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Калина ГРЪНЧАРОВА
рез една витрина, на
главната улица „Трансмариска” в Тутракан, пред погледа човешки

П

ɂɜɟɥɢɧɂɜɚɧɨɜɨɬȻɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɩɟɳɟɪɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɢ
ɊɚɲɢɞȺɩɬɭɥɚɨɬɋɢɬɨɜɨɢɡɫɥɟɞɜɚɯɚɩɪɢɪɨɞɧɚɬɚɞɚɞɟɧɨɫɬ

на стр. 5

Петър Бойчев - в предаването
„Прокудени от бащин край”
Д

иректорът на Исторически музей-Тутракан Петър Бойчев взе
участие в телевизионното
предаване „Прокудени от
бащин край“ по телевизия
СКАТ, което бе излъчено
„на живо” на 12 януари.
Предаването, с водещ на
Стоян Райчевски, е посветено на българите-бежанци
от българското историческо землище, прогонени от
Тракия, Македония, Западните покрайнини, Северна
Добруджа, Мала Азия, намерили спасение в пределите
на днешна България.
Гост в предаването бе и
Радослав Симеонов - глана стр. 3

21 януари – Ден на родилната помощ

Уважаеми лекари и акушерки от
АГО на МБАЛ-Тутракан,

Уважаеми лекари и акушерки от
АГО на МБАЛ-Тутракан,
Бъдете здрави и все така отзивчиви и
отдадени на своето призвание!
Благодаря на всеки един от вас за
благородния принос в раждането на
надеждата, на бъдещето, на доброто!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Приемете искрени поздрави и благодарност за
професионализма ви, за безкористния труд, с който се
пр
борите за всяка първа глътка въздух
и ударите на малките сърчица!

Честит празник!
Нехат КАНТАРОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Честит празник
на лекарите
и акушерките от
АГ-отделение
на МБАЛ-Тутракан!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
ДНЕС В ГЛАВИНИЦА – ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА БЮДЖЕТ 2020
ɉɭɛɥɢɱɧɨɬɨɨɛɫɴɠɞɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬɧɚɛɸɞɠɟɬɡɚɝɧɚ
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɳɟɫɟɫɴɫɬɨɢɧɚɹɧɭɚɪɢɱɟɬɜɴɪɬɴɤ
ɨɬɱɚɫɚɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɇɧɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɪɴɤɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɹɬ
ɩɢɫɦɟɧɨɜɞɟɥɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɢɥɢɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɚɞɪɟɫREVKWLQD#JODYLQLWVDEJɚɡɚɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟɫɬɚɧɨɜɢɳɚ
ɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɨɬɩɭɛɥɢɱɧɨɬɨɨɛɫɴɠɞɚɧɟɳɟɛɴɞɟɫɴɫɬɚɜɟɧ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɤɨɣɬɨɳɟɫɟɜɧɟɫɟɡɚɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɨɬɈɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ
ПРИЕМЕН ДЕН
ɉɪɢɟɦɧɢɹɬɞɟɧɡɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɡɚɦɟɫɬɧɢɤɤɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧȾɚɪɢɧɚɂɜɚɧɨɜɚɟɜɫɹɤɚɫɪɹɞɚɨɬɱɚɫɚ
УДЪЛЖЕН Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА
КАНДИДАСТВАНЕ С ПРОЕКТИ
ɋɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ ɧɚ Ɂɚɦɟɫɬɜɚɳ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ ɍɋ ɧɚ
ɆɂȽȽɥɚɜɢɧɢɰɚ±ɋɢɬɨɜɨɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚȾɨɛɪɭɠɞɚɟɭɞɴɥɠɟɧɩɴɪɜɢɹɬɤɪɚɟɧɫɪɨɤɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɩɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
%*023ɆɂȽÄȽɥɚɜɢɧɢɰɚɋɢɬɨɜɨɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚȾɨɛɪɭɞɠɚ´Äɍɱɚɫɟɡɚɞɚɫɩɨɥɭɱɚ³
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɟ ɡɚ ɩɨɞɛɨɪ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɦɨɳ ɩɨ Ɉɉ
Äɇɚɭɤɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɡɚɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɟɧɪɚɫɬɟɠ³
ɝɱɪɟɡɩɨɞɯɨɞɚȼɨɞɟɧɚɨɬɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɉɴɪɜɢɹɬɤɪɚɟɧɫɪɨɤɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬɧɢɬɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɟɝɱɚɫɚ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɬɟɍɫɥɨɜɢɹɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɫɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɆɂȽZZZPLJJODYLQLWVDVLWRYRRUJ
EJɤɚɤɬɨɢɜɂɋɍɇKWWSVHXPLVJRYHUQPHQWEJ
ɂɁȼɔɇɊȿȾɇɈɈȻɓɈɋɔȻɊȺɇɂȿɇȺɑɂɌȺɅɂɓȿɌɈ
ɇɚɹɧɭɚɪɢɨɬɱɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɢɡɜɴɧɪɟɞɧɨɈɛɳɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɉɨɜɨɞɴɬɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ
ɨɬɩɪɢɟɦɚɧɟɧɚɪɟɲɟɧɢɟɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚ
ɫɩɪɨɟɤɬɤɴɦɆɂȽɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟɢɉɊɋɋ
КАРТИННАТА ГАЛЕРИЯ В ТУТРАКАН
ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ
ɋɥɟɞ ɩɪɢɤɥɸɱɢɥɢɹ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ Ɉɛɪɟɞɧɢɹ ɞɨɦ Ƚɚɥɟɪɢɹ
ɀɟɥɶɨɌɚɱɟɜɤɨɹɬɨɫɟɩɨɦɟɳɚɜɚɬɚɦɨɬɧɨɜɨɨɬɜɚɪɢɜɪɚɬɢ
ɡɚɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ
Ɉɛɧɨɜɟɧɚɬɚɟɤɫɩɨɡɢɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚɜɫɟɤɢ
ɞɟɥɧɢɱɟɧɞɟɧɨɬɞɨɱɢɨɬɞɨɱɚ
ɜɫɴɛɨɬɚɢɧɟɞɟɥɹɫɥɟɞɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɧɚɝɪɭɩɚ
ȼɯɨɞɴɬɟɫɜɨɛɨɞɟɧ
СПИРАТ ПРОВЕРКИТЕ
В СВИНЕВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА ЗАРАДИ АЧС
ȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɞɨɜɬɨɪɨɧɚɪɟɠɞɚɧɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟɩɪɨɜɟɪɤɢɧɚɦɹɫɬɨɜɫɜɢɧɟɜɴɞɧɢɬɟɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɁɚɛɪɚɧɚɬɚɟɪɚɡɩɪɨɞɚɞɟɧɚ
ɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞɧɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚȾɎɁ±ɊȺȼɚɫɢɥ
ȽɪɭɞɟɜɌɹɟɱɚɫɬɨɬɤɪɢɡɢɫɧɢɬɟɦɟɪɤɢɩɪɟɞɩɪɢɟɬɢɨɬɞɴɪɠɚɜɚɬɚɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢɹɢɩɪɟɨɞɨɥɹɜɚɧɟɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨ
ɧɚȺɮɪɢɤɚɧɫɤɚɬɚɱɭɦɚɩɨɫɜɢɧɟɬɟ Ⱥɑɋ 
ɉɪɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɧɚɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟɧɚɦɹɫɬɨȾɎɁɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɳɟɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɡɚɚɤɬɭɚɥɧɚɬɚɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɧɢɹ ɫɚɣɬ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɩɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɧɚɯɪɚɧɢɬɟ ȻȺȻɏ 
ɉɪɟɞɢ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɦɹɫɬɨ ɩɪɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɨɬ ȾɎɁ ɳɟ ɛɴɞɟ ɫɴɛɥɸɞɚɜɚɧɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɬɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬȻȺȻɏɤɚɤɬɨɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɨɧɚɫɜɢɧɟɜɴɞɧɢɨɛɟɤɬɢɬɚɤɚ
ɢɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɧɚɥɨɠɟɧɢɬɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɡɚɩɪɢɞɜɢɠɜɚɧɟɧɚ
ɯɨɪɚɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
КРИМИНАЛЕ
ȻɟɡɤɧɢɠɤɚɝɨɞɢɲɟɧɲɨɮɢɪɚɥɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɫɤɨɣɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɥɞɴɪɜɚɛɟɡɪɟɞɨɜɧɨɩɨɡɜɨɥɢɬɟɥɧɨɇɚɹɧɭɚɪɢɩɨɩɴɬɹɦɟɠɞɭȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɫɟɥɨɐɚɪɟɜ
ɞɨɥɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢɡɚɫɟɤɥɢɦɴɠɚɞɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɟɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ÄɈɩɟɥ³ ɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɩɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɹ ɪɟɞ ɚ ɜ
ɩɪɢɤɚɱɟɧɨɪɟɦɚɪɤɟɤɴɦɤɨɥɚɬɚɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɨɤɨɥɨɤɭɛɦ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɞɨɛɢɬɢ ɨɬ ɝɨɪɫɤɢɹ ɮɨɧɞ ɞɴɪɜɟɬɚ ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɱɟ ɦɴɠɴɬ ɲɨɮɢɪɚ ɛɟɡ ɤɧɢɠɤɚ ɢ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɜ
ɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨɦɭɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ
ɪɟɞɡɚɫɴɳɨɬɨɩɪɨɜɢɧɟɧɢɟ
ɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɇɟɩɪɚɜɢɥɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɧɭɪɟɞɟɩɪɢɱɢɧɚɬɚ
ɡɚ ɩɨɠɚɪ ɜ ɤɭɯɧɹɬɚ ɧɚ ɤɴɳɚ ɜ ɫɟɥɨ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɹɧɭɚɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɈɝɴɧɹɬ
ɭɧɢɳɨɠɢɥ  ɛɢɬɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɭɪɟɞɚ ɨɩɭɲɢɥɢ ɫɟ ɢ ɨɤɨɥɨ 
ɤɜɦ ɫɬɟɧɢ ȿɤɢɩ ɧɚ ɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨɬɭɲɢɥ ɩɨɠɚɪɚ
ɫɩɚɫɟɧɚɟɤɴɳɚɬɚ
ɅɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɈɩɟɥ³ɫɟɡɚɩɚɥɢɥɢɢɡɝɨɪɹɥɧɚɩɴɬɹɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɫɟɥɨɇɨɠɚɪɟɜɨɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚ
ɹɧɭɚɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɤɴɫɨɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɉɨɠɚɪɴɬɟɩɨɬɭɲɟɧɨɬɟɤɢɩɧɚɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤ±
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɉɨɫɬɪɚɞɚɥɢɧɹɦɚ
ɝɨɞɢɲɟɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɫɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɜɟɳɟɫɬɜɚɇɚ
ɹɧɭɚɪɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚɩɪɨɜɟɪɤɚɭɧɟɝɨɛɢɥɚɧɚɦɟɪɟɧɚɫɭɯɚɥɢɫɬɧɚɦɚɫɚɫɬɟɝɥɨɝɪɚɦɚɤɨɹɬɨɪɟɚɝɢɪɚɥɚ
ɧɚɤɚɧɚɛɢɫɩɪɢɧɚɩɪɚɜɟɧɢɹɩɨɥɟɜɢɧɚɪɤɨɬɟɫɬɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨ
ɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪɜɰɟɯɡɚɩɟɥɟɬɢɟɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚɹɧɭɚɪɢɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɜɫɟɥɨɋɢɬɨɜɨɉɪɢɱɢɧɚɬɚɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɧɟɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬɉɨɠɚɪɴɬɤɨɣɬɨɭɧɢɳɨɠɢɥɨɤɨɥɨɤɝɩɟɥɟɬɧɚɦɚɫɚ
ɟɩɨɬɭɲɟɧɨɬɟɤɢɩɧɚɊɋɉȻɁɇɋɢɥɢɫɬɪɚɢɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨɬɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɫɟɥɨɬɨ

16 - 22.01.2020 г.

Иво Христов към ЕК: Българите не искат
страната ни да се превърне в бунище
Евродепутатът призова Комисията за бърза намеса и предложения за
контрол върху търговията с отпадъци в ЕС
ли, бяха задържани от
италианските власти.
Последваха разследвания
в италианските медии,
които свързват този
трафик с местната мафия."
Това заяви в свое изказване по време на първото за тази година
пленарно заседание на
ЕП в Страсбург Иво Христов, член на Групата на
Прогресивния алианс на
социалистите и демократите.
По думите на българския евродепутат международната престъпност се възползва от
свободното движение в
рамките на Европейския
съюз.
"Де факто пътят на
търговията с боклук в
Европа може да бъде и
канал за търговия на
наркотици и други незаконни трафици. Същевременно здравето и
околната среда на българите стават жертва на
ȿɜɪɨɞɟɩɭɬɚɬɴɬɂɜɨɏɊɂɋɌɈȼ
отсъствието на евротрасбург, 14 януари тона отпадъци, пред- пейски механизми за кон- "Преди по-малко назначени за изгаряне в трол", допълва Христов.
от месец над 800 български топлоцентра"Българските гражда-

ни, не искат страната
ни да се превърне в бунище. Затова се обръщам
с призив към представителите на Европейската
комисия за бърза намеса
в случая и предложения
за контрол върху търговията на отпадъци в
Европейския съюз", казва
още Иво Христов.
В края на месец декември 2019 г. евродепутатът отправи и писмени
въпроси към Европейската комисия - кога и
какви стъпки ще бъдат
предприети във връзка
с качеството на въздуха в България, ще бъде
ли страната ни обект
на финансова санкция,
ако бъде установено
системно неспазване на
изискванията относно
качеството на атмосферния въздух, както и
какво смята Комисията
относно практиката да
се внасят отпадъчни суровини от една държава
членка в друга и има ли
ЕК система за контрол
и мониторинг на този
процес.

ɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɨɬɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɟɡ ɦɧɨɟɦɜɪɢ
ɫɚɁɚɩɨɱɧɚɥɢɬɟɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɛɟɡɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɫɚɫɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɹɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟɫɴɫɫɪɟɞɧɨɫɩɟɰɢɚɥɧɨ
ɢɜɢɫɲɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ±
ɍɫɬɪɨɟɧɢɬɟɧɚɪɚɛɨɬɚɦɥɚɞɟɠɢ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɚ 
ɚ ɠɟɧɢɬɟ   Ɂɚɟɬɨɫɬ ɟ
ɨɫɢɝɭɪɟɧɚɧɚɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɧɚ  ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɨɬ
ɨɛɥɚɫɬɬɚ
Ɍɪɭɞɨɜɢɬɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢ ɫɚ
ɨɫɢɝɭɪɢɥɢ ɡɚɟɬɨɫɬ ɧɚ ɩɴɪɜɢɱɧɢɹ ɩɚɡɚɪ ɧɚ  ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɋ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚɞɪɭɝɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɫɚ
ɧɚɟɬɢɩɨɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɡɚɟɬɨɫɬ
ɢ ɫɯɟɦɢ ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɱɨɜɟɲɤɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢª
Ɉɛɳɨ ɨɛɹɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɡ ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ
ɦɟɫɬɚ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢ-

ɫɚɬɚɧɚɞɝɨɞɢɧɚ ɤɴɦɤɪɚɹ
ɧɚɧɨɟɦɜɪɢɫɚ  ɨɬ
ɜɫɢɱɤɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɈɬɬɹɯɛɟɡ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ɫɚ ɧɚɞ  ɧɚ
ɫɬɨ ɚ ɬɟɡɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨ ɢ ɩɨ
ɧɢɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚ
ɉɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɩɪɢɡɧɚɤ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫɚ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ
±  ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɢɢ ±  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ
±
ɋɩɨɪɟɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɨɬ
ɨɛɳɢɹ ɛɪɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɬ ɬɟɡɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨ ɢ
ɩɨɧɢɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɯɨɪɚɬɚ ɫɴɫ ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚɚɜɢɫɲɢɫɬɢɬɟ
±
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɧɚɣɝɨɥɹɦɫɟɡɚɩɚɡɜɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɢɹɬɞɹɥɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟ
ɧɚɞɝɨɞɢɧɢ±ɨɬɜɫɢɱɤɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɬɟɡɢ ɨɬ 
ɞɨɝɨɞɢɧɢɫɚɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟɞɨɝɨɞɢɧɢ±
Ɉɬ ɨɛɳɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɥɢɰɚɬɚɫɧɚɦɚɥɟɧɚɪɚɛɨɬɨɫ“ТГ”
ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɫɚ

С
Картина на трудовия пазар
в Силистренска област
П
ɥɢɫɬɪɚɫɚ
ɉɪɟɡ ɦɟɫɟɰɚ ɬɴɪɫɟɧɟɬɨ
ɧɚɪɚɛɨɬɧɚɫɢɥɚɜɪɟɚɥɧɚɬɚ
ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɟ ɢɡɪɚɡɹɜɚ ɜ
ɡɚɹɜɟɧɢɬɟɨɛɳɨɦɟɫɬɚɜ
ɛɸɪɚɬɚ ɩɨ ɬɪɭɞɚ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ ɧɚɣɦɧɨɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚɫɚɡɚɹɜɟɧɢɨɬ
ɞɴɪɠɚɜɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ  
ɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɳɚɬɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ
 ɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚ  ɫɟɥɫɤɨɬɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ  ɢɞɪ
ɉɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɡɚɟɬɨɫɬ ɢ
ɫɯɟɦɢ ɩɨ Ɉɉ ɊɑɊ ɜ ɛɸɪɚɬɚ
ɩɨɬɪɭɞɚɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɩɪɟɡɧɨɟɦɜɪɢɫɚɡɚɹɜɟɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚ
Ʉɴɦ ɤɪɚɹ ɧɚ ɧɨɟɦɜɪɢ ɜ
ɬɪɢɬɟɛɸɪɚɩɨɬɪɭɞɚɜɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢȾɭɥɨɜɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫɚ  ɤɚɬɨ
ɫɩɪɹɦɨ ɫɴɳɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɡ
 ɝ ɫɚ ɫ  ɩɨɦɚɥɤɨ
Ʉɚɬɨɬɴɪɫɟɳɢɪɚɛɨɬɚɥɢɰɚɫɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɢɡɚɟɬɢ
ɭɱɚɳɢɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
Ɋɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɟ
ɤɚɬɨɧɚɪɚɫɬɜɚɫɩɩɫɩɪɹɦɨ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹ ɦɟɫɟɰ ȼ

ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɧɨɟɦɜɪɢɝ
ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɟ ɩɨɧɢɫɤɨ ɫ  ɩɪɨɰɟɧɬɧɢ
ɩɭɧɤɬɚ ɇɚ ɛɚɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɚ
Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚɩɨɡɚɟɬɨɫɬɬɚɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɡɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɡɚ
ɧɨɟɦɜɪɢɝɟɧɚɫɬɨ
ɢɡɱɢɫɥɟɧɨɤɚɬɨɞɹɥɧɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɜɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɥɢɰɚɤɴɦɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɧɚ
±ɝɨɞɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɩɪɢ
ɉɪɟɛɪɨɹɜɚɧɟ
ɉɨɨɛɳɢɧɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɜɚɛɫɨɥɸɬɟɧ
ɛɪɨɣɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧɞɹɥɢɦɚ
ɫɥɟɞɧɢɹ ɜɢɞ ɧɚɣɜɢɫɨɤɨ
ɟ ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɜ ɨɛɳɢɧɚ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ
±   ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɥɢɰɚ ɫɥɟɞɜɚɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ±  
ɋɢɬɨɜɨ ±   Ⱥɥɮɚɬɚɪ ±   Ⱦɭɥɨɜɨ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
±   ɢ ɧɚɣɧɢɫɤɨ ɜ
ɨɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ± 

ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟɥɢɰɚ ɫɩɪɟɫɬɨɣɧɚɛɨɪ-

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 13 януари 2020 г.
1 чистач/хигиенист, няма изискване за образование, ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
2-часов работен ден
едно направление:
2-ч
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
- За обучение по време на работа
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим
1 барман, няма изискване за заемане
на работа.
***За всички работни места трудовите договори
Работни места за младежи до 29 години, разкрити са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова договорът е безсрочен.
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАвъз

От редакционната поща:

Една тайна, около нашата
националноосвободителна борба,
се разплита, но не съвсем

Васил ТЪРПАНОВ
ъв в. "Минаха години" - журналистката,
поетеса и редактор,
акцентира на ролята и вярата в знака на Съдбата на
всеки човек, бил той и Бог.
Надежда Захариева - редакторката, прави паралел
между смъртта на Исус
Христос и Христо Ботев. И
двамата, по едно стечение,
са родени на 25 декември,
единият – Богът, преди
повече от 2000 години, а
другият, простосмъртният
човек - Ботев през 1848 г.
и "умира" през 1876 г.
И двамата умират за
спасението на човечеството и това човечество
неблагодарно е виновно за
тяхната смърт. За Исус
Христос - дали хората
щели да прозрат неговата
велика мисия, да ги научи да
бъдат добри, да се обичат,
да си помагат, но, уви…
Поради глупост човешка и
невежество, хората осъдиха на смърт Христос
от Назарет, а пуснаха на
свобода разбойника Варава.
Да, но после, не спасеният
бе наречен Спасител. Това
е човекът вечно неблагодарен и инертен…
С огромно вълнение, пише
по-нататък Надежда Захариева, посреща биографията на Христо Ботев, написана от Захари Стоянов,
също наш голям революционер, един от апостолите
на поробена България. За
Захари Стоянов, ще добавя
това, че той, освен голямата му известност, е и
автор на "Записки по Бъл-

В

гарските въстания".
Какво съдържа тази биография. Знаем, че Ботев
не е оставил своя "Автобиография". Има само
творчество от 28 стихотворения, от които са
публикувани само 20. Ботев
има публикации, статии във
вестниците издавани в Румъния, в Бесарабия, всичко
около 25 издания.
От биографията на Захари Стоянов, стават известни някои факти, около
кончината на Ботев, които
в читателя будят интерес.
Ето и подробности, българинът заслужава да знае
всичко за своят национален
мъченик-герой, заложил живота си за Свободата на
поробената си Родина.
Драги читатели, тук не
става дума за нас обикновените хора, а за един
субект, от голяма величина,
за един титан и божество
на Българската революция,
какъвто е Ботев. След спиране на престрелката между четниците и турците,
Ботев се оттегля отчаян
до една пещера наблизо. В
тази пещера: М. Цветков,
Апостолов, Обретенов и
други от "щаба" на четата,
намират Ботев облегнат на
едната си ръка замислен.
Очите му пълни със сълзи,
мрачен и отчаян. Той не
искал да се крие от своите хора, но като ги видял
още повече заплакал. "А бе,
Войводо, какво е това? - попитали те. - Момчетата се
оглеждат и питат за теб,
страшно е да не напуснат
позицията”.
Ботев мълчи и не отговаря, поглежда сърдито
Апостолова и Обретенова,
бивши апостоли на тази
страна и казва:
- И ние сме тръгнали
народ да освобождаваме!
Где е народът? Где са тези
измъчени роби, които ни
викаха? Онова, което съм
мислил и работил през целия
си живот, е било напразно.
Два дни бяха нужни, за да се
опровергае всичко. Всичко
е вече напусто, изгоряха
двеста души, историята
никога няма да прости…

По-добре да бях паднал да
се удавя в Дунава и да не
виждам сега този позор как
българският народ е стадо
говеда!
Апостолов се опитал да
възрази и да даде надежда,
но Ботев го преварил.
- Махайте се от очите
ми и вие, идиоти с идиоти!
Помните ли как лъжехте във
Влашко, че народът ще ни
посрещне на Дунава? Ние
не сме нищо за този народ
сега, освен едни разбойници!
Трудно е да се слушат
нелицеприятни думи за една
свещена кауза, но когато
тези слова са изречени от
Христо Ботев е редно да
се замислим и защо ги е
изрекъл. Той е бил напълно
прав. Да си помислим, дали
не би ги казал и днес тези
думи Великият Ботев. Като
се знае, че и сега психиката
на българина е като такава,
"робска"… Вместо да се
засягаме, да осмислим думите казани в написаното
за това събитие от Ботев
и Захари Стоянов.
…Нека веднъж завинаги
да престанем да мерим
хора като Христо Ботев
с аршина на обикновените
смъртни!
Не бих казал, че Захари
Стоянов е прав с това си
заключение, но е основателно да го стори, защото не
е бил в ролята на Ботев,
който извършва това спонтанно излияние на чувства,
минути преди гибелта си.
В заключение, бих казал,
че съобщението в тази
статия е сензационно. За
пръв път, научаваме за
събитията от 1876 г. с
Ботевата чета и за самия
Ботев нещо повече.
Захари Стоянов ги е научил от Никола Обретенов, с
когото след Освобождението се сродяват. За гибелта
на Ботев става ясно, че
той загива непосредствено след разговора-свада
със своите помощници до
пещерата.
Една символична балистична експертиза показва,
че Ботев е застрелян с
револвер от упор, т.е. от
разстояние един-два ме-

тра. Дали е в челото или
в сърцето, това важи за
историята и за поезията.
Гробът на Ботев и до
днес не се знае къде е. Той
е прострелян от Апостолов и Обретенов, но ще си
остане като вечна тайна.
Щом Захари Стоянов не го
потвърждава, друг няма
кой…
Възможно е Захари Стоянов да не знае за гибелта на
Ботев, дори и баба Тонка майка на Никола Обретенов,
присъствал на събитието.
Тази тайна остана завинаги
забулена от народа. Орелът
на Ботев остана да витае
и вечно ще блести, докато
има България.
Ще се помнят от статията думите на Исус Христос, казани в онази година
по времето на неговото
осъждане: "…истина ви
казвам, никой пророк не е
приет в Отечеството си."
(Евангелие от Лука, 4/24)
А ето и едно от стихотворенията за Ботев - от
поета Дамян Дамянов:

Ботев
Двадесет и седем години.
Двадесет и четири песни.
Чета от двеста момчета.
Едно сандъче куршуми.
Колко е малко багажът,
с който те - смъртните,
тръгват.
И как е висок Милин
Камък.
До който смъртните стигат!
…И смъртните стават
безсмъртни!
Другото всичко е въздух въздухът в който живеем.
Само поетът и лудия
могат,
тъкмо той - с двеста
другари голи да влязат в големия
огън
и крепост с глава да събарят!
Само поетът и лудия
дръзват
с юмрук да трошат вековете!
Българио, майко, горд съм
до сълзи,
че раждаш и "луди" поети!

Данъчна кампания 2020 започна
Т
ази година данъчната
кампания ще започне на
10 януари поради промени в данъчното законодателство. Срокът за деклариране
на доходи от физическите
лица e до 30 април, а подаването на годишни данъчни
декларации за облагане с
корпоративни данъци от фирмите е до 31 март.
Данъчните декларации за
доходите на физическите
лица могат да се подават в
офисите на НАП, по пощата
с обратна разписка и по електронен път.
От 2020г. самоосигуряващите се лица по Кодекса
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за социално осигуряване подават годишни декларации
за доходите си от 2019г.
само по електронен път. Ако
подадат декларациите си по
електронен път до 31 март
2020 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка
върху данъка за довнасяне
по годишната си данъчна
декларация, но не повече от
500 лв. Допълнително условие
за ползване на отстъпката е гражданите да нямат
подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения, както и да внесат целия
размер на данъка за довнасяне
до 31 март 2020 г.

Отпада задължението към
данъчните декларации да се
прилагат служебни бележки
по чл.45 от ЗДДФЛ, копие на
валидно ТЕЛК/НЕЛК решение.
През месец март 2020г. на
сайта на НАП ще е достъпна
предварително попълнена
декларация за доходите на
гражданите, които имат
Персонален идентификационен код/ ПИК/ от НАП или
Квалифициран електронен
подпис/КЕП/.
ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в
страната – бързо, безплатно
и безсрочно, само срещу документ за самоличност и пода-

ване на заявление по образец,
което може да се изтегли
от интернет страницата на
Агенцията http://www.nap.bg/
, или да се получи в Салона
за обслужване на клиенти.
Получаване на кода става
лично, във всеки офис на НАП,
чрез изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно лице или от изрично
посочено в заявлението лице.
Информация за попълване
и подаване на данъчни и осигурителни декларации може
да се получи на телефона на
НАП 0700 18 700 на цената на
градски разговор или в сайта
на НАП www.nap.bg.
“ТГ”

Петър Бойчев...

от стр. 1 новата история на България.
Този договор променя не само
границите между България
и Румъния, но и съдбите на
хиляди хора, защото чрез него
започва един от най-големите
миграционни процеси в Добруджа през 40-години на XX век.
Желаещите могат да гледат повторението на страницата или в YouTube- канала
на предаването.

вен експерт в отдел „Военни
паметници и военно-патриотично възпитание” в Министерство на отбраната.
През 2020 година се навършват 80 години от подписването на Крайовския договор,
с който Южна Добруджа се
връща на България. Това е един
от най-важните моменти в

Община Ситово
Област Силистра

Обява
На 22 януари 2020 г. от 10:00 ч. в залата
на Общински съвет-Ситово ще се проведе

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта за бюджет на община Ситово за
2020 г. на основание чл.84, ал.6 от Закона
за публичните финанси
Приканваме всички жители на общината, ръководителите на звена от бюджетната сфера, ръководители
на фирми, синдикати, представители на неправителствени организации, медии, общински съветници,
кметове и кметски наместници да вземат участие
в обсъждането.
За постъпилите предложения и становища и за направените по време на публичното обсъждане ще се
съставят протоколи, които ще бъдат предоставени
на заседанието на Общински съвет-Ситово.
Информация за публичното обсъждане е публикувана
на интернет-страницата на Община Ситово: www.
sitovo.bg в меню „Актуално”, раздел „Обяви”.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с организирания прием на заявления за
интерес от собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради по 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. Община Тутракан уведомява, че

срокът за подаване на документи
е удължен до 24.01.2020 г.
Останалата информация за процедурата е непроменена и налична на интернет-сайта на ОПРР http://
www.bgregio.eu, в Меню „ОП” РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”
2014-2020, подменю „Актуални процедури”:
http://www.bgregio.eu/op-regioni-v-rastezh--2014-2020/
aktualni-protseduri.aspx;
както и на официалния сайт на Община Тутракан:
http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000B3DA?OpenDocument
Въпроси във връзка с кандидатстването и изискванията по настоящата процедура могат да се
задават на:
Електронен адрес: tutrakan@b-trust.org
или писмено:
Адрес за кореспонденция:
Град Тутракан, п.к.7600
Ул. „Трансмариска” №31
Община Тутракан
Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”
0879835809
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Три деца от област Силистра отличени
в Националния конкурс за рисунка
„Аз и Детското полицейско управление“

Ȼɨɪɱɢɧɘɦɟɪɩɨɥɭɱɢɫɜɨɹɬɚɧɚɝɪɚɞɚɨɬ
ɢɧɫɩɆɢɧɱɨɐɜɹɬɤɨɜɨɬȾɟɬɫɤɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɫɬɚɹ

ри деца от област
Силистра получиха
награди за отлично
представяне в Националния конкурс за рисунка „Аз
и Детското полицейско
управление“, организиран
от Главна дирекция „Наци-

Т

онална полиция“.
Директорът на ОДМВРСилистра старши комисар
Юлиян Караславов лично
връчи грамота и награда на
Алиса Тодорова, възпитаничка на СУ „Н.Й.Вапцаров“
в областния град, чиято

творба е класирана на престижното трето място във
втора възрастова категория. Той отбеляза старанието и таланта на Алиса и
й благодари, че достойно е
представила областта ни в
националното състезание.
С подарък от общината
към поздравите от свое
име и от името на кмета д-р Юлиян Найденов се
присъедини и г-жа Мария
Харизанова, секретар на
Местната комисия за борба
с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни. Директорът
на училището г-н Калоян
Нейков и инспекторът в
Детска педагогическа стая
Ирена Мърова също похвалиха момичето, пожелавайки
му много бъдещи успехи.
Грамота от името на директора на ОДМВР-Силистра получи и преподавателят
по изобразително изкуство
в СУ „Н.Й.Вапцаров“ г-н Димитър Златев в знак на благодарност за дългогодишния
му принос за отличното
представяне на ученици от
училището в художествени
конкурси, организирани от
МВР.

Грамота и подаръци от
полицията и от Общината в Тутракан поднесе
на Борчин Юмер, ученичка от VIII „б“ клас на СУ
„Йордан Йовков“ в града,
инспекторът в Детска
педагогическа стая Минчо
Цвятков. Борчин е възпитаничка до 7 клас на ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий”
в с. Нова Черна.
Още две деца от област
Силистра получиха поощрителни грамоти и подаръци
за достойно представяне
в конкурса „Аз и Детското
полицейско управление“. В
ОУ „Васил Левски“ в село
Яребица петокласничката
Анел Севгин получи поздравления, грамота и подаръци от

ɈɬɥɢɱɟɧɚɬɚɪɢɫɭɧɤɚɧɚȻɨɪɱɢɧɘɦɟɪ

инспектора в Детска педагогическа стая Джина Минкова
и от г-жа Йозлем Хамид, експерт в отдел „Образование“
при община Дулово.
13 са победителите в Националния конкурс за детска
рисунка „Аз и детското полицейско управление“. Със свои
творби в него участваха 87
ученици от цялата страна.
С всички творби бе органи-

зиран благотворителен търг
по време на състоялата се
церемония „Полицай на годината 2019”, средствата,
от който са внесени по
сметката на Националната
благотворителна кампания
за подпомагане на децата на
загиналите и пострадалите
при изпълнение на служебните задължения служители
на МВР.
“
ТГ”

Усмивки от деца за деца

ченици от Професионалната гимназия по селско стопанство, с. Ситово и от
клубовете „Млад еколог“ и „Арт работилница“, с подкрепа на своите учители
се включиха в благотворителна кампания „Дари капачки -спаси живот“.
Събиране и рециклиране на пластмасови капачки подпомага за закупуването на
животоспасяващо
медицинско оборудване за бебета, деца и възрастни. Възпитажив
ниците
на гимназията ежедневно събираха капачки за каузата – с ясната цел, че
ниц
помагат
и опазват околната среда, като даряват живот.
пом

У

"Винаги има надежда..."
а се зароди приятелство е сбъдната
мечта. Учениците
от Основно училище „Св.
Св. Кирил и Методий“, с.
Сокол се срещнаха с деца
от ЦНСТ в с. Малък Преславец и подариха подаръци
и вкусотии, информират от
образователната институция. Приготвиха всичко с
много любов.
Децата от ЦНСТ подготвиха невероятно посрещане.
След запознаването, децата заедно танцуваха и пяха.
Беше истинско Коледно
вълшебство.
Така се зароди едно ново
приятелство. Най-хубавото
бе споделеното преживяване. Усмивките бяха това,
което украси деня.
Това приятелство ще
продължи. Всички са в нови
очаквания.
“ТГ”

Д

"Винаги има надежда..."
така се нарича благотворителната кампания, която родителите на децата
от изнесена група "Мир", с.
Калугерене на ДГ "Св. Св.
Кирил и Методий" организираха за децата от ЦНСТ
в с.Малък Преславец! Включиха се и собствениците
на магазин за хранителни
стоки "Ейдмар" ООД.
Няколко деца с родителите си посетиха ЦНСТ,
за да предадат дарението.

Гостите бяха посрещнати с радостни усмивки,
всички заедно разгледаха
Центъра, видяха как тези
деца умеят да се грижат
за себе си, как пеят и
танцуват. Има надежда,
че животът може да бъде
изпълнен с такива споделени радостни мигове!
Надежда, че можем да бъдем съпричастни и малко
по-добри към хората около си тръгнаха с надежда в
нас и към тези в неравнос- сърцата...
“ТГ”
тойно положение! Гостите
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Нов успех на учениците
от СУ „Христо Ботев”

Талантите на Тутракан

Евмения
СТАНКОВА:

Емоцията диктува
моите картини

от стр. 1

ченици от СУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан участваха в шестнадесетото
издание на Коледно състезание
по информационни технологии,
което се проведе през декември
м.г. в град Русе.
Резултатите, които те показаха на състезанието, за

У

пореден път доказват техните
знания и желанието им да са
победители.
Участниците са възпитаници
на преподавателите Анна Георгиева и Марина Георгиева.
Първо място завоюваха Траяна Анатолиева Илиева от 8
клас и Виктория Миленова

блясва пълноцветие от картини. Красиви картини, особен стил, емоционален. Това
е Арт Галерия „Евмения” и ще
ви посрещне самата авторка
- Евмения Станкова.
С даровитата дама разговаряме точно там - сред
картините и фотографиите
й. Естествено, любовта към
рисуването е още детството. Досега е нарисувала над
100 картини, част от тях
са продадени вече, а има десетина недовършени. Ползва
„смесена техника” - пейзажите с масло и то от най-висок
клас на боите. Половината
от абстрактните картини
са с акрил. Ако е необходимо
техниката да е релефна Ганева от 7 клас.
прави картината с акрил,
На второ място са класирани защото акрилът държи обем
Людмила Валентинова Накова
от 7 клас и Имилияна Венциславова Йорданова от 8 клас.
И още - пето място за Виолина Ивайлова Иванова от 6 клас и
шесто място за Михаил Деянов
Дочев от 7 клас.
“ТГ”

вам така: правиш календари,
хубави, красиви, радват хората, но като мине годината - ще го забуташ някъде
и малко хора ще се сетят,

Ученици от ПГСС-Ситово продължават
участието си в Националното състезание
по български език и литература

Галина БОРИСОВА
а девета поредна учебна
година Сдружението на
учителите филолози „Любословие” организира национално
състезание по български език и
литература. Целта на състезанието
е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне
и използване на информация от
текст, както и за създаване на
писмен текст по конкретна задача.
Проверката на функционалната
грамотност на учениците е една от
целите в работата на Сдружението.
За първа година в това състезание се включиха ученици от ПГ-

З

и височина.
- Какво показвате в картините си?
- Себе си! Емоцията! Това
са различни усещания. Винаги
съм казвала, че не може да
опишеш или да кажеш какво
искаш да покажеш с една картина. Всеки рисува каквото
в момента му диктува емоцията, усещането, дишането
дори. Прави го в момента.
В следващия момент идва
друго. Обичам пейзажите,
обичам цветята, обичам геометричните форми, обичам
абстрактните картини и
етюди, с които се занимавам. Предизвикателство е
да постигнеш нещо. Не го
замисляш предварително. Никога не можеш да постигнеш
точно онова, което си наумил. Ако имаш някаква идея
за картина, тя никога не се
получава същата. Става или
по-добра, или по-лоша. Ако е
по-лоша, ако нещо не ти хареса, я докарваш до по-добра.
Имала съм случаи, когато в
картината има отдолу друга
СС-Ситово, чийто преподавател е от цялата страна. Резултатите са картина. Не ми е харесала и
старши учител по български език и повече от успешни. От 7 ученика съм я преработила, променила
литература Галина Борисова. Фор- се класираха 5 за втори кръг. Това съм я.
матът за проверка на знанията и са: Мелиса Веселинова Илиева - 9
Всичките ми пейзажи са по
уменията на учениците за всеки от клас, Джерен Мюмюн Ариф - 10 мои фотографии.
класовете е писмен тест с въпроси клас, Мария Мариянова Спасова - Ето тук е албумът...
от отворен и от затворен тип, а като 10 клас, Екатерина Алисеева Вале- Албумът... това е Книгадопълнителен компонент – задача риевна - 11 клас и Надя Йорданова та за Тутракан – „Тутракан
за създаване на текст. Тестовите Недкова - 12 клас.
между водата и небето”.
задачи за първия кръг на състезаУчастниците получиха серти- Прочие, така се наричаше и
нието са върху преговорен матери- фикати за участие в състезанието, фотоизложбата ми предстаал от предходната учебна година които директорът на ПГСС г-жа вена тук, в Тутракан, през
и върху материала от текущата, Гинка Йорданова им връчи на 2014 г.
който по програма учениците тряб- коледното тържество. Учениците
- Как решихте да я нава да покрият до средата на месец вече събират сили и знания за правите?
ноември 2019 г. Участниците от втори кръг на състезанието, който
- Първо правих календари,
нашето училище се съревноваваха ще се проведе на 26 февруари т.г. обаче започнах да разсъждапо грамотност и знания с ученици

цената й беше малко над 250
лева. Книгите се работят
на специални хартии - фотохартии специално за книги.
Текстът с историческите
данни е на английски и на
български език.
Евмения Станкова или емоцията на таланта! Картините и фотографиите й можете да видите в Арт галерия
„Евмения” в Тутракан, а също
и в интернет - www.evmeniya.
com – онлайн галерия за авторски картини. Чудесните
творби могат да се поръчат
и да се закупят.

че могат да си ги сложат в
рамки, и ще бъде захвърлен.
А книгата остава. Подарила
съм от книгата на Общината и на Музея. Печатат се
в Германия. Качеството им
е много добро. Има и много
по-скъп вариант - тази голямата, която е долу. Мисля, че

поетично
Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Лека нощ

Пиша стиховете си късно вечер,
в едно градче забодено върху лицето на реката,
като пеперуда на картон напоен със влага.
Тук никой не се е досетил да прокопае канали,
да построи мостове и да въздиша под тях.
Не се разпознавам като надничам във водите.
Не свикнах със завистливия тон на свраките.
С гърбавите улици, по които дъждът неизменно влачи
нещо гнило и застояло,
нещо като нищо и го изплюва в реката.
Да смениш посоката и да полетиш е почти невъзможно,
мож
ако не изгребеш сам цялата тиня.
Тук всяко домочадие си ляга без камбанен звън
и се буди с крясъка на жаби.
Въпреки това, мъртвите са изключително спокойни
когато спят в ковчезите си.
Спокойни са и стиховете ми
пред зейналото гърло на нощта!
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Нови книги

справочник
Ърнест Хемингуей и
ТГ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
неговата последна муза
П
А

рез есента на 1948
година Ърнест Хемингуей и четвъртата му съпруга посещават
за пръв път Венеция, която очарова писателя.
Тогава той е почти
петдесетгодишен и не е
публикувал роман от цяло
десетилетие. И ето че не
само градът грабва сърцето му, но и негова жителка – Адриана Иванчич,
красива венецианка, токущо завършила гимназия.
Връзката им (по твърдение и на двамата -

чисто платонична) трае
дълги години, през които
Адриана вдъхновява с
трийсет години по-възрастния Хемингуей да
завърши великите си финални творби. В увлекателната книга на Робилант, която по-скоро се
чете като роман, отколкото биография, срещаме
любовници, бивши съпруги, приятели, издатели и
дори напълно непознати
хора, които Папа увлича
в своите празнувания,
мании и драми.

ндреа ди Робилант
е роден в Италия,
получил е образованието си в Колумбийския
университет, където
специализира международни отношения.
Автор е на „Венецианска любов“, „Лучия:
венецианският живот в
епохата на Наполеон“,
„Неустоимият север: от
Венеция до Гренландия
по следите на братята
Зен“ и „В преследване на
розата“.
Живее в Рим.

25 януари или 8 февруари 2020 г.

Действаме, играем, мислим
„Действаме, играем, мислим” е последната книга
на проф. Окутюрие. В нея
са залегнали фундаменталните виждания на автора
за това, че сензомоторното удоволствие, движението и играта допринасят
за добиване на увереност
по отношение на безпокойствата и дискомфорта
на детето, успокояват
вътрешните страхове,
подобряват развитието
на символичната функция,
благоприятстват развитието на умствената
репрезентация и помагат
за по-добро разбиране на
емоциите. Тя предлага
задълбочено обяснение
на детската психика от
раждането и механизми
за подкрепа на детето
чрез телесното и двигателното.

„Бернар Окутюрие е основател на уникален психомоторен подход към детското развитие и терапия.
Работата му се фокусира
върху самочувствието на
детето и се основава на
ранното взаимодействие
между майка и бебе. Вдъхновяващата психомоторна
работа на Окутюрие има
потенциала да отвори
нови врати в човешките
взаимоотношения и терапия.„
Проф. Амара Екерт, психомоторен и телесен психотерапевт, специалист
по пре- и перинатална психология и травма, Германия
„Методът на Окутюрие
се основава на хуманистичното убеждение, че
всеки човек трябва да се
разглежда като уникален
индивид. Той е проектиран

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
На основание чл.66, ал.1 във връзка с чл.69, ал.1, т1
от АПК, Община Тутракан уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на
общ административен акт. Предмет на посоченото
предложение и бъдещ общ административен акт е
утвърждаване на минимални и максимални цени на
таксиметров превоз на пътници за един километър
пробег на територията на общината.
Община Тутракан предлага следния проект на Административен акт:

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21 ал.1 т. 23 и ал.1 от ЗМСМА, във
връзка с чл.24а, ал. 11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет гр.Тутракан определя
минималните и максимални цени за таксиметров превоз
на пътници за един километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на Община Тутракан,
както следва:
1. Дневна тарифа за един километър пробег - минимална цена 0,89 лв. и максимална – 1лв.
2. Нощна тарифа за един километър пробег - минимална цена - 0,99 лв. и максимална цена 1.10 лв.
3. Първоначална такса - минимална 0.90 лв., максимална - 1.00 лв.
4. Цена за престой за една минута – минимална – 0.20
лв., максимална – 0.25 лв.
Формата за участие в производството по издаване
на посочения акт от страна на заинтересованите
лица и организации, съгласно чл.69, ал.1, т.1 от АПК
са писменни предложения и възражения. Последните
могат да бъдат депозирани в административната
сграда на Община Тутракан, Дирекция „Информационно
обслужване и общински услуги”/ул.”Трансмариска” №
31/ в срок до 12.02.2020 г.
За контакти: Г.Чобанов, тел. 0896896741.
Кмет на Община Тутракан: П/ П
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

ТЕРМЕ БУКУРЕЩ

като развитийно пътешествие, което улеснява
прехода от удоволствието да се действа към удоволствието да се мисли.”
Мишел Кочелеф-Хофман,
преподавател от школата
на Окутюрие, съосновател
на Институт по психомоторно образование на
Южна Африка (PEISA)
Бернар Окутюрие
роф. Бернар Окутюрие е определян като
един от „бащите на
психомоториката”. Той
предлага методология на
преподаване и взаимодействие с детето, която
поставя тялото, играта,
действието и удоволствието в центъра на вниманието. Книгата „Действаме,
играем, мислим“ хвърля
светлина върху образова-

0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Техн.ръководител на ВиК-Тутракан

Програма

П

телната и терапевтичната психомоторна практика и синтезира голяма
част от опита му.

"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, 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

7:00 ч. - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 10:00 ч.
Уелнес центърът Терме Букурещ ни очаква с температура на
закрито 29-30 С и температура на водата около 33 С, 6 сухи и 4
мокри сауни.
Центърът е разделен на три основни сектора:
The Palm - Палмата е най-обширната и просторна зона, висока
повече от 50 м, с огромни палми, шезлонзи, много зони за релакс,
най-големият басейн с площ 560 м2 с външна открита зона, 2 джакузита, лаундж кресла в басейна, мокър бар .
Elysium - Елисиум е зоната на удоволствието. Предлага сауни,
тропически и контрастни душове, много зони за релакс с инфрачервени шезлонзи, хидромасажни легла. Може да опитате класически
релакс и модерни “детокс” рецепти в една от 10-те сауни:
t¼ÏÉ¼«ÌÊ¾¼ÉÍÄÃ¿Ì¼ÀÁÉ¼ÊÎÎÄËÄÓÉÊÎÊÃ¼¾ÍÎÌÄÛÄ¬ÏÈÖÉÄÛ
дърво Zambru Pinus, съчетава аромат на билки и дърво
t¼ÏÉ¼È¼ÃÊÉÄÛÁÆÃÊÎÄÓÁÉÌÁÇ¼ÆÍ¾Ê¿ÌÊÈÉ¼Ë¼ÉÊÌ¼ÈÉ¼Í¼ÏÉ¼
за 45 човека, която открива уникална гледка от високо към тропическия рай “Палмата”
t¼¾¼ÌÍÆ¼¼ÏÉ¼ÀÊÆÊÍÉÁÎÁËÌÄÌÊÀ¼Î¼¾É¼Å¿ÊÌÁÕ¼Î¼Í¼ÏÉ¼
t ¼ÏÉ¼ ÇÑ¼È½Ì¼  ÕÁ ËÊË¼ÀÉÁÎÁ ¾ ÊÌÄÁÉÎ¼ÇÍÆ¼ ËÌÄÆ¼ÃÆ¼  ¾
атмосферата на средновековна Гранада и уникални аромати.
t±ÄÈ¼Ç¼ÅÍÆ¼Í¼ÏÉ¼ÌÁÇ¼ÆÍÄÌ¼ÅÎÁÍÌÁÀËÇ¼ÉÄÉ¼ÊÎÍÊÇ ÀÄÔ¼ÅÎÁ
дълбоко и изхвърлете всички токсини от тялото си.
t¼ÏÉ¼±ÊÇÄ¾ÏÀÍÊ¿ÌÊÈÁÉÁÆÌ¼É É¼ÆÊÅÎÊËÌÊÂÁÆÎÄÌ¼ÎÐÄÇÈÄ
Galaxy - Галакси е мястото за забавления и водни приключения
за цялото семейство, с площ над 4000 м2, 16 водни пързалки,
огромен басейн с уникална система за 4 вида вълни, страхотен
мокър бар, топъл открит басейн, зона за релакс с впечатляващи палмови дървета, шезлонзи, релакс кресла за инфрачервена терапия,
хидромасажни легла, 3 тематични парни сауни. В зона Галакси ще
намерите най-впечатляващите водни пързалки на закрито.
16:30 ч. - Отпътуване за комплекс “Baneasa Shopping city “ свободно време.
18:30 ч. - Отпътуване от Букурещ.
Цена: 45 лв. от Тутракан
Цената включва:
- транспорт, пътни такси, панорамна обиколка на Букурещ,
застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач
от туроператора
Цената НЕ включва: Входни такси за посещаваните обекти!
Входна такса за зона Galaxy за 4,5 часа престой:
възрастни - 63 RON;
студенти и пенсионери – 53 RON;
деца от 3 до 16 г. - 47 RON;
Пакети за семейства: 1 възр. + 1 дете – 100 RON;
2 възр. + 1 дете – 159 RON; 2 възр. + 2 деца - 200 RON.
Входна такса за зона The Palm за 4,5 часа престой:
възрастни – 73 RON;
студенти и пенсионери – 63 RON;
Деца под 16 г. не се допускат в тази зона.
t¾ÆÇÚÓ¾¼Í¾Ê½ÊÀÁÉ¾ÑÊÀÆÖÈÃÊÉ¼(BMBYZ
Входна такса за зона Elysium за 4,5 часа престой:
възрастни – 97 RON;
Деца под 16 г. не се допускат в тази зона;
t¾ÆÇÚÓ¾¼Í¾Ê½ÊÀÁÉ¾ÑÊÀÆÖÈÃÊÉ¼(BMBYZÄÃÊÉ¼5IF1BMN
Възможно е да ползвате собствени хавлии и халат. Може и да
наемете на място: - наем хавлия – 16 lei, - наем халат - 24 lei
Бележка: Входните такси са към 03.01.2020 г.!
*Датата на пътуването зависи от климатичните условия, които
трябва да позволяват пътуване. Уведомяване за провеждането - 5
дни преди датата на пътуването.
1 леа = 0,42 - 0,44 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител – паспорт и нотариално заверено пълномощно от липсващия
родител
Записване на телефон:
0889 43 33 59 - Туристическа агенция Салвиния
Анастасия Якова - GSM: 0895 425 453
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Забавна астрология

СМЯХ

Козирог

СУДОКУ

- Най-после дойде време
- Ами, ако се целят в глада се чифтосаме! - каза вата ми?
мъжът, седнал пред купчина
- Наведете се, госпожо!
изпрани чорапи...
- Муцка имаш ново гадже?
- Мамо, може ли да вляза
- Да, много е интелигенв морето да поплувам?
тен... Агроном! Говори на
- Абсурд! Виж колко е висок стил. Каза, че ще ме
бурно!
ашладиса...
- А тате що плува?!
- Той има застраховка,
- Ти скача ли за кръста
нека плува.
на Йорданов ден?
- Кой, аз ли? Аз, за да си
Двама пияници си гово- измия зъбите, включвам
рят:
бойлера...
- Как мина Коледа?
- Как така мина...
- По пълнолуние трябва
да вземете монета в ръкаПретеглих се и е ясно... та си и да се помолите на
Трябва да порасна с още Луната: "Месечинко, моля
20 см!
те помогни да напълним
хазната."
Иванчо, къде загива цар
- Г-н финансов министър,
Симеон Велики?
имате ли други предложения
- На 65 страница, в учеб- за излизане от кризата?
ника, горе вдясно!
Поп чука на вратата на
Жената е единственото една къща, отвътре се чува
разумно същество, което женски глас:
си скубе веждите, а после
- Ти ли си, ангеле мой?
си ги рисува...
- Не! Но съм от същата
фирма...
Карайте през просото! А
пък, ако сгазите лука - оби- Начиииии, ако една книрайте си крушите!
га не те разплаче... не
става...
- Тази жилетка ще ме
Аз все още плача на сборспаси ли?
ника по математика от
- Това е най- добрата 7-ми клас...
бронежилетка!

Работа
Дом за стари хора – Тутракан
търси да назначи медицински сестри.
За допълнителна информация:
0877902763
- Защо в София пукат
Блондинка на курс по усус
тройство на автомобила. гуми на коли със смолянска
регистрация?
Инструкторът:
- За да подишат малко
- Как работи двигателят
чист, планински въздух...
на автомобила?
- Може ли да обясня с мои
Разлятото кафе действа
думи?
по- бързо от изпитото...
- Опитайте...
- Бър-р-р...

Сканди

Този знак е силен и стабилен –
вечно от идеи окрилен!
Всички учени са, май, събрани
тука,
за да “мъчат” някоя наука...
Те са уникално търпеливи,
точни са, практични, пестеливи.
Само “чистата игра“ признават,
истината много уважават!
Някои от този знак нехаят
и не искат нищичко да знаят,
пият и по баровете скитат,
докато накрая ги изритат...
Ходят със жени , но предпазливо.
Даже “лудо” те да ви обичат
от проклета гордост – ще отричат!
Тук жените имат силна воля –
изпълняват всяка мъжка роля.
Никому длъжници не остават.
От комплекси – шанса пропиляват...
Щастието късно ги спохожда –
чак когато внучето прохожда.
Раците обират им парите –
яки ли сте – все ще издържите!

"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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Пещерата край
Добротица е картографирана
В
края на миналата година, Ивелин Иванов
от Българското пещерно дружество и Рашид
Абтула от Ситово проникнаха в пещерата „Дядо
Минковата дупка” край
село Добротица. Целта бе
извършване на действия
по картографиране на пещерата, информира Рашид
Аптула, който е преподавател в Професионалната гимназия по селско
стопанство и общински
съветник в Общински съвет Ситово.
От него научаваме още,
че дължината на пещера-

та е 30 метра, като преди
да се стигне дъното се
преминава през два тесни
участъка.
Пещерата „Дядо Минковата дупка" вече е картографирана - с вертикален и
хоризонтален разрез. Скоро ще бъде регистрирана
и информацията ще бъде
качена в Уикипедия. „Благодаря за съдействието
на Българското пещерно
дружество! - каза още
Аптула. - Ще продължи
работата ми по проучване
и на други потенциални
туристически обекти в
община Ситово.”

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

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
"Моника 92"
"М
92 ООД,
ООД, гр. ТТутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за наградата Лодка, имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2020
г. 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ

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”

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

17 януари - Виолета НИКОЛОВА, Хигиенист, Кметство
22 януари - Севинч МЕХМЕД, Чистач, Община Главиница
Нова Черна
17 януари - Антоновден - Антон, Андон, Антоний, Антония,
17 януари - Джем ВЕДАТ, 7б клас, СУ "Йордан Йовков", Антоанета, Тонка , Тони
Тутракан
18 януари - Атанасовден - Атанас, Атанаска, Танас, Наско,
22 януари - Данаил НИКОЛОВ, Общински съветник, Нася, Настя
21 януари - Бабинден/Ден на родилната помощ
ОбС-Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

