.02.2019 г. до 15:00 ч.
на 14.03.2019 г.
Право на участие в конкурса имат: всяко ЕТ или
юридическо лице, регистрирани като търговци по
Търговския закон;
Краен срок за подаване на офертни предложения - до
16:00 часа на 14.03.2019 г. в Информационния център на
Община Тутракан, при гл. специалист „Деловодител”;
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се
проведе на 22.03.2019г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при
същите условия и час.
Допълнителна информация можете да получите на
http://tutrakan.egov.bg , както и на тел: 0866/60628 или
на място в Община Тутракан - стая № 32.

регион
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Памет за Апостола на свободата - Васил Левски!
В Тутракан

В Главиница
навския парк и шествие
от СУ "Христо Ботев" до
паметника на Васил Левски в едноименния парк в
Тутракан премина денят
в памет на Апостола на
свободата.
На двете паметни места тутраканските ученици рецитираха стихове
за героя
Венци и цветя на признателност бяха поднесени
от името на Община Тутракан, Общински съветТутракан, Исторически
музей, двете средни училища, политически партии и
институции.
Снимки:
Александър Димитров,
Радка Трифонова и Дияна
Станкова
“ТГ”

яконът, Игнатий,
Джингиби, Апостолът на свободата
или просто Левски - това
са имената, с които е
известен Васил Иванов
Кунчев.
Левски е основна фигура в българското освободително движение.
Организира Вътрешната
революционна организация (ВРО) и Българския
революционен централен
комитет (БРЦК). Един от

Д

а пореден път България
се прекланя пред паметта
и саможертвата на Васил
Иванов Кунчев - наречен от сънародниците си Левски, пред героясимвол на чиста и безкористна
служба в полза на народа.
На 19 февруари т.г. СУ „Васил
Левски” в гр.Главиница отбелязва своя патронен празник. По
традиция, той се провежда пред
паметника на Васил Левски, който
е поставен в двора на училището.
Събралата се общественост се
наслади на доброто изпълнение на
патриотични песни от училищния
Духов оркестър.
В мероприятието с изпълнения
се включиха представители на
всички поколения - след стихотворението на Стилиян Белчев, връзка между поколенията направи
Тунчер Ибрахим - бивш ученик на
училището, който поздрави своите
учители с одата "Левски".
Ученици, учители, гости и граждани поднесоха венци и сведоха
глава в знак на признателност пред
паметника на Апостола.
Патронният празник на СУ „Васил Левски” е личен празник на
всеки един учител, ученик и служител от нашето училище.

З

Тържеството продължи в зри- клас презентира „Паметниците
телната зала на НЧ ”Христо Ботев на Левски", с което допринесе
1940”, където Нефие Раим - ди- за разширяване на знанията на

ректор на училището, приветства
своите колеги, учениците, гостите
и гражданите. Патронният празник на училището бе уважен и от
Марин Ботев - началник РУО-Силистра, зам.-областния управител
на гр.Силистра, експерти от Регионалното управление, общинска администрация - Главиница, бивши
учители и ученици.
Ученичката Пунар Басри от 12а

учениците и за вдъхване у тях
чувство на гордост. И тази година
програмата бе богата и разнообразна. На сцената рецитал за
Апостола представиха ученици от
училището. Сцената се огласяше
от песни, танци. В тези минути
нашите възпитаници за пореден
път доказаха, че са горди българи,
а училището достойно носи името
на Апостола.
“ТГ”

НЧ "Просвета". И
днес той
е еталон
на почтеност,
решителност и
смелост, на сила на духа и
родолюбие.
По този повод читалищната библиотека обяви кон-

курс за постер по класове.
Благодарим на всички, които се включиха и като едни
родолюбиви ученици допринесоха за популяризирането
на делото на Левски.
Наградите бяха връчени
в ОУ "Отец Паисий", където учениците представиха литературно-музикална
програма посветена на
Апостола.
“ТГ”

най-дейните българи в
борбата за освобождение
на България от турско
робство. Неговите политически и държавнически
виждания следват духа
на най-доброто от европейските демократични
принципи.
С шествие от СУ "Йордан Йовков" до паметника
на Апостола в Крайду-

Пред паметника на
Васил Левски в едноименния парк в
Тутракан цветя на
признателност към
делото на Апостола на
свободата поднесоха и
членовете на Клуба на
туристите-ветерани
"Истър"

146 години от гибелта
на Апостола на свободата
- Васил Левски, отбелязахме
на 19 февруари в с.Стефан
Караджа, информират от

20 - 27.02.2019 г.
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"Левски е с нас" - един
урок по родолюбие
българи!"
Всеки второкласник получи Грамота "Родолюбиво
българче" за отлично представяне в открития урок,

от стр. 1 тази земя българска. Нека
да пазим и предаваме от
включиха в открития урок. поколение на поколение, от
Интересни факти за Апос- стар на млад, от род на род
тола разказаха Мариета силата на българщината!
Иванова и Десислава АнгеМили ученици, продължалова-Петрова.
вайте да учите и когато
"Левски е безсмъртие - станете големи винаги си
каза в края на урока Милена спомняйте за заветите
Стоянова. - Той е част от на Левски. Бъдете като
корена, силата и рода на него, бъдете родолюбиви

в която са вписани и 15
житейски правила, които е
спазвал Левски.
Откритият урок приключи с изпълнение на песента
"Аз съм българче".
Калина ГРЪНЧАРОВА

Тутракан почита Свети Трифон

На тутраканската Винария
колова и Стелиян Русков.
В категория "Розе"
Първо място е за Михаил Методиев, Енчо
Енчев зае Второто
място и Никола Рачев
на Трето място.
В категория "Бяло
вино" в печелившата тройка са: Сергей
Илиев - първо място,
Емил Пеев - второ
място и Харалампий
Кръстев - трето място. В тази категория
станалия вече
традиционен конкурс за най-добро
домашно вино, в три
категории - "Червено",
"Бяло" и "Розе", на 16
февруари, мериха сили
повече от 70 винари,
информират организаторите на събитието
- Община Тутракан.
Специален поздрав
към участниците, освен от кмета на об-

В

метът д-р Димитър
Стефанов заедно
с председателя на
Общинския съвет - Данаил Николов, и любезните

К

имаше и поощрителна награда за Пламен
Проданов.
В категория "Червено вино", където
журито беше най-затруднено, първото
място бе спечелено
от двама винопроизводители - Ивайло Георгиев и Иван Костанцалиев, на второ място
е Драгомир Петров,
а на трето - Михаил
“ТГ”
Методиев.
щина Тутракан д-р
Димитър Стефанов бе
поднесен и от ТФ "Дунавска младост" с ръководител Елена Атанасова. Тежка беше
задачата на журито
в състав: Стефан Михайлов, Георги Михайлови от "Младенова
изба" и сомелиерите
от гр.Русе - Бойка
Стоева, Цветана Ни-

е бил мъченик, светец
лечител, който през 248
г. сл. Хр., при царуването на император Деций
Траян бил посечен с меч.

Роден в Малоазийската
провинция Фригия, гр.
Апамия, той произхожда
от област, която се
смята за една от прародините на лозата и виното. Едва на 17 години
си спечелва голяма слава,
като излекува дъщерята
на римския император
Гордиан III. Наследникът
на Гордиан обаче - Деций
Траян, се оказва непримирим враг на християнското учение.
Той заповядва всички
по-тачени светци да
бъдат изправени пред
съд. Сред тях е и Трифон,
който не пожелава да се
отрече от вярата си и
загива като мъченик.
“ТГ”

домакини от "Младенова
изба" - Георги и Стефан
Михайлови, извършиха
ритуалното зарязване
на лозята в Тутракан
на 14 февруари, информират от общинската
администрация. Песни
за празника изпълниха и
самодейците от група
"Детелини". Зарезанското събитие се прехвърли
в градския парк "Христо
Ботев", където "Цар на
лозята" бе провъзгласен
Георги Михайлов.
Свети Трифон се счита
за пазач на лозята. Той
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общински съвет-тутракан

НАРЕДБА
за опазване на обществения ред и чистотата на
територията на община Тутракан
Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществените отношения,
свързани с условията и изискванията за осигуряване на обществения
ред, опазване на собствеността и
чистотата на територията на Община Тутракан.
Чл. 2. Наредбата определя задълженията, свързани с опазване
на обществения ред, собствеността
и чистотата, на всички учреждения,
организации, юридически и физически лица, които осъществяват
дейност, живеят или пребивават
временно на територията на Община Тутракан, както и компетентните органи и правомощията им за
констатиране и санкциониране на
нарушенията по тази наредба.
Чл. 3. Заповедите на кмета на Общината и кметовете на
кметства относно обществения
ред са задължителни за всички
учреждения, организации, юридически и физически лица, които
осъществяват дейност, живеят или
пребивават временно на територията на Община Тутракан.
Глава Втора
ОБЩЕСТВЕН РЕД
Чл. 4. Забранява се извършването на непристойни прояви,
изразяващи се в упражняване на
физическо насилие, употреба на
ругатни и други нецензурни изрази
на публично място, както и оскърбително отношение и държание
към гражданите, както и всякакви
други действия, които нарушават
общоприетите морални норми за
поведение на обществени места.
Чл. 5. (1) Забранява се носенето и/или ползването на обществени места на ножове с дължина на
острието над 12 см., саби, брадви,
боксове и други предмети, които
са пригодени за извършване на
физическо разкъсване на твърди
тела или са предназначени за
лична отбрана или нападение.
(2) Забраната по ал. 1 не се
отнася за случаите, в които посочените предмети са част от национална носия или носенето и/или
използването им е необходимо за
изпълнението правно регламентирана дейност, за упражняването на
занаят или професия или за извършването на ремонтни дейности.
Чл. 6. Забранява се използването на пневматично оръжие и
пиротехнически изделия – фойерверки от категория 1, 2 и 3 по смисъла на ЗОБВВПИ на обществени
места (с изключение на спортните
стрелбища) освен когато това е
необходимо за военни цели или за
нуждите на организирани спортни
или културни мероприятия.
Чл. 7. Забранява се достъпа
на лица, носещи газово оръжие,
до заведения за хранене и развлечение, зали за хазартни игри,
училища, детски градини, стадиони, спортни зали, игрища и други
обществени места.
Чл. 8. Забранява се употребата на запалителни материали,
паленето на огън и хвърлянето на
неугасени предмети на тротоари,
улици, паркове и други обществени места.
Чл. 9. Забранява се организирането и провеждането на хазартни игри в сгради – публична държавна или общинска собственост,
в прилежащите им площи, както и
по улиците, площадите, парковете,
зелените площи, както и други
обществени места.
Чл. 10. Забранява се системното
извършване на покупко-продажба
на валута и валутни ценности,
освен в лицензираните за тази
цел обекти.
Чл. 11. Забранява се употребата
на алкохолни напитки по улиците,
площадите, парковете, зелените

площи и други места публична
държавна или общинска собственост или обществени места.
(2)
Забраната по ал. 1 не се
отнася за случаите на организирани и разрешени по надлежния ред
празненства, чествания, събори и
други прояви, както и когато консумацията се извършва в рамките
на надлежно регистрирани за това
търговски обекти.
Чл. 12. Поставянето на указателни табели на улиците и парковете,
както и промяната им се извършва
от Общината или с нейно разрешение.
Чл. 13. Забранява се премахването на евакуационни врати,
преграждането на евакуационни
коридори и стълбища, складирането на материали или монтаж на
уреди и съоръжения, възпрепятстващи евакуацията.
Чл. 14. Забраняват се действия,
с които се възпрепятства преминаването на автомобили със
специален режим на движение.
Чл. 15. Забранява се къпането и
плуването по река Дунав и другите
водоеми на територията на Общината, освен в предназначените за
това места.
Чл. 16. (1) Забранява се извършването на дейности от стопански
и битов характер в жилищните
сгради и в близост до тях, с които
се нарушава спокойствието на
живущите:
1. между 14:00 и 16:00 часа и
между 22:00 и 07:00 часа в дните
от понеделник до петък (освен
когато денят е празничен или
неприсъствен); и
2. между 14:00 и 16:00 часа и
между 21:00 и 09:00 часа в събота,
неделя, празничните и неприсъствените дни.
(3) Забраната по ал. 2 не се
отнася за случаите, в които се
провеждат сватби, кръщенета или
други религиозни обреди в дните
петък или събота. В тези случаи
се забранява извършването на
дейности, с които се нарушава
спокойствието на гражданите
между 00:00 и 08:00 часа.
(4) Извън случаите по ал. 3, изключения от забраната по ал. 2 се
допускат с разрешение на Кмета на
Община Тутракан, в което се указва
срокът, за който се отнася разрешението и се дават допълнителни
указания и изисквания.
(5) Забранява се поставянето
на озвучителни системи и други
електронни устройства, възпроизвеждащи музика, говор или шум
на открито, извън туристическите
обекти и заведенията за хранене и
развлечения.
Чл. 17. Забранява се провеждането на сватбени, семейни и
други частни събирания, с които
се нарушава обществения ред и
спокойствието на гражданите, на
места – общинска собственост
(тротоари, площади, улици, градини, паркове и др.).
Чл. 18.(1) При използването
на обществения транспорт се
забранява:
1. Употребата на алкохол и тютюневи изделия;
2. Изхвърлянето на отпадъци;
3. Викането, пеенето, шумния
говор, използването на музикални
инструменти, озвучителни системи
и други устройства, възпроизвждащи музика, говор или шум, както и
всякакви други действия, с които
се нарушава спокойствието на
останалите пътници и/или на водачите на транспортното средство;
4. Превозването на кучета без
намордник, с изключение на кучета водачи.
Чл. 19. (1) Работното време
на заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали
за хазартни игри и игрални зали

и други подобни, находящи се в
многофамилни жилищни сгради,
е от 07.00 до 22.00 часа, а за
нежилищни сгради от 06.00 до
23.00 часа, като се определя от
лицата осъществяващи търговска
дейност.
(2) Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята
дейност след 23.00 часа само
след получаване на Разрешение
за удължено работно време, издадено от Кмета на Общината или
упълномощено от него лице, при
условия и ред посочени в настоящата Наредба.
(3) За издаване на Разрешение
за удължено работно време, лицето осъществяващо дейността
подава заявление по образец до
Община Тутракан. Към заявлението се прилага заверено копие на
протокол от РЗИ-Силистра или
друга акредитирана лаборатория,
удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума и ако
е приложимо – заверено копие на
Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение
за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по
Закона за туризма или разрешение
от Държавната агенция по хазарта,
както и пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено
лице.
(4) Разрешението за удължено
работно време се издава в срок от
14 дни, след подаване на заявлението, като същото се издава със
срок от една година. При изтичането на срока на разрешението се
подава ново заявление по предвидения ред.
(5) Разрешението за удължено
работно време се отнема със заповед на кмета на Община Тутракан
или упълномощено от него лице
за период от 12 месеца в следните
случаи:
1. При констатиране с влезли в
сила наказателни постановления
за нарушения на две или повече
нарушения по тази Наредба - за
период от 12 месеца.
2. При мотивирано искане от
органите на РУ-гр.Тутракан към
ОД на МВР Силистра, във връзка
с нарушаване на обществения ред
при или по повод функционирането на обекта.
(6) Забранява се извършването
на търговска дейност в часове
извън разрешените.
(7) Не се издава разрешение за
удължено работно време когато:
1. Не са представени всички
изискуеми документи съгласно
ал.3, респективно представените
документи не отговарят на изискванията.
2. Ако обектът се намира в многофамилна жилищна сграда.
Чл. 20. Забранява се построяването без писмено разрешение,
издадено от Кмета на Община Тутракан, на панаирни съоръжения,
временни постройки, поставянето
на търговски съоръжения (маси,
сергии, кабини, витрини и др.),
както и устройването на зони за
търговска дейност или улична
търговия, по:
1. улиците,
2. тротоарите,
3. площадите,
4. парковете и зелените площи,
5. междублоковите пространства или други обществени места.
Чл. 21. (1) Граждани, сдружения, политически партии и други
обществени организации могат
да провеждат събрания, митинги и
манифестации при спазване на изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите .
(2) Граждани, сдружения, политически партии и други обществени организации могат да
провеждат масови обществени
прояви, извън посочените в ал. 1,
само след предварително писмено
разрешение от Кмета на Общината.
(3) Обществени прояви по ал.
2 могат да се провеждат на те-

риторията на Община Тутракан в
часовите интервали между 07:00 и
23:00 часа. Изключение се допуска
само с изрично разрешение на
кмета на Общината, ако масовата
проява е от важно обществено
значение.
(4) В масовите обществени прояви по ал. 2 не могат да участват
граждани, които:
1. носят оръжие или други
специално предназначени или
приспособени предмети, които
може да се използват против живота и здравето на хората или за
причиняване на материални щети;
2. са в очевидно пияно състояние;
3. са маскирани с цел да се
затрудни тяхното разпознаване.
(5) За провеждането на масова
обществена проява на открито организаторите уведомяват писмено
кмета на общината, като посочват
организатора, целта, мястото и
времето на проявата, адрес за
кореспонденция, телефон или
електронна поща най-малко 7 дни
преди началото й.
(6) Когато времето и мястото на
масовата проява създават условия
за нарушаване на обществения ред
или безопасността на движението,
кметът на общината предлага промяната им.
(7) Когато има постъпили две
уведомления за провеждане на
масовои мероприятия на едни и
същи ден, час и място, Кметът на
Общината съдейства за разрешаване на спора по провеждането
между организаторите. Ако между
организаторите не бъде постигнато споразумение, разрешава се
провеждането на мероприятието,
за което първо е получено уведомление.
(8) Кметът на общината може с
мотивирана писмена заповед да
забрани провеждането на обществената проява в срок до 48 часа
преди нейното провеждане, когато
има несъмнени данни, че:
1. са насочени към насилствено
изменение на конституционно
установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред
в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена
епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.
(9) Организаторът на проявата
и другите заинтересовани от заповедта лица могат да я обжалват
в сроковете и по реда на Административно-процесуалния кодекс.
(10) За провеждането или непровеждането на проявата кметът
на общината уведомява незабавно
компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
(11) Масовата проява се ръководи от организаторите, подписали
уведомлението по чл. 21, ал. 5,
които вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при
провеждането му. Участниците в
проявата са длъжни да спазват
указанията на организаторите за
запазване на реда.
(12) Кметът на общината или
определени от него лица прекратяват по всяко време масовата
обществена проява, когато не е
организирана или не се провежда
при условията и по реда, установени с тази наредба.
(13) Всеки организатор или
участник отговаря за вредите,
които по негова вина са причинени
при провеждането на проявата.
Глава Трета
ОБЩЕСТВЕНО ИМУЩЕСТВО
Чл. 22. Общинската и държавната собственост се управляват в
интерес на обществото, съобразно
предназначението им, за нуждите,
за които са предоставени, и при
спазване на изискванията и по
реда на Закона за общинската
собственост, Закона за държавната
собственост и Правилниците за
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РЕШЕНИЕ №723 по Протокол №51 от 31.01.2019 г.
На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.
13, 19 и 23 и чл. 17, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общински съвет - Тутракан:
Приема Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан, съгласно Приложение № 1 към настоящата
докладна записка.
Приложения:
1. Проект на Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на
територията на Община Тутракан;
2. Мотиви за приемането на Наредба за опазване на обществения ред
и чистотата на територията на Община Тутракан;
3. Преписка по приемането на Наредба за опазване на обществения
ред и чистотата на територията на Община Тутракан, състояща се от:
1.1. Предложение с Вх.№ ВХД-ОБС-04-304 от 26.10.2018 г., ведно с
приложените към него Проект на Наредба за опазване на обществения
ред и чистотата на територията на Община Тутракан и Мотиви за нейното
приемане;
1.2. Писмо до Директора на РЗИ Силистра с изх. № РД-147586/29.10.2018 г.;
1.3. Писмо до Директора на ОД на МВР Силистра с изх. № РД-147586/29.10.2018 г.;
1.4. Писмо от Директора на РЗИ Силистра с вх. № РД-147586#1/14.11.2018 г.;
1.5. Писмо от Началника на РУ на МВР Тутракан с вх. № РД-148009/14.11.2018 г.;
1.6. Предложение с вх.№ ВХД-ОБС-04-329 от 23.11.2018 г., ведно
с Изменен Проект на 1.7. Наредба за опазване на обществения ред и
чистотата на територията на Община Тутракан;
1.8. Писмо до Директора на РЗИ Силистра с изх. № РД-148451/05.12.2018 г.;
1.9. Писмо до Началника на РУ на МВР Тутракан с изх.№ РД-14845/05.12.2018 г.;
1.10. Писмо от Директора на РЗИ Силистра с вх. № РД-148451#1/05.12.2018 г.;
1.11. Писмо от Началника на РУ на МВР Тутракан с
вх.№РД-14-8675/14.12.2018 г.;
1.12. Извлечение от Брой 48 от 13.12.2018г на вестник „Тутракански
глас”;
1.13. Справка за постъпилите предложения и сигнали;
Документи, удостоверяваща датата на публикуване на проекта на
Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на
Община Тутракан.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател ОбС: Данаил НИКОЛОВ
прилагането им.
Чл. 23. (1) Забранява се извършването на действия, с които
се поврежда или замърсява общинско или държавно имущество,
както и принадлежностите към
това имущество и елементите на
градско обзавеждане съгласно
чл. 56 от Закона за устройство на
територията.
(2) Забранява се извършването
на действия, с които се повреждат
или замърсяват мемориалните
плочи и скулптурните паметници
на територията на Община Тутракан.
(3) Забранява се драскането и/
или писането върху елементите
на градско обзавеждане съгласно
чл. 56 от Закона за устройство на
територията, мемориалните плочи и скулптурните паметници на
територията на Община Тутракан.
Чл. 24. Забранява се самонастаняването или завземането и
преграждането, постоянно или
временно по каквато и да е причина на цели или отделни части от
Общински или държавни сгради,
благоустроени територии, пътища,
улици и тротоари, паркове и зелени площи, общински и държавни
земи и други имоти.
Чл. 25. (1) Местата за постоянно поставяне на обяви, реклами,
некролози и др. се определят от
Кмета на Общината.
(2) Забранява се писането,
драскането и лепенето на обяви,
реклами, некролози и др. по стените на сградите и оградите на
имоти – държавна или общинска
собственост, оградите, на електрическите и други стълбове и др.
(3) Забранява се повреждането
на рекламните, агитационните
и други материали, поставени
на определените за това места,
съгласно ал. 1.
Чл. 26. (1) Забранява се:
1. Преминаването през тревните
площи в парковете
2. Пашата на животни в тревните площи в парковете и другите
зелени площи.
3. Късането на цветя, чупенето,
отсичането и повреждането на
дървета и храсти в парковете и
зелените площи.
4. Изрязването на имена, думи,
знаци и инициали върху дърветата
в парковете и зелените площи.

5. Разместването без разрешение на общинските органи на
различните съоръжения в детски
или ученически спортни площадки,
както и на пейки в парковете.
6. Ползването на съоръженията
на детски площадки от непълнолетни и пълнолетни лица.
7. Забранява се запушването,
повреждането или изхвърляне на
отпадъци в уличните решетки на
дъждоприемните шахти.
Чл. 27. Забранява се преминаването на превозни средства,
включително такива теглени с
животинска тяга, през паркове,
градини, тротоари, детски площадки и зелени площи, освен за целите
на обслужване и поддържане на
съответните места.
Чл. 28. (1) Забранява се на
собствениците на селскостопански
инвентар и на моторни превозни
средства, които са спрени от движение, да ги държат и съхраняват
върху терени публична или частна
общинска собственост.
(2) Посоченото в ал. 1 имущество се отстранява от упълномощени от кмета на Общината лица
за сметка на собственика му, в
случай че не бъде премахнато в
14-дневен срок от налагането на
наказание по ал. 1.
Глава Четвърта
ЧИСТОТА И ОКОЛНА СРЕДА
Чл. 29. Поддържането на чистотата и околната среда на територията на Община Тутракан
е задължение на учрежденията,
организациите, всички физически
и юридически лица живущи или
временно пребиваващи или осъществяващи дейност на територията на Общината и на общинската
администрация.
Чл. 30. Забранява се:
1. Преместването на съдовете за
смет и кошчетата от определените
им места.
2. Запалването на сметта в съдовете за смет и на площадките им.
3. Изхвърлянето в съдовете за
смет на:
а. пожароопасни, избухливи и
токсични вещества, електрически
батерии и други опасни отпадъци;
б. строителни отпадъци;
в. тор и животински отпадъци;
4. Изхвърлянето на битова смет
и други отпадъчни материали изна стр. 7

общински съвет-тутракан

от стр. 6 безстопанствени кучета и котки на
обществени места.
вън съдовете за смет и поставените
Чл. 34. Забранява се използза целта кошчета.
ването на изворните чешми на
5. Натрупването и разпиляването
територията на Община Тутракан
на строителни материали и отпадъза миене на МПС и друга техника.
ци извън границите на обектите и
Чл. 35. (1) Забранява се:
строителните площадки.
1. Поставянето над нивото на
6. Складирането и/или съхрапарапета на балконите и терасите
нението на животински тор и
на неукрепени предмети;
други отпадъци в чертите на насе2. Поставянето на цветя, които
лените места на общината.
не са здраво закрепени, по тера7. Използването на пътни пресите, балконите и прозорците на
возни средства, теглени от живомногофамилните жилищни сгради.
тинска тяга в населените места на
Чл. 36. (1) При снеговалеж и заобщината, когато животните са без
ледяване, всички административни
поставени предпазни престилки.
ръководители на учреждения,
Чл. 31. (1) Забранява се товароеднолични търговци, търговски
разтоварителната дейност и/или
дружества и домоуправители са
складирането на строителни мадлъжни да организират своевретериали, дърва за огрев, въглища
менно и постоянно почистване
и други твърди горива в зелените
на прилежащите им тротоари и
площи и парковете.
работни площадки в района на
(2) Забранява се разтоварването
обектите, за осигуряване на нори/или складирането на строителни
мален работен процес и безопасно
материали, дърва за огрев, въглидвижение.
ща и или други твърди горива в
(2) Собствениците на индивидумеждублоковите пространства и
ални жилища имат задълженията
на тротоарите, когато с това не се
по ал. 1 по отношение на прилежаоставя достатъчно място за движещите към недвижимите им имоти
ние на пешеходци.
територии.
(3) Извън случаите по ал. 2,
(3) При почистването на снега
разтоварените и/или складираните
се забранява:
в междублоковите пространства и
1. Натрупването му върху тротона тротоарите строителни матеарите, без да се остави достатъчно
риали, дърва за огрев, въглища и
място за движението на пешеходр. се обработват и прибират от
дците
собствениците им в 7-дневен срок
2. Натрупването на сняг върху
от получаването им, след което
почистени улици;
замърсените места задължително
3. Натрупването на сняг в обсега
се почистват.
на автобусните спирки и срещу
(4) При изключителни обстовходове на гаражи.
ятелства, срокът по ал. 3 може
4. Складирането на сняг в блида бъде удължен с писмено раззост до кръстовища и пешеходни
решение, издадено от кмета на
пътеки.
Общината или оправомощени от
Глава Пета
него длъжностни лица.
РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА
Чл. 32. Забранява се отвежДОМАШНИ И ДЕКОРАТИВНИ
дането на води от строителните
ЖИВОТНИ
площадки, бетоновите възли и
Чл. 37. (1) Лицата, които имат
други към уличните платна. Същите
постоянен или настоящ адрес на
могат да се отвеждат към уличните
територията на община Тутракан
дъждоприемни шахти или поливни
и са собственици на домашни и
ями, след осигуряване на необходекоративни животни са длъжни да
димите защити.
ги регистрират в Община Тутракан
Чл. 33. Забранява се приютяв тримесечен срок от датата на
ването на бездомни кучета и/или
придобиването на животното.
котки във входовете и прилежа(2) Забранява се:
щите територии на жилищните
1. пашата и свободното пускане
сгради, включително предлагането
на животни в границите на нана храна и хранителни отпадъци на

сМЯХ
- Не ми трябват крила,
- Оххх, мъжо, не мога да
рогата ми стигат.
заспя!
- Знам, жено, злото никоМъж се обръща към жена
га не спи.
си: - Знаеш ли, че всички в
- А моят внук е мени- квартала говорят за съседката, която 20 години не е
джър!
- То и моят е с модерна изневерявала на мъжа си?
- И коя пък е тая?
професия, дилър ли беше,
- Не си ли ти, ма?!
килър ли...
Семейство. Мъжът реЕдин виси на клоните на
дърво. По-късно пада. Прия- шава кръстословица. Жената е в кухнята.
телят му го пита:
Той пита: - Първият мъж
- Подхлъзна ли се?
- с четири букви?
- Не, узрях!
- Пешо.
- Ама, бабо, аз пазя диета!
- Ти сега се наяж, баби, да
Двама, клатейки се пред
имаш сили да я пазиш.
кръчмата:
- Да ти викам ли такси?
Седи един пустиняк таа
- Както искаш ми викай!
заран у барчето и вика на
сервитьорката: - Маце,
Търсят синоптик! Задонеси ми едно кафе. Ама плата 560 лв., но се усеща
да е яко като мене и да е като 1200 лв!
благо като тебе!
Момичето донася кафето,
Въпрос от слушателка
тоя отпива и вика:
на младежко предаване:
- А моу, да не си са малко
- Аз съм на 14 години, а
надценила...
приятелят ми на 21. Какво
да му подаря за св Валенин?
- Госпожице, от София
- Наказателният кодекс.
ли сте?
- Ньека туй засига да
- А бе, ти не възнамеряустани тайна.
ваш ли да се омъжваш?
- Ами пуснах обява: "Търся
Мъж и жена на касата в верен спътник в живота".
Кауфланд. Касиерката:
- И?
- Господине, имаме Ред
- Обадиха ми се само от
Бул на промоция.
приюта за кучета...

селените места, намиращи се на
територията на Община Тутракан;
2. разхождането на домашни и
декоративни животни в дворовете
на учебните и детски заведения,
спортни и детски площадки, тревни
площи на паркове и градини;
3. разхождането на кучета, без
повод, а за агресивните кучета
и без намордник. Поводът и намордникът не са задължителни на
местата за разхождане на кучета
– домашни любимци, определени
със заповед на кмета на Общината
4. отглеждането на животни в
районите на охранителни и вододайни зони за питейна вода;
(3) Лицата, извеждащи животни
на паша са длъжни да почистват
улиците, по които минават животните им.
(4) Лицата, разхождащи декоративни животни, са длъжни
да почистват улиците, по които
минават животните им.
(5) Собственикът на животното
е длъжен да вземе всички мерки
за предотвратяване безнадзорното
напускане на животното от мястото
на разхождането и/или отглеждането му.
(6) Когато собственикът на животно не може да полага грижи за
него, го предава в приют, спасителен център, друг животновъден
обект или на нов собственик, който
да го отглежда в съответствие с
физиологичните и поведенческите
му особености.
(7) Собствениците на умрели животни са длъжни да ги предават на
Екарисаж за обезвреждане, а при
липса на такъв – да ги загробват на
определените за това места.
Чл. 38. (1) Кметът на общината
организира улавянето и изолирането на скитащи се кучета в населените места на община Тутракан.
(2) Неидентифицирано животно, съгласно Наредба № 61 от 9
май 2006 г. за условията и реда
за официална идентификация на
животните, за които не са предвидени изисквания в регламент
на Европейския Съюз, което не
е придружавано от собственика
се счита за безстопанствено и се
третира съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Животни по ал. 2, непридру-

жавани от собствениците си, извън
населените места се третират като
дивеч и подлежат на ловуване.
(4) Животни, чието агресивно
поведение представлява опасност
за живота и здравето на хората
и животните се подлагат на незабавна евтаназия съгласно чл.179,
ал.3, т.4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 39. (1) В Общината Тутракан
се завежда регистър за всички
регистрирани кучета със следните
данни:
1. Трите имена на собственика и
постоянния му адрес;
2. Адрес, на който пребивава
кучето;
3. Име на кучето, порода, външни
белези;
4. Имунизационен паспорт номер, дата на издаване, издател;
5. Дата на имунизация през
съответната година.
Глава Шеста
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. (1) На лице, което наруши разпоредбите на чл. 15, 19, 23,
ал. 1 и 3, 25, 26, 30, 33 и 37 се налага глоба, съответно имуществена
санкция в размер от 50 до 100 лева.
(2) Когато нарушението по ал.
1 е извършено повторно, глобата,
съответно имуществената санкция
е в размер от 100 до 300 лева.
Чл. 41. (1) На лице, което наруши разпоредбите на чл. 9 и 10 се
налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 150 до
300 лева..
(2) Когато нарушението по ал.
1 е извършено повторно, глобата,
съответно имуществената санкция
е в размер от 300 до 600 лева..
Чл. 42. (1) На лице, което наруши разпоредбите на чл. 31 и 36, ал.
3 или не изпълни задълженията си
по чл. 36, ал. 1 и 2, се налага глоба
в размер от 100 до 200 лева, а за
юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 150 до 300
лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1
е извършено повторно, глобата е
в размер от 200 до 400 лева, съответно имуществената санкция е в
размер от 300 до 600 лева.
Чл. 43. (1) На лице, което наруши разпоредбата на чл. 20, се

Забавна астрология
Рибите - тези
непоправими
мечтатели
така идват дните на рибите. Знае се, че ние, тутраканци, много обичаме риба. Но не да я милваме. И не да й подаряваме
подаръци, а да я ядем. Много лошо, нали? Но какво да се
прави, лакомия. А рибките са чудесни същества, нищо че са вкусни.
Ето например някой техни положителни качества:
1. Рибите имат голямо сърце и много любов, която да дадат на
света. Те са състрадателни и откритото им сърце им позволява да
видят най-доброто в хората.
2. Ако има представители в зодиака, които носят в себе си позитивен
дух, то това са родените под знака на зодия Риби.
3. Те обичат да опознават някого на по-дълбоко, духовно ниво. За
тях е много важната личност, която се крие зад образа.
4. Рибите са невероятно интуитивни и следват инстинктите си. Неща,
които другите биха пропуснали, те винаги ще забележат.
5. Рибите предпочитат качеството вместо количеството, когато става
дума за приятели. Не губят време, опитвайки се да поддържат много
повърхностни приятелства.
6. Най-големите мечтатели в зодиака са Рибите. Винаги кроят планове, които задължително следват.
7. Рибите също като Близнаците са непоправими романтици. Те
обичат и искат да се чувстват специални, но също така знаят как да
накарат и любимия човек да се чувства специален.
8. Със сигурност сте забелязали, че представителите на тази зодия
са енигма. Те имат неуловима и загадъчна страна на характера, която
често остава невидима за другите.
9. Те са дълбоко емоционални създания. Преживяват интензивно
събитията, били те добри или лоши. Настроенията им могат да се
променят като вятъра.
10. Родените под този зодиакален знак имат способността да прозират истинските намерения на хората, тъй като са много аналитични.
И още качества могат да се изброят, но се страхувам, че това само
ще засили апетита ви. Така че спирам.
Астрологът
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налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 200 до
400 лева.
(2) Когато нарушението по ал.
1 е извършено повторно, глобата,
съответно имуществената санкция
е в размер от 300 до 600 лева.
Чл. 44. (1) На лице, което извършва търговска дейност в нарушение на разпоредбата на чл.
19, се налага глоба, съответно
имуществена санкция в размер от
200 до 400 лева.
(2) Когато нарушението по ал.
1 е извършено повторно, глобата,
съответно имуществената санкция
е в размер от 300 до 600 лева.
Чл. 45. На лице, което организира или провежда масово обществено мероприятие в нарушение на
разпоредбата на чл. 21, се налага
глоба в размер от 150 до 300 лева,
съответно имуществена санкция в
размер от 250 до 500 лева.
Чл. 46. (1) На лице, което наруши разпоредба на тази Наредба
извън случаите по чл. 40-46 се
налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 100 до
200 лева.
(2) Когато нарушението по ал.
1 е извършено повторно, глобата,
съответно имуществената санкция
е в размер от 200 до 400 лева.
Чл. 47. Актовете за установяването на нарушенията по тази
Наредба се съставят от длъжностни
лица, определени от Кмета на Община Тутракан и от полицейските
органи от състава на „Охранителна
полиция” в РУ - гр. Тутракан при ОД
на МВР Силистра.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община
Тутракан или от изрично упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 48. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете,
издаването и обжалването на наказателните постановления, издадени за нарушения на тази наредба
се извършват по реда на Закона
за административните нарушения
и наказания.
Чл. 49. Независимо от административнонаказателната отговорност по тази Наредба, нарушителите са длъжни да възстановят
направените разходи за отстраняване на вредните последици от
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извършеното от тях нарушение.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази наредба:
1. „масови обществени прояви”
са спортни мероприятия, провеждани извън съответните спортни
съоръжения – лекоатлетически
кросове, щафети, маратони и др.;
колоездене – приложно, планинско
или на шосе; стрийтбол; плажен
волейбол; екстремни, моторни и
др. спортове; киноложки или др.
изложби на домашни любимци
и породи животни; концерти,
панаири; фестивали; изложения
и рекламно-промоционални мероприятия на открито, дарителски кампании; открити подписки;
публични прояви на религиозни
институции, провеждани извън
молитвените домове; организиране
на циркови представления, карнавали; шествия в т.ч. религиозни и
траурни; празнични илюминации
или заря и други подобни прояви.
2. „обществено място” е общодостъпно за всяко лице място, като
обществен транспорт, заведения
за хранене, търговски, спортни
или развлекателни обекти, кина,
театри, стадиони, зали и други.
3. „прилежащите към недвижимите имоти територии” са:
а. Към жилища и дворове при
индивидуално, кооперативно и
сключено застрояване-отсечките
от тротоарите, съответстващи на
уличните регулационни линии на
парцелите.
б. Към жилищни комплекситериториите, ограничени от пълната проекция на блоковете върху
терена.
в. Към заведения, офиси, производствени и административни
сгради, складови помещения,
гаражи, паркинги и други подобни
- отсечките от тротоарите, съответстващи на фасадите на границите
на обектите.
г. Към павилиони, фургони, маси
за улична и пазарна търговия, строителни площадки и други подобни
- територия не по-малка от площта
на обекта.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§2. Настоящата Наредба влиза
в сила 3 дни след обнародването
й във вестник „Тутракански глас”.

СУДОКУ

20 - 27.02.2019 г.

Изкупува земеделска земя в област Велико
Търново, Русе, Плевен, Силистра. Най-добри
цени. Изготвяне на документи.
Телефони за контакти:
0899 192 816 - Димитрова;
0892 292 600 - Караилиев

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

таМ, краЙ реката...
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Празник на лозарите и винарите Трифон Зарезан в Главиница
ския кмет.
В тазгодишното издание
на празника със свои вина
участваха общо 56 винопроизводители от цялата
община. Конкурсът за домашно вино се проведе в
три категории - червено
вино, бяло вино и розе.
Журито - Калина Грънча-

а втора поредна година в лозовите масиви
край гр.Главиница,
в деня на Св.Трифон, когото българите наричат
още Зарезан, лозари и
винопроизводители почетоха празника. Отец
Васил освети молитвено
бъдещата реколта, благослови присъстващите, а

З

рова, Стефка Мирославова
и Фатин Расим, дегустира
30 червени вина, 13 бели
вина и 13 розе.
В категория Червено
вино първи е Съдкъ Ахмед
от с. Звенимир, който бе
обявен и за Цар на лозята,
следван от Юнал Рами от
гр.Главиница и Стефан

Мамо,прочети ми!
еца, а знаете ли кой е
Борис Априлов. Този чичко се е казвал всъщност
Атанас Джавков и с любов е писал
за всички вас. Сред най-известните му историйки е тази за Лиско.
Някои от тях се изучават дори в
училище. А знаете ли, че той е
написал сценария за филма „Петимата от Моби Дик”. Ето някои
интересни цитата от книжките
за Лиско:
„Светът - това е нещо много
красиво - отвърна Костенурко.
- Не можеш да си представиш
по-красиво нещо. Направено е
от вода и суша, като е спазена

Д

следната пропорция: две трети
вода и една трета суша.
- Много са го разводнили - разочарова се лисичето.“
„Тежко е да си откривател мислеше си той. - Неблагодарна
работа. Уж откриваш нещо ново,
а откритието ти внезапно експлодира и те прави на прах.“
„Приятно е някак си, когато
проявяваш смелост, отстрани да
те гледат и да си казват: брей,
колко смел е този Лиско!“
„ПЕСНИЧКАТА ЗА НИЩОТО,
Гледаш - към теб идва нещо
Викаш си - е, туй е нещо.
Взираш се - то било нищо,
нищо, а пък идва къмто теб.
Питаш го - как си бе, нещо.
То разговаря горещо, всъщност
не казва то нищо,

Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Ах, този февруари!

в масива на Георги Димов,
лозята зарязаха кметът
на община Главиница Неждет Джевдет, секретарят
на Общината Ашкън Селим
и собственикът.
Празникът се пренесе в
залата на местния парламент, където бе дадено
началото на Винария-2019
с поздравление от общинСлавчев от с.Зафирово.
В категория Бяло вино
на първо място е Ивайло
Цеков от гр.Главиница, на
второ - Петър Георгиев
от гр.Главиница, а на трето - Нурсен Рамадан от
с.Падина
В категория Розе победител е Мария Тодорова
от гр.Главиница, на място е Рамадан Халил от
с.Зебил и на трето - Иван
Бадев от с.Черногор.
Награди на победителите връчиха кметът
Неждет Джевдет и зам.кметът Сузан Хасан, а
поощрителни награди за
всички участници връчи
зам.-кметът Соня Петкова.
“ТГ”

Лиско

20 - 27.02.2019 г.

нищо, а говори си с теб.
На това място Димби и Домби
също запяха,
защото знаеха песента:
От нищото нещо не става,
защото си е нищо то наглед.
Но с него може да се разговаря,
наред да си е всичко, но наглед.“
„В този миг лисичето си мислеше колко хубав е светът...
С всичко: бръмбари, пеперуди,
пчели, мравки, моксита, димбита
и домбита. Лиско си помисли и за
своя кратък живот, в който му бе
съдено да умира няколко пъти от
орли и акули. Помисли си колко
много го е страх сега от туй неизвестно същество, което може би
е само нищо и никакво вещество
или пък антивещество, способно

да се превърне във всичко, да се
преструва, ако трябва, да се прави на веселяк и в даден момент
- ам!... Може би е привидение,
може би има привидения, защото
нищо не е доказано изцяло, а има
и далечни непознати светове, които си нямат друга работа и пращат
ли, пращат свои хора по разни
поводи, с различни намерения;
може би този Чими с извънпланетното име Чимиджимичамиджоми е пратен, за да го отвлече
или погълне, сега е модерно да се
постъпва така, поне в книгите, но
нали книгите отразяват живота?“
Мамчето

1. Откъде идва името февруари?
а/ от Египет
б/ от фестивала на пречистването в древен Рим
в/ от Месопотамия
2. Как англосаксонците наричат февруари?
а/ малък Сечко
б/ голям Сечко
в/ солмонат
3. Какво означава името „солмонат”?
а/ цар Соломон
б/ солено море
в/ месец на калта и мокрият пясък
4. Като какъв е известен месец февруари според монаха Беда Достопочтени?
а/ като месец на войната
б/ като месец на тортите
в/ като месец на пауновите пера
5. В коя пиеса на Шекспир се споменава февруари?
а/ „Ромео и Жулиета”
б/ „Много шум за нищо”
в/ ”Отело”
6. Какъв е камъкът на хората родени през
февруари?
а/ оникс
б/ аметист
в/ изумруд
7. Кое е цветето на родените през февруари?
а/ кокиче
б/ минзухар
в/ теменужка
8. Без какво може да мине февруари единствен
от останалите месеци?
а/ без пълнолуние
б/ без сняг
в/ без дъжд
9. Кога и къде февруари бил с 30 дни?
а/ в Швеция през 1712 год.
б/ в Дания през 1900 год.
в/ в България през 1916 год.
10. Кой известен човек е роден през февруари?
а/ Джордж Вашингтон
б/ Джон Атанасов
в/ Гари Каспаров
Отговори от миналия брой: 1. В; 2. Б; 3. А;
4. В; 5. Б; 6. В; 7. А; 8. В; 9. А; 10.Б

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

21 февруари - Драгомир МАНОЛОВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров" Тутракан
22 февруари - Нурсел КОШУДЖУ, Ст.спец "Касиер
събирач МТД", Община Главиница
24 февруари - Валентин НАКОВ, Горски стражар,
ДГС-Тутракан
25 февруари - Тодорка ВЛАДИМИРОВА, Председател

на ЧН на НЧ "Васил Йорданов - 1940 г.", с. Нова Черна,
община Тутракан
25 февруари - Петър АНГЕЛОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й-Вапцаров", Тутракан
25 февруари - Виждан ЮМЕР, Технически сътрудник,
Кметство Търновци, Община Тутракан

Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org

Главен редактор: Калина ГРЪНЧАРОВА
e-mail: kalina60@abv.bg; GSM: 0898 628 376
Печат: “РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ” ООД
Материали за публикуване - до вторник вкл.
Ръкописи не се връщат.
Авторите носят отговорност за публикациите си.

