РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
утра

ТУТРАКАН

за общините Тутракан, Главиница, Ситово

Вестникът
е основан през 1962 г.
ISSN 2534-9058

Брой 40

Година LVIII

10 - 16 октомври 2019 г.

Цена 0.70 лв.

Избори за общински съветници и кметове 2019 - Платени публикации

Ще водя позитивна кампания Коалиция "БСП за България" откри
Старт на
предизборната
кампания на
д-р Димитър
Стефанов,
кандидат за
кмет на община
Тутракан,
издигнат от
Инициативен
комитет с
председател
д-р Любомир
Бойчев
а музикален фон - инструментал изпълнен
от Ричи Блекмор от
"Рейнбоу", в присъствието
на членове на Инициативния комитет и граждани
д-р Димитър Стефанов
благодари за подкрепата
и пожела в предизборния
период да се води една позитивна кампания.
на стр. 5

Н

предизборната си кампания

а 7 октомври в заседателната зала на клуба на БСП
в Тутракан бе официално
открита предизборната кампания
на кандидата за кмет Данаил
Николов, кандидатите за общински съветници и кандидатите за
кметове на Кметства.
"БСП за първи път показва, че
е отворила вратите си към обикновените хора - към гражданите.
Защото в нашата листа имаме 50%

Н

гражданска квота - хора, които
досега не са били политически
ангажирани към нито една партия - каза в обръщението си към
присъстващите Данаил Николов.
- Което говори много - тези млади
хора са припознали единствено
нас - БСП - като алтернатива да
реши проблемите и заедно да
градим бъдещето на Тутракан.
Затова първо искам да благодаря
на новите хора, които влязоха в

листата от гражданската квота,
а също благодаря на твърдото
ядро, на партийците, които са в
листата. Опитът трябва да върви
с младостта! Подреждането в
листата е по най-демократичния
начин. Общинското ръководство на
БСП-Тутракан се събра и с таен вот
с комисия се направи подреждането й. Така че, оттук нататък - глас
народен - глас Божий."
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РЕГИОН

НОВИНИ
СРЕЩА "ЗА ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ"
ɋɪɟɳɚɪɚɡɝɨɜɨɪ ɧɚ ɬɟɦɚ ÄɁɚ ɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ
ɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ ɩɟɬɴɤ ɨɬ
ɱɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȼɧɟɹɳɟɜɡɟɦɚɬɭɱɚɫɬɢɟ
ɚɤɚɞ ɋɬɟɮɚɧ ȼɨɞɟɧɢɱɚɪɨɜ ɚɤɚɞ Ƚɟɨɪɝɢ Ɇɚɪɤɨɜ ɢ ɂɜɚɧ
Ƚɪɚɧɢɬɫɤɢɉɨɜɪɟɦɟɧɚɫɪɟɳɚɬɚɳɟɫɟɨɛɫɴɠɞɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɭɱɟɧɢɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɰɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɰɢȼɴɡ
ɝɥɟɞɢ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ТУТРАКАН
НА КОНФЕРЕНЦИЯТА "МЕЖДУ ДУНАВ И
ЧЕРНО МОРЕ"
ɇɚɨɤɬɨɦɜɪɢɜɝɪɒɭɦɟɧɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɉɴɪɜɚɤɨɧ
ɮɟɪɟɧɰɢɹ ÄɆɟɠɞɭ Ⱦɭɧɚɜ ɢ ɑɟɪɧɨ ɦɨɪɟ´ ɨɬ ɬɟɦɚɬɢɱɧɚɬɚ
ɩɨɪɟɞɢɰɚÄȻɴɥɝɚɪɢɹɫɤɪɢɬɚɚɪɬɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹ´
ɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬɮɢɪɦɚÄɄɉɉɪɚɞɚɤɲɴɧ³
ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɜ ɧɟɹ ɳɟ ɜɡɟɦɟ
ɭɱɚɫɬɢɟɥɢɱɧɨɢɝɠɚɇɢɤɨɥɢɧɚȺɧɝɟɥɤɨɜɚȼɫɴɛɢɬɢɟɬɨɫɴɫ
ɫɜɨɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɢɞɟɢɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɳɟɜɡɟɦɚɬɭɱɚɫɬɢɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɦɭɡɟɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɄɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
ɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢȾɚɧɢɟɥɚɂɜɚɧɨɜɚɭɪɟɞɧɢɤɉɊ
ɜɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ
   ɈȻɊȺɁɐɂ ɈɌ ȻɘɅȿɌɂɇɂɌȿ ɁȺ ȽɅȺɋɍȼȺɇȿ  ɇȺ
ɋȺɃɌȺɇȺɈɂɄɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɬ ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨ ɨɬ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ 
 Ɇɂ  ɨɬ  ɝ ɧɚ ɐɂɄ ɢ ɩɢɫɦɨ ɫ ɂɡɯʋ Ɇɂ
 ɝ ɧɚ ɐɂɄ Ɉɛɳɢɧɫɤɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɨɦɢ
ɫɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧɩɭɛɥɢɤɭɜɚɫɤɚɧɢɪɚɧɢɤɨɩɢɹɧɚɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɩɟɱɚɬɧɢɨɛɪɚɡɰɢɧɚɛɸɥɟɬɢɧɢɬɟɡɚɝɥɚɫɭɜɚɧɟɜɢɡɛɨ
ɪɢɬɟɡɚɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɰɢɢɡɚɤɦɟɬɨɜɟɧɚɝ
ɆɨɠɟɬɟɞɚɝɢɧɚɦɟɪɢɬɟɧɚɟɚɞɪɟɫRLNFLNEJPL
ИЗЛОЖБА НА ГЪЛЪБИ В ТУТРАКАН
На 12 октомври (събота) от 10:00 часа във физкултурния салон на СУ „Христо Ботев” ще бъде открита
ежегодната изложба-конкурс на спортни и декоративни
гълъби, организирана от клуб „Тутракански вятър” и
Община Тутракан.
ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТПУСКА СРЕДСТВА ЗА
БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ДОМАТИТЕ
Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа
от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите. Средствата са
осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална
програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta
absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Ресурсът е утвърден с решение на
УС на ДФ „Земеделие”.
Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец. Размерът на субсидирането
ще покрива до 100% от цената на закупените препарати и средства
за борба с вредителя, нf не може да надхвърля сумата от 2500 лв./
хектар с ДДС.
Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия
- земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ
от най-малко 1 дка (0.1 хектара). Градинарите трябва да представят
декларация за наличие на доматен молец в парниците си, както и
предписания от областните дирекции по безопасност на храните
(ОДБХ) за унищожаване на вредителя. Предстои изготвяне и утвърждаване на указания за прилагане на държавната помощ.
НАЦИОНАЛНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ
До 18 октомври животновъдите ще получат първия транш по
схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързани
с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална
помощ за овце-майки и кози-майки, обвързани с производството
(ПНДЖЗ) за Кампания 2019. УС на ДФЗ-РА одобри общ финансов
ресурс за плащанията до 35 630 208 лв.
Утвърдените средства по схемата за Преходна национална помощ
за говеда, необвързана с производството за 2019 г. са в размер до
19 398 940 лева. По втората схема овцевъди и козевъди ще получат
общо до 16 231 358 лева.
КРИМИНАЛЕ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɟ ɡɚɫɟɱɟɧ ɞɚ ɲɨɮɢɪɚ ɩɨɞ ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɞɪɨɝɚɚɜɤɨɥɚɬɚɦɭɫɚɨɬɤɪɢɬɢɧɚɪɤɨɬɢɰɢɇɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɜɫɟɥɨɁɚɮɢɪɨɜɨɦɴɠɴɬɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɈɩɟɥ³
ɤɨɝɚɬɨ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɝɨ ɫɩɪɟɥɢ ɡɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɋ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɛɢɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨ ɱɟ ɬɨɣ ɲɨɮɢɪɚ
ɫɥɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɤɚɧɚɛɢɫɢɚɦɮɟɬɚɦɢɧɚɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɚɜ
ɤɨɥɚɬɚɦɭɛɢɥɢɧɚɦɟɪɟɧɢɝɪɚɦɚɨɬɜɬɨɪɚɬɚɞɪɨɝɚɆɴɠɴɬ
ɟɨɬɤɚɡɚɥɟɞɚɞɚɞɟɤɪɴɜɧɚɩɪɨɛɚɁɚɞɴɪɠɚɧɟɡɚɫɪɨɤɞɨ
ɱɚɫɚɩɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ȼɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨȻɨɝɞɚɧɰɢɩɨɠɚɪɜɫɭɯɢɬɪɟɜɢɨɛɯɜɚɧɚɥ
ɢɭɧɢɳɨɠɢɥɫɢɫɬɟɦɚɡɚɤɚɩɤɨɜɨɧɚɩɨɹɜɚɧɟȿɤɢɩɧɚɉɪɨɬɢ
ɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤȽɥɚɜɢɧɢɰɚɭɫɩɹɥɞɚɩɨɬɭɲɢɩɥɚɦɴɰɢɬɟ
ɩɪɟɞɢɞɚɡɚɫɟɝɧɚɬɤɚɣɫɢɟɜɚɝɪɚɞɢɧɚɜɛɥɢɡɨɫɬ
ɄɚɣɫɢɟɜɚɝɪɚɞɢɧɚɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɟɥɨɄɨɥɚɪɨɜɨɢ
ɞɤɚɰɚɪɟɜɢɰɚɤɪɚɣɫɟɥɨȾɨɥɧɨɊɹɯɨɜɨɫɚɫɩɚɫɟɧɢɨɬɨɩɨ
ɠɚɪɹɜɚɧɟɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɬɟɤɢɩɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɡɜɟɧɨ
 Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ɍɟ ɛɢɥɢ ɡɚɫɬɪɚɲɟɧɢ ɨɬ ɝɨɪɹɳɢ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞ
ɫɬɜɟɧɚɛɥɢɡɨɫɬɫɭɯɢɬɪɟɜɢɢɫɬɴɪɧɢɳɚɧɨɫɥɟɞɧɚɦɟɫɚɬɚ
ɧɚɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟɳɟɬɢɧɟɫɚɞɨɩɭɫɧɚɬɢ
Ȼɟɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ ɳɟɬɢ ɫɟ ɪɚɡɦɢɧɚɥ ɩɨɠɚɪ ɜɴɡɧɢɤɧɚɥ
ɜɤɚɪɨɫɟɪɢɹɬɚɧɚɬɨɜɚɪɟɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɩɪɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚ
ɨɝɧɟɜɢɪɚɛɨɬɢɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɁɚɩɚɥɢɥɢɫɟɧɚɦɢɪɚɳɢɬɟɫɟ
ɜɤɚɪɨɫɟɪɢɹɬɚɞɴɪɜɟɫɧɢɨɬɩɚɞɴɰɢɧɨɦɟɫɬɧɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɝɢ
ɡɚɝɚɫɢɥɢɩɪɟɞɢɞɚɨɛɯɜɚɧɚɬɤɚɦɢɨɧɚ

10 - 16.10.2019 г.

17-та церемония за връчване на награди по
повод Международния ден на правото да знам

ɈɬɥɢɱɟɧɢɬɟɫɧɚɝɪɚɞɢɩɨɩɨɜɨɞɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɞɟɧɧɚɩɪɚɜɨɬɨɞɚɡɧɚɦɫɟɩɬɟɦɜɪɢ

рограма Достъп до Информация връчи годишни награди за принос в
областта на свободата на информация по случай Международния
ден на правото да знам - 28 септември. Церемонията се проведе в
Литературен клуб „Перото“ – НДК,
София. И тази година тя бе открита с песента "Дишай", посветена на
празника.
Наградите за 2019 година се
връчват в шест категории.
В Категория "Гражданин, използвал най-активно правото си
на информация" награда „Златен
ключ” бе присъдена на Светлозар
Алексиев, София за изключителна
последователност и упоритост в
използването на Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ), включително водене на
съдебни дела срещу откази, чрез
което успя да повиши прозрачността на Столична община по редица
важни и актуални въпроси като
организацията на пътното движение, контрола на търговските
обекти в Южния парк, ремонта на
ул. „Граф Игнатиев“ и др.
С Почетна грамота бяха отличени Свилен Димитров и неформална група "Протест Силистра"
за последователното и упорито
използване на ЗДОИ, включително съдебно дело и налагане на
глоба за неизпълнение на съдебно
решение на кмета на община
Силистра, за получаване отчетите
по изразходването на 670 000
лв. за озеленяване от общината.
Получените над 200 страници са
разпространени във Фейсбук и
социалните мрежи.
В категория "Неправителствена организация, упражнявала
най-активно правото си на достъп до информация" награда

П

„Златен ключ” се присъди на
Български хелзинкски комитет
за систематичното и последователно използване на ЗДОИ,
включително водене на съдебни
дела, за събиране на данни от
съдебната практика за убийства
на жени в България. Данните са
оповестявани в годишните доклади на БХК, отразявани от медиите
и са използвани в подкрепа на
предложения за законодателни
изменения за криминализиране на
домашното насилие. През 2019 г.
БХК систематизира и картографира данните в платформата ubita.
org – специален сайт, съдържащ
база данни със съдебната практика по дела за убийства на жени,
инфографики и лични истории на
жени-жертви на насилие.
В категория "Най-добра журналистическа кампания, свързана
с правото на достъп до информация" награда „Златен ключ”
получи Илия Вълков, списание
„Клуб Z” за дългогодишно, активно, последователно и резултатно използване на процедурите
по ЗДОИ, включително защита
на правото на информация в
съда, за разследване на актуални
теми от обществен интерес. През
последната година отрази кои
медии какви суми са получили
по европейски програми от влизането на България в ЕС, което
има отношение към свободата на
изразяване и независимостта на
медиите, както и пръв съобщи сумата, която данъкоплатците щяха
да заплатят при т.нар. данъчната
амнистия за вероизповеданията.
Почетни грамоти получиха
Александра Маркарян, OFFNews
-за разследването, което разкри
порочни практики при надпланов
прием на ученици в Софийската

математическа гимназия и в
резултат на което се стигна до
нормативни промени за по-строги
изисквания и гаранции срещу
заобикалянето на класирането
при прием на петокласници в
елитни училища, както и Лъчезар
Лисицов, Flagman.bg за последо-

2018 г. в 17 министерства, администрацията на Министерския
съвет и Държавна агенция „Електронно управление“, с конкретни
препоръки и срокове за изпълнение за повече прозрачност и публичност и достъп до информация.
Почетна грамота получи Областна администрация Благоевград за високото ниво на активна
прозрачност, което институцията
поддържа от години и ефективното изпълнение на задълженията
по ЗДОИ.
В категория"Институция, която
не изпълнява задълженията си
по ЗДОИ и нарушава правата на
гражданите" Антинаграда „Катинар” се присъжда на Министерство на околната среда и водите
(МОСВ) за влошаване на практиките по предоставяне на достъп
до информация и по-конкретно
за отказите да предостави достъп
до разрешения, които МОСВ е
издало на въглищни централи
да изгарят отпадъци за експериментални цели - информация,
свързана със здравето и живота
на хората.
„Срамота” получава Българска агенция по безопасност на
храните, заради системния отказ
да дава информация по важни
за обществеността теми. Едни
от последните са за договора
с фирмата, която събира такса
дезинфекция на Граничен кон-
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вателно и резултатно използване
на ЗДОИ, включително воденето
на съдебни дела, за получаване на
информация от Прокуратурата на
Република България и Народното
събрание.
В категория "Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за
граждани" награда ”Златен ключ”
бе присъдена на Сметната палата
на Република България за одита
на изпълнението „Прозрачност и
публичност в дейността на държавната администрация и достъп
до обществена информация“ за
периода 1 януари 2016 – 30 юни

тролно-пропусквателен пункт
"Капитан Андреево“, както и за
информация относно методите
на контрол при обезвреждането
на животински трупове.
В категория "Най-абсурден и/
или смешен случай за достъп
до информация" Антинаграда
„Вързан ключ” се присъжда на
Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество
- за неотговаряне на заявления за
достъп до обществена информация и множеството съдебни дела,
заведени от журналисти срещу
мълчаливите й откази.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 7 октомври 2019 г.
1 машинен оператор, пресевна машина, няма изискване
за заемане, обект на работа с.Нова Черна
2 санитари, основно образование
1 учител по български и руски език – висше педагогическо образование, специалност – български и руски език
2 продавач – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа
1 библиотекар, висше образование, библиотечно –
информационни науки и архивистика
4 шивачки, без образование, желателно е предишен
опит
1 лекар, висше образование, специалност „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 букмейкър – без изискване за образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ОТВОРЕНА ПОКАНА
ПО ПРОГРАМА “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,
НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Областен информационен център – Силистра се състоя
информационна среща за
представяне на отворена
първа покана за нaбиране
на проектни предложения по
Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“
по Програма „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“,
финансирана по Финансовия
механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г.
Програма PA 14 „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“
се фокусира върху ролята
на културата и културното
наследство като ресурси
за местно и регионално
развитие. Резултат 2 „Подобрен достъп до култура
и изкуства“ ще подкрепи
проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески

В
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събития, фестивали, изложби и инициативи, които
ще съживят периферните
пространства, ще вдъхнат
нов живот в по-малки градове и села и не на последно
място – ще привлекат и
ангажират нови публики.
Допустими кандидати по
настоящата процедура са
всички нетърговски организации, публични или частни
(музеи, галерии, библиотеки
и читалища), както и неправителствени, установени като юридически лица
в България, включително
общини, чиято принципна
дейност се осъществява в
културния или творческия
сектор.
Минималният размер на
безвъзмездната финансова
помощ (БФП) на едно проектно предложение е 50 000
евро, а максималният – 200
000 евро.
За публични организации
БФП е до 100%, а за непра-

вителствени организации
– до 90%, като в съфинансирането може да бъде
включен и остойностен

доброволен труд.
Крайният срок за кандидатстване е до 23:59 часа
на 03.12.2019 година чрез
електронната система
ИСУН 2020.

Срещата прерасна в работна дискусия, в която
присъстващите се включиха активно и зададоха
своите въпроси относно
допустимостта им като
бенефициенти и проектни
идеи, коментирани бяха
различни казуси и примери от практиката. Също
така бяха споделени полезни практически съвети
относно подготовката на
проектите, допустимите
дейности, както и попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.
Областен информационен
център – Силистра е част
от националната мрежа от
информационни центрове
за популяризиране на Eвропейските структурни
и инвестиционни фондове
(ЕСИФ), регламентирана
от Закона за управление
на средствата от ЕСИФ.
Центърът функционира в
рамките на проект на Об-

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

За Общо събрание
на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа"
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал.
1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на
УС от 25.09.2019 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 15.10.2019 г. от
16:00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес:
гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4, /Заседателна
зала/, при следния
Дневен ред:
1. Определяне размера на годишния членски внос за
2020 г.
2. Запознаване на членовете на ОС с изпълнението
на стратегията за водено от общностите на местно
развитие.
3. Приемане на годишен бюджет за 2019 г. на СНЦ
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
4. Разни.
На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно,
ако на него присъстват повече от половината от
всички членове на Сдружението или техни пълномощници.
(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието
се отлага с един час по-късно при същия дневен ред,
на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.
От Управителния съвет

На 10 октомври 2019 година (четвъртък) от 17:30 ч.
в залата на Общински съвет -Тутракан ще се проведе
информационна среща във връзка с представяне на
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност
в периферните райони-3” на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.
В рамките на срещата ще бъдат разисквани условията за кандидатстване, допустимите дейности за
финансиране и допустимите за енергийно обновяване
обществени и многофамилни жилищни сгради, както
и реда за кандидатстване.
За информация:
Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти” в Община Тутракан
тел.: 0879835809

Годишен ръст от 10 % на електронните
фактури отчита ЕНЕРГО-ПРО

ад половин милион елек- платени повече от 5,5 милиона
тронни фактури са из- сметки за електрическа енергия и
пратили компаниите от допълнителни услуги. Дружествата
групата ЕНЕРГО-ПРО Варна за очакват положителната тенденция
периода януари – август 2019, в полза на електронните операции
което означава, че средномесеч- да се запази. За първите осем мено повече от 67 хиляди клиента сеца на тази година с тези методи
получават безхартиени сметки за са заплатени близо 4 милиона
електричество. В сравнение със месечни задължения.
същия период от последните три
ЕНЕРГО-ПРО напомня на своите
години, компанията е реализирала клиенти, че освен изключителръст от 25 % или средно 10 % на но важните екологични ползи,
годишна база. Изчислено е, че за използването на електронните
да бъде произведена една харти- канали за получаване на данъчни
ена фактура, съставена средно от документи и обслужване на разедна страница, в атмосферата се плащания е модерен, удобен и леемитира около 50 гр. въглероден сен начин за цялостно управление
диоксид. Така за една година на комуналните услуги.
компанията, благодарение на
Повече информация за предлаклиентите си, предпочели нехар- ганите от компанията методи на
тиен вариант, успява да спести плащане можете да намерите на
на природата минимум 37 тона следните уеб страници:
от вредния газ и да „спаси“ близо
https://www.energo-pro.bg/bg/
900 дървета.
Nachini-na-plashtane-StopanskiПо отношение на извършвани- klienti
щина Силистра, финансиран те от клиентите плащания, през
https://www.energo-pro.bg/bg/
по Оперативна програма изминалата година безкасово са Nachini-na-plashtane-Bitovi-klienti
„Добро управление” 20142020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ПОКАНА

Съобщение

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 28/07.10.2019 год.

Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла
на чл.131, че е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План
за застрояване /ИПЗ/ само в обхвата на поземлен имот
с идентификатор №73496.506.9, местност: "Баша”
от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-18-06/04.02.2008 г. на ИД на АГКК, имот
извън строителните граници на населеното място,
при влязъл в сила ПУП-ПЗ, одобрен с Решение №895 от
16.09.2011 г. на Общински съвет Тутракан, с който
се предвижда изграждане: "Градска пречиствателна
станция за отпадни води - ГПСОВ и доизграждане на
канализационна мрежа в гр.Тутракан”.
С изменението на действащия ПУП-ПЗ се заменят
дадените задължителни линии на застрояване с ограничителни, като са спазени отстоянията от имотните
граници.
Одобрената устройствена зона се запазва.
Възложител на проектите е Община Тутракан.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация, ул.
”Трансмариска” №31, стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
Инж. Магдалина ИЛИЕВА
- зам.- кмет на Община Тутракан,
временно изпълняваща длъжността кмет,
съгласно Заповед №РД-04-1427/20.09.2019 год.

Н

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,
12:30,13:40, 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 11:45
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
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Избори за общински съветници и кметове 2019 - Платени публикации

Коалиция "БСП за България" откри предизборната си кампания
от стр. 1 ки ден: учениците, а и ние възрастните, сме една обездвижена нация
- в нашия живот липсва масовият
спорт. Да - в града ни има клубове
- по шахмат, по водни спортове, по
борба, по волейбол, и на клубно
ниво определена част от децата
и от възрастните намират своята
реализация. Но масовият спорт такъв, какъвто го знаем отпреди
години, който раждаше професионалистите и ги пращаше в професионалните клубове - отсъства.
Затова аз мисля, че ние, като екип,

Своите идеи какво е необходимо
и е възможно да се направи за Тутракан и общината през следващите
4 години споделиха кандидатите за
общински съветници и кметове на
Кметства.
Дарина ИВАНОВА, кандидат за
общински съветник: - Като педагог,
след 10-годишно отсъствие от сферата на образованието, виждам проблеми, които стоят пред училищата
и пред родителите. Жестокият бич

на нашето съвремие е демографският срив. Факт е, че все още в
общината има училища с паралелки
под минимума и Общината дофинансира тези паралелки. Факт е, че
и в града вече имаме паралелки,
които се дофинансират и работят
с ученици под минимума. Аз ще
кажа нещо, което за много колеги,
примерно, ще прозвучи като ерес:
трябва да се огледа образователната
схема в Общината и да се вземе едно
оптимално решение - да видим как
тя ще се развива занапред. Това
може да стане след една дискусия в
училищната колегия в 5-те училища
в общината и да се види как ще се
оптимизират училищните общности.
Не говоря за откриване или за закриване на училища, а просто трябва
да се види най-оптималния вариант.
Ще кажа това, което виждате все-

който се надява, че ще управлява
общината в следващите 4 години,
трябва да помислим за спортната
инфраструктура в общината. А като
човек, който се е занимавал доста с
европейски проекти, искам да кажа,
че има големи възможности, които
дават шанс на общини като нашата,
с недостатъчен финансов ресурс, да
обновят, да подобрят инфраструктура, обучение и др. Мисля, че МИГ-ът
е малко използван в това отношение
и трябва да се обърне внимание на
тези програми, които позволяват на
общини с ранга на нашата да могат
да привличат евросредства на територията си. Според мен, общината,
със своето местоположение, трябва
да търси чуждестранни инвестиции,
а не само български.
Като общински съветници, искам

да кажа, че първото нещо, което
трябва да направим, като влезем в
Общинския съвет, е да разгледаме
наредбите, да видим кои от тях имат
нужда от актуализация във връзка с

кмет на с.Шуменци и за общински
съветник: - Бивш кмет на с. Шуменци
съм. Кандидатствам отново за кмет
на селото, тъй като хората, изявяват
желание отново да подкрепят моята

моментното състояние на Общината
и да ги направим такива, които да
вършат работа и на гражданите,
защото Общината е за това - да
обслужва гражданите и бизнеса, защото той е този, който ще разкрива
работните места.
Христо БАНОВ, кандидат за кмет
на с.Белица и в листата с общински
съветници от гражданската квота:
- Да има мобилни аптеки по селата,
защото това е голям проблем за
старите хора, а също и да се възстанови Домашен социален патронаж.
Европейски проекти трябва да
има и по селата, за да може да се
развиват и задържат младите хора.
Имаше футбол в Белица, а вече няма
футбол. Имаме само една спортна
зала. Във всяко населено място сигурно има зала или игрище - някаква
инфраструктура, която трябва да се
реновира и да започне да функционира пак. Или пък младежки клубове - за шах, също тенис на маса се
играе в нашето село. Трябва някакво
развитие на хората. Аз си мисля, че в
Тутракан може да се направи закрит
плувен басейн.
Симеон ДИМИТРОВ, Кандидат за

кандидатура, защото в предишните
периоди съм работил добре за
тях - отнасял съм се с уважение и
почит към съгражданите си, грижил
съм се във всяко отношение за тях.
Представител съм на партия, която е
лява и стои най-близко до хората, до
техните проблеми. Смятам, че мога
да бъда полезен и този мандат, ако
ми гласуват доверие.
Петранка БОЯНОВА, Кандидат
за общински съветник: - От нашата
листа аз, може би, съм с най-дългия
партиен стаж. Била съм партиен
секретар на квартални организации. Близо до пенсионерите съм.
Запозната съм с техните проблеми.
Поддържам предложението да се
възстанови Домашен социален
патронаж, който трябва да обърне внимание на самотните стари
хора извън списъка на социалната
служба, която осигурява обяда
им. Трябва да се обърне внимание
на популацията на кучета. Нощно
време, а и през деня е страшно да
се ходи из града. И трябва и за в
бъдеще да сме по-близо до хората
- така, както сме били и сега, а не
само предизборно да отидем при

тях. Те имат и проблеми, свързани
с улиците, с осветлението и трябва
да ги изслушваме и да им помагаме
с каквото можем.
Красимир ГЕНОВ, Кандидат за
общински съветник: Учител съм в
СУ "Йордан Йовков" вече 26 години. Подкрепям колегите, които се
изказаха преди мен и нашият водач
на БСП, които засегнаха различни
социални проблеми за града ни.
Искам само да допълня: освен
предложенията по инфраструктура
в различните сфери на обществения

защитавам позициите на партията и
на селскостопанските производители. Общинският съвет - той определя
работата на кмета - какво да прави и
как да го прави. На всички сесии се
приемат определени докладни, определени решения, които кметът трябва да изпълнява. Затова дано през
времето на следващия Общински
съвет БСП да има повече съветници,
за да могат те да отстояват по-добре
решенията, които се приемат.
Николай НИКОЛОВ, Кандидат за
общински съветник от гражданската

живот в града ни, тук, може да се
подобри инфраструктурата и благоустройството на самите културноисторически паметници.
А за селата в община Тутракан...
Хайтов е казал много преди нас
"Ако загубим селата, ще загубим
България". Вярвам, че и занапред
ще задържим младите хора, тъй
като те ще помагат с техния принос в
обществено-икономическия живот.
Ралица Венкова - ГЮМИШЕВА,
Кандидат за общински съветник от
гражданската квота: - В горната част
на града е необходимо да се изгради
Детски развлекателен център, в
който и при лошо време майките с
малките деца ще има къде да отидат.
Ангел ИВАНОВ, Кандидат за общински съветник: - Отново съм кандидат за общински съветник, за да

квота: - За първи път участвам в политически проект, защото повечето
ми политически възгледи съвпадат с
БСП. Мисля, че БСП са единствената
алтернатива в момента. Ще мога да
помогна, ако стана общински съветник. Имам големи виждания върху
производството в Тутракан. Работя
от 2006 г. в "Терма". За кратко съм
работил и в "Еконт" в Русе. Мисля,
че европейските проекти, а и всички
други проекти в общината трябва да
се управляват и по-добре. Трябва
да има мониторинг върху тях. Също
така трябва да се помисли върху така
наречената "Индустриална зона". Тя
трябва да се оптимизира. Може и
да се развие още по-добре и да се
привлекат нови производства. Те
ще станат факт в близките месеци
в "Терма".

креативния потенциал и осъзнатост на децата чрез декорация. В
СУ "Йордан Йовков" всяка стая в
началния корпус е със собствена
атмосфера - със свой цвят, който
подхожда на индивидуалния фототапет. Децата учат сред феи и
морски животинки, миди и пеперуди по стените и прозорците. По
тапетите са изписани позитивни
мисли, думи и послания.
С благотворителни инициативи
на учениците и ръководството на
училището бяха събрани 8 600 учители и родители доброволно се Всъщност, целият начален корпус
лева, а през лятната ваканция включиха в ремонтните дейности. е обновен - осем класни стаи плюс
ученическият стол, бюфетът и
двете централни фоайета.
"Огромно "Благодаря" на г-жа
Албена Спърлинг и Фондация
"Изворът на светлината" - каза
още Анелия Калдарева. Тя представи екипа на проекта, на когото
също благодари: координатор и
мениджър на проекта - г-жа Диана
Русева - заместник-директор; декораторът по проекта - г-жа Елена
Николова - старши учител, начален
етап; връзки с обществеността г-жа Маргарита Манолова - главен
учител, начален етап; фотографи
- г-жа Пенка Иванова - старши
учител и г-жа Нели Манчева.
"Не мога да не изкажа благодар-

ност на колегата, който вложи наймного старание и най-много упоритост - това е г-н Аурел Стоянов,
допълни г-жа Калдарева. - Той ни
съветваше във всеки един момент
от проекта. Лично извърши много
от дейностите по проекта. Огромно
"Благодаря", колеги, за това, че
вие ни подкрепихте и че бяхте с
нас през цялото време! Без вас
ние тук - няколко души - нямаше
да направим нищо. Всеки един от
вас даде от себе си, от времето си,
от отпуска си, за да реализираме
тази част от проекта. Огромно
"Благодаря" и на вас, родители! С
много от вас се консултирахме в
момента на дейностите. Така че,
бяхте невероятни. Благодаря и
на стр. 8

Училище "Йордан Йовков" училището на успелите!

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Добре дошли в различното училище, добре дошли в училището на
успелите" - с тези думи се обърна
директорът на СУ "Йордан Йовков"
Анелия Калдарева към всички
присъстващи на официалното
откриване на реализирана първа
част на интериорния проект "Обичам моето училище" на фондация
LightSource Charity („Изворът на
светлината“).
Основателите на фондацията

Албена и Артър Спърлинг бяха
сред гостите. Родената в България
Албена Спърлинг дари в рамките
на проекта на всеки клас тематични тапети с различно съдържание,
които ще бъдат поставени за три
години - времето на реализация
на идеята. Проект „Обичам моето
училище“ на фондация LightSource
Charity има за цел да подкрепи
образованието и да подобри и
осигури комфортна и релаксираща
учебна среда, както и да повиши
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Ще водя позитивна кампания
Д-р Димитър Стефанов, кандидат за кмет на
община Тутракан, издигнат от Инициативен
комитет с председател д-р Любомир Бойчев,
откри предизборната си кампания

от стр. 1 на гражданите" (ВМРОБНД, Български земеделски
съюз, Партия на зелените),
които застанаха зад моята кандидатура за кмет.
Надявам се листата на
Коалицията да се подкрепи

"Радвам се, че точно днес
откриваме предизборната
кампания, защото за мен
е много важен ден. Днес е
Световният ден за защита

Благотворително от Данаил Николов

ɚɧɞɢɞɚɬɴɬ ɡɚ ɤɦɟɬ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢɡ
ɞɢɝɧɚɬ ɨɬ Ʉɉ Ȼɋɉ ɡɚ
ȻɴɥɝɚɪɢɹȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜ
ɩɨɫɟɬɢ Ⱦɟɬɫɤɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɞɚɪɢ ɬɨɩ
ɥɢ ɛɚɧɢɰɢ ɢ ɩɢɬɢ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ
ɩɪɢɞɪɭɠɚɜɚɳɢɬɟ ɝɢ ɦɚɣɤɢ ɢ
ɟɤɢɩɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ Ȼɥɚ
ɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɤɚɭɡɚ Ɍɨɩɴɥ
ɨɛɹɞ ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɨ ɤɪɚɹ
ɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɤɚɬɨ ɜɫɟɤɢ ɞɟɧ
ɧɚ ɨɛɹɞ ɳɟ ɛɴɞɟ ɞɨɫɬɚɜɹɧɚ
ɬɨɩɥɚ ɯɪɚɧɚ  ɫɭɩɢ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɹɫɬɢɹ
ȼ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜɫɢɱɤɢ ɫɟ ɩɨ
ɡɧɚɜɚɦɟɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚɫɚɩɪɢ
ɹɬɟɥɢɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚɪɨɞɧɢɧɢ
ɇɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɜɨɞɢɦ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɤɚɡɚ
Ⱦɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜɩɪɟɞɫɥɭɠɢ
ɬɟɥɢɬɟɧɚȾɟɬɫɤɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɇɢɟɧɟɨɬɢɜɚɦɟɧɚɜɨɣɧɚɚɧɚ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɟ ɢɡɩɢɬɴɬ Ɂɚɬɨɜɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɫɟ ɨɛɟɞɢɧɢɦ ɢ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢɦ

К

ɫɟɫɥɭɱɢɯɚ
Ɋɟɲɢɯ ɞɚ ɢɡɬɴɪɩɹ ɲɚɦɚ
ɪɢɬɟ ɡɚɳɨɬɨ ɚɡ ɠɢɜɟɹ ɢ ɳɟ
ɠɢɜɟɹɜɦɨɹɪɨɞɟɧɝɪɚɞɌɭɬ
ɪɚɤɚɧɄɚɤɜɨɬɨɢɞɚɫɟɫɥɭɱɢ
ɫɥɟɞɢɡɛɨɪɢɬɟɚɡɳɟɩɪɨɞɴɥ
ɠɚ ɞɚ ɪɚɛɨɬɹ ɡɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
 ɛɨɥɧɢɰɚ ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢ
ɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜɢɧɚɝɢ ɳɟ ɢɦɚ ɜ
ɧɚɲɢɹɝɪɚɞ
Ɉɳɟɟɞɧɚɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɚ
ɩɪɨɹɜɚ ɨɫɴɳɟɫɬɜɢ ɤɚɧɞɢɞɚ
ɬɴɬɡɚɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚ
ɤɚɧɨɬɄɉȻɋɉɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜɌɨɣɞɚɪɢ
ɦɟɬɚɥɧɢ ɝɪɚɞɢɧɫɤɢ ɫɬɨɥɚ ɧɚ
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɹ ɤɥɭɛ Ⱦɭɧɚɜ
  ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɜ ɛɥ на животните, а също и
католическия празник на
ɡɚɟɞɧɨɡɚɳɨɬɨɚɤɨɫɟɞɟɥɢɦ Ɋɨɫɢɰɚ
Св.Франциск, който е поɪɟɡɭɥɬɚɬɧɹɦɚ
кровител на животните и
Ɂ ɚ    ɝɨɞ ɢ ɧ ɢ
пазител на природата, каза
ɤ ɚɬɨ ɨɛɳɢɧ
д-р Димитър Стефанов.
ɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ
Благодаря на Инициативния
ɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
комитет - д-р Любомир БойɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹ
чев, Елена Лазарова, Мария
ɫɴɜɟɬ ɩɨɧɟɫɨɯ
Кирякова, Силвия Иванова
ɦɧɨɝɨ ɲɚɦɚ
и Цветелина Георгиева ɪɢ ɩɚɪɬɢɣɧɢ
това са хора, които ми
ɉ ɢ ɬ ɚ ɯ ɚ  ɦ ɟ
вярват и във времето са
ɡɚɳɨ ɪɚɛɨɬɹ
доказали, че са лоялни, че
ɫ ɜɫɢɱɤɢ ɩɚɪ
са добри приятели.
ɬɢɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ще отбележа и един спеɢ ɧɚɫɬɨɹɜɚɯɚ
циален човек, който реши
ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɬɢ
да не напуска България,
ɜ ɨ ɩ ɨ ɫ ɬ ɚ ɜ ɹ ɦ
докато д-р Стефанов не
ɧɚ ɜɫɹɤɚ ɰɟɧɚ
стане кмет. Това е Стив
ɧɚ ɜɫɹɤɨ ɪɟ
Хараламбиев! Искам да воɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛ
дим една позитивна камɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
пания без да накърняваме
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ
достойнството на остаɧɚ ɬɨɜɚ ɱɟ ɚɡ
налите кандидати.
ɫɴɦɩɪɟɝɴɪɧɚɥ
Благодаря и на хората от
ɤɚɭɡɚɬɚ Ɍɭɬ
Коалиция "Алтернативата
ɪɚɤɚɧɧɟɳɚɬɚ

също от гражданите и в
Общинския съвет да влязат
повече съветници от нея."
"Всичко тече, всичко се
променя... Много пъти съм
казвал, че не можем да про-

меняме миналото, учим се
от него. Ние можем само
да променяме бъдещето с
решенията взети днес и
аз смятам, че д-р Димитър
Стефанов натрупа много
опит и потенциал и ще бъде
грях да разпиляваме капитал
и да не дадем възможност
за реализиране на нещо,
което ще бъде от полза за
всички. Затова заставам
зад него." - с тези думи се
обърна и председателят на
Инициативния комитет д-р
Любомир Бойчев. "Единни за
общото бъдеще" е слоганът
на предизборната кампания
на д-р Стефанов, чийто
автор е д-р Бойчев.
"Бях с д-р Стефанов и
продължавам да бъда с него.
Той правилно каза - нека да
спечели умният, честният
- каза Васка Николова пожелавайки му успех.
И още нещо научиха присъствалите на срещата.
Да се кандидатира като
независим за кмет на Тутракан е била заръката на
Красимир Узунов Поручика
(светла му памет) в една
от последните срещи на
д-р Димитър Стефанов
с него.
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τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 701 Ϗϗωυ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
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ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϋϡϳЀώϩϫϯϬϯϣϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϐϦϳϱϡϮϫϡϒϳϦϵϡϮϯϣϡωϣϡϮϯϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϓϯϥϯϱϫϡτϦϯϱϤϩϦϣϡϋϡϱϡϲϳϯЀϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
υϯϱϯϳϦЀϋϯϮϲϳϡϮϳϩϮϯϣϡςϡϬϽϯϣϲϫϡ
ϘϬϦϮ
ώϩϮϡρϮϳϯϮϯϣϡύϩ϶ϯϣϡ
ϘϬϦϮ
υϯϢϱϩϮϫϡϋϯϲϳϡϥϩϮϯϣϡςϻϱϨϡϬϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϬϦϮϡωϣϡϮϯϣϡϓϯϥϯϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ρϬϦϫϲϡϮϥϻϱϐϬϡϭϦϮϯϣυϩϭϩϳϱϯϣ
ϘϬϦϮ
φϣϬϩϮϒϦϱϤϿϮώϦϹϦϬϩ-ύϩ϶ϡϪϬϯϣϡ
τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 702
ϘϩϳϡϬϩϺϦߪώϊσϡϰϷϡϱϯϣߩÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ύϡϱϩϮϦϬϡώϩϫϯϬϡϦϣϡτϡϮϦϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϕϩϬϩϨϟϭϦϱύϴϲϳϡϵϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ύϡϱϩϮϫϡϗϯϮϦϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
τϡϬЀωϣϡϮϯϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩϪϫϡυϩϭϩϳϱϯϣϡύϡϱϩϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϐϩϱϩϮϡρϳϡϮϡϲϯϣϡϠϮϦϣϡ
ϘϬϦϮ
υϯϮϫϡώϩϫϯϬϯϣϡϐϦϳϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϏϤϮЀϮϐϦϳϱϯϣώϦϷϯϣ
ϘϬϦϮ
ϓϩ϶ϯϭϩϱϊϯϱϥϡϮϯϣυϩϭϩϳϱϯϣ
τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 703 ϏϢϺϩϮϲϫϩϲϻϣϦϳÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϕϦϣϨϩЀϕϦϣϨϩρϲϡϮ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ τϩϮϫϡϋϩϱϩϬϯϣϡϒϳϯЀϮϯϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ωϣϡϮϫϡτϯϲϰϯϥϩϮϯϣϡϋϴϬϦϣϡ
ϘϬϦϮ
υϦϮϩϷϡϐϦϳϱϯϣϡϋϱϻϲϳϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϋϱϩϲϳϩϮϡϋϯϲϳϡϥϩϮϯϣϡώϦϥϫϯϣϡ
ϘϬϦϮ
τϿϬ϶ϡϮϟϲϦϩϮύϴϲϳϡϵϡ
ϘϬϦϮ
ϑϦϥϧϦϰύϡ϶ϭϴϥϒϡϬϩϭ
ϘϬϦϮ
ϒϩЀϮϡσϡϬϦϮϳϩϮϯϣϡϘϯϱϢϡϥϧϩϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϑϯϲϩϮϡϓϯϥϯϱϯϣϡϐϦϮϸϦϣϡ
τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 704 ϫϬϴϢߪϑϯϲϩϷϡߩÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ

ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
τϦϱϤϡϮϡωϣϡϮϯϣϡσϯϪϮϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ύϦϬϦϫϢϦϱϙϴϫϱϩϋϡϲϻϭϮϡϬϻ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϟϬϩЀόϿϢϦϮϯϣϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϐϦϳϱϡϮϫϡτϦϯϱϤϩϦϣϡϘϯϱϢϡϥϧϩϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩЀϮρϳϡϮϡϲϯϣϒϳϯЀϮϯϣ
ϘϬϦϮ
υϦϲϩϲϬϡϣϡωϣϡϮϯϣϡυϩϭϸϦϣϡ
ϘϬϦϮ
υϩϭϩϳϱϩϮϫϡυϩϭϸϦϣϡτϩϸϫϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ρϮϫϡϖϱϩϲϳϯϣϡϖϱϩϲϳϯϣϡ
ϘϬϦϮ
σϡϮϦϲϡτϦϯϱϤϩϦϣϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡ
τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 705 ϙϡ϶ϭϡϳϦϮϫϬϴϢÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ

ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϋϡϬϩϮϫϡώϦϥϦϬϸϦϣϡτϱϻϮϸϡϱϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ρϮϮϡσϡϬϦϮϳϩϮϯϣϡϑϡϥϦϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ώϩϫϯϬϩϮϫϡϒϳϦϵϡϮϯϣϡφϮϸϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩϡϮϡτϦϯϱϤϩϦϣϡϖϱϩϲϳϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϖϱϩϲϳϩϮϡωϣϡϮϯϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϤϡϱϩϳϡώϦϥϦϬϸϦϣϡϑϡϪϫϯϣϡ-ϏϲϭϡϮ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩЀώϩϫϯϬϯϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϊϯϱϥϡϮϫϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡτϱϻϮϸϡϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϩϮϫϯψϡ϶ϡϱϩϦϣψϡϱϫϯϣ
τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 706 ψϡϫϴϲϣϡϬϮЀ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ύϡϱϩЀώϩϫϯϬϯϣϡϒϳϯϪϫϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ύϩϬϦϮϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡυϱϴϭϦϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
σϡϮϩϮϡϑϴϭϦϮϯϣϡώϦϥϦϬϸϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ωϣϦϬϩϮϡωϣϡϮϯϣϡτϦϯϱϤϩϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϓϦϭϦϮϴϧϫϡωϣϡϮϯϣϡωϣϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
φϬϦϮϡώϩϫϯϬϡϦϣϡϖϱϩϲϳϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩЀϒϳϯЀϮϯϣϡώϩϫϯϬϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϒϦϭϱϡϟϭϦϱύϡ϶ϭϴϥ
ϘϬϦϮ
ϐϦϳϱϡϮϫϡύϡϱϩϮϯϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 707 υϒϖÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ρϮϦϳϡϒϳϦϵϡϮϯϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϋϱϦϭϦϮϡρϮϤϦϬϯϣϡϋϩϱϩϬϯϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϑϡϥϯϲϬϡϣϕϩϬϩϰϯϣϑϡϥϯϲϬϡϣϯϣ
ϘϬϦϮ
σϬϡϥϩϲϬϡϣϓϯϹϫϯϣϗϡϫϯϣ
ϘϬϦϮ
ύϩϬϦϮϡτϦϯϱϤϩϦϣϡώϩϫϯϬϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϩϬϦϮϡώϩϫϯϬϯϣϡυϡϮϫϯϣϡ
ϘϬϦϮ
φϬϩϷϡϖϱϩϲϳϯϣϡώϦϥϦϬϸϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩϪϫϡϐϦϳϱϯϣϡσϡϲϩϬϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϋϦϱϡϮϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡϘϡϫϻϱϯϣϡ
τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 708 υτߪϒϬϡϣЀϮϫϡߩÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡÊ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϒϳϡϮϫϡυϩϭϩϳϱϯϣϡωϣϡϮϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϒϣϦϳϯϲϬϡϣϡόϿϢϦϮϯϣϡτϦϯϱϤϩϦϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
σϦϱϯϮϩϫϡυϩϭϩϳϱϯϣϡρϳϡϮϡϲϯϣϡ
ϓϦϯϥϯϱϡϋϱϡϲϩϭϩϱϯϣϡυϯϪϮϯϣϡϘϬϦϮ
ϋϱϻϲϳϦϣϡ
ϘϬϦϮ
φϭϩϬυϩϭϩϳϱϯϣϐϦϳϱϯϣ
ϘϬϦϮ
σϦϬϩϸϫϡϋϱϻϲϳϦϣϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϩ϶ϡϩϬρϳϡϮϡϲϯϣόϩϲϫϯϣ
ϘϬϦϮ
ϓϡϮЀϐϦϳϱϯϣϡϑϴϲϦϣϡ
ϘϬϦϮ
υϦϲϩϲϬϡϣϡϗϣϦϳϡϮϯϣϡϐϦϳϱϯϣϡ
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τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 709 ϒϔߪϖϱϩϲϳϯςϯϳϦϣߩÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϒϣϦϳϬϡϋϯϲϳϯϣϡϒϳϯЀϮϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϒϦϨϦϬρ϶ϭϦϥϯϣϡςϦϪϳϴϬϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϠϮϫϡςϯϱϩϲϯϣϡρϮϤϦϬϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ρϮϫϡϒϳϦϵϡϮϯϣϡϋϯϨϡϱϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ψϥϱϡϣϫϡϒϳϯЀϮϯϣϡυϡϭЀϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϐϦϮϫϡωϣϡϮϯϣϡϑϡϪϫϯϣϡ
ϘϬϦϮ
υϦϮϩϲϬϡϣψϬϡϳϫϯϣύϡϱϩϮϯϣ
ϘϬϦϮ
ϓϯϥϯϱϫϡώϩϫϯϬϯϣϡυЀϫϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϩϱϯϲϬϡϣσϡϬϦϮϳϩϮϯϣρϮϤϦϬϯϣ
τϱϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 710 ϒϔߪϖϱϩϲϳϯςϯϳϦϣߩÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϓϯϬϤϡςϦϪϲϩϭϟϲϮϿ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϑϡϥϫϡϒϳϯЀϮϯϣϡτϦϯϱϤϩϦϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϋϱϦϭϦϮϡϐϦϳϱϯϣϡρϳϡϮϡϲϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ρϮϦϳϡρϳϡϮϡϲϯϣϡτϡϮϸϦϣϡ-ϓϯϥϯϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϐϬϡϭϦϮτϦϯϱϤϩϦϣρϮϡϸϫϯϣ
ϘϬϦϮ
σϡϲϩϬϖϱϩϲϳϯϣϊϯϱϥϡϮϯϣ
ϘϬϦϮ
τϿϱϲϦϲϐϦϳϱϯϣρϬϦϫϲϡϮϥϱϯϣ
ϘϬϦϮ
φϣϤϦϮϩφϣϤϦϮϩϦϣϘϡϣϥϡϱϯϣ
ϘϬϦϮ
ϊϯϱϥϡϮϫϡυϯϢϱϦϣϡϖϱϩϲϳϯϣϡ
ϲςϦϬϩϷϡϲϦϫϷϩЀ19 34 00 711 ϘϩϳϡϬϩϺϦÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϒϩϬϣϩЀύϡϱϩϮϯϣϡϐϦϳϱϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ σϡϲϩϬϫϡϑϡϥϦϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϊϯϱϥϡϮϫϡσϦϬϩϫϯϣϡώϦϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ώϦϣЀϮϡύϡϱϩϮϯϣϡϒϳϦϵϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϋϡϬϩϮϫϡυϩϭϩϳϱϯϣϡυϡϮϸϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϐϦϳЀρϮϳϯϮϯϣϡυϯϢϱϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϐϬϡϭϦϮϒϳϦϵϡϮϯϣυϡϮϫϯϣ
ϲώϯϣϡϘϦϱϮϡϲϦϫϷϩЀ19 34 00 712 ϘϩϳϡϬϩϺϦÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
σϡϬϦϮϳϩϮϡτϦϯϱϤϩϦϣϡτϦϯϱϤϩϦϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϒϳϦϵϡϮύϩ϶ϡϪϬϯϣϓϡϢϡϫϯϣ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ωϣϡϮϫϡφϭϩϬϩЀϮϯϣϡσϻϬϫϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϐϦϳϱϡϮϫϡϖϱϩϲϳϯϣϡϐϡϣϬϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩЀϮϡτϦϯϱϤϩϦϣϡςϯϢϦϣϡ
ϘϬϦϮ
φϱϥϧϡϮύϦ϶ϭϦϥύϦ϶ϭϦϥ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩЀϒϬϡϣϯϣϡϐϦϳϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
υЀϮϡφϮϦϣϡσϦϬϩϫϯϣϡ
ϘϬϦϮ
φϬϦϮϡσϦϬϩϫϯϣϡσϡϲϩϬϦϣϡ
ϲώϯϣϡϘϦϱϮϡϲϦϫϷϩЀ19 34 00 713 ϔϸϩϬϩϺϦÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϑϡϨϩϦύϡ϶ϭϴϥϒϡϬϩϭ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ύϡϱϩϪϫϡτϦϮϸϦϣϡσϻϬϸϦϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ώϩϫϯϬϩϮϡϐϦϳϱϯϣϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ώϦϬϩσϡϲϩϬϦϣϡϒϳϦϵϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ςϬϡϤϩϮϐϦϮϦϣϋϯϸϡϮϯϣ
ϘϬϦϮ
ϑϦϭϨϩρ϶ϭϦϥϓϡϱϡϫ
ϘϬϦϮ
ϒϳϯЀϮϫϡϋϯϲϳϡϥϩϮϯϣϡϋϯϪϸϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ώϩϫϯϬϦϳϡρϱϲϦϮϯϣϡωϣϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϒϬϡϣЀϮϫϡρϮϤϦϬϯϣϡωϣϡϮϯϣϡ
ϲϒЀϮϯϣϯϲϦϫϷϩЀ19 34 00 714 ϋϭϦϳϲϳϣϯÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ύϡϱϩϪϫϡϖϱϩϲϳϯϣϡϐϦϳϱϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϋϱϩϲϳϩϡϮτϦϯϱϤϩϦϣϠϫϩϭϯϣ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ώϦϥЀϬϫϡώϩϫϯϣϡσϡϲϩϬϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϑϯϲϩϷϡϓϯϥϯϱϯϣϡρϮϤϦϬϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩЀώϩϫϯϬϯϣϡϒϡϢϡϮϲϫϡ
ϲϐϱϦϲϬϡϣϷϩϲϦϫϷϩЀ19 34 00 715 ϐϦϮϲϩϯϮϦϱϲϫϩϫϬϴϢÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ρϲϩϦύϴϱϳϡϨϯϣϡϑϡϭϡϥϡϮ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ φϬϩϵύϦ϶ϭϦϥρϬϩϹ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ρϪϤϿϬύϴϲϳϡϵϡϒϡϥϻϫ
ϘϬϦϮ
ύϦϬϦϤϢϦϱρ϶ϭϦϥϯϣϡύϦϭϩϹϦϣϡ
ϘϬϦϮ
χϴϬϩϥϦωϲϭϡϩϬϑϡϭϡϥϡϮ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩЀωϬϩϦϣϡτϦϯϱϤϩϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϑϡϥϫϡρϳϡϮϡϲϯϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϒϣϦϳϬϡφϭϩϬϯϣϡύϡϱϩϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
τϿϬЀϱϑϩϨϯϣϡρϬϩ
ϲςϱϦϮϩϷϡϲϦϫϷϩЀ19 34 00 716 ϋϭϦϳϲϳϣϯÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ύϦϳϩϮύϡ϶ϭϴϥύϦ϶ϭϦϥ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ύϴϲϳϡϵϡύϴ϶ϡϱϦϭϟϲϴϵ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ώϦϣϩϮϖϡϬϩϬρ϶ϭϦϥ
ϘϬϦϮ
σϩϬϥϡϮϒϿϬϦϪϭϡϮύϴϱϡϥ
ϘϬϦϮ
ρϭϱϩϦϒϡϬϩϖϿϲϦϩϮ
ϘϬϦϮ
ωϣϡϮώϩϫϯϬϯϣϋϯϰϱϩЀϮϯϣ
ϘϬϦϮ
ύϬϡϥϦϮϖϡϱϡϬϡϮϯϣτϦϯϱϤϩϦϣ
ϲϒϳϡϱϯϲϦϬϯϲϦϫϷϩЀ19 34 00 717 ϘϩϳϡϬϩϺϦÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ύϩϬϩϷϡϒϣϦϳϬϯϭϩϱϯϣϡϓϯϥϯϱϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϋϯϲϳϡϥϩϮϫϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡϓϯϥϯϱϯϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ωϣϡϮϫϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡρϮϤϦϬϯϣϡ
ϘϬϦϮ
τϡϬϩϮϡϗϣϦϳϡϮϯϣϡώϦϥϦϬϸϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϑϯϲϩϷϡωϣϡϮϯϣϡϖϱϩϲϳϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ψϥϱϡϣϫϡτϦϯϱϤϩϦϣϡϒϳϯЀϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ώϡϥϦϧϥϡρϳϡϮϡϲϯϣϡϓϯϥϯϱϯϣϡ
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ϲϒϳϡϱϯϲϦϬϯϲϦϫϷϩЀ19 34 00 718 ϐϦϮϲϩϯϮϦϱϲϫϩϫϬϴϢ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
σϦϬϩϸϫϡϐϦϳϫϯϣϡώϩϫϯϬϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϋϱϡϲϩϭϩϱϒϳϦϬϩЀϮϯϣώϩϫϯϬϯϣ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
υϦϮϩϷϡσϡϬϦϮϳϩϮϯϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
υϦϮϩϷϡύϩϬϫϯϣϡτϱϩϤϯϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
τϩϮϡυϩϭϩϳϱϯϣϡτϦϯϱϤϩϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϒϳϯЀϮϫϡρϮϤϦϬϯϣϡώϦϥϦϬϸϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϩЀϒϳϦϵϡϮϯϣϡϒϳϯЀϮϯϣϡ
ϲϙϴϭϦϮϷϩϲϦϫϷϩЀ19 34 00 719 ϋϭϦϳϲϳϣϯÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
υϱϡϤϡϮϫϡτϦϯϱϤϩϦϣϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϒϳϦϵϫϡϑϡϸϦϣϡωϬϩϦϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϋϯϲϩϒϳϯЀϮϯϣϐϦϳϫϯϣ
ϘϬϦϮ
ϓϦϭϦϮϴϧϫϡϓϯϥϯϱϯϣϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ώϴϱϡϪώϡϩϭψϦϫϦϱϩϦ
ϘϬϦϮ
ϑϴϹϡϮϖϡϬϩϬϖϡϬϩϬ
ϘϬϦϮ
ύϡϤϥϡϬϦϮϡρϮϳϯϮϯϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ϲσϡϱϮϦϮϷϩϲϦϫϷϩЀ19 34 00 720 ϑϩϳϴϡϬϮϡϨϡϬϡÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
τϡϬЀσϡϲϩϬϦϣϡϑϡϥϯϲϬϡϣϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ώϦϬϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡσϡϲϩϬϦϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϐϦϮϸϯώϦϲϳϯϱϯϣρϳϡϮϡϲϯϣ
ϘϬϦϮ
ϓϦϭϦϮϴϧϫϡϐϦϳϫϯϣϡτϦϯϱϤϩϦϣϡ
ϘϬϦϮ
υϩϭϩϳϻϱωϬϩϦϣϑϡϪϸϦϣ
ϘϬϦϮ
ύϩϬϦϮϡρϮϤϦϬϯϣϡυϯϲϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϐϡϮϡϪϯϳωϬϩϦϣϐϦϳϱϯϣ
ϲϐϯϧϡϱϦϣϯϲϦϫϷϩЀ19 34 00 721 ϘϩϳϡϬϩϺϦÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϏϭϩϮϡύϩϳϫϯϣϡϒϳϯϪϫϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ύϩϬϦϮϡϐϦϮϦϣϡόϡϭϢϡϥϧϩϦϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
όϩϬЀϮϡώϩϫϯϬϯϣϡυϯϮϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϑϡϥϯϲϬϡϣϒϡϹϫϯϣϋϯϲϴϬϩϦϣ
ϘϬϦϮ
ςϬϡϤϯϪύϩϱϯϲϬϡϣϯϣϐϡϱϡϲϫϦϣϯϣ
ϲϗϡϱϒϡϭϴϩϬϲϦϫϷϩЀ19 34 00 722 ϔϸϩϬϩϺϦÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
φϬϦϮϡώϩϫϯϬϯϣϡτϦϯϱϤϩϦϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϒϳϯЀϮϫϡώϩϫϯϬϯϣϡϒϩϭϦϯϮϯϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ςϦϪϳϴϬϡϋϡϥϩϱώϦϥϧϩϢ
ϘϬϦϮ
ωϲϭϦϳώϩЀϨϩρϬϩϭ
ϘϬϦϮ
υϦϲϰϩϮϡυϦϮϦϣϡϋϡϬϩϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ωϣϡϮϫϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡϐϦϳϫϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϒϡϢϩ϶ϡϳϒϡϬϩϭύϦ϶ϭϦϥϡϬϩ
ϲϗϡϱϒϡϭϴϩϬϲϦϫϷϩЀ19 34 00 723 ϘϩϳϡϬϩϺϦÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
φϭϩϮϦωϢϱЀϭϕϦϥϡϩϬ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ϒϳϦϵϫϡρϬϦϫϲϡϮϥϱϯϣϡσϡϲϩϬϦϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
σϦϬϩϫϡϓϱϡϪϫϯϣϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
φϹϱϦϵρ϶ϭϦϥϯϣϖϡϪϱϩϦϣ
ϘϬϦϮ
σϦϲϩϬϦύϦ϶ϭϦϥϑϦϥϧϦϢ
ϘϬϦϮ
ωϣϦϬϩϮϡωϣϡϮϯϣϡτϯϤϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϊϯϱϥϡϮϫϡσϦϬϩϫϯϣϡωϤϮϡϳϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ώϡϱϷϩϲϬϡϣωϣϡϮϯϣσϦϬϩϫϯϣ
ϘϬϦϮ
ϒϡϢϱϩϦωϲϬЀϭϑϡϩϭϯϣϡ
ϲϓϻϱϮϯϣϷϩϲϦϫϷϩЀ19 34 00 724 ϘϩϳϡϬϩϺϦÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ωϣϦϬϩϮϡϒϳϯЀϮϯϣϡωϣϡϮϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ σϦϲϦϬϩϮϡσϦϬϩϫϯϣϡϐϦϳϫϯϣϡ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϙϦϮϯϬϙϦϵϫϦϳϯϣώϦϨϩϱϯϣ
ϘϬϦϮ
ϓϦϯϥϯϱϓϯϥϯϱϯϣρϰϱϯϨЀϮϯϣ
ϘϬϦϮ
ϓϦϯϥϯϱϡϓϯϥϯϱϯϣϡώϦϤϱЀϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϡϱϤϡϱϩϳϡϋϯϲϳϡϥϩϮϯϣϡωϣϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
τϿϬЀϪύϦ϶ϭϦϥϟϲϦϩϮ
ϲρϮϳϩϭϯϣϯϲϦϫϷϩЀ19 34 00 725 ϋϭϦϳϲϳϣϯÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ύϡϱϳϩϮϐϬϡϭϦϮϯϣυϡϮϫϯϣ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ ςϯϧϩϥϡϱϐϦϳϱϯϣϋϱϻϲϳϦϣ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϓϯϥϯϱϫϡτϦϯϱϤϩϦϣϡυϩϭϩϳϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ϐϬϡϭϦϮτϦϯϱϤϩϦϣςϡϢϯϣϬϩϦϣ
ύϡϱϤϡϱϩϳϡρϬϦϫϲϡϮϥϱϯϣϡ
ϘϬϦϮ
ύϴϥϱϡϸϦϮϫϯϣϡ
ϲϗϡϱϦϣϥϯϬϲϦϫϷϩЀ19 34 00 726 ϘϩϳϡϬϩϺϦÊ
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ώϦϣЀϮϫϡωϣϡϮϯϣϡϊϯϱϥϡϮϯϣϡ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ τϦϯϱϤϩϋϯϲϳϯϣωϣϡϮϯϣ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϐϦϳϱϡϮϫϡσϦϬϩϫϯϣϡϖϡϥϧϩϢϦϦϣϡ
ϘϬϦϮ
ϊϯϱϥϡϮϫϡϐϦϮϸϦϣϡωϣϡϮϯϣϡ
ϘϬϦϮ
υϦϸϫϯϑϡϸϦϣϐϦϮϦϣ
ύςρό- ϓϴϳϱϡϫϡϮϲϦϫϷϩЀ19 34 00 727
υϬϻϧϮϯϲϳϣ
ωϭϦϰϱϦϨϩϭϦϵϡϭϩϬϩЀ
ϫϯϭϩϲϩЀϳϡ
ϐϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ψϡϭ-ϰϱϦϥϲϦϥϡϳϦϬ
ϒϦϫϱϦϳϡϱ
ϘϬϦϮ
ϘϬϦϮ

ϑϡϨϣϩϤϯϱϒϳϦϵϡϮϯϣϋϴϭϡϮϯϣ
ϒϳϦϵϫϡϖϱϩϲϳϯϣϡσϻϬϫϯϣϡ
σϦϲϦϬϡώϩϫϯϬϯϣϡσϡϲϩϬϦϣϡ
ύϩϤϬϦϮϡυЀϮϫϯϣϡωϣϡϮϯϣϡ
ύϡϱϩϪϫϡωϬϩϦϣϡϋϡϰϱϩЀϮϯϣϡ
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СМЯХ

На прием в президентството: - Защо сте угрижен, господин посланик?
- Откраднаха ми златния
часовник на Вашия прием,
господин Президент.
- Подозирате ли някого?
- Онзи мъж със синия
костюм.
- Даа, това е министърът
на правосъдието. Сигурен
ли сте, че е той?
- Уви, да!
След малко президентът
се връща при посланика:
- Ето Вашия часовник!
- О, министърът сигурно
се е почувствал неудобно?
- Едва ли, той нищо не
усети...
- Пияна гад, кога се прибра?
- В 12 без 5!
- Лъжеш бе, гад, прибра се
в 7 сутринта!
- Ами 12 без 5 , колко е
ма, овцо?!
Това е новият ми мъж!
- А старият къде е?
- Нямате никакви доказа-

Забавна астрология
Македонски
зодиак

телства!
- Докторе, жена ми постоянно кашля. Какво ли не
опитахме, но кашлицата
продължава.
- А с трева опитахте ли?
- Опитахме - кашля и се
хили...
Светла се омъжва за седми път, така че тя влезе
в гражданското с думите:
- За мен, както обикновено!

СУДОКУ

- Госпожо, чантата Ви е
отворена!
- О, много Ви благодаря!!!...
Друг на Ваше място щеше
да ми е взел парите и да е
избягал...
- Че то 18 лева и 23 стотинки пари ли са?

Ентелегентска зодия е те тая. Кой
се е пръкнал у нея се е умен и начетен,
като македонските двама братя Кирил и Методий. Они
чисто сами дваминцата са написали македонската
азбука и са я шитнали на вси славяне книги да четат.
Они са близнаци с едно Наум и с Ангеларий, ама са от
различни тейковци. На везните им е тежка те тая
седмица, оти сите са пошли да изкупуват тутуно от
агаряните. Башка работа ке им се собере, ама не ги
мислете, они са точни и ке се оправат. Викендот ке
го заделят за спанье и понеделнишки па ке са огин.
Огин пламна в Рила планинааааааааа, огин пламна в
рилското небееееееее… Ех бреееееее……

Прибирам се от работа.
Гледам на масата някакви
ластици, викам: - Жено,
пачки пари ли имаме?
- Не скъпи, връзки пресен
лук купих!

ɑɭɞɹɫɟɤɚɤɫɟɩɪɟɜɟɠɞɚɧɚ
ɂɫɤɚɦɞɚɜɡɟɦɟɲɡɚɫɩɨ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ Ʉɨɝɚɬɨ ɩɪɟɬɚɤɚɲ ɦɟɧɨɬɦɟɧɦɨɹɩɢɫɬɨɥɟɬ
ɡɟɥɟɬɨ
ɨɫɬɚɜɢ
ɫɨɤɚ
ɞɚ
ɰɴɪ
 Ɍɚɬɟ ɚɡ ɨɱɚɤɜɚɯ ɞɚ ɩɨ
Вадя селфи стик, а баба
ми вика: - А, браво! Мини и ɰɨɪɢɜɦɟɫɬɨɞɚɝɨɩɭɫɤɚɲɞɚ ɥɭɱɚ ɪɨɥɟɤɫɚ Ɂɚ ɤɚɤɜɨ ɦɢ ɟ
ɲɭɪɬɢ
ɩɢɫɬɨɥɟɬ"
по кьошетата горе...
 ɋɥɭɲɚɣ ɫɢɧɟ ɓɟ ɦɢɧɚɬ
Някакъв мъж изкарал два дни ɝɨɞɢɧɢɦɨɠɟɞɚɫɟɫɥɭɱɢɞɚ
Има хора, които привличат доброто и други, които с любовницата си, а на жена си ɫɟ ɩɪɢɛɟɪɟɲ ɩɨɪɚɧɨ ɢ ɞɚ
привличат злото. А има и бил казал, че е за риба. На връ- ɡɚɜɚɪɢɲɠɟɧɚɫɢɫɥɸɛɨɜɧɢɤ
хора, които привличат само щане към дома си минава през ɂɬɨɝɚɜɚɤɚɤɜɨ"ɓɟɦɭɤɚɠɟɲ
рибарски магазин, за да си купи ɤɨɥɤɨɟɱɚɫɴɬɥɢ
мухите.
един шаран за алиби. Плаща го
Ɉɬɤɚɤɜɨɩɨɱɢɧɚɫɴɩɪɭɝɴɬȼɢ"
Между блондинки: - Зна- и казва на продавача: - Я ми го
ɂɦɚɲɟɦɚɥɤɚɞɭɩɤɚɜɤɨɫ
еш ли докторът ми каза подхвърли през тезгяха.
- Защо?
ɬɸɦɚɫɢ
радостата вест, че съм
- Ами да мога с чиста съвест
 ɋɬɪɚɧɧɨ ɦɨɹɬ ɦɴɠ ɢɦɚ
бременна чакам момченце.
ɦɧɨɝɨɞɭɩɤɢɧɚɤɨɫɬɸɦɚɫɢɚ
- Поздравление! Измисли да кажа, че съм го хванал.

ɧɢɳɨɦɭɧɹɦɚ«
ли име.
ɂɬɚɥɢɚɧɫɤɢ ɛɨɫ ɧɚ ɫɦɴɪ
 Ɇɨɠɟ ɧɨ ɦɨɹɬ ɛɟɲɟ ɜɨ
- Не. Още мисля за баɬɟɧɨɞɴɪɜɢɤɚɫɢɧɚɫɢ
ɞɨɥɚɡ
щиното.

Сканди

Продавам
двустаен апартамент "Възход - 1", ет. 7
Цена по споразумение
За контакти:0888 856 748; 0889 214 437

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Училище "Йордан Йовков" училището на успелите!

ȺɥɛɟɧɚɢȺɪɬɴɪɋɩɴɪɥɢɧɝ

около 73% от повърхността на Земята е покрита с вода - има океани,
реки, езера, морета. И понеже това
е нещо, което се споменава много
малко в живота ни, а вие самите
живеете на брега на Дунав, ние
решихме да направим етажите ви
тематично. Темата на първият етаж
е "Океани", и затова там навсякъде
ще видите всичко, свързано с
морската и океанска енергия. Ще
се запитате защо навсякъде има
такива изображения свързани
със залези, с океани, мидички ще
видите навсякъде, а може би ще
има и вълшебни русалки и морски

звуци? Защото това е първият
етаж. Като отидем на втория етаж,
там темата е "Реките в България".
Другата година ще ви изненадаме
с интериорния дизайн и оттам ще
научите за реките в България и ще
има информационни фризове, а на
третия етаж ще са моретата. Ние
искаме да направим училището
с едно такова озвучаване - може
би за другата година съвсем ще го
вкараме - ще се чува релаксираща
музика, шумът на океана, на морето
и на чайките. Тоест - идеята е освен
визуалния ефект, в училище да го
има и ефектът, свързан със слуха.
И понеже музиката е нещо, което
е много, много важно, и действа
не само на слухово ниво, но и на
емоционално и ментално, ние ще
направим това училище наистина
един малък рай. И искам да благодаря много на тези четири моми-

чета, които направо ме разплакаха
с изпълнението, което на правиха,
защото звукът е нещо, което наистина докосва първо сърцето.
И след това вече виждаме кой го
изпълнява и така нататък. Затова
нека всички заедно да кажем възторжено "Обичам моето училище!"
Успешна екипна работа пожела
на учениците и учителите Артър
Спърлинг, който разказа как е
прекосил океана.
Гостите останаха очаровани и от
изпълненията на група "Щурчета" с
ръководител Антония Камбурова,
група "Слънчева усмивка" с ръководител Доротея Бальовка и Танцова
формация "Дунавска младост" с
ръководител Елена Атанасова.
В края на събитието те посетиха
всички реновирани класни стаи,
където малките ученици с радост
и въодушевление ги посрещнаха.

Най-вкусният фестивал
Ƚɟɪɝɢɧɚɉɚɪ
ɩɚɥɨɜɚɌɚɤɚ
ɫɟɪɟɠɟɦɚɦɚ
ɥɢɝɚɫɤɨɧɟɰ
Ɍɴɪɱɢɥɚɨɬɤɪɢɯɚɮɟɫɬɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
родължавам да твърдя,
че това е най-вкусният
фестивал, вкусен с нещо
различно - мамалигата, която в
други райони на държавата наричат
качамак. Седмото издание на Фестивала се проведе на 5 октомври в
тутраканското село Нова Черна. Той
бе открит с изпълнение на местния
Танцов клуб "Търчила", след което
председателят на Читалищното настоятелство Тодорка Владимирова
и кметът на селото Нехат Ебазер
поздравиха участници и публика.
35 самодейни състави, 15 индивидуални изпълнители и 2 дуета от
областите Силистра, Русе, Велико
Търново, Търговище и Разград
участваха във фестивалната музикална програма. Присъстващите
имаха възможност и да проследят
изпълненията на певците и тан-

П

цьорите, и да научат как се прави
мамалига и, разбира се, да я опитат.
В конкурс "Най-вкусна мамалига" участваха майстори-любители
включително и гости от съседна
Румъния - от Кирнодж и Олтеница.
Те приготвиха и цял чувен с чорба
де пеще (рибена чорба).И цуйка

Избори за общински съветници и кметове 2019
- Платени публикации -

ПРОГРАМА
На кандидатите за Общински
съветници от листата на НФСБ

от стр. 5 но, вълшебно и красиво. Искам да
разкажа за проекта, който толкова
на Община Тутракан, която винаги много харесвам, защото никога
ни е подкрепяла и винаги с как- не сме правили такъв проект. Той
вото може е била нашата опора. се казва "Обичам моето училище",
Огромно "Благодаря"! Надявам обаче всяко училище има тема. Вие
се да продължим съвместните знаете ли темата на този проект?
си дейности, така че успешно да Казва се "Воден свят". Знаете, че

завършим втория и третия етап на
Проект "Обичам моето училище".
"Аз съм много развълнувана,
защото когато виждаш нещо през
един компютър през цялото време
и създаваш интериорния проект
- е едно, а когато го видиш вече
на живо - то е съвсем различно,
сподели с всички Албена Спърлинг.
- Аз знам много добре как изглеждаше това училище и каква беше
атмосферата тук преди и съм много
щастлива, че всички вие сте дали не
само труда и усилията си, но и сърцата си, за да направите това място,
което е вашият втори дом, приказ-
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имаше...
Приготвената мамалига беше
оценявана от компетентно жури с
председател популярният готвач
Иван Звездев.
Да си дойдем на думата - Иван
Звездев! Май не остана човек на
фестивала, който да не пожела да
се снима с него. Що селфита бяха,
що чудо! Но Иван е харабия човек,

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɤɦɟɬɚ
ɇɟɯɚɬȿɛɚɡɟɪ

към всеки с чест и почитания. Той
приготви мамалига с пържолини!
Вкуснотийка! И още - директно се
включва от фестивала в YouTube.
Иван Звездев е чудесен готвач,
това всеки го знае. С много положително впечатление е той от миналогодишното издание на феста,
от тазгодишното - също! Неговият
спомен от нашия край е също перфектен и заради зеленчукопроизводителите от с.Цар Самуил. Връщайки се към столицата, именно от там
Звездев си купил зеле, моркови,
пипер и е приготвил царска туршия,
която станала перфектна благодарение на качествените зеленчуци,
категоричен е той. "И сега като си
тръгвам от тук за Панчарево, ще
спра на това пазарче до пътя и ще си
купя тройно количество зеленчуци!"
Организатор на Фестивала "Мамалига-2019" е НЧ "Васил Йорданов"
в с. Нова Черна. Събитието е част и
от Годишния културен календар на
Община Тутракан.

Ако вие избирателите
гласувате с бюлетина
№8, ние кандидатите за
Общински съветници ще
съдействаме:
1. Ще подкрепим управителя на Общинската болница в
усилията му за запазване на
болницата и нейната дейност за запазване здравето
на хората.
2. Ще съдействаме Общинския поземлен фонд да
използва ресурсите си за
подпомагане на малкия бизнес.
3. Ще настояваме при
гласуване на общинския
бюджет да се създаде Общински фонд и Правилник
към него за изразходване на
средствата за подпомагане
на безпризорни, бедни, пенсионери и инвалиди.
4. Ще съдействаме за подпомагане на демографския
проблем, като всяко второ
дете в детската градина се освободи от такса.
5. Ще настояваме да се създаде Общинско предприятие за преработка на селскостопанска продукция по
примера на Германия и Италия с допитване до населението с предмета на дейност.
6. Редуциране на бизнеса. Целесъобразно да се издават разрешителни за някои дейности.
7. Да се създаде СНЦ /Сдружение с нестопанска
цел/ с посредници, които да имат право да внасят
за разглеждане от Общинския съвет исканията на
жителите на Общината.
8. Ще лобираме имотите общинска собственост
по селата и в града да се отдават на млади хора до
40 г., с тригодишен гратисен период за наемите към
Общината.
9. Ще настояваме капиталовите разходи по селата
да се увеличат. Целта е да се подобрят условията на
живот на живеещите по места.
10. Ще подкрепяме развитието на културата и спорта в Общината.
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОРНАТА ПРОГРАМА
ГЛАСУВАЙТЕ С БЮЛЕТИНА №8!
Нашият девиз е: НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА СМЕ
БОГАТИ, ИСКАМЕ НАРОДЪТ ДА Е БОГАТ!
Водач на листата - Веселин Димитров ГАНЕВ
Георги Василев Димитров
Стефан Пламенов Данков
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɬɨɠɭɪɢ

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

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

10 октомври - Славко СТЕФАНОВ, Общински съветник
14 октомври - Илко СТОЯНОВ, ТС "Дунавска младост",
от ДПС, ОбС-Главиница
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 октомври - Анелия КАЛДАРЕВА, Директор на СУ
15 октомври - Велислава БОЯДЖИЕВА, Спец. ОЦИД,
"Йордан Йовков", Тутракан
Община Тутракан
12 октомври - Людмил СПАСОВ, Ротари Клуб Тутракан
14 октомври - Петковден - Петко, Петка, Петкан,
13 октомври - Тезджан ЮМЕР, Кмет на с. Звенимир, Петкана, Пенка, Пенко, Параскева
община Главиница

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

