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Майска сесия на Общински съвет-Тутракан
ратък е предварителният дневен ред
на майската сесия
на Общински съвет-Тутракан, която ще се проведе на 16 май от 9:00 ч.
Най-напред съветниците ще разгледат до-

К

кладна записка за поемане на общински дълг
за осигуряване на финансиране за изпълнение на
проект „Инвестиционен
проект за изграждане на
Градска пречиствателна станция за отпадни

води и доизграждане на
канализационна мрежа в
гр.Тутракан”, финансиран
по ОП „Околна среда 20142020 г."
На тяхното внимание
още ще са Програма на
мерките за закрила на

деца с изявени дарби в
община Тутракан за 2019
г., както и предложение за
отпускане на еднократна
помощ на жител на Тутракан, която да покрие
част от разходите за
лечение.
“ТГ”

Община Главиница с одобрени
три проекта за 2 624 361 лв.
К
метът на Община
Главиница Неждет
Джевдет подписа три
договора с ДФ "Земеделие"
в София на обща стойност
2 624 361 лв. за финансиране на одобрени проекти.
Проектните предложения
са подготвени и внесени по обявения прием за
безвъзмездно финансиране
през месец юни 2018 г. и
финансовият ресурс посреща 100 % от стойността

на проекта, информира г-н
Джевдет.
Проект „Енергийна ефективност, оборудване и
обзавеждане на сградите
на Детските градини в гр.
Главиница и с. Богданци” е
на стойност 1 169 887 лева.
Вторият проект - "Реконструкция на улична мрежа
в община Главиница”, на
стойност 1 340 596 лева
включва основен ремонт
на три улици в гр. Глави-

Eмил РАДЕВ в Тутракан:

Елена ЙОНЧЕВА в Тутракан:

Европейските програми Нашата битка е
ускориха развитието на за равенство на
българските общини всички страни в ЕС

120 години родно
училище в Нова Черна!

на стр. 5

на стр. 3

„Смисълът на ЕС е да
подобрява живота на хората, да създава условия за
бизнес и развитие, но това
не се случва в България.
Затова нашата битка в ЕП
ще бъде за получаване на
достойни пенсии и заплати,
общ стандарт за храните и
равенство на всички страни в ЕС”.

Това заяви водачът на
листата на „БСП за България” Елена Йончева на
среща с жители на гр.
Тутракан.
Тя коментира, че над 35
млрд. евро в последните 10
години не са стигнали до
хората, до техните градове и села. Йончева каза още,
на стр. 3
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ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ
В РИК-СИЛИСТРА

16 -22.05.2019 г.

Община Главиница с одобрени
три проекта за 2 624 361 лв.
от стр. 1
ница - „Христо Ботев",
„Любчо Баръмов” и „Ком”,
и по една улица в селата
Стефан Караджа - ул. „Климент Охридски” и Зафирово
- ул. „Възраждане”. Общо
за асфалтиране през 2019
г., само в град Главиница,
улиците стават 8 бр.

113 878 лева е стойността на проект „Изграждане на мултифункционална
спортна площадка в двора
на СУ „Васил Левски” - град
Главиница”. С одобряването
на този проект, сградите
и парковете, които ще се
реконструират, през 2019
г. само в град Главиница

стават 5 бр.
Следващите стъпки, след
подписване на договорите
за финансиране до началото
на строително-монтажните работи по обектите са
обявяване на процедурата
за избор на изпълнител на
СМР и сключване на договори за изпълнението им.

Финансирането е осигурено по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014 - 2020 г.

Елена ЙОНЧЕВА в Тутракан:

Нашата битка е за равенство на всички страни в ЕС
В заседателната зала на Областна администрация
Силистра бе проведено обучение на РИК Силистра за
евроизборите на 26 май, вкл. по повод електронното
гласуване, както и по други процедури (приемане на
протоколи и др.) с участието на екипа на председателя инж. Теодора Тодорова и на представители на
Областна администрация Силистра - Илиян Великов
- зам.-областен управител, Елена Томова - главен секретар. Обучението бе за секретари и представители
на специализираните отдели на общините в област
Силистра, съставляваща 20-и МИР.
КРИМИНАЛЕ
29-годишен е засечен да шофира под въздействие на
амфетамин, у него и спътника му е намерена същата
дрога. На 12 май около 04:00 часа по ул. „Александър
Стамболийски“ в Тутракан мъжът бил зад волана
на лек автомобил „Пежо“, когато пътни полицаи го
спрели за проверка. С техническо средство било установено, че той е употребил амфетамин, а у него и
спътника (на 20 г.) му били намерени съответно 0.1
грама и 0.2 грама от същото наркотично вещество.
Двамата са били задържани за срок до 24 часа.
Образувани са досъдебни производства.
Пожар в сметище край Тутракан са загасили
противопожарните екипи през почивните дни. Няма
материални загуби.

"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, 10:00,
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, 19:30 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, 10:00 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 - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30, 12:30,
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 - 23:10, 01:00, 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

от стр. 1 кандидати от листата на
„БСП за България" са точно
такива”, категоричен бе
народният представител
от ПГ на „БСП за България”
Стоян Мирчев.
Той заяви, че БСП е единствената партия, която е
предложила алтернатива с
„Визия за България” и „Визия
за Европа”. „БСП е единствената партия ,която
може да изправи България
на крака след като си отиде ГЕРБ, защото страната
ни повече не може да чака
да се възстанови”, каза
още Мирчев. Той коментира, че не може 1% от
обществото да живее на
гърба на останалите.
След срещата с жителите на Тутракан Елена
Йончева, Стоян Мирчев и
секретарят на НС на БСП
Вяра Емилова положиха
цветя на Паметника на
загиналите във войните
и Паметника на Христо
Ботев.

че това е така, защото
октоподът, завладял България, не дава тези средства на малките и средни
предприемачи и земеделци.
Тя уточни, че 70% от дадените за земеделие 7,4 млрд.
лв. са отишли в под 100
семейства. „Заради това
хората бягат от България.
Можем да се преборим
срещу тази банда, която
използва евросредствата
само за облагодетелстване
на кръга хора около тях”,
увери тя.
Йончева бе категорична,
че българите заслужават
по-добър живот и от всеки
един от нас зависи - дали
на изборите ще накажем
тези, които ни изкарват
от Европа.
„В ЕП трябва да изпратим хора, които знаят
проблемите на България и
знаят как да ги решат. Елена Йончева и останалите

Училището в с.Стефан Караджа работи по международен проект
Ɂɚɛɪɚɜɟɧɢɡɚɧɚɹɬɢɢɨɛɢɱɚɢɫɟɧɚɪɢɱɚɩɪɨɟɤɬɴɬɤɨɣɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɈɍɈɬɟɰɉɚɢɫɢɣɜɝɥɚɜɢɧɢɲɤɨɬɨɫɟɥɨɋɬɟɮɚɧ
ɄɚɪɚɞɠɚȾɟɣɧɨɫɬɢɬɟɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɩɨɩɪɨɝɪɚɦɚȿɪɚɡɴɦ
ɢɜɧɟɝɨɭɱɚɫɬɜɚɬɨɳɟɭɱɟɧɢɰɢɨɬɂɬɚɥɢɹɉɨɥɲɚɢɊɭɦɴɧɢɹ
Ⱦɨɦɚɤɢɧ ɧɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɜɢɡɢɬɚ ɤɨɹɬɨ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɨɬɞɨɦɚɣɟɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɟɝɨɜɢɹɬɞɢɪɟɤɬɨɪȺɧɤɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɜɫɟɤɢɞɟɧɟɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɧɚɫɢɬɟɧɚɢɢɧɬɟɪɟɫɧɚȼɫɹɤɨ
ɭɱɢɥɢɳɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ ɫɜɨɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɜ ɧɟɝɨ Ƚɪɭɩɚɬɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɫɟɬɢ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɤɴɞɟɬɨɛɟɩɨɫɪɟɳɧɚɬɚɨɬɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɭɱɟɧɢɰɢɬɟɩɨɫɟɬɢɯɚɤɪɟɩɨɫɬɬɚ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ ɦɭɡɟɹ ɧɚ ɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɪɢɛɨɥɨɜ ɢ ɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟɢɊɢɛɚɪɫɤɚɬɚɦɚɯɚɥɚ
ȼ ɫɟɞɦɢɱɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɨɳɟ ɫɟɦɢɧɚɪɢ
ɩɪɹɤɨɫɜɴɪɡɚɧɢɫɴɫɡɚɛɪɚɜɟɧɢɬɟɡɚɧɚɹɬɢɢɨɛɢɱɚɢɋɟɞɥɚɸɡɞɢɢɞɪɭɝɚɤɨɧɧɚɟɤɢɩɢɪɨɜɤɚȽɨɬɜɚɪɫɤɢɤɥɚɫɩɨ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɯɪɚɧɚɢɉɥɟɬɟɧɟɧɚɪɴɤɚɤɚɤɬɨ
ɢɫɩɨɪɬɧɢɡɚɧɢɦɚɧɢɹɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬɰɟɧɬɴɪɋɢɥɢɫɬɪɚɳɟ ȾɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɈɍɈɬɟɰɉɚɢɫɢɣȺɧɤɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚɩɨɫɪɟɳɧɚ
ɝɨɫɬɢɬɟɨɬɉɨɥɲɚ ɧɚɫɧɢɦɤɚɬɚ ɂɬɚɥɢɹɢɊɭɦɴɧɢɹ
ɛɴɞɟɩɨɫɟɬɟɧɜɩɟɬɴɤ
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 13 май 2019 г.
1 сервитьор – няма изискване за заемане на длъжността;
1 носач-товарач, стоки – основно образование;
1 машинен оператор, леене на пластмасови изделия
– средно образование, редовна смяна;
7 сервитьори – основно образование;
2 монтажници, изделия от пластмаса - средно образование, редовна смяна;
2 готвачи – основно образование;
4 машинни оператори, дървообработване – основно
образование;
1 водач ССМ – основно образование, шофьорски умения
кат.Ткт, Ттм;
1 тракторист – основно образование, шофьорски
умения кат.Ткт;
1 продавач-консултант – средно образование, двусменен режим на работа;
1 продавач-консултант – основно образование, двус-

менен режим на работа;
2 общи работници – няма изискване за заемане;
3 оператори, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа;
1 лекар – висше образование „Медицина“.
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изисквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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Eмил РАДЕВ в Тутракан:

Европейските програми ускориха
развитието на българските общини
Емил Радев в с. Ситово:
Настоявам за общоевропейски контролен орган
за храните
ɚɦɨ ɫ ɨɛɳɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɧ ɨɪɝɚɧ
ɡɚ ɯɪɚɧɢɬɟ ɦɨɠɟɦ ɞɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɚɦɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɧɚ ɧɟɥɨɹɥɧɢɬɟ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɦɭɥɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ɂɚɬɨɜɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɞɚɫɟɛɨɪɹɫɪɟɳɭ ɞɜɨɣɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɪɢ
ɯɪɚɧɢɬɟ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢɬɟ´ ɡɚɹɜɢ
ɜɫɟɥɨɋɢɬɨɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬɡɚ
ɟɜɪɨɞɟɩɭɬɚɬ ɨɬ ɥɢɫɬɚɬɚ ɧɚ
ȽȿɊȻɢɋȾɋȿɦɢɥɊɚɞɟɜɁɚɟɞɧɨɫɧɟɝɨɜɫɪɟɳɚɬɚɭɱɚɫɬɜɚɯɚɧɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ȺɥɬɢɦɢɪȺɞɚɦɨɜɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɂɜɟɥɢɧ ɋɬɚɬɟɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟɧ
ɫɟɤɪɟɬɚɪȾɟɧɢɫɥɚɜȾɢɦɢɬɪɨɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɧɚ
ȽȿɊȻɋɢɥɢɫɬɪɚɌɨɞɨɪɌɨɞɨɪɨɜɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
ɧɚ ɀɟɧɢ  ȽȿɊȻ Ⱦɟɧɤɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚɢɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɩɚɪɬɢɹɬɚ Ƚɚɥɢɧɚ
Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɉɪɟɞɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɜɨɛɳɢɧɫɤɢɹɤɥɭɛɧɚȽȿɊȻɊɚɞɟɜ
ɩɪɢɩɨɦɧɢ ɱɟ ɜ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ
ɢɡɦɢɧɚɥɢɹ ɦɚɧɞɚɬ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɞɨɪɢɧɟ
ɫɟɩɪɢɡɧɚɜɚɲɟɡɚɧɚɥɢɱɢɟɬɨ
ɧɚ ɪɚɡɥɢɤɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɯɪɚɧɢɬɟɜɂɡɬɨɱɧɚɢɁɚɩɚɞɧɚ
ȿɜɪɨɩɚ Ɂɚɟɞɧɨ ɫ ɤɨɥɟɝɚɬɚ
Ⱥɧɞɪɟɣɇɨɤɚɜɨɜɢɡɜɨɸɜɚɯɦɟ
ɩɴɪɜɚɬɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɫɪɟɳɭɞɜɨɣɧɢɬɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ɩɪɢ ɯɪɚɧɢɬɟ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ
ɤɨɦɢɫɢɹɹɨɞɨɛɪɢɛɟɡɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɨɬ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɣ ɛɟ
ɞɚɞɟɧ ɯɨɞ ɫ ɛɸɞɠɟɬ ɨɬ 
ɦɥɧ ɟɜɪɨ´ ɩɪɢɩɨɦɧɢ ȿɦɢɥ
Ɋɚɞɟɜ Ɍɨɣ ɛɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧ
ɱɟɛɨɪɛɚɬɚɫɞɜɨɣɧɢɬɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɟɜɢɦɟɬɨɧɚɡɞɪɚɜɟɬɨ
ɧɚ  ɦɥɧ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɧɚ
ɂɡɬɨɱɧɚȿɜɪɨɩɚɢɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɛɴɞɟɞɨɜɟɞɟɧɚɞɨɤɪɚɣ
ȿɜɪɨɞɟɩɭɬɚɬɴɬ ɡɚɩɨɡɧɚ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɢ ɫ ɧɨɜɢɹ
ɟɜɪɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɤɨɣɬɨ ɩɪɟɦɚɯɜɚɚɩɨɫɬɢɥɢɬɟɢɧɭɠɞɚɬɚ
ɨɬ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɞɢɰɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ȿɋ
ÄȻɭɤɜɚɥɧɨɫɩɟɫɬɹɜɚɦɟɧɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɝɪɚɠɞɚɧɢɬɢɱɚɧɟ
ɩɨɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɢɞɨɟɜɪɨ
ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɋɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɦɢ ɰɟɥ ɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɴɬ ɞɚ
ɨɛɯɜɚɧɟɢɞɢɩɥɨɦɢɬɟɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɬɚ ɡɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɧɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ
ɮɢɪɦɢɬɟɢɩɪɌɨɜɚɫɚɪɟɚɥɧɢɫɬɴɩɤɢɡɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɬɟɠɟɫɬ
ɜ ȿɋ´ ɩɨɞɱɟɪɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬ
ɡɚ ɟɜɪɨɞɟɩɭɬɚɬ ɢ ɩɪɢɡɨɜɚ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɞɚɩɨɞɤɪɟɩɹɬ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɫɧɨɦɟɪɜɛɸɥɟɬɢɧɚɬɚɧɚɦɚɣ
Äɇɟɤɚ ɞɚ ɡɚɩɚɡɢɦ ɫɢɥɧɢɹ
ɝɥɚɫɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɜȿɜɪɨɩɚ±
ɬɨɜɚɟɝɥɚɫɴɬɧɚɪɚɛɨɬɟɳɨɬɨ
ɢ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ ɫ
ɩɪɟɦɢɟɪ Ȼɨɣɤɨ Ȼɨɪɢɫɨɜ ɧɚ
ɭɫɩɟɲɧɢɹ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɜɪɨɤɨɦɢɫɚɪ ɢ ɜɨɞɚɱ ɧɚ ɥɢɫɬɚɬɚ
ɧɚ ȽȿɊȻ Ɇɚɪɢɹ Ƚɚɛɪɢɟɥ ɧɚ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɬɟɟɜɪɨɞɟɩɭɬɚɬɢ
ɤɨɢɬɨ ɛɪɚɧɹɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ
ɧɢɢɧɬɟɪɟɫɢ´ɩɨɞɱɟɪɬɚɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɊɚɞɟɜ
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ɋʋɢɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɹʋɡɚȿɦɢɥɊɚɞɟɜɫɬɨɡɢɩɪɢɡɢɜɡɚɝɥɚɫɭɜɚɧɟɢɨɛɳɚɫɧɢɦɤɚ
ɡɚɜɴɪɲɢɫɪɟɳɚɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɭɫɤɨɪɢɯɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɨɛɳɢɧɢɡɚɬɨɜɚɫɨɱɚɤɜɚɧɢɬɟɦɥɪɞɥɜ
ɩɨɜɟɱɟ ɡɚ ɧɨɜɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɟɧ
ɩɟɪɢɨɞɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɩɨɜɟɱɟ
ɩɚɪɢɡɚɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬ
ɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɩɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɟɧɛɢɡɧɟɫɌɨɜɚɟ
ɧɚɱɢɧɴɬɞɚɫɟɜɞɢɝɧɚɬɡɚɩɥɚɬɢɬɟɧɚɪɚɛɨɬɟɳɢɬɟɚɤɨɝɚɬɨ
ɢɦɚɫɢɥɧɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɳɟɫɟ
ɨɫɢɝɭɪɹɬ ɢ ɩɨɜɟɱɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɩɟɧɫɢɢɡɚɹɜɢɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬ
ɡɚɟɜɪɨɞɟɩɭɬɚɬɨɬɥɢɫɬɚɬɚɧɚ
ȽȿɊȻɢɋȾɋȿɦɢɥɊɚɞɟɜɩɪɢ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨɫɜɌɭɬɪɚɤɚɧȼ
ɩɪɨɜɟɥɚɬɚɫɟɫɪɟɳɚɫɝɪɚɠɞɚɧɢɜɡɟɯɚɭɱɚɫɬɢɟɢɧɚɪɨɞɧɢɹɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ Ⱥɥɬɢɦɢɪ Ⱥɞɚɦɨɜ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɂɜɟɥɢɧ ɋɬɚɬɟɜ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟɧ ɫɟɤɪɟɬɚɪ
Ⱦɟɧɢɫɥɚɜ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɀɟɧɢ
 ȽȿɊȻ Ⱦɟɧɤɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɚɦ
ɤɦɟɬɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ÄȻɥɚɝɨɞɚɪɹ ȼɢ ɡɚ ɬɨɩɥɨɬɨ
ɩɨɫɪɟɳɚɧɟ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ
ɋɪɟɞ ȼɚɫ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɤɚɬɨ
ɭ ɞɨɦɚ ɫɢ´ ɨɛɴɪɧɚ ɫɟ ȿɦɢɥ
Ɋɚɞɟɜ ɤɴɦ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɜ
ɡɚɥɚɬɚɱɥɟɧɨɜɟɢɫɢɦɩɚɬɢɡɚɧɬɢɧɚɉɉȽȿɊȻ
ÄɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟɜɪɨɢɡɛɨɪɢɬɟ
ɩɪɨɬɢɱɚɬ ɩɪɢ ɧɢɫɤɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɨɬɨɜɚɫɴɜɫɟɦ ɧɟ ɝɢ ɩɪɚɜɢ ɦɚɥɨɜɚɠɧɢ
ɡɚɳɨɬɨ ɜɫɢɱɤɢ ɜɢɠɞɚɬɟ ɱɪɟɡ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɟɜɪɨɩɪɨɟɤɬɢ
ɤɨɥɤɨ ɝɨɥɹɦɚ ɟ ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ
ɡɚ ɫɪɟɞɚɬɚ ɜ ɤɨɹɬɨ ɠɢɜɟɟɦ
ȼɢɠɞɚɬɟɤɨɥɤɨɟɜɚɠɧɨȻɴɥɝɚɪɢɹ ɞɚ ɡɚɩɚɡɢ ɫɢɥɧɢɹ ɫɢ
ɝɥɚɫɜȿɜɪɨɩɚɢɞɚɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɞɚɫɟɩɨɥɡɜɚɫɚɜɬɨɪɢɬɟɬɫɪɟɞ
ɧɚɲɢɬɟɩɚɪɬɧɶɨɪɢ´ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧɛɟɊɚɞɟɜ
Ɍɨɣ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɬɨ
ɩɪɟɡ ɢɡɦɢɧɚɥɢɹ ɦɚɧɞɚɬ ɜ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɤɚɬɨ
ɩɨɫɬɚɜɢɚɤɰɟɧɬɜɴɪɯɭɛɢɬɤɚɬɚ
ɤɨɹɬɨ ɩɨɜɟɞɟ ɫɪɟɳɭ ɞɜɨɣɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɪɢ ɯɪɚɧɢɬɟ
ɢɡɜɨɸɜɚɧɚɬɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɡɚ
ɨɯɪɚɧɚɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɝɪɚɧɢɰɢ ɩɪɨɤɚɪɚɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ
ɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɬɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɚɤɚɱɟɞɚɫɥɨɠɢɦɤɪɚɣ
ɧɚÄɜɟɱɧɢɬɟɞɥɴɠɧɢɰɢ´ɭɧɚɫ
ɂɧɬɟɪɟɫɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɢɬɟɦɚɬɚ
ɡɚɡɨɨɩɨɥɢɰɢɹɬɚɡɚɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɤɨɹɬɨȿɦɢɥɊɚɞɟɜɛɟ
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ɢɧɢɰɢɚɬɨɪÄȻɴɥɝɚɪɢɹɟɟɞɜɚ
ɜɬɨɪɚɬɚɞɴɪɠɚɜɚɜȿɋɤɨɹɬɨ
ɢɦɚɦɟɯɚɧɢɡɴɦɡɚɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫ ɠɢɜɨɬɧɢ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟ
ɜɪɟɦɟɡɚɞɚɫɟɪɚɡɜɢɟɞɨɛɪɟ
ɬɨɜɚɡɜɟɧɨɧɨɜɟɱɟɢɦɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɂɦɚɦɟɪɟɚɥɧɢɩɪɢɦɟɪɢ
ɧɚɪɚɡɛɢɬɢɧɟɥɟɝɚɥɧɢɪɚɡɜɴɞɧɢɰɢ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɢ ɥɸɛɢɦɰɢ
ɂɦɚɦɟ ɢ ɫɥɭɱɚɢ ɩɪɢ ɤɨɢɬɨ
ɫɟɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɧɚ ɧɚɫɢɥɢɟɬɨ ɧɚɞ ɠɢɜɨɬɧɢ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚ ɞɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɬɨɡɢ ɤɨɣɬɨ ɭɩɪɚɠɧɹɜɚ ɧɚɫɢɥɢɟ ɧɚɞ ɠɢɜɨɬɧɢ ɪɚɧɨ ɢɥɢ
ɤɴɫɧɨɩɪɨɹɜɹɜɚɚɝɪɟɫɢɹɢɤɴɦ
ɯɨɪɚɬɚɬɚɤɚɱɟɩɪɨɛɥɟɦɴɬɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɡɧɚɱɢɦɢɧɟɛɢɜɚ
ɞɚɫɟɩɨɞɰɟɧɹɜɚ´ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧ
ɛɟɊɚɞɟɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
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ɤɴɦȻɴɥɝɚɪɢɹɉɪɟɛɨɪɢɯɫɟ
ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɢ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɱɚɫɬ
ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɯɦɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɦɨɳ ɢ ɧɢ ɜɤɥɸɱɢɯɚ
ɜ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ
ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɢ ɛɪɟɝɨɜɚ ɨɯɪɚɧɚ
ɋɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɫɬɴɩɤɚ ɟ ɩɴɥɧɨɩɪɚɜɧɨɬɨ ɧɢ ɱɥɟɧɫɬɜɨ
ɜ ɒɟɧɝɟɧ´ ɡɚɹɜɢ Ɋɚɞɟɜ ɜ
ɦɟɫɬɧɨɬɨɱɢɬɚɥɢɳɟɁɚɟɞɧɨ
ɫɧɟɝɨɜɫɪɟɳɚɬɚɭɱɚɫɬɜɚɯɚ
ɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ȺɥɬɢɦɢɪȺɞɚɦɨɜɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɂɜɟɥɢɧ ɋɬɚɬɟɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
ɧɚ ȽȿɊȻ  ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɍɨɞɨɪ
Ɍɨɞɨɪɨɜɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟɧɫɟɤɪɟɬɚɪȾɟɧɢɫɥɚɜ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɀɟɧɢȽȿɊȻ
ȾɟɧɤɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ
Äȼɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɨɬɝɨɜɨɪɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚɧɚɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ

ȿɦɢɥɊɚɞɟɜɧɚɫɪɟɳɚɫɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ɨɥɭɱɢɯɦɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨ ɢ ɜɢɫɨɤɚɬɚ ɨɰɟɧɤɚ
ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɩɚɪɬɧɶɨɪɢ
ɜ ȿɋ ɡɚ ɧɚɱɢɧɚ ɩɨ ɤɨɣɬɨ
ɨɯɪɚɧɹɜɚɦɟ ɜɴɧɲɧɚɬɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɝɪɚɧɢɰɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɡɚɫɥɭɠɚɜɚɞɚɛɴɞɟɩɪɢɟɬɚɜ
ɒɟɧɝɟɧɢɚɡɪɚɛɨɬɹɬɨɜɚɞɚ
ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɤɨɥɤɨɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ
ɩɨɫɤɨɪɨ ɡɚɹɜɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬ
ɡɚɟɜɪɨɞɟɩɭɬɚɬɨɬɥɢɫɬɚɬɚɧɚ
ȽȿɊȻɢɋȾɋȿɦɢɥɊɚɞɟɜɩɪɢ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨɫɢɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Äɉɨɤɪɢɥɢɫɦɟɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟɡɚ
ɒɟɧɝɟɧɨɳɟɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢ
Ɉɫɬɚɜɚɦɟɡɚɥɨɠɧɢɰɢɧɚɜɴɬɪɟɲɧɨɩɚɪɬɢɣɧɢɩɪɨɛɥɟɦɢɜ
ɨɬɞɟɥɧɢɞɴɪɠɚɜɢɱɥɟɧɤɢɧɨ
ɧɹɦɚɞɚɫɟɩɪɢɦɢɪɢɦɫɬɨɡɢ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɨɧɟɧ ɩɨɞɯɨɞ

П

ɧɚɩɪɟɦɢɟɪɚȻɨɣɤɨȻɨɪɢɫɨɜ
ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɯɚ ɦɧɨɝɨ ɦɚɳɚɛɧɢɟɜɪɨɩɪɨɟɤɬɢɉɨɥɡɢɬɟ
ɨɬɬɹɯɫɚɜɢɞɢɦɢȻɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚɢɡɜɨɸɜɚɧɨɬɨɞɨɜɟɪɢɟ
ɩɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɟɧ
ɩɟɪɢɨɞɨɱɚɤɜɚɦɟɛɸɞɠɟɬɨɬ
ɦɥɪɞɥɜɤɨɢɬɨɳɟɩɨɞɩɨɦɨɝɧɚɬɨɳɟɩɨɜɟɱɟɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɦɚɥɤɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɦɟɫɬɚ´ɢɡɬɴɤɧɚȿɦɢɥɊɚɞɟɜ
Ɍɨɣ ɛɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧ ɱɟ
ɢɦɟɧɧɨɧɚɩɨɞɨɛɪɟɧɚɬɚɫɪɟɞɚɡɚɠɢɜɨɬɭɧɚɫɫɟɞɴɥɠɢ
ɮɚɤɬɚ ɱɟ ɩɪɟɡ ɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɫɟ ɟ
ɢɡɪɚɜɧɢɥ ɛɪɨɹɬ ɧɚ ɧɚɩɭɫɤɚɳɢɬɟ ɢ ɧɚ ɜɪɴɳɚɳɢɬɟ ɫɟ
ɜɫɬɪɚɧɚɬɚɧɢɫɴɧɚɪɨɞɧɢɰɢ

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɫɪɟɳɚɬɚɧɚ
ȿɦɢɥɊɚɞɟɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

ȿɦɢɥɊɚɞɟɜɩɨɫɟɬɢɨɛɳɢɧɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪɋɢɬɨɜɨɤɴɞɟɬɨɫɟ
ɫɪɟɳɧɚɫɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ

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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение
№758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан,
Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-864/10.05.2019
г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.
egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
земеделска земя, находяща се в землището на село Старо село, ЕКАТТЕ
69078, Община Тутракан, а именно поземлен имот №020009 по КВС на
село Старо село, местност „Старите лозя”, с площ от 19,002 дка /деветнадесет декара и два кв.м./, пета категория, с начин на трайно ползване
„нива” и съответстващ на имот с идентификатор №69078.20.9 по КККР
на село Старо село, одобрени със Заповед РД-18-637/07.03.2018г. на
ИД на АГКК, за срок от 10 /десет/ стопански години за изграждане на
трайни насаждения, считано от стопанската 2019/2020 година.
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 55,00
лева /декар /петдесет и пет лева за декар/.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена в размер на 104,51 лева /сто и четири
лева и петдесет и една стотинки/.
Депозитът за участие в търга в размер на 104,51 лева /сто и четири
лева и петдесет и една стотинки/ се внася в срок в срок до 16:00 ч.
на 27.05.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в
Заповед № РД-04-864/10.05.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна
заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая
№32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната
документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите
могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 10.05.2019 г. до
16:00 на 27.05.2019 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС,
платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена
в Заповед № РД-04-863/10.05.2019 г.
Търгът ще се проведе на 28.05.2019 г. от 10.30 часа в Заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
04.06.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул.
Трансмариска №31 при същите условия от 10.30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17.00 ч. на 27.05.2019 г. (в „Информационен център”
при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се
отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование
на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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поетично поетично поетично
Васка
НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Пролет моя, стотна!
Идвам от страна далечна,
леко ми е на душа,
ето пак съм в моя край
заедно със пролетта.
Чакам веч със нетърпение
лястовичките да закръжат,
щъркелите с клюновете
пак да тракат и летят.
Всичко цъфнало е с обич,
къпе се във слънчеви лъчи.
Нищо, нищо не ще може
тях да ги обезличи.
Обичам те, мой роден край,
с всичко, с всичко в него и за стотен път го знай,
ще те обожавам вечно.
Мисля, си, че с думи прости
не мога всичко аз да изразя,
но всичко чувствам и го пазя
дълбоко в моята душа.

Маргарита

Мария

ЧЕРНИКОВА,

НЕЙКОВА,

гр. Тутракан

гр. Тутракан

Ако можеш...
Обичай ме нощем,
нали съм жена,
настане ли утро,
аз дишам война!
Имам за кратко
цял свят за подреждане,
три ризи за кърпене,
две слънца за отглеждане.
Трябва
молитва за хляба,
молебен за дъжд.
Да се гримирам трябва,
да сготвя веднъж.
На просяка вън
да сложа храна,
да измисля приказка
за нани-на.
Оръжието да сложа,
да изчистя ножа.
Да направя график
на битките утре.
Имам още
две-три минути
и себе си да сложа
в брачното ложе.
Мръкна!
Мъртва съм,
обичай ме, ако можеш!

Самота
Отново пак сама съм под небето
като морето безкрайно,
като морето самотно.
И когато слънцето се скрие
настъпва пак нощта,
изгрява горе на небето
моята приятелка - луна!
Тя ми казва да не страдам,
че утре пак ще има светлина
и слънцето отново ще изгрее,
и пак надеждата ще дойде.
Тя често си отива и отново идва пак,
защото си е наш приятел
и в дългите самотни нощи,
тя идва, чука на вратата, подава ти ръка.
Ти ставаш и заедно със нея
поемаш пътя на живота.

Алманах "Тутракан - поезия, проза, 2019" 9 май - памет за победата, поглед към Европа

Калина ГРЪНЧАРОВА
итературно-художественият алманах
"Тутракан - поезия,
проза, 2019" бе представен
на широката публика на 10
май в залата на читалище
"Вапцаров".
Алманахът е сборник, който съдържа 111 литературни произведения - 95 стихотворения и 16 разкази на 29
автори от община Тутракан.
Идеята да бъде създаден
и издаден този алманах е на
Николинка Вълкова от Клуба
на литературните дейци,
който беше възстановен
през есента на миналата
година, като форма към
читалището. Алманахът е
плод на обединените усилия
на тези творци.
"Целта, каза на представянето Вълкова, е да
оставят в историята на
Тутракан творчество си,
за да могат през следва-

Л

щите години поколенията
- внуци и правнуци, да имат
един своеобразен документ
за днешното време, което
за тях пък ще бъде близко
или далечно минало. Много
от тях един ден ще се изненадат, че техните баби и
дядовци са се занимавали с
творческа дейност и сигурно ще се гордеят с това."
"Бях приятно изненадана
от автори, които смело
мога да кажа, че са поети
и писатели, с които всички
ние може да се гордеем. Те
просто са скромни и изключително талантливи. Ще
имате възможност да се
уверите в това, прочитайки техните произведения"
- допълни още тя.
Всъщност, оказа се, че
има и още местни автори,
които не са представени
в алманаха, но може би в
следващите години ще има
продължение и имената,
и творбите им също ще

бъдат включени.
Творците и публиката
бяха поздравени с песни в
изпълнение на лъчезарните
малки изпълнители от ВГ
"Щурчета"-мини.
Книгата е издадена изключително със средства
от дарители, между които
почетният гражданин на
Тутракан - проф.д-р Иван
Гаврилов, председателят
на ОбС-Тутракан Данаил
Николов, зам.-председателят на ОбС-Тутракан
Димо Денчев, общинските
съветници д-р Любомир
Бойчев, Николай Николов и
Нехат Кантаров, зам.-кметът Елена Балтаджиева,
предприемачите Венцислав
Статев и Иван Костанцалиев, НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Исторически музей - Тутракан, ЗК „Христо Ботев“
и Вероника Здравкова.
Бел.ред.: Алманахът
може да се закупи от Читалището

аметта на загиналите тутраканци
по фронтовете на
Втората световна война
бе почетена с поднасяне
на венци пред паметника
издигнат в тяхна чест в
градския парк "Христо Ботев" на 9 май т.г., когато
отбелязваме Деня на победата над хитлерофошизма
и Деня на Европа.

П

Информация за събитията от
онези времена поднесе
Екатерина
Николова
от Исторически музейТутракан.
1200 тутраканци са

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɂɥɢɹɑɚɤɴɪɨɜɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɐɜɟɬɹɡɚȽɟɨɪɝɢɉɟɣɱɟɜɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

взели участие в тази
война, 115 са
загиналите.
Само двама
са живите
ветерани
днес - 96-годишните

Илия Чакъров от Тутракан и Георги Пейчев от
с.Варненци. Те бяха посетени от служители на общинската администрация,
които им връчиха цветя,
Поздравителни адреси от
името на кмета д-р Димитър Стефанов и пакети с
хранителни продукти. “ТГ”
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120 години родно училище в Нова Черна!
ɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɰɢɜɴɜɜɨɣɧɢɬɟɫɥɟɞ
ɤɨɟɬɨ ɜ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɬɨ
ɱɢɬɚɥɢɳɟ ȼɚɫɢɥ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
ɛɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ
ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɇɚɣɧɚɩɪɟɞɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚ
ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ ȼɥɚɞɟɜɚɩɪɢɩɨɦɧɢɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
ɲɤɨɥɨɬɨɢɧɟɝɨɜɢɬɟɭɫɩɟɯɢȼ
ɞɧɟɲɧɢɹ ɞɟɧ ɩɪɚɜɢɦ ɪɚɜɧɨɫɦɟɬɤɚɧɚɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɬɨɤɚɡɚ
ɬɹ  ȼɫɟɤɢ ɨɬ ɧɚɫ ɦɢɫɥɟɧɨ
ɢɡɜɴɪɜɹɜɚɩɴɬɹɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɢ
ɧɚɦɢɪɚɫɜɨɟɬɨɦɹɫɬɨɜɥɟɬɨ-

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɇɚ  ɦɚɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɹɬ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚ ɞɟɧɹ ɧɚ
ɋɜɋɜɄɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ ɚ ɜ
ɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɟɞɧɨɞɨɛɪɨ
ɫɴɛɢɬɢɟɫɴɛɪɚɦɥɚɞɢɢɫɬɚɪɢ

ɨɬ ɛɥɢɡɨ ɢ ɞɚɥɟɱ ɧɚ ɸɛɢɥɟɣɧɢɹ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɟɤɨɟɬɨɧɨɫɢɢɦɟɬɨɧɚ
ɫɜɟɬɢɬɟɛɪɚɬɹ
ɋɴɡɞɚɞɟɧɨ ɩɪɟɞɢ  ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɟɡ ɞɚɥɟɱɧɚɬɚ ɡɚ ɧɚɫ
 ɝ ɤɚɬɨ ɬɪɢɤɥɚɫɧɨ ɫ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɜ ɧɟɝɨ ɢ ɞɨ ɞɧɟɫ ɟ
ɡɚɩɚɡɟɧɚ ɚɦɛɢɰɢɹɬɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɚ ɬɟ
ɫɥɟɞɬɨɜɚɞɚɭɫɩɹɜɚɬɜɠɢɜɨɬɚ
ɧɚɩɪɟɞ
ɂɫɬɨɪɢɹɬɚ ɫɨɱɢ ɱɟ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɧɨɫɢ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɛɪɚɬɹɬɚ
ɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɨɬɫɚɦɨɬɨɫɢ
ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɉɪɟɡɝɭɱɢɥɢɳɟɬɨɧɚɪɚɫɬɜɚɜɱɟɬɢɪɢɤɥɚɫɧɨ ɢ ɞɨ ɬɚ ɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ
ɩɴɪɜɚɬɚ ɭɱɢɥɢɳɧɚ ɫɝɪɚɞɚ
ɤɨɹɬɨɢɞɨɞɧɟɫɜɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɧɚɪɢɱɚɬɫɬɚɪɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟ
ɉɪɟɡ  ɝ ɫɥɟɞ ɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚɨɤɭɩɚɰɢɹɭɱɢɥɢɳɟɬɨɟ
ɨɬɤɪɢɬɨ ɨɬɧɨɜɨ ɫɴɫ  ɭɱɟɧɢɰɢ ɇɚɡɧɚɱɟɧ ɟ ɢ ɩɴɪɜɢɹɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ  ɏɪɢɫɬɨ ɂɜɚɧɨɜ
ɉɴɪɜɚɧɨɜ
ɋɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɧɚɬɪɟɬɢɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧɤɥɚɫɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ɫɟɨɮɨɪɦɹɤɚɬɨɨɫɧɨɜɧɨɩɪɟɡ
ɭɱɟɛɧɚɬɚ  ɝ ɤɨɝɚɬɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɟ ɂɜɚɧɤɚ Ƚɚɛɪɨɜ-

ɫɤɚɉɪɟɡɩɪɨɥɟɬɬɚɧɚɝ
ɡɚɩɨɱɜɚɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɧɚɧɨɜɚɬɚ ɭɱɢɥɢɳɧɚ ɫɝɪɚɞɚ ɬɚɡɢ
ɜ ɤɨɹɬɨ ɢ ɫɟɝɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ
Ȼɪɨɹɬɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɫɟɭɜɟ-

ɥɢɱɚɜɚɫɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɢɩɪɟɡ
ɭɱɟɛɧɚɬɚ  ɝ ɜɫɢɱɤɢ
ɩɚɪɚɥɟɥɤɢɫɚɞɜɨɣɧɢɋɴɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɫɟɡɚɩɨɱɜɚɫɬɪɨɟɠɧɚ
ɮɢɡɤɭɥɬɭɪɟɧ ɫɚɥɨɧ ɫ ɞɨɛɪɨɜɨɥɟɧ ɬɪɭɞ ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɫɟɥɨɬɨ
ɇɨɜɨɱɟɪɧɟɧɫɤɨɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨ
ɭɱɢɥɢɳɟ ɛɟ ɟɞɧɨ ɨɬ ɧɚɣɝɨɥɟɦɢɬɟ ɜ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɪɟɡɬɟɝɨɞɢɧɢɧɚɦɢɧɚɥɢɹ
ɜɟɤɬɭɤɫɚɭɱɢɥɢɭɱɟɧɢɰɢ
ɨɬ ɫɟɥɨɬɨ  Ɍɨɜɚ ɧɚɥɚɝɚ ɩɨɫɬɪɨɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜ ɤɨɪɩɭɫ ɫ
ɲɟɫɬɤɥɚɫɧɢɫɬɚɢɢɤɚɛɢɧɟɬɢ
ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɇɹɤɨɥɤɨ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɤɴɫɧɨ ɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɢ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚ ɫ ɱɟɬɢɪɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɦɨɳ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɹɬɫɪɢɜɜɫɬɪɚɧɚɬɚɢɬɭɤɞɚɞɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɤɴɦɞɧɟɲɧɚɞɚɬɚɜ
ɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɫɤɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟɫɟ
ɨɛɭɱɚɜɚɬ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɧɨ 
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɟɬɧɨɫɢ
ɛɴɥɝɚɪɢɬɭɪɰɢɢɪɨɦɢɨɬɜɢ
ɞɨɦɢɤɥɚɫ
ȼɸɛɢɥɟɣɧɢɹɞɟɧɜɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɋɪɟɳɚ ɧɚ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɬɚɢɥɢɤɚɤɬɨɞɢɪɟɤ-

ɬɨɪɴɬɧɚɲɤɨɥɨɬɨɆɚɪɝɚɪɢɬɚ
ȼɥɚɞɟɜɚɤɚɡɚɌɭɤɫɟɫɴɛɪɚɯɚ
ɛɢɜɲɢɭɱɢɬɟɥɢɢɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢ
ɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɤɨɢɬɨɫɩɨɞɟɥɢɯɚɫɜɨɢɬɟɫɩɨɦɟɧɢ
Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɳɟ ɨɬɛɟɥɟɠɢɦɱɟɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɫɤɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟɫɟɝɨɪɞɟɟɫɭɫɩɟɯɢɬɟɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢɨɬɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟɦɭ
ɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟɧɚɞɨɬɬɹɯ
ɫɚɡɚɜɴɪɲɢɥɢɜɢɫɲɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɈɬɬɭɤɫɚɬɪɴɝɧɚɥɢɢɡɜɟɫɬɧɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢ
ɥɟɤɚɪɢɞɢɩɥɨɦɚɬɢɩɪɚɜɢɫɬɢ
ɛɚɧɤɟɪɢ ɢɧɠɟɧɟɪɢ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢɧɚɣɦɧɨɝɨɫɚɭɱɢɬɟɥɢɬɟ
ɓɟ ɫɩɨɦɟɧɟɦ ɯɭɞɨɠɧɢɰɢɬɟ
ɌɨɞɨɪȾɟɥɟɜɢɂɜɚɧɇɢɤɨɥɨɜ
ɞɪ ɋɬɨɹɧ Ȼɨɣɱɟɜ ɐɜɟɬɚɧ

Ɏɢɥɟɜ ɤɨɣɬɨ ɟ ɫɟɝɚɲɧɢɹɬ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɋɜɟɬɨɜɧɚɬɚ
ɚɫɨɰɢɚɰɢɹ ɧɚ ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɬɪɟɧɶɨɪɢɬɟ ɩɨ
ɛɚɫɤɟɬɛɨɥ  ɉɟɬɤɨ Ⱦɟɥɟɜ ɢ
ɌɨɧɢȾɟɱɟɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬ
ɫɴɞɢɹ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥ  Ɇɢɪɟɥɚ
ȼɥɚɞɟɜɚ ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢɹɬ
ɡɚɦɤɦɟɬ ɧɚ Ɋɭɫɟ  Ⱦɨɧɱɨ
Ⱦɨɛɪɟɜɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢɹɬɲɟɮ
ɧɚ ȼɢɄɋɢɥɢɫɬɪɚ ɉɟɬɤɨ Ƚɨɪɛɚɧɨɜ ɚɪɯɆɟɬɨɞɢ ɂɜɚɧɨɜ ɢ
ɦɧɨɝɨɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢ
ȼɨɛɟɞɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟɨɬɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɬɪɴɝɧɚ ɲɟɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɢ ɤɨɢɬɨ
ɩɨɞɧɟɫɨɯɚɜɟɧɰɢɢɰɜɟɬɹɩɪɟɞ

ɩɢɫɚɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɫɹɫɧɨɬɨ
ɫɴɡɧɚɧɢɟ ɱɟ ɫɜɟɬɴɬ ɜ ɤɨɣɬɨ
ɠɢɜɟɟɦ ɫɟ ɧɭɠɞɚɟ ɨɬ ɢɞɟɢ
ɨɬ ɯɨɪɚ ɫɴɫ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɭɦ
ɨɬɫɩɨɞɟɥɹɧɟɧɚɨɛɳɨɱɨɜɟɲɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ Ɍɨɜɚ ɟ ɞɟɧ ɧɚ
ɩɨɱɢɬ ɢ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬ ɤɴɦ
ɜɫɢɱɤɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɢ ɜɝɪɚɞɢɥɢ ɫɜɨɢɬɟ ɦɟɱɬɢ ɢ
ɧɚɞɟɠɞɢɡɚɜɛɴɞɟɳɟɬɨȾɚɫɢ

ɩɪɢɩɨɦɧɢɦ ɫ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɂɜɚɧɤɚ ɢ ɇɢɤɨɥɚ
ɉɟɥɤɨɜɢ ɉɚɜɥɢɧɚ ɢ ɉɟɧɶɨ
Ȼɨɛɟɜɢ Ƚɟɨɪɝɢ ɢ Ɍɨɞɨɪɤɚ
ɉɟɬɪɨɜɢɆɚɪɢɹɢɉɟɧɶɨȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɋɟɦȼɟɥɤɨɜɢɫɟɦ
Ȼɟɥɢɧɨɜɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɂɜɚɧɤɚ
ȻɨɣɱɟɜɚȼɟɥɢɤɨȼɟɥɢɤɨɜɎɢɥɶɨɎɢɥɟɜɆɢɥɚɧɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚɆɚɪɢɹȺɧɝɟɥɨɜɚɋɬɨɹɧɤɚ
ɉɚɜɥɨɜɚ Ɇɚɪɢɹ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɂɜɚɧɤɚȿɦɢɥɢɹɧɨɜɚȼɴɪɛɢɧɚ
Ɇɚɪɢɧɨɜɚ Ⱦɪɚɝɚɧ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ
ɉɟɧɤɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ Ƀɨɪɞɚɧ ȼɚɫɢɥɟɜɢɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢ
Ɂɚɸɛɢɥɟɣɧɢɹɩɪɚɡɧɢɤɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɛɹɯɚɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ
ɨɬɡɚɦɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɉɟɬɹ Ʉɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ ɤɨɹɬɨ ɜɪɴɱɢ ɨɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ
ɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧ ɚɞɪɟɫ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɨɞɚɪɴɤ ɢ ɡɚɪɴɤɚ ɞɚ
ɩɪɨɜɟɞɚɬɟɤɫɤɭɪɡɢɹɞɨɫɬɚɪɚɬɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɫɬɨɥɢɰɚɉɥɢɫɤɚ
ɂ ɨɳɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɨɬ
ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɇɟɯɚɬ
ȿɛɚɡɟɪ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɋɍ
Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱥɧɟɥɢɹ Ʉɚɥɞɚɪɟɜɚ ɩɨɦ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɋɍ ɏɪɢɫɬɨ
ȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ Ɍɨɞɨɪɤɚ Ʉɚɪɚɫɬɨɹɧɨɜɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚ
Ɉɍ ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚɫɐɚɪ
ɋɚɦɭɢɥɇɭɪɲɟɧɏɚɥɢɥ
ɇɚɬɴɪɠɟɫɬɜɨɬɨɛɹɯɚɧɚɝɪɚɞɟɧɢɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɨɛɹɜɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɫȼ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɛɟɫɥɨɜɨɬɨ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬɩɪɨɞɴɥɠɢɫɤɨɧɰɟɪɬɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜ ɤɨɹɬɨ

ɆɚɪɝɚɪɢɬɚȼɅȺȾȿȼȺȾɢɪɟɤɬɨɪɧɚɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥ
ɢɆɟɬɨɞɢɣɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɍɱɢɥɢɳɟɬɨɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɩɟɱɟɥɢɢɪɟɚɥɢɡɢɪɚ
ɩɪɨɟɤɬɢ Ɋɚɛɨɬɢ ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɌɨɜɚɫɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚÄɈɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚɫɪɟɞɚ³ɦɨɞɭɥÄɉɨɞɤɪɟɩɚɧɚɰɟɥɨɞɧɟɜɧɨɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ´  ɩɨ ɤɨɹɬɨ ɟ ɨɛɡɚɜɟɞɟɧɚ ɫɬɚɹ ɡɚ
ɨɬɞɢɯɢɡɚɧɢɦɚɧɢɹɩɨɢɧɬɟɪɟɫɢ
ɋɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨ ɢ ɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ³ ɫɚ ɡɚɤɭɩɟɧɢ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɨɛɢɥɧɚɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɛɹɥɚɞɴɫɤɚ
ɥɚɩɬɨɩɢɦɭɥɬɢɦɟɞɢɹ
ɍɱɢɥɢɳɟɬɨɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɢɡɝɪɚɞɟɧɚ:,), ɛɟɡɠɢɱɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɦɪɟɠɚ ɉɪɨɟɤɬɡɚɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɞɧɟɜɧɢɤ
ɢɫɚɣɬɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɫɚɜɩɪɨɰɟɫɧɚɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɑɟɬɢɪɢɝɨɞɢɧɢɪɚɛɨɬɢɦɩɨɩɪɨɟɤɬȾɚɧɚɩɪɚɜɢɦɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɧɨ ɡɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ ɍɱɢɥɢɳɟ ɡɚ ɫɟɛɟɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɴɦɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɨɪɢɡɨɧɬɢɍɋɉȿɏ´
ȿɠɟɝɨɞɧɨɭɱɚɫɬɜɚɦɟɢɩɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚÄɋɝɪɢɠɚ
ɡɚɜɫɟɤɢɭɱɟɧɢɤ´ɚɨɬɞɜɟɝɨɞɢɧɢɢɩɨɩɪɨɝɪɚɦɚɌɜɨɹɬɱɚɫ
ɞɟɰɚɬɚɩɨɤɚɡɚɯɚɫɜɨɹɬɚɥɚɧɬ
ɉɟɫɧɢ ɬɚɧɰɢ  ɨɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨ
ɯɨɪɨɞɨɜɢɟɧɫɤɢɜɚɥɫɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɢ  ɨɬ Ɋɚɞɢɧɢ ɜɴɥɧɟɧɢɹɞɨɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɹɜɚɪɢɚɧɬ
ɧɚ Ⱦɹɞɨ ɢ ɪɹɩɚ Ɇɚɥɤɢɬɟ

ɚɪɬɢɫɬɢ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟ
ɤɨɢɬɨɫɚɜɥɨɠɢɥɢɦɧɨɝɨɫɢɥɢ
ɡɚɞɚɩɨɞɝɨɬɜɹɬɬɚɡɢɱɭɞɟɫɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɫɥɭɠɚɜɚɬ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ

Наградените участници в
конкурса "В началото бе словото"
РАЗДЕЛ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Начален етап
1. Мелиса Северинова, 3 клас, ОУ”Св.Св.Кирил и
Методий", с.Нова Черна
2. Албена Стоянова, 4 клас, СУ "Й.Йовков"-Тутракан
3. Андрей Войнов, 3 клас, СУ ”Хр. Ботев" - Тутракан
3. Дилек Хюсеин, 4 клас, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий",
с.Нова Черна
Специална награда: Мартин Караджов, 4а клас, СУ
"Й.Йовков"-Тутракан
Прогимназиален етап
1.Енис Исмаил, 7 клас, ОУ "Стефан Караджа", с. Цар
Самуил
2. Анна Капуджи, 7 клас, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий",
с.Нова Черна
3. Андрей Веселинов, 6б клас, СУ "Й.Йовков"-Тутракан
Специална награда: Тансер Танжур, ОУ”Св.Св.Кирил
и Методий", с.Нова Черна
РАЗДЕЛ – ЛИТЕРАТУРА
Начален етап
1. Надя Драгомирова, 4а клас, СУ "Й.Йовков"-Тутракан
2. Селджан Мехмедова, 4 клас, ОУ”Св.Св.Кирил и
Методий", с.Нова Черна
3. Димана Иванова, 3б клас, СУ ”Хр. Ботев" - Тутракан
Прогимназиален етап
1. Джерен Али, 5 клас, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий",
с.Нова Черна
2. Диляра Кючук, 5б клас, СУ "Й.Йовков"-Тутракан
3. Емирхан Кадер, 6 клас, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий",
с.Нова Черна
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ɋɂɄ 203400701
Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400702
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Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400703
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Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400704
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Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400705
Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400706
Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400707
Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400708
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1
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Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400709
Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ

ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥȾɢɦɢɬɴɪȻɥɚɝɨɟɜʋɈɐɂȾ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɇɟɜɹɧɤɚɆɚɪɢɧɨɜɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɆɚɪɥɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚɌɟɨɞɨɪɨɜɚ
ɌɨɞɨɪɤɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɄɚɪɚɫɬɨɹɧɨɜɚ
ȾɨɪɨɬɟɹɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚȻɚɥɶɨɜɫɤɚ
ȺɧɟɥɢɹɃɨɪɞɚɧɨɜɚɄɚɥɞɚɪɟɜɚ
ɊɨɫɥɚɧɈɪɥɢɧɨɜɋɬɨɹɧɨɜ
ȾɨɛɪɢɧɤɚɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜɚȻɴɪɡɚɥɟɜɚ
ɄɚɬɹɇɢɤɨɥɨɜɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ
ȿɥɜɢɧɋɟɪɝɸɧɇɟɲɟɥɢ-Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɋɭɜɨɪɨɜʋɇɑ
ÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɉɟɬɶɨɉɥɚɦɟɧɨɜɋɬɨɣɱɟɜ
ɇɭɪɞɠɢɯɚɧɄɚɞɢɪɂɛɪɹɦ
Ɂɨɣɤɚɋɩɚɫɨɜɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚ
ɊɨɫɢɰɚɉɚɜɥɨɜɚɄɴɧɱɟɜɚ
ȽɚɥɹɂɜɚɧɨɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɇɢɤɨɥɚɣɆɚɪɢɧɨɜɇɢɤɨɥɨɜ
ɆɚɪɢɣɤɚɐɨɧɟɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
Ɉɝɧɹɧɉɟɬɪɨɜɇɟɰɨɜ
ȽɚɥɹȼɚɫɢɥɟɜɚɊɚɞɨɫɥɚɜɨɜɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
Ɉɛɳɫɴɜɟɬ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɎɟɜɡɢɹɎɟɜɡɢȺɫɚɧ
ɋɢɹɧɚȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɚɑɨɪɛɚɞɠɢɟɜɚ-Ɇɚɪɢɧɨɜɚ
ɐɟɧɤɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚɆɚɪɢɧɨɜɚ
ȾɚɧɢɟɥɚɁɞɪɚɜɤɨɜɚȻɴɱɜɚɪɨɜɚ
ȽɢɧɤɚɄɢɪɢɥɨɜɚɋɬɨɹɧɨɜɚ
ȽɸɥɯɚɧɘɫɟɢɧɆɭɫɬɚɮɚ
ɊɟɞɠɟɛɆɚɯɦɭɞɋɚɥɢɦ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɆɚɪɢɧɨɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ȼɚɧɟɫɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɊɨɫɢɰɚʋɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢ
ɤɥɭɛ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ȾɢɦɢɬɪɢɧɤɚȾɢɦɱɟɜɚȽɢɱɤɨɜɚ
ɆɟɥɟɤɛɟɪɒɭɤɪɢɄɚɫɴɦɧɚɥɴ
ɘɥɢɹɅɸɛɟɧɨɜɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɉɟɬɪɚɧɤɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɑɨɪɛɚɞɠɢɟɜɚ
ɁɞɪɚɜɤɚɋɬɨɹɧɨɜɚȾɚɦɹɧɨɜɚ
ȺɧɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚɆɢɪɱɟɜɚ
ɆɚɪɢɹɇɢɤɨɥɨɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ȾɟɫɢɫɥɚɜɚɂɜɚɧɨɜɚȾɢɦɱɟɜɚ
ɉɟɣɱɨȿɧɱɟɜɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɊɨɫɢɰɚʋɒɚɯɤɥɭɛ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɄɚɥɢɧɤɚɇɟɞɟɥɱɟɜɚȽɪɴɧɱɚɪɨɜɚ
ȾɢɥɹɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ
ɇɢɤɨɥɢɧɤɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚȿɧɱɟɜɚ
ɆɚɪɢɚɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɏɪɢɫɬɨɜɚ
ɏɪɢɫɬɢɧɚɂɜɚɧɨɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɃɨɪɞɚɧɤɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚȽɪɴɧɱɚɪɨɜɚ
ɆɢɯɚɢɥȺɬɚɧɚɫɨɜɅɢɫɤɨɜ
ɆɚɪɝɚɪɢɬɚɇɟɞɟɥɱɟɜɚɊɚɣɤɨɜɚ
ɋɧɟɠɚɧɚɉɟɬɪɨɜɚȾɟɧɟɜɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɋɢɥɢɫɬɪɚʋȺɁɚɤɭɫɜɚɥɧɹ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
Ɇɚɪɢɹɇɢɤɨɥɨɜɚɋɬɨɣɤɨɜɚ
ȼɟɫɟɥɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚȽɟɧɨɜɚ
ȼɟɧɟɥɢɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚȺɧɞɪɟɟɜɚ
ɂɜɟɥɢɧɚɂɜɚɧɨɜɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɋɬɟɮɤɚɏɪɢɫɬɨɜɚȼɴɥɤɨɜɚ
ɋɧɟɠɚɧɤɚɆɚɪɢɧɨɜɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
ȿɥɢɰɚɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜɚɇɢɤɨɥɨɜɚ
ɋɟɦɪɚɘɦɟɪɆɚɯɦɭɞ
ɇɢɤɨɥɚɣȽɟɨɪɝɢɟɜɀɟɥɟɜ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɐɢɛɴɪʋȾɨɦɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɂɜɚɧɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚȽɚɧɟɜɚ
ɆɚɪɱɟɥɚɊɭɫɟɜɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɋɬɨɹɧɉɟɬɪɨɜɇɢɤɨɥɨɜ
ȾɢɦɢɬɪɢɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚȻɚɪɛɭɱɚɧɨɜɚ
Ɇɚɪɢɣɤɚɉɟɬɪɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ȺɧɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚɄɨɥɟɜɚ
ȾɢɦɢɬɴɪɇɢɤɨɥɨɜɊɭɫɱɟɜ
ȿɥɟɧɤɚɉɟɬɤɨɜɚȾɟɧɟɜɚ
ɏɸɥɢɹɋɟɣɮɢɞɢɧɈɫɦɚɧ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧȾȽɋɥɚɜɹɧɤɚɭɥȺ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɋɬɚɧɤɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɐɜɟɬɚɧɚɉɟɬɪɨɜɚɄɢɪɨɜɚ- ɉɟɬɤɨɜɚ
ȼɟɪɨɧɢɤɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚ
ɌɟɨɞɨɪɚɄɪɚɫɢɦɢɪɨɜɚȾɨɣɧɨɜɚ-Ʉɪɴɫɬɟɜɚ
ɊɭɦɹɧɚɂɜɚɧɨɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ȿɦɢɥȾɢɦɢɬɪɨɜɉɟɬɪɨɜ
ɉɟɧɤɚɏɪɢɫɬɨɜɚȺɧɞɪɟɟɜɚ
ɇɟɜɹɧɤɚɂɥɢɟɜɚɇɟɞɟɥɱɟɜɚ
Ⱥɧɤɚɏɪɢɫɬɨɜɚɏɪɢɫɬɨɜɚ
ɝɪ ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥȽɟɨɆɢɥɟɜɋɍɏɪȻɨɬɟɜ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɊɚɞɤɚɋɬɨɹɧɨɜɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
ȿɥɢɰɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɋɟɡɟɥȺɯɦɟɞɨɜɚȻɟɣɬɭɥɚ
ɆɢɥɟɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɇɢɤɨɥɨɜɚ
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ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400710
Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400711
Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400712

ʋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400713

ʋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ʋ
1
2
3
4
5
6
7

Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400714
Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400715

ʋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ʋ
1
2
3
4
5
6
7

Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400716
Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400717

ʋ
1
2
3
4
5
6
7

Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400718

ʋ
1
2
3
4
5
6

Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ
ɑɥɟɧ

ɉɥɚɦɟɧȽɟɨɪɝɢɟɜȺɧɚɱɤɨɜ
ɆɚɪɝɚɪɢɬɚɄɨɥɟɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ȼɢɨɥɟɬɚɂɜɚɧɨɜɚɄɚɰɚɪɫɤɚ
ɂɪɟɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɋɬɨɹɧɋɬɟɮɚɧɨɜɋɬɨɹɧɨɜ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥȽɟɨɆɢɥɟɜɋɍɏɪȻɨɬɟɜ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɌɨɥɝɚȻɟɣɫɢɦɘɫɧɸ
Ⱥɬɚɧɚɫɤɚɂɥɢɟɜɚɉɟɣɱɟɜɚ
ɄɪɟɦɟɧɚȺɧɝɟɥɨɜɚɄɢɪɢɥɨɜɚ
ɄɪɟɦɟɧɚɉɟɬɪɨɜɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚ
ɇɢɤɨɥɚɌɨɞɨɪɨɜȺɤɩɭɧɚɪɥɢɟɜ
ȽɸɪɫɟɫɉɟɬɪɨɜȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ
Ȼɚɫɪɢɋɚɛɪɢɟɜɋɚɛɪɢɟɜ
ɉɪɟɫɢɹɧɋɬɟɮɚɧɨɜɉɟɬɤɨɜ
ɆɚɪɝɚɪɢɬɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚɁɦɟɟɜɚ
ɫȻɟɥɢɰɚɭɥ-ɬɢɦɚɣʋ ɑɢɬɚɥɢɳɟ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɋɢɥɜɢɹɆɚɪɢɧɨɜɚɉɟɬɪɨɜɚ
ȼɚɫɢɥɤɚɊɚɞɟɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɄɚɥɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚȾɚɧɱɟɜɚ
Ⱥɥɛɟɧɚɋɬɨɹɧɨɜɚ Ʌɟɮɬɟɪɨɜɚ
ɇɟɜɹɧɚɆɚɪɢɧɨɜɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚ
ɌɟɨɞɨɪɂɥɢɟɜɌɨɞɨɪɨɜ
ȾɟɬɟɥɢɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɭɥɑɟɪɧɨɦɨɪɟ
ʋ ɑɢɬɚɥɢɳɟ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɂɜɚɧɤɚȿɦɢɥɢɹɧɨɜɚȼɴɥɤɨɜɚ
ɋɜɟɬɨɫɥɚɜɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɏɪɢɫɬɨɜɚ
ɉɟɬɪɚɧɤɚɏɪɢɫɬɨɜɚɉɚɜɥɨɜɚ
ɃɨɪɞɚɧɂɜɚɧɨɜȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ
Ɇɚɪɢɹɋɥɚɜɨɜɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɋɬɨɹɧɤɚɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜɚɄɨɣɱɟɜɚ
Ɋɟɣɯɚɧ Ⱥɫɚɧɇɚɫɭɮ
Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚɉɟɬɪɨɜɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɭɥɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣʋɈɍ
ɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɊɚɡɢɟɆɚɯɦɭɞɋɚɥɢɦ
ɆɚɪɢɣɤɚȽɟɧɱɟɜɚȼɴɥɱɟɜɚ
ɇɢɤɨɥɢɧɚɉɟɬɪɨɜɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɇɟɥɢȼɚɫɢɥɟɜɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚ
Ⱦɹɧɚȿɧɟɜɚȼɟɥɢɤɨɜɚ
ɇɭɪɛɢɧɋɚɥɢɦɘɫɟɢɧ
ɆɚɪɢɹɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚȻɨɛɟɜɚ
ɆɢɧɤɨɁɚɯɚɪɢɟɜɁɚɪɤɨɜ
ȿɪɞɠɚɧɆɟɯɦɟɞɆɟɯɦɟɞ
ɫɋɹɧɨɜɨɭɥɒɟɫɬɚʋɄɦɟɬɫɬɜɨ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
Ɇɚɪɢɣɤɚɏɪɢɫɬɨɜɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɇɟɞɹɥɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ȼɟɧɟɥɢɧɌɨɞɨɪɨɜȼɟɥɢɤɨɜ
ȾɢɦɢɬɴɪȺɬɚɧɚɫɨɜȾɢɦɢɬɪɨɜ
Ɇɚɪɢɹɇɢɤɨɥɨɜɚɋɚɛɚɧɫɤɚ
Ɇɟɹɦɇɢɹɡɢɑɚɤɴɪ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚȺɧɝɟɥɨɜɚ
ɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɭɥȿɞɢɧɚɞɟɫɟɬɚʋ
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɤɥɭɛ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ȺɫɢɟɆɭɪɬɚɡɨɜɚɊɚɦɚɞɚɧ
ɋɭɥɬɚɧɊɭɮɚɞɨɜɚɋɚɛɪɢɟɜɚ
ɂɪɢɧɚɋɬɨɹɧɨɜɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɆɟɥɟɤɛɟɪȺɯɦɟɞɨɜɚɆɟɦɢɲɟɜɚ
ɀɭɥɢɞɟɂɫɦɚɢɥɊɚɦɚɞɚɧ
ɋɚɥɴɮȺɥɢɢɛɪɹɦȼɟɥɢ
ȽɸɥɹɪɊɢɡɨɜɚȺɥɢ
ɊɚɞɤɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɆɭɫɬɚɮɚɆɟɪɞɚɧɋɚɥɢ
ɫȻɪɟɧɢɰɚɭɥɌɪɟɬɚʋ Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɆɟɬɢɧɆɚɯɦɭɞɆɟɯɦɟɞ
ȽɟɨɪɝɢȾɢɦɢɬɪɨɜȽɟɨɪɝɢɟɜ
ȼɚɧɹɌɨɞɨɪɨɜɚɋɚɛɪɢ
ɋɨɧɟɪɆɚɡɹɦɘɫɭɮ
Ⱦɟɧɢɫɥɚɜȼɟɥɢɤɨɜɂɜɚɧɨɜ
ɂɜɚɧɇɢɤɨɥɨɜɄɨɩɪɢɹɧɨɜ
ɇɟɜɢɧɏɚɥɢɥȺɯɦɟɞ
ɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨɭɥɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟʋ
ɑɢɬɚɥɢɳɟȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟ-1940"
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
Ɍɟɨɞɨɪɚɋɜɟɬɥɨɦɢɪɨɜɚɋɢɦɟɨɧɨɜɚ
ɁɞɪɚɜɤɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɋɬɨɹɧɨɜɚ
ɊɭɦɹɧɚɌɨɞɨɪɨɜɚɊɭɫɟɜɚ
Ƚɚɥɢɧɚɐɜɟɬɚɧɨɜɚɇɟɞɟɥɱɟɜɚ
ɃɨɧɤɚɄɨɥɟɜɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ
Ɋɨɫɢɰɚɂɜɚɧɨɜɚɏɪɢɫɬɨɜɚ
ȼɚɫɢɥɤɚɉɟɬɪɨɜɚɊɚɜɚɥɢɟɜɚ
ɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨɭɥɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟʋ
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɤɥɭɛ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚȼɚɫɢɥɟɜɚɇɟɞɟɜɚ
ɋɜɟɬɥɚɆɚɪɢɧɨɜɚɁɦɟɟɜɚ
ȾɟɧɢɰɚȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɆɢɥɢɰɚɋɜɟɬɥɨɦɢɪɨɜɚɌɨɞɨɪɨɜɚ
ȾɟɧɢɰɚɆɢɥɤɨɜɚȽɪɢɝɨɪɨɜɚ
ɂɜɚɧɤɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚȺɧɝɟɥɨɜɚ

7 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400719
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400720
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400721
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400722
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400723
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ
8 ɑɥɟɧ
9 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400724
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400725
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400726
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400727
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ
ɋɂɄ 203400728
ʋ Ⱦɥɴɠɧɨɫɬ
1 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
2 Ɂɚɦɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
3 ɋɟɤɪɟɬɚɪ
4 ɑɥɟɧ
5 ɑɥɟɧ
6 ɑɥɟɧ
7 ɑɥɟɧ

ɋɬɨɹɧɤɚȺɧɝɟɥɨɜɚɇɟɞɟɥɱɟɜɚ
ɫɒɭɦɟɧɰɢɭɥȽɟɨɪɝɢȾɢɦɢɬɪɨɜ
ʋ Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ȾɚɪɢɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɢɱɤɚɉɟɬɪɨɜɚɏɪɢɫɬɨɜɚ
ɋɬɟɮɤɚɊɚɱɟɜɚɂɥɢɟɜɚ
Ʉɨɫɢɋɬɨɹɧɨɜɉɟɬɪɨɜ
ȾɪɚɝɚɧɤɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɇɭɪɚɣɇɚɢɦɁɟɤɟɪɢɟ
ȼɟɥɢɤɨɌɨɞɨɪɨɜɋɬɚɧɟɜ
ɫȼɚɪɧɟɧɰɢɭɥɌɭɬɪɚɤɚɧʋ Ɋɢɬɭɚɥɧɚɡɚɥɚ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɋɬɟɮɤɚɄɭɥɟɜɚɄɪɴɫɬɟɜɚ
ɉɚɧɚɣɨɬɂɥɢɟɜɉɟɬɪɨɜ
ɋɬɟɮɚɧɉɥɚɦɟɧɨɜȾɚɧɤɨɜ
Ɍɚɬɹɧɚȼɚɫɢɥɟɜɚɉɚɧɚɣɨɬɨɜɚ
ɉɥɚɦɟɧɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɉɟɧɱɨɇɟɫɬɨɪɨɜȺɬɚɧɚɫɨɜ
Ⱦɚɧɚɢɥɋɬɨɹɧɨɜȼɢɱɟɜ
ɫɉɨɠɚɪɟɜɨɢɫȾɭɧɚɜɟɰɭɥȼɬɨɪɚ
ʋ ɑɢɬɚɥɢɳɟ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɇɚɞɟɠɞɚȾɪɚɝɚɧɨɜɚȺɪɚɛɚɞɠɢɟɜɚ
ɆɢɥɟɧɚɉɟɧɟɜɚɅɚɦɛɚɞɠɢɟɜɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɋɥɨɛɨɞɚɧɨɜɚɊɚɱɟɜɚ
ȾɢɦɢɬɴɪɆɚɪɢɧɨɜɉɟɧɟɜ
ɉɥɚɦɟɧɂɜɚɧɨɜɂɜɚɧɨɜ
ɅɢɥɹɧɚɇɢɤɨɥɨɜɚȾɨɧɟɜɚ
Ⱥɧɬɨɧɢɹȼɟɫɟɥɢɧɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɭɥɎɢɥɢɩɌɨɬɸʋɈɍɋɬ
Ʉɚɪɚɞɠɚ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ȿɥɟɧɚɇɢɤɨɥɨɜɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɋɬɟɮɤɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ȻɟɣɬɭɥɚɄɚɞɢɪɇɟɞɠɢɛ
ɂɫɦɟɬɇɢɹɡɢȺɥɧɢ
ɋɚɛɢɯɚɬɋɚɥɢɦɆɟɯɦɟɞɚɥɢ
ȼɟɥɢɤɚɌɪɚɣɤɨɜɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɆɚɪɢɣɤɚɂɥɢɟɜɚɄɨɩɪɢɹɧɨɜɚ
ɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɭɥȾɨɱɨɆɢɯɚɣɥɨɜʋ
ɑɢɬɚɥɢɳɟ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ȺɞɟɦɒɭɤɪɢȺɞɟɦ
ɋɬɨɹɧɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚɋɢɦɟɨɧɨɜɚ
ɇɚɞɟɠɞɚɇɢɤɨɥɨɜɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɇɚɪɝɢɥɟɊɚɢɦɋɸɥɟɣɦɚɧ
ȼɟɫɢɥɟɆɟɯɦɟɞɊɟɞɠɟɛ
ȾɟɫɩɢɧɚȾɟɧɟɜɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɂɜɟɥɢɧɚɂɜɚɧɨɜɚȽɨɝɨɜɚ
ȼɟɧɰɢɫɥɚɜȼɟɫɟɥɢɧɨɜɆɢɪɱɟɜ
ɋɚɛɪɢɟɂɫɥɹɦɊɚɢɦɨɜɚ
ɫɌɴɪɧɨɜɰɢɭɥɉɴɪɜɚʋ ɑɢɬɚɥɢɳɟ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɉɟɬɪɚɧɤɚȻɨɹɧɨɜɚɂɜɚɧɨɜɚ
ȼɟɫɟɥɢɧɚȼɟɥɢɤɨɜɚɉɟɬɤɨɜɚ
ɒɟɧɨɥɒɟɮɤɟɬɨɜɇɟɡɢɪɨɜ
ɌɟɨɞɨɪɚɌɨɞɨɪɨɜɚɇɟɝɪɹɧɨɜɚ
Ɇɚɪɹɦɘɫɟɢɧɘɦɟɪ
ȼɟɧɤɨȾɢɦɢɬɪɨɜɏɪɢɫɬɨɜ
ɌɟɨɞɨɪɌɨɞɨɪɨɜȺɩɪɨɡɹɧɨɜ
ɫȺɧɬɢɦɨɜɨɭɥɉɴɪɜɚʋɄɦɟɬɫɬɜɨ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ȾɢɦɢɬɪɢɧɤɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɊɚɲɟɜɚ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪɋɬɟɥɢɹɧɨɜɇɢɤɨɥɨɜ
ɂɜɟɥɢɧȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜȾɨɛɪɟɜ
ɋɬɨɹɧɤɚɁɚɧɱɟɜɚɋɬɨɹɧɨɜɚ
ȽɸɥɹɣɆɟɯɦɟɞɘɫɟɢɧ
ɆɟɯɪɢɛɚɧɆɸɦɸɧȺɤɴ
ȻɨɠɢɞɚɪɉɟɬɪɨɜɄɪɴɫɬɟɜ
ɫɐɚɪɟɜɞɨɥɭɥɉɟɬɚʋ ɑɢɬɚɥɢɳɟ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɇɟɜɹɧɤɚɂɜɚɧɨɜɚ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɉɥɚɦɟɧɋɬɟɮɚɧɨɜȾɚɧɤɨɜ
ȽɟɨɪɝɢɄɨɫɬɨɜɂɜɚɧɨɜ
Ƀɨɪɞɚɧɤɚɉɟɧɱɟɜɚɂɜɚɧɨɜɚ
Ɇɚɪɢɹɧɉɟɧɟɜɂɜɚɧɨɜ
ɐɜɟɬɚɧɆɚɪɝɚɪɢɬɨɜɅɸɛɨɦɢɪɨɜ
ɉɟɬɴɪɃɨɪɞɚɧɨɜɉɟɬɪɨɜ
ɆȻȺɅ-ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɆɚɪɢɧɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜȽɪɴɧɱɚɪɨɜ
ɂɥɤɨɋɬɟɥɢɹɧɨɜɑɚɤɴɪɨɜ
Ⱦɨɧɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚɉɟɬɪɨɜɚ
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɌɨɲɤɨɜɐɚɤɨɜ
Ⱦɚɪɢɧɚɇɢɤɨɥɨɜɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɆɚɪɢɧɂɜɚɧɨɜȾɪɚɝɚɧɨɜ
ɋɟɦɪɚɋɟɥɹɣɞɢɧɄɸɬɸɤɥɢɟɜɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ³
Ɍɪɢɬɟɢɦɟɧɚ
ɊɚɦɢɟȻɚɫɪɢȼɢɞɢɧɥɢ
ȿɥɟɧɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚɉɚɧɚɣɨɬɨɜɚ
ȼɟɫɟɥɚɇɢɤɨɥɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ɄɚɩɤɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ
ȽɟɨɪɝɢȼɚɫɢɥɟɜȾɢɦɢɬɪɨɜ
ɇɢɤɨɥɚȽɟɨɪɝɢɟɜȾɹɧɤɨɜ
ȿɦɢɥɢɹȽɚɥɢɧɨɜɚɄɚɥɱɟɜɚ

В гнездото на българския
патриотичен дух и самоотверженост

Анастасия ЯКОВА
ɚ ɩɨɪɟɞɟɧ ɩɴɬ ɟɤɫɤɭɪɡɢɚɧɬɢɬɟ ɨɬ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɤɴɦ
Ⱥɝɟɧɰɢɹ Äɋɚɥɜɢɧɢɹ ɩɨɟ ɧɚ
ɩɴɬ  Ʉɚɦɟɥɢɹ Ɂɥɚɬɚɧɨɜɚ
ɜɢɧɚɝɢ ɢɡɛɢɪɚ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɩɨɥɟɡɧɢ ɞɟɫɬɢɧɚɰɢɢ ȼ
ɫɥɴɧɱɟɜɨɬɨ ɭɬɪɨ ɩɨɟɯɦɟ ɩɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɚɫɴɛɢɬɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚɧɚɛɴɥɝɚɪɢɧɚ
ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨ ɫɟ ɩɨɜɢɲɢ ɨɬ
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɧɢɬɟɩɟɫɧɢɤɨɢɬɨɫɟ
ɡɚɩɹɯɚɨɬɬɭɪɢɫɬɢɬɟɋɩɟɫɧɢ
ɫɬɢɝɧɚɯɦɟɞɨɩɴɪɜɢɹɩɚɦɟɬɧɢɤ
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ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ ɝɟɪɨɣɫɬɜɨ 
ɜɪɴɯ ɒɢɩɤɚ ɉɨɤɥɨɧɢɯɦɟ ɫɟ
ɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ
ɛɟɡɫɬɪɚɲɧɢɝɟɪɨɢɱɧɢɛɨɣɰɢ
ɡɚɳɢɳɚɜɚɥɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɡɟɦɢɫɛɟɡɩɪɢɦɟɪɟɧɝɟɪɨɢɡɴɦ
ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɭɫɤɨɬɭɪɫɤɚɬɚ
ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɧɚ ɜɨɣɧɚ ɩɪɟɡ
ɝɉɪɨɞɴɥɠɢɯɦɟɩɴɬɹɤɴɦ
ɄɚɥɨɮɟɪɄɚɪɥɨɜɨɢɋɨɩɨɬɢ
ɩɨɫɟɬɢɯɦɟ ɤɴɳɢɬɟɦɭɡɟɢ ɧɚ
ɬɟɯɧɢɬɟɜɫɟɨɬɞɚɣɧɢɱɟɞɚ
ȼɰɟɧɬɴɪɚɧɚɝɪɚɞɄɚɥɨɮɟɪ
ɫɟ ɢɡɞɢɝɚ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɢɹɬ
ɩɚɦɟɬɧɢɤ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɪɟ-

ɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪ ɢ ɩɨɟɬ ɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ Ʉɴɳɚɬɚ ɜ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɟ
ɪɨɞɢɥɢɠɢɜɹɥȻɨɬɟɜɟɜɢɧɚɝɢ
ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɝɨɫɬɢ ɑɭɜɫɬɜɚɲ
ɬɪɟɩɟɬɫɚɦɨɤɚɬɨɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɲɱɟɜɴɪɜɢɲɩɨɫɬɴɩɤɢɬɟɧɚ
ɜɟɥɢɤɢɹ ɛɴɥɝɚɪɢɧ ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ
ɟɢɡɥɢɲɧɨɞɚɱɭɟɲɨɳɟɞɭɦɢ
ɡɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɥɸɛɨɜ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨɜɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɬɚɛɨɪɛɚ
ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɨɞɢɧɚɬɚ
Ɂɚɩɨɡɧɚɜɚɦɟɫɟɫɴɫɫɧɢɦɤɢɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɧɚɧɟɝɨɜɨɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɢ ɫɟ ɧɚɫɥɚɠɞɚɜɚɦɟ ɧɚ
ɜɴɡɪɨɠɞɟɧɫɤɢɹ ɞɭɯ ɧɚ ɞɨɦɚ
ɤɴɞɟɬɨ ɩɨɟɬɴɬ ɟ ɡɚɤɴɪɦɟɧ ɫ
ɩɟɫɧɢɬɟ ɧɚ ɦɚɣɤɚ ɫɢ ɋɜɟɠɞɚɦɟ ɝɥɚɜɢ ɩɪɟɞ ɩɚɦɟɬɧɢɤɚ
ɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɟɤɴɦɞɪɭɝɚɬɚ
ɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹ
ɉɪɢɫɬɢɝɚɦɟ ɜ Ʉɚɪɥɨɜɨ ɢ
ɩɨɫɟɳɚɜɚɦɟ ɤɴɳɚɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝ
ɧɚɲɜɟɥɢɤɛɴɥɝɚɪɫɤɢɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪ ȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ ɍɸɬɧɨ
ɩɨɞɴɪɠɚɧɚɬɚ ɤɴɳɚ ɤɚɬɨ ɱɟ
ɥɢɫɚɦɚɝɨɜɨɪɢɡɚɦɚɣɤɚɬɚɧɚ
ɝɟɪɨɹ ɛɪɚɬɹɬɚ ɢ ɠɢɜɨɬɚ ɧɚ
ɜɟɥɢɤɢɹ ɛɴɥɝɚɪɢɧ ɇɟɝɨɜɚɬɚ
ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɨɫɬ ɢ ɩɨɫɜɟɬɟɧɢɹɬɠɢɜɨɬɡɚɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɨɬɨɫɦɚɧɫɤɢɹ
ɝɧɟɬɤɚɪɚɯɨɪɚɬɚɞɚɫɜɟɠɞɚɬ
ɩɨɝɥɟɞɢɞɚɫɟɡɚɦɢɫɥɹɬɡɚɜɟɥɢɱɢɟɬɨɧɚɞɟɥɨɬɨɧɚɝɟɪɨɹɋ
ɜɴɥɧɟɧɢɟɪɚɡɝɥɟɠɞɚɦɟɤɢɱɭɪɚ
ɨɬɨɬɪɹɡɚɧɚɬɚɤɨɫɚɢɞɴɥɝɨɧɟ

ɨɬɤɴɫɜɚɦɟɨɱɢɨɬɬɚɡɢɱɚɫɬɢɰɚ
ɧɚ ɫɜɟɬɟɰɚ Ɂɚɩɚɦɟɬɹɜɚɦɟ
ɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɫɴɫɫɧɢɦɤɢ
ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɟɩɴɬɹɢɫɴɜɫɟɦɫɤɨɪɨɩɪɢɫɬɢɝɚɦɟɜɋɨɩɨɬ
ɋɚɦɢɹɬɩɴɬɜɋɪɟɞɧɨɝɨɪɢɟɬɨ
ɦɢɧɚɜɚ ɤɪɚɣ ɤɴɳɚɬɚ ɧɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɹɛɴɥɝɚɪɫɤɢɩɨɟɬɫɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɧɞɭɯɂɜɚɧȼɚɡɨɜ
ɋɩɢɪɚɦɟɢɪɚɡɝɥɟɠɞɚɦɟɡɚɰɜɟɬɟɧɢɹɬɞɜɨɪɨɬɤɨɣɬɨɥɴɯɚ
ɧɚɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟɢɫɩɨɦɟɧɢɡɚ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ȼɚɡɨɜɢ ȼ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɫɟɪɚɠɞɚɬɞɟɰɚɨɬ
ɬɹɯ ɞɜɟ ɦɨɦɢɱɟɬɚ ɫɟɫɬɪɢ ɢ ɄɨɫɢɬɟɧɚɅɟɜɫɤɢ
ɨɫɟɦ ɦɨɦɱɟɬɚ ɂɡɪɚɫɬɜɚɬ ɜ
ɬɨɡɢ ɨɛɲɢɪɟɧ ɞɜɨɪ ɩɨɞ ɝɪɢɠɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ
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ɤɴɞɟɬɨ ɫɟ ɨɬɞɚɜɚ ɧɚ ɩɨɟɡɢɹ за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɫɬɜɨ Ɍɭɤ ɧɚɩɢɫɜɚ № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
ɩɪɨɱɭɬɢɬɟ Äȿɩɨɩɟɹ ɧɚ ɡɚɛɪɚ- на собственика на имота И.П.Д. от гр.Тутракан.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно изисɜɟɧɢɬɟ ɉɪɹɩɨɪɟɰ ɢ ɝɭɫɥɚ
ɢɞɪȼɋɨɮɢɹɝɨɨɛɹɜɹɜɚɬɡɚ кванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
Äɇɚɪɨɞɟɧɩɨɟɬ´
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
Следва продължение

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

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОЕКТ
„Енергийна ефективност в образователната
инфраструктура в гр.Тутракан”
Договор № BG16RFOP001-2.001-0014-C01/15.09.2016 г.
Община Тутракан организира заключителна
пресконференция и официална церемония за
откриване на реновираните обекти във връзка
с изпълнението на проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в
гр. Тутракан” по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0012.001-0014-C01/15.09.2016 г.", на който е бенефициент.
Проектът се реализира със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020,
Приоритетна ос 2: «Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони», процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони”. Общата
стойност на проекта е 937 351,80 лв.
Пресконференцията и официалната церемония

за откриване ще се състои на 22.05.2019 г., от
11:00 ч., в Общински център за извънучилищни
дейности.
Главната цел на проекта е повишаване на
енергийната ефективност на обществените
сгради - ОЦИД и ДГ "Патиланчо", в опорните
центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система и осигуряване на подходяща
и рентабилна образователна инфраструктура в
гр.Тутракан.
Поканени за участие в горепосоченото събитие са представители на общинска администрация Тутракан, служители в ОЦИД и ДГ
"Патиланчо", родители на деца посещаващи
детската градина и ОЦИД, Управляващия орган
по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г., изпълнители по проекта.

„Този документ е създаден в рамките на проект "Eнергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0012.001-0014-C01/15.09.2016 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019
г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава,
че със Заповед №РД-04-863/10.05.2019 г. (публикувана на
сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg)
е открит публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
земеделскa земя, съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ, находящи
се в землището на град Тутракан, а именно поземлен имот с
идентификатор №73496.504.139 по КККР на град Тутракан,
местност „Зад болницата”, с площ от 0,988 дка/деветстотин
осемдесет и осем кв.м./, четвърта категория, с начин на трайно
ползване „за земеделски труд и отдих”.
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на
1 004,00 лева /хиляда и четири лева/.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента)
от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена се внася в срок
в срок до 16:00 часа на 27.05.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-863/10.05.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след
предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности" - стая №32 на Община Тутракан или на
тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/
bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат
тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен
носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община
Тутракан) в срок от 10.05.2019 г. до 16:00 на 27.05.2019 г.,
срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на
касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-863/10.05.2019 г.
Търгът ще се проведе на 28.05.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
04.06.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 10.00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 27.05.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен
плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника
и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая №32.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

16 -22.05.2019 г.

В СУ „Христо Ботев“ - Тутракан:

Състезание по първа
Интерактивен урок за светите братя долекарска помощ

навечерието на празника на
славянските първоучители,
с учениците от 1а клас и
г-жа Людмила Трушева, проведохме в училищната библиотека
интерактивен урок, посветен на Св.
св. Кирил и Методий.
Малките първокласници проследиха филми, които обогатиха
знанията им за живота и делото
на солунските братя. Научиха кога

В

е сътворена нашата азбука и как
постепенно глаголицата е заместена
от кирилицата, която е създадена
в Преславската книжовна школа в
началото на Х век от техните ученици. Не ще забравят повелята от
филма „Свещената азбука - Заветът
на Св. св. Кирил и Методий“, която
ни призовава да бъдем благодарни
за великия дар, който ни е даден.
Впечатли ги филм, който ги запоз-

на с единствения в света музей на
азбуката ни - „Дворът на Кирилицата“ - „събрал духа на един смел
и горд някога народ, дал словото на
славянската цивилизация".
Слушаха стихотворението "На
Кирил и Методий" от Иван Давидков, изпълнено от третокласници
на Хуманитарна гимназия "Св. св.
Кирил и Методий" в град Добрич,
както и песента „Ден прославен“ по

"Букет - 2019" празник на талантите

жествено слово/театър" и
"Изобразително изкуство".
Празника уважиха

текст от Добри Войников и музика
от композитора Димо Бойчев.
Чрез верижно четене момичетата
и момчетата от 1а клас прочетоха
всенародно признатия „Химнъ на
Св. св. Кирилъ и Методи“, който на
15 май 1892 г. преподавателят по
френски език в Русенската мъжка
гимназия Стоян Михайловски написва. Възторжено стихотворение
с първи стих „Върви, народе възродени…“.
Учениците от 1а клас са много
любознателни. Отговаряха бързо и
правилно на поставените въпроси.
Видяха изработени книжки от по-големи ученици за светите братя. Разпознаха ликовете на Св. св. Кирил
и Методий, Св. Климент Охридски
и Св. Цар Борис. Разказаха какво
знаят за нашата азбука и нейните
създатели. Чувстваха се уверени
в уменията си да четат. Пролича
стремеж към самоусъвършенстване
на изказа при четенето на глас.
С упоритост и голямо старание
първокласниците постигнаха много
добри резултати. Четоха стиховете с
желание. Убедена съм, че римите им
помагат да запомнят текста и лесно
да го следят с поглед. Преживяхме
заедно емоционални мигове, които
се надявам да стимулират интереса
им към четенето.
Анка КОЗАРЕВА

а 10 май се проведе годишният формат на общинското състезанието
по първа долекарска помощ, организиран от Общински съвет на
БЧК - Тутракан и Местната комисия
за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Събитието
откри председателят на общинската червенокръстка организация
- Сенами Рашид. То бе уважено от
представители на Областния
младежки съвет на БЧК водени от Светослав Димитров,
които демонстрираха своите
знания и умения пред всички.
Участваха три отбора - СПИ с.
Варненци, СУ "Христо Ботев"
и СУ "Йордан Йовков". Под
зоркото око на комисия в
състав Ана Петрова - гл. сестра на МБАЛ-Тутракан, Донка
Григорова - старша сестра от
ЦСМП и Светослав Димитров
от Обл.МС на БЧК, отборите
показаха своите умения по
оказване на първа помощ
на пострадали от счупване
на крак, ръка, тазобедрена
става и др. Те преминаха
през два етапа - теоретичен
и практически.
За поредна година поНевин Хасан, Ерай Кадир бедител в надпреварата бе
- областен председател отборът на СУ "Христо Ботев"
на МДПС.
- Тутракан, второто място бе

Н

за СПИ-Варненци и с минимална
разлика - трети останаха СУ "Йордан Йовков".
С Поздравителен адрес от Областния съвет на БЧК - за всеотдайна, дългогодишна работа като
доброволец и безкористна дейност
в полза на групи с най-висок риск
от бедност и социално изключване,
бе удостоена Виолета Любенова.
МКБППМН осигури награди и
почерпка за всички участници.

Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8
„България в усмивките и
в културата на етносите и
на толерантността" - под
това мото, на 12 май, в
тутраканското село Тър-

новци се проведе общинският кръг на Четвъртото
издание на конкурсите „Букет“ 2019/2020. Инициативата се осъществява под
патронажа на почетния председател на
ДПС д-р Ахмед Доган.
Таланти от цялата община Тутракан
показаха талант в
няколко категории:
"Музикално изкуство"
с подкатегории "Инструментални из пълнения" и "Вокални
изпълнения" (групови
и индивидуални); "Танцово изкуство"; "Худо-

oбластният лидер на ДПССилистра Насуф Насуф,
народният представител
от ДПС Рамадан Аталай,
Филиз Хюсменова - евродепутат, Левент Мемиш зам.-председател на МДПС,

Областният кръг на конкурса ще се проведе през
есента, а националният
със заключителен концерт
през м.април 2020 г.
Снимки:
Toлга КАНТАРОВ

Честит рожден ден
и да почерпят:

ɦɚɣɌɟɨɞɨɪɚɇȿȽɊəɇɈȼȺɤɨɧɞɭɤɬɨɪɮɢɪɦɚɌȺɌ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣɆɚɪɢɣɤɚɅȺɁȺɊɈȼȺɋɬɫɱɟɬɨɜɨɞɢɬɟɥɈɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɦɚɣɇɟɥɢɧɋȺɅɂɆɆɥɟɤɫɩɟɪɬɄɚɧɰɟɥɚɪɢɹɧɚɤɦɟɬɚ
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɦɚɣɌɨɞɨɪɤɚȺɇȽȿɅɈȼȺɋɬɟɤɫɩɟɪɬɆɄȻɉɉɆɇɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣɐɜɟɬɟɥɢɧɚɄɊȺɋɂɆɂɊɈȼȺɌɎȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚ-

ɞɨɫɬɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣȾɚɧɚɢɥɊȺȿȼȼɢɄɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣɉɟɬɪɚɧɤɚɇɂɄɈɅɈȼȺɑɢɫɬɚɱɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣɉɥɚɦɟɧɆȺɊɂɇɈȼɄɦɟɬɧɚɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
 ɦɚɣ  ɇɚɬɚɥɢɹ ɆȺɇɑȿȼȺ ɒɤɨɥɚ ɩɨ ɤɢɬɚɪɚ ɇɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ɦɚɣ  Ƀɨɚɧɧɚ ɂȼȺɇɈȼȺ ɌɎ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɇɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

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.

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

