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Художествено ателие „Мозайка” нов творчески заряд за младите
таланти на Тутракан
Доц. Борис Желев и
ас.д-р Даниел Иванов от
Катедра "Стенопис” на
ВТУ ще представят
вечната мозайка
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщина Тутракан и
Великотърновският
университет имат
подписан договор за съвместна работа с над
30-годишна история. Всяка година студенти от
университета провеждат
своята учебна практика
в Тутракан, а финалът е
изложба от творбите им,
част, от които остават
като подарък за града. От
няколко години художници

О

ȺɭɪɟɥɋɌɈəɇɈȼɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚɒɤɨɥɚɬɚɩɨɢɡɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨɤɴɦɈɐɂȾ

На 3 февруари, 21:15 ч., по БНТ-2:

Музеят на Дунавския риболов
и лодкостроене под светлината
на прожекторите по БНТ

рез седмицата екип
на Българската национална телевизия
засне една от водещите
забележителности на гр.
Тутракан - музеят на Дунавския риболов и лодкостроене, информират от
културната институция.
В предаването „10 хиляди
крачки“, главният уредник

П

Величко Атанасов представя сградата, експозицията
и разказва увлекателни
истории, свързани с развитието на риболова и лодкостроенето, от древността
до нашето съвремие.
През годините от своето
откриване през 1974 г. до
днес, музеят се утвърди
на стр. 2
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Грипна ваканция
за учениците
в Силистренско
О

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɬɹɧɭɚɪɢɞɨɮɟɜɪɭɚɪɢ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɢɞɴɪɠɚɜɧɢ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬ ɢɡɥɢɡɚɬ ɜ ɝɪɢɩɧɚ
ɜɚɤɚɧɰɢɹɄɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɨɛɳɢɧɢɫɚɢɡɞɚɥɢ
ɡɚɩɨɜɟɞɢ ɧɚ ɛɚɡɚ ɡɚɩɨɜɟɞ
ʋɊȾ ɝ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɊɁɂɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɞɪ Ɍɟɨɞɨɪɚ ɇɚɱɟɜɚ ɍɱɟɛɧɢɬɟɡɚɧɹɬɢɹɳɟɛɴɞɚɬɜɴɡɨɛɧɨɜɟɧɢɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢ
Ⱦɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɳɟɩɪɨɞɴɥɠɚɬ ɞɚ ɪɚɛɨɬɹɬ ɧɨ ɩɪɢ
ɫɬɪɨɝ ɮɢɥɬɴɪ ɡɚ ɞɚ ɧɟ ɫɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɬɛɨɥɧɢɞɟɰɚ
 ɨɬ ɨɛɳɢɹ ɛɪɨɣ ɧɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɜɞɚɞɟɧɨɭɱɢɥɢɳɟ
ɟ ɢɡɢɫɤɭɟɦɢɹɬ ɦɢɧɢɦɭɦ ɡɚ
ɞɚ ɫɟ ɨɛɹɜɢ ɝɪɢɩɧɚ ɜɚɤɚɧ-

ɰɢɹȾɚɧɧɢɬɟɫɨɱɚɬɱɟɧɚ
ɹɧɭɚɪɢɜɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚ  ɋɍ ÄɃɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ´
ɛɨɥɧɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢɫɚɜ
ɋɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɜ
ɋɍÄɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ´
ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ±ɢɜɋɍ
Äɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ´ ɫ ɐɚɪ
ɋɚɦɭɢɥ
ɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɫ ɞɢɯɚɬɟɥɧɢ
ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɜɟɱɟ
ɫɚ  ɧɚ  ɯɢɥɹɞɢ ɞɭɲɢ
ɚ ɛɪɨɹɬ ɧɚ ɡɚɪɚɡɟɧɢɬɟ ɫɟ
ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɉɪɨɛɢɢɡɩɪɚɬɟɧɢ
ɡɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɫɚɩɨɤɚɡɚɥɢɧɚɥɢɱɢɟɧɚɜɢɪɭɫɚɧɚ
ɝɪɢɩɢɧɮɨɪɦɢɪɚɞɪɇɚɱɟɜɚ
ɍɜɟɥɢɱɢɥɢɫɚɫɟɢɯɨɪɚɬɚ
ɩɪɢɟɬɢ ɜ ɛɨɥɧɢɰɚ ɡɚɪɚɞɢ
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɧɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɡɚɦɨɦɟɧɬɚɧɹɦɚ

Редовни заседания на
местните парламенти
"Учителят днес - между
П
духовното и материалното"
Тутракан

ɪɢɟɦɚɧɟɬɨɧɚɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚ
ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɟ
ɟɞɧɚ ɨɬ ɧɚɣɜɚɠɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɜ
ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɤɨɟɬɨ
ɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɹɧɭɚɪɢɨɬ
ɱɈɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɳɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɬ  ɞɨɤɥɚɞɧɢ
ɡɚɩɢɫɤɢɧɨɬɚɡɢɫɛɸɞɠɟɬɚɟ
ɩɴɪɜɚȼɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚɢɪɚɡɯɨɞɧɚɬɚɫɢɱɚɫɬɬɨɣɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɥɜ
ɉɪɟɞɫɬɨɢ ɢɡɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɨɞɢɬɨɪ ɡɚ ɡɚɜɟɪɤɚ
ɧɚɝɨɞɢɲɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɱɟɬ
ɧɚ ÄɆȻȺɅ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ȿɈɈȾ
ɡɚ  ɝ ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɨɬɥɨɠɟɧɚɬɚɨɬ
ɦɞɟɤɟɦɜɪɢɞɨɤɥɚɞɧɚɡɚɩɢɫɤɚ
ɡɚɩɪɢɟɦɚɧɟɢɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɚ
ɚɤɬɢɜɩɭɛɥɢɱɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɡɜɴɪɲɟɧɚɨɬÄȼɢɄ´
ɈɈȾɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɡɝ
на стр. 2
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НОВИНИ
БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Ʉɴɦ ɤɪɚɹ ɧɚ ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɜ ɬɪɢɬɟ ɛɸɪɚ ɩɨ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢȾɭɥɨɜɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɫɚɤɚɬɨɫɩɪɹɦɨɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞɩɪɟɡ
ɝɫɚɫɩɨɦɚɥɤɨɄɚɬɨɬɴɪɫɟɳɢɪɚɛɨɬɚɥɢɰɚɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɢɡɚɟɬɢɭɱɚɳɢɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
ɉɨɨɛɳɢɧɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɜɚɛɫɨɥɸɬɟɧɛɪɨɣ
ɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧɞɹɥɢɦɚɫɥɟɞɧɢɹɜɢɞɧɚɣɜɢɫɨɤɨɟɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɜ ɨɛɳɢɧɚ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ±  
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɰɚ ɫɥɟɞɜɚɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ± 
ɋɢɬɨɜɨ±Ⱥɥɮɚɬɚɪ±Ⱦɭɥɨɜɨ
±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±ɢɧɚɣɧɢɫɤɨɜɨɛɳɢɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɫɩɪɟɫɬɨɣɧɚɛɨɪɫɚɬɚɧɚɞɝɨɞɢɧɚ ɤɴɦɤɪɚɹɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɫɚ
  ɨɬɜɫɢɱɤɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚ
Ɉɬɬɹɯɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɫɚɧɚɞɧɚɫɬɨɚɬɟɡɢɫɨɫɧɨɜɧɨɢ
ɩɨɧɢɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚɉɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɩɪɢɡɧɚɤ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɫɚɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ±ɫ
ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɢɩɪɨɮɟɫɢɢ±ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ±
ɋɩɨɪɟɞɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɨɬɨɛɳɢɹɛɪɨɣɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɬɬɟɡɢɫɨɫɧɨɜɧɨɢɩɨɧɢɫɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɯɨɪɚɬɚɫɴɫɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚ
ɚɜɢɫɲɢɫɬɢɬɟ±Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨɩɨɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɝɪɭɩɢ
ɩɨɤɚɡɜɚɱɟɧɚɣɝɨɥɹɦɫɟɡɚɩɚɡɜɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɢɹɬɞɹɥɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟɧɚɞɝɨɞɢɧɢ±ɨɬɜɫɢɱɤɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɡɢ
ɨɬɞɨɝɨɞɢɧɢɫɚɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟɞɨɝɨɞɢɧɢ±
Ɉɬɨɛɳɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɥɢɰɚɬɚɫɧɚɦɚɥɟɧɚɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɫɚ
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО И/ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"
ɄɨɧɤɭɪɫɴɬɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬɈɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɟɜɱɟɫɬɧɚ
ɮɟɜɪɭɚɪɢ±ȾɟɧɧɚɋɜȼɚɥɟɧɬɢɧɢɧɚɋɜɌɪɢɮɨɧɁɚɪɟɡɚɧ
ɉɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɢɟɢɦɚɬɚɜɬɨɪɢɧɚɞɝɨɞɢɧɢɄɨɧɤɭɪɫɴɬɟ
ɚɧɨɧɢɦɟɧɀɟɥɚɟɳɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɢɡɩɪɚɬɹɬɞɨɝ
ɜɚɥɢɞɧɚɟɞɚɬɚɬɚɧɚɩɨɳɟɧɫɤɨɬɨɤɥɟɣɦɨ ɝɨɥɹɦɩɨɳɟɧɫɤɢ
ɩɥɢɤɫɴɫɫɚɦɨɧɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɧɚɩɟɱɚɬɚɧɨ
ɜɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɢɩɨɫɜɟɬɟɧɨɧɚɬɟɦɚɬɚɡɚɥɸɛɨɜɬɚɢɢɥɢ
ɜɢɧɨɬɨɄɚɤɬɨɨɳɟɩɪɢɥɨɠɟɧɨɜɝɨɥɟɦɢɹɩɥɢɤɦɚɥɴɤɡɚɩɟɱɚɬɚɧɩɥɢɤɫɥɢɱɧɢɞɚɧɧɢɬɪɢɢɦɟɧɚɧɚɚɜɬɨɪɚɢɬɟɥɟɮɨɧ
ɡɚɜɪɴɡɤɚɫɧɟɝɨɩɨɳɟɧɫɤɢɚɞɪɟɫHPDLOɤɪɚɬɤɚɬɜɨɪɱɟɫɤɚ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ ɞɚɬɚɢɦɹɫɬɨɧɚɪɚɠɞɚɧɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɬɚ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɞɨ
ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɞɚ ɧɟ ɫɚ
ɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɥɢɜɞɪɭɝɢɤɨɧɤɭɪɫɢɉɪɢɧɟɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɝɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬɧɹɦɚɞɚ ɛɴɞɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɌɜɨɪɛɢɬɟɳɟɛɴɞɚɬɨɰɟɧɟɧɢɨɬɬɪɢɱɥɟɧɧɨɠɭɪɢɫ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɩɨɟɬɟɫɚɬɚɇɚɞɟɠɞɚɁɚɯɚɪɢɟɜɚɉɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɧɚɠɭɪɢɬɨɳɟɛɴɞɚɬɜɪɴɱɟɧɢɬɪɢɩɚɪɢɱɧɢɧɚɝɪɚɞɢɡɚ,
,,ɢ,,,ɦɹɫɬɨɫɴɨɬɜɟɬɧɨɢɥɜɤɚɤɬɨɢɇɚɝɪɚɞɚ
ɧɚɢɅɋÄɊɟɤɚɬɚɢɩɪɢɹɬɟɥɢ´ɨɬɥɜ
ɇɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɟ ɧɚ
ɝɨɬɱɜɡɚɥɚÄȾɢɨɝɟɧȼɢɱɟɜ³ɧɚɊȻÄɉɚɪɬɟɧɢɣɉɚɜɥɨɜɢɱ³Ⱥɞɪɟɫɡɚɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɬɚɝɪ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɭɥÄɋɢɦɟɨɧȼɟɥɢɤɢ´ʋɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɡɚɤɨɧɤɭɪɫɚÄɅɸɛɨɜɬɚɟɩɢɹɧɫɬɜɨɢɥɢɩɢɹɧɫɬɜɨɨɬɥɸɛɨɜ´ 
ɄɨɧɬɚɤɬɢɬɟɥHPDLOFXOWXUH#VLOLVWUDEJ
КРИМИНАЛЕ
ɝɨɞɢɲɟɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɫɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɨɛɟɤɬɢɤɨɢɬɨ
ɧɟ ɫɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɩɨ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɟɞ ɜ
ɞɨɦɚ ɦɭ ɫɚ ɨɬɤɪɢɬɢ ɞɜɚ ɦɟɬɚɥɞɟɬɟɤɬɨɪɚ ɇɚ  ɹɧɭɚɪɢ ɜ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɩɪɢ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɭ ɦɴɠɚ ɛɢɥɚ ɧɚɦɟɪɟɧɚɟɞɧɚɫɬɚɪɢɧɧɚɦɨɧɟɬɚɚɜɞɨɦɚɦɭɞɪɭɝɢɬɪɢɤɚɤɬɨ
ɢ ɞɜɚ ɫɚɦɨɪɴɱɧɨ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɦɟɬɚɥɞɟɬɟɤɬɨɪɚ ɇɚɡɧɚɱɟɧɢ
ɫɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɡɚɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬɧɚɦɨɧɟɬɢɬɟɩɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɱɥɚɥɨɬɇɄ
ɉɨɠɚɪɜɫɭɯɢɬɪɟɜɢɜɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨɑɟɪɧɨɝɨɪɫɚɡɚɝɚɫɢɥɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɬɨɡɜɟɧɨɧɚɹɧɭɚɪɢ
ɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧ ɞɚ ɲɨɮɢɪɚ ɫ  ɩɪɨɦɢɥɚ
ɚɥɤɨɯɨɥɧɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɜ ɢɡɞɢɲɚɧɢɹ ɜɴɡɞɭɯ Ɍɨɣ ɛɢɥ ɡɚɫɟɱɟɧɨɬɩɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɧɚɹɧɭɚɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɩɨ
ɭɥ Äɋɢɥɢɫɬɪɚ³ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚɞ ɜɨɥɚɧɚ ɧɚ ɥɟɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ÄɆɟɪɰɟɞɟɫ³ɢɬɟɫɬɜɚɧɫɞɪɟɝɟɪɈɬɤɚɡɚɥɟɞɚɞɚɞɟɤɪɴɜɧɚ
ɩɪɨɛɚɡɚɯɢɦɢɱɟɧɚɧɚɥɢɡɢɟɡɚɞɴɪɠɚɧɡɚɫɪɨɤɞɨɱɚɫɚ
ɉɨɫɥɭɱɚɹɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

На 3 февруари, 21:15 ч., по БНТ-2:

Музеят на Дунавския риболов
и лодкостроене под светлината
на прожекторите по БНТ
от стр. 1 Монева.
Предаването се излъчва всяка делнична вечер
от 21:15 часа по БНТ 2 и
представя градски забележителности и забравени
истории от миналото на
тези градове. Епизодът,
посветен на Тутракан ще
се излъчи на 3 февруари.

като визитна картичка на
Тутракан и като една от
туристическите атракции
на града.
В предаването ще видите
и Архитектурен комплекс
„Рибарска махала“, представена от аниматора Анка

Художествено ателие „Мозайка” нов творчески заряд за младите
таланти на Тутракан
от стр. 1 и членовете на Арт ателие
и ще научат нещо повече за
мозайката.
А с Аурел СТОЯНОВ разговаряме за тази среща
и конкретно по темата „Мозайка”:
- Монументалните изкуства са обвързани с архитектурата. Те носят в себе
си история, послание, опит,
във формата на различни
видове техники. И едно от
най-хубавите неща, които
ни е завещавала историята, е мозайката. Моят
професор в университета
казваше, че това е вечната
живопис, тъй като тя се
прави от минерали, които
винаги запазват цвета
си и не са подвластни на
времето. Мозайката има
голяма история, започва от
Шумерските селища, минава през римската мозайка,
за да може в периода на
византийското изкуство да
се създадат едни от найголемите шедьоври, които
остават ненадминати за
всички времена. Още пове-

- преподаватели от Факултета по изобразително
изкуство, от различните
катедри - „Живопис”, „Стенопис”, „Рисуване”, „Виртуални комуникации”, идват
в града и обучават млади
тутракански художници и
ученици. Всичко това се
случва с активното съдействие на ръководителя на
Школата по изобразително
изкуство Аурел Стоянов,
директора на ОЦИД - Доротея Бальовска и Община
Тутракан.
През този уикенд емоцията на тутраканските таланти ще е голяма, защото
предстои осъществяването
на такава среща. Среща, в
Художественото ателие
„Мозайка” с един добър
приятел на града - доц. Борис Желев и ас.д-р Даниел
Иванов, който със сигурност ще остане с отлични
впечатления. В работната
творческа среща ще участват учениците от Школата
по изобразително изкуство

че, че византийците откриват и смалта, изкуствен
материал, който обогатява
палитрата на художниците.
Това нещо в момента в
Турция се превръща в една
от най-големите атракции.
Равена е люлката на цивилизацията с една гробница,
Гала Плацидия. Кръстоносните походи дават възможност някои от мозайките да
бъдат пренесени в страните на Европа. Например, във
Венеция има пренесени мозайки, свалени от стените,
в техния първоначален блясък запазени, неподвластни
на времето.
В града имаме подобни
техники. Например, в Обредния дом, стената в ритуалната зала е с мозайка,
но много пестеливо и изчистено направена, както и
витражите. Те напомнят за
тази техника, но не са нито
византийски, нито римски,
това е една нова концепция
на художника Юрий Василев,
този, който е проектирал и
реализирал проектите.

- Какво ще се случи през
почивните дни в Тутракан в Художественото
ателие?
- Предстои Борис Желев,
заедно със своя асистент
Даниел Иванов, да дойдат
в града, да работят с Арт
ателието - това е ателието за възрастни и моите
художници от Школата по
изобразително изкуство.
Децата са предупредени,
показах им как да си направят идейни проекти, защото ние няма да разполагаме
с безкрайно много време.
Ще имаме 3 дни работа.
Петък вечер, ще започне
с едно изложение, с кратка лекция, която може да
стане беседа. Надявам се,
че децата са се подготвили и ще имат питания, да
се коментира мозайката,
техниката, особеностите
на смалта.
Поредната арт среща
ще завърши с изложба от
сътворените мозайки, а
желаещите ще могат да я
разгледат в ОЦИД.

Редовни заседания на местните парламенти
от стр. 1 ɨɬɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɇɟɠɞɟɬ
Ⱦɠɟɜɞɟɬ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɫɟɫɢɹɬɚ
ɫɥɟɞɤɨɟɬɨɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɳɟɨɛɫɴɞɹɬɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
Ƚɨɞɢɲɟɧɨɬɱɟɬɡɚɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɧɟɣɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɝ
ɇɚɬɨɜɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɳɟɛɴɞɟ
ɩɪɢɟɬɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝ
ɤɚɤɬɨɢȽɨɞɢɲɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ
ɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɓɟɛɴɞɚɬɩɪɢɟɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜɬɪɢɧɚɪɟɞɛɢɇɚɪɟɞɛɚʋɡɚ
ɪɟɞɚɡɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɨɛɳɢɧɫɤɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ ɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɬɚɤɫɢ ɢ ɰɟɧɢ ɧɚ
ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɇɚɪɟɞɛɚ
ʋ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɞɚɧɴɰɢ
Главиница
Ⱦɨɤɥɚɞɧɚɡɚɩɢɫɤɚɫɩɪɟɞɥɨɇɚɹɧɭɚɪɢɨɬɱɚɫɚ ɠɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɤɚɩɚɰɢɟɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɧɚ ɬɟɬɚ ɧɚ ɐɟɧɬɴɪ ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɜ
ɫɜɢɤɚɧɨɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɆɟɫɭɬ ɫɋɨɤɨɥɫɴɳɨɟɜɞɧɟɜɧɢɹɪɟɞ
Ⱥɥɢɲ
ɋɞɜɚɩɪɨɟɤɬɚɤɚɬɨɩɚɪɬɧɶɨɪ
 ɫɚ ɞɨɤɥɚɞɧɢɬɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɧɚɋɍÄȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ´ɢȾȽÄɋɜ
ɤɨɢɬɨɫɚɜɤɥɸɱɟɧɢɜɩɪɟɞɜɚɪɢ- ɋɜɄɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ´ ɳɟ ɤɚɧɬɟɥɧɢɹɞɧɟɜɟɧɪɟɞɋȽɨɞɢɲɟɧ ɞɢɞɚɬɫɬɜɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɨɬɱɟɬɡɚɝɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɤɴɦɆɂȽÄȽɥɚɜɢɧɢɰɚ±ɋɢɬɨɜɨ
ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ´ ɩɨ
ɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɡɚɫɪɨɤɚɧɚɦɚɧ- ɨɬɜɨɪɟɧɚɬɚɦɹɪɤɚÄɍɱɚɫɟ
ɞɚɬɚ  ɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ ɡɚɞɚɫɩɨɥɭɱɚ´ɡɚɤɨɢɬɨɳɟɫɟ

ɇɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɳɟ ɫɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚ ɡɚ
ɩɪɢɟɦɚɧɟɧɚȽɨɞɢɲɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɝɨɞɢɲɟɧ ɩɥɚɧ
ɡɚ ɦɥɚɞɟɠɬɚ ɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝɧɚ
Ƚɨɞɢɲɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɢɦɨɬɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟɫɩɢɫɴɤɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɠɢɥɢɳɚɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢɫɞɟɥɤɢɫɨɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɳɟɨɩɪɟɞɟɥɢɫɜɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɜɈɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɫɞɪɭɠɟɧɢɟɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɜ
ɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ ɇɋɈɊȻ 
ɳɟɛɴɞɚɬɢɡɛɪɚɧɢɢɱɥɟɧɨɜɟɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɟɤɫɩɟɪɬɧɚɤɨɦɢɫɢɹ
ɩɨɫɩɨɪɬɚ

ɬɴɪɫɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨ ɫɴɝɥɚɫɢɟ
ɨɬɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ȼ ɤɪɚɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ ɳɟ
ɛɴɞɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɞɟɥɟɝɚɬ ɢ
ɡɚɦɟɫɬɧɢɤɞɟɥɟɝɚɬ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɈɬɱɟɬɧɨɢɡɛɨɪɧɨɨɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚ
ɋɞɪɭɠɟɧɢɟÄɌɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬ´

Ситово
Ɋɟɞɨɜɧɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɋɢɬɨɜɨ ɳɟ
ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɹɧɭɚɪɢ ɨɬ
 ɱɚɫɚ Ɍɨ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ Ɉɬɱɟɬɚɧɚɥɢɡ
ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɨɬɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢ
ɭɱɚɫɬɴɤ ɋɢɬɨɜɨ ɡɚ  ɝ ɨɬ
ɧɚɱɚɥɧɢɤɚɦɭɉȿɧɱɟɜ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɋɢɬɨɜɨɊɢɞɜɚɧɄɹɡɢɦɳɟ
ɧɚɩɪɚɜɢɨɬɱɟɬɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɡɚɜɬɨɪɨɬɨ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ ɧɚ  ɝ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨɳɟɛɴɞɟɨɛɫɴɞɟɧɉɥɚɧɡɚ
ɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ɡɚ ɩɴɪɜɨɬɨ ɲɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ ɧɚ
ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ȼ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ ɫɴɫɬɚɜɟɧ
ɨɬ  ɞɨɤɥɚɞɧɢ ɡɚɩɢɫɤɢ ɧɚ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ
ɳɟ ɫɬɨɹɬ ɨɳɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɜ
ɈɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚȺȾɈÄȾɭɧɚɜ³ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɡɚɫɪɨɤɚɧɚɦɚɧɞɚɬ
ɝɨɞɢɧɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ

ɫɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɢɬɨɜɨ ɡɚ  ɝ
ɧɚɇɚɪɟɞɛɚɡɚɧɚɱɢɧɚɪɟɞɚɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɢɜɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨ
ɧɚ Ɉɬɱɟɬ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹɫɴɜɟɬɩɨɫɨɰɢɚɥɧɨ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɢɭɫɥɭɝɢɡɚɝ
ɢɉɥɚɧɡɚɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɋɴɜɟɬɚ
ɩɪɟɡɝ
ɋɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɳɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɬ
ɨɳɟ ɫɴɫɬɚɜɚ ɧɚ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹ
ɫɴɜɟɬɩɨɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɢɭɫɥɭɝɢɡɚɦɚɧɞɚɬɝ
ɤɚɤɬɨɢɈɛɳɢɧɫɤɢɝɨɞɢɲɟɧɩɥɚɧ
ɡɚɦɥɚɞɟɠɬɚ
ȼɚɠɧɢ ɡɚ ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ ɫɚ ɢ
ɞɨɤɥɚɞɧɢɬɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɡɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ
ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ ɨɬ ɬɚɤɫɚ
ÄȻɢɬɨɜɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ´ ɡɚ  ɝ
ɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ Ƚɨɞɢɲɟɧ ɩɥɚɧ
ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨɢɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ
ɧɚɱɢɧɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɧɚ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɤɚɤɬɨɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ
ɢɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɟɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɦɟɪɢɬɟɩɚɫɢɳɚɬɚɢɥɢɜɚɞɢɬɟ
ɉɪɟɞɫɬɨɢɞɚɛɴɞɟɨɬɦɟɧɟɧɚ
ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ  ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɩɨ ɫɴɛɢɪɚɧɟ ɨɛɟɡɜɪɟɠɞɚɧɟ ɢ
ɨɩɨɥɡɨɬɜɨɪɹɜɚɧɟɧɚɛɢɬɨɜɢɬɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɬɟ ɢ ɦɚɫɨɜɨ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɬɟ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨ
ɢ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɚ ɇɚɪɟɞɛɚ
ɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ
Калина ГРЪНЧАРОВА

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 27 януари 2020 г.
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
***За всички работни места трудовите договори
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
на работа.
договорът е безсрочен.
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Поради липса на желаещи, с
намален състав от съдебни
заседатели ще работи
Районен съд - Тутракан

ПОКАНА
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 23.01.2020 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на
31.01.2020 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. Одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за
водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „ Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” за 2019 г.
2. Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС, и Сдружение МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2019 г.
3. Определяне размера на годишния членски внос за 2020 г.
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
а 24.01.2020 г., на
тържествена церемония в Районен съдСилистра, новоизбраните
14 съдебни заседатели към
Районен съд гр.Тутракан, с
мандат 2020 – 2024 година, положиха клетва пред
Общо събрание на съдиите
от двете съдилища, информират от съдебната
институция.
Съкратеният съдийски
щат в Районен съд – Тутракан поставя в невъзможност съдиите от този съд
да провеждат общи събрания, поради което събитие-

Н

то се проведе в Съдебната
палата в Силистра.
Председателят на Районен съд-Тутракан поздрави
съдебните заседатели с
встъпването им в длъжност с думите: „Функциите
на съдебен заседател са
свързани с осъществяване
на обществено присъствие в съдебно заседание
при разглеждане на дела
от наказателен характер.
Надявам се да бъдем ползотворни един към друг и
комуникацията между нас
да се осъществява поетапно и ритмично.“

Съгласно изискванията
на Закона за съдебната
власт Общото събрание
на съдиите от Окръжен
съд-Силистра утвърждава
бройката и избира предложените от съответните
общински съвети съдебните заседатели към всеки
от районните съдилища в
съдебния район.
През следващите четири години Районен съд–
Тутракан ще се наложи
да работи и с намален
състав от съдебни заседатели. Общинският съвет-Тутракан не успя да

запълни утвърдената квота от 16 представители
на обществеността, а е
предложил 9 кандидатури,
или със 7 по-малко от
утвърдения брой. Така
вместо от 21 заседатели, в състава на съда
разглеждащ наказателни
дела, за престъпления наказуеми с над пет години
лишаване от свобода,
ще се включват съдебни
заседатели от избраните
четиринадесет граждани.
Най-младият съдебен заседател е на 36 години,
а най-възрастният на 66

години. Девет от заседателите са с висше, а двама
с полувисше образование.
Четирима от положилите
клетва са били заседатели
в предходния мандат.
Съдебен заседател може
да бъде всеки на възраст
от 21 до 67 години, с адрес в общината попадаща
в района на съда, има завършено най-малко средно
образование, не е осъждан
за умишлено престъпление,
независимо от реабилитацията, не страда от психическо заболяване и при
условие, че не са налице

пречките визирани в чл.67
ал.3 от ЗСВ.
Съдебните заседатели
не са съдии, но имат равен
глас, права и задължения
със съдиите. За всяко едно
конкретно дело те се избират на принципа на случайния подбор. Участието
им в наказателния процес е
гаранция за справедливостта и безпристрастността
на този процес.
След ритуала по полагане
на клетва всички съдебни
заседатели подписаха клетвени листове и преминаха
първоначално обучение.

Мерки за увеличаване на събираемостта До края на февруари
изплащат парите за тютюна
на задълженията на гражданите
предприема Община Ситово
Калина ГРЪНЧАРОВА
ублично обсъждане на
проекта за бюджет
за 2020 г. се проведе
в Ситово на 22 януари. В
залата на Общинския съ-

П

вет, кметът на общината
Сезгин Алиибрям представи
намеренията на администрацията за работата по
осигуряване на приходната
част и конкретните дейности формиращи бюджетните разходи.
Установена е
ниска събираемост на местните данъци и
такси т.е. през
годините много
от гражданите
на община Ситово не са плащали своите задължения. Това
са преди всичко
данък „Сгради”,
такса „Битови
отпадъци”, наеми, МПС и др.
До нередовните
данъкоплатци
вече са изпратени Уведомления с паричните задължения и
ако в законовия
срок не бъдат
заплатени ще
се прибегне до

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɋɋɢɬɨɜɨɊɢɞɜɚɧɄəɁɂɆ
ɢɤɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨɋɟɡɝɢɧȺɅɂɂȻɊəɆ

следващата законова мярка
- среща със съдия-изпълнител.
През тази година ще се
наблегне и на повишаване
работните заплати на общинските служители, тъй
като направена справка
сочи, че в Община Ситово
са с най-ниските възнаграждения в цяла Силистренска
област.
Ще продължи работата
по различни проекти, реконструкцията на общински
пътища и улици в населените места. В момента се

изгражда външен асансьор
към сградата на общинската администрация, който
ще улесни предвижването
на инвалиди и възрастни
хора до етажите.
В приходната и разходната си част бюджетът на
Община Ситово е в размер
на 7 103 297 лв.
През тази седмица, по
график, кметът Сезгин Алиибрям и неговият екип ще
проведат срещи в населените места в общината, на
които ще бъде представен
бюджетът.

„В диапазона 20-29 февруари, с
около два месеца по-рано, около
76 милиона лева ще бъдат изплатени на българските тютюнопроизводители по схемата преходна
национална помощ за тютюн, необвързана с производството, за
Референтната рамка 2007, 2008,
2009 година. Тези средства ще
получат 42 290 бенефициенти,
участвали по схемата” - съобщи
Цветан Филев, председател на
Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България,
президент на УНИТАБ - ЕВРОПА
и вицепрезидент на ЕЛТИ, след
проведения първи за тази година,
Консултативен съвет по тютюна.
На заседанието са били гласувани и одобрени ставките за помощта
по сортови групи „Басми“, „Каба
Кулак“, „Бърлей“ и „Виржиния“. Те
са на база 5% намаление, спрямо
предходната 2018 г. Стопаните, отглеждащи тютюн от сорта „Басми“
до 1000 кг. ще получат по 2.18 лв./
кг; от 1000 до 2000 кг. по 2.12 лв./
кг. и за над 2000 кг. по 1.41 лв./кг.
Ставката за тютюнопроизводителите, отглеждащи „Каба Кулак“, е
1.11 лв./кг.; за сорт „Бърлей“ е 0.81
лв./кг. и за „Виржиния“- 0.64 лв./кг.
Според Цветан Филев, бъдещето
развитие на тютюнопроизводството след 2020 година, не изглежда
розово. „За съжаление, тютюнът
е сектор, който и сега не получава европейско финансиране,
няма да получава такова и след
2021 година. Затова, идеята е,
всички земеделски сектори, които

получават преходна национална
помощ в България, да се обединят
и да подкрепят предложението на
земеделския министър Десислава
Танева, което тя изложи на Съвета
на министрите на Европа, а именно,
преходната национална помощ, да
продължи да продължи да функционира като схема и през новия
програмен период 2021-2027 г.”
- коментира още председателят
на Националната асоциация на
тютюнопроизводителите. По думите му, има европейски държави,
които се очаква да подкрепят това
предложение, като много важна е
ролята на браншовите институции,
които трябва да намерят подкрепа
на това предложение, освен на
браншово и на международно
институционално ниво.
По искане на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите, земеделското министерство е
поело ангажимент за решаването
на един много голям проблем, а
именно, невъзможността на тютюнопроизводителите да сключват
еднодневни трудови договори със
сезонните работници. „По този
повод, ще бъде изпратено писмо до
Министерството на труда и социалната политика с искане за промяна
на Наредбата и за премахването
на тази несправедливост. Ние,
този път не молим. Отправихме
много остър апел към Аграрното
ведомство, този проблем да бъде
решен в най-кратък срок, защото
търпението ни е изчерпано.” - категоричен бе Цветан Филев. “ТГ”
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поетично поетично поетично
Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Васил
ТЪРПАНОВ,
гр. Тутракан

Внимание, приятели!
Тема интересна… щекотлива,
Вам приятели ще поднеса.
Да знаете, че някъде, понякога,
се объркват вашите дела!
Не чувствате ли, че там в небесата
грохотът на буря как ехти?
Как за плячка горе пак се бият,
за брата българина… не жали!
Бурята е твърде на "високо",
далеч от малките "врабци".
Там е зона на "орлите",
а за жалост плячката сте вий!
Дилема днес - да бъдеш или не.
Да, това е реплика от "Хамлет".
Лаик съм, знам, това го знайте,
Хамлет е мит, но вие сте в беда!
Скъпи мои, родни мои братя!
На поезията формата махнете!
Запомнете, че вече Епопея,
на България са срязали крилете!
Може би, не ще е поетична
алегорията, която ще поднеса.
Братя, вий бъдете осторожни!
Не оставяйте Родината сама!

Полутон
Виждал ли си мрачна светлина?
Как се процежда през прозорците,
после бяга вън да гони и хапе опашката си?
Доста мрачна и нечиста,
като полуобич, като полуистина.
Така дяволски доволна,
че е спестила половината щастие
от полагаемото за някого.
Сега птиците не пеят, а крещят
изгубили верния полутон.
Плочките на тротоара са разместени,
там всеки ден преминават
полубогове и полухора.
Не ми хвалете златната среда.
Разсечете я!
Отсам хората, оттатък боговете!
Защото (полу)дявам.

Владимир
АНТОНОВ - ВОВ,
гр. Тутракан

Луна
Луната изгря в твоите коси,
облени в синкава нежност.
Тишината тихо промълви:
„Обичай, обичай ги вечно!”
Луната блесна в твоите очи,
просълзени от безумна сласт.
Те ми казват: „Не тъжи!
Обичай ме, обичай ме в захлас!”
Луната изгря, когато сме сами
във свят жесток, коварен.
Когато обичаш, не лъжи!
Щом обичаш, трябва да си вярваш.
Луната погали твоите гърди,
потръпващи във страстен порив.
Докосни ги нежно със очи
и със устни нежно целуни.
Луната пробуди твоята снага,
синкава проблясваща звезда,
близка и далечна със стремеж
за любов, любов копнеж!

"Учителят днес - между Що е то „Корабен механик”?
духовното и материалното" Н
а 27 януари учениците от 4 клас
на ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий" в
с. Нова Черна се запознаха с професията
на корабния механик.
На гости при тях
беше курсант главен
старшина Станислав
Стефанов от Висшето Военоморско училище в гр. Варна,
местен възпитаник.
Децата научиха за
професиите на кораба и с интерес
задаваха въпроси,
които ги вълнуват.
Разбраха, че да си
военен е свързано
с много дисциплина,
отговорности, знания и много учене, но
когато обичаш това,
което правиш всичко
ре Кодак от СУ „Йордан е по- лесно.
Йовков“, Тутракан, а на
трето място - Гюлнар
Адем от ОУ „Стефан
Караджа“, с.Цар Самуил.
С презентация или видео в конкурса се представиха 11 учители. В
тази категория тутраканци се представят
най-добре. Първа награда
получи Антония Калдарева - тутраканка, понастоящем учител в СУ „Н.
Вапцаров“ в Силистра,
на второ място е Росица
Кичукова от СУ „Христо
Ботев“, Тутракан, а на
трето място - Юлия Андреева от ОУ „Стефан
Караджа“, с.Цар Самуил.

Тутракански учители с награди от областен конкурс

ържество за награждаване на отличените педагози
- участници, в Областния
конкурс „Учителят днес
- между духовното и материалното“, се проведе
на 24 януари в Силистра.
Той е организиран и журиран от Регионалното
управление на образованието.
Участниците в него
се състезаваха в три
категории - есе, постер и
презентация или видео. В
творбите си участниците представиха своите
концепции за професията
Учител, разказаха свои
професионални търсения,

Т

споделиха мигове на тревога и удовлетворение.
В конкурса за есе
участваха 21 учители от
областта. На първо място е Мариета Спирова
от СУ „Йордан Йовков“,
Тутракан, на второ място - Мариета Нанчева
от ОУ „Иван Вазов“, гр.
Силистра, а на трето
място са Деяна Стоянова от ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“, Силистра и
Донка Илиева от СУ „Васил Левски“, гр. Дулово.
Най-добрите постери
са изработени от Дияна Борисова от ОУ „Ц.
Церковски“, с. Средище.
На второ място е Саби-
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В СУ „Христо Ботев” – Тутракан

Забавна математика Уважаваме традициите
в библиотеката

тата и момчетата запяха
песен за своите баби с
уважение и обич. Подариха
на присъстващите собственоръчно изработени
картини с народни мотиви.
Настроението се повиши още повече с песента
„Мило мое внуче“ по текст
и музика от Димитър Янев.
Залюля се българско хоро.
Учениците изпълниха още
няколко кръшни хора, заедно
с учители и служители.
Четвъртокласниците
показаха, че уважават и
ценят своите баби. Те са
много специални за тях и са
им много полезни със своите съвети, вкусни ястия
и грижите, които полагат
а 21 януари по стар ници и обичаи“ на Fen Folk за любимите си внучета.
стил отбелязваме TV за Бабинден. Слушаха
Какво ли бихме правили
Бабинден, който се
явява завършек на цикъла
празници, свързани с Рождество Христово. Това е
един от големите народни
женски празници, посветен
на бабите акушерки, които
са помагали в миналото
на невестите при ражданията.
В този зимен ден учениците от 4а клас, ръководени от г-жа Добринка
Вълкова и госпожа Петя
Дончева, изненадаха приятно ръководството на
нашето училище, служителките и жените, работещи в училищния стол.
Четвъртокласниците пристигнаха в библиотеката с
усмихнати лица и огромно
желание да ги уважат и и гледаха клип „Баба била без бабите и дали всички
поздравят. В началото мъничка“ от музикалния осъзнаваме колко са ни
проследиха образователен портал за детски песнички. нужни всъщност те!
филм от поредицата „Праз- От своя страна момичеАнка КОЗАРЕВА

Н

а 27 януари в библиотеката с ученици
от 4а клас и г-жа
Петя Дончева попаднахме
в света на забавната математика.
Започнахме урока с адмирации за български ученици
и техния страхотен старт
на международните състезания по природни науки за
2020 година с 23 медала за
България в престижната
Жаутиковска олимпиада
по математика, физика и
информатика в Алмати, Казахстан, проведена от 8 до
14 януари. Гимназисти от
седем български училища са
завоювали 6 златни, 5 сре-

Н

бърни и 12 бронзови отличия в конкуренция с над 580
участници. Не пропуснахме
да отбележим успехите
и на единадесетгодишния
ученик с петдесет медала
от математически състезания – Огнян Огнянов.
Възхитени от успехите на българските деца,
четвъртокласниците се
разделиха на екипи и с огромно желание започнаха да
решават забавни задачи от
интересната наука – математика. Справиха се с
логическите задачи. Не се
затрудниха да извършват
правилно математическите действия. Задачите

бяха онагледени за раздвижване на ума. Учениците
показаха, че обичат такива
предизвикателства и че
решаването на подобен
вид загадки им доставя
удоволствие.
Въвлякохме момичетата
и момчетата в процес на
разсъждение. Провериха
колко бързо работи мисълта им. Добре развитото
логическо мислене ще им
помага да допускат помалко грешки в житейски
ситуации, да анализират
информацията, да правят
правилни преценки, за да
си осигурят благополучие.
Анка КОЗАРЕВА

"Томте Туметот” при децата
исателката Мая Дългъчева
съвсем скоро е превела от
шведски език книгата на
Астрид Линдгрен "Томте Туметот".
Книгата не е издавана в България
досега. Вместо да вземе авторски
хонорар, Мая Дългъчева решава
да го предостави под формата на
книги на библиотеки и институции,
работещи с деца.
С прочита на книгата бяха зарадвани и децата от 2"б" клас при
СУ "Йордан Йовков" в Тутракан с
учители Маргарита Манолова и
Румяна Ангелова.
Библиотекарят Стефка Капинчева знае колко много учениците
харесват тази авторка и как с
удоволствие изучават нейните
произведения от читанката, затова
при срещата си с нея, тя прочете
книжката на децата. Те с интерес
разгледаха страхотните илюстрации и споделиха своите впечатления от прочетеното.
Срещата продължи с интересни
образователни игри свързани с
приказките.

П

ɚɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚɤɧɢɝɢɟɞɜɨɣɧɨɞɨɛɪɨɯɟɦɞɚɜɚɲɲɚɧɫ
ɢɧɚɞɪɭɝɞɚɝɢɩɪɨɱɟɬɟɯɟɦɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɲɪɚɮɬɨɜɟɬɟ
ɫɢɡɚɧɨɜɢɬɜɴɪɞɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɤɚɬɚɋɬɟɮɤɚɄɚɩɢɧɱɟɜɚɛɚɡɢɪɚɣɤɢɫɟɧɚɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɢɨɩɢɬɜȾɟɬɫɤɢɹɨɬɞɟɥ
ɧɚȽɪɚɞɫɤɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɇɚɥɸɛɢɦɚɬɚɫɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɊȺəȽȿɈɊȽɂȿȼȺɭɱɟɧɢɱɤɚɨɬ
ɛɤɥɚɫɜɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɬɪɟɬɢɩɨɪɟɞɟɧ
ɩɴɬɞɚɪɹɜɚɥɸɛɢɦɢɬɟɫɢɤɧɢɝɢɡɚɞɚɦɨɝɚɬɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɤɚɬɨ
ɧɟɹɨɛɢɱɚɳɢɞɚɱɟɬɚɬɞɚɫɟɧɚɫɥɚɠɞɚɜɚɬɧɚɧɨɜɢɬɟɬɜɨɪɛɢ
ÄɄɧɢɝɢɬɟɳɟɨɛɨɝɚɬɹɬɮɨɧɞɚɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚɢɳɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬɢɧɬɟɪɟɫɡɚɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ
ȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɊɚɹɢɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɢɡɚɧɚɩɪɚɜɟɧɨɬɨɞɚɪɟɧɢɟ´ɤɚɡɚɨɳɟɄɚɩɢɧɱɟɜɚ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 4 от 19.12.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 27
ДНЕВЕН РЕД:
1. План за работа на Общински
съвет-Тутракан за I-то шестмесечие
на 2020 г.
Докладва: Председател ОбСТутракан
2. Избор на членове за актуализиране състава на Комисията за
предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
Докладва: Председател ОбСТутракан
3. Допълване ръководството на
постоянна комисия по местно самоуправление, нормативна уредба,
ред, законност, евроинтеграция,
програми, проекти, регионална политика и опазване на околната среда към Общински съвет-Тутракан.
Докладва: Председател ОбСТутракан
4. Избиране на делегат и заместник делегат в Общото събрание на
Асоциацията на дунавските общини
„Дунав”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Приемане на Решение за изменение на Решение №713, взето
с Протокол №51 от 31.01.2019 г.
от Общински съвет гр. Тутракан
на основание чл. 17 от Закона за
общинския дълг.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Приемане и одобряване на
инвестиция, представляваща актив- публична общинска собственост, извършена от „ВиК” ООД, гр.
Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Предоставяне на безвъзмездно
управление на имот - публична общинска собственост за нуждите на
Агенция по геодезия, картография
и кадастър гр. София.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план / ПУП / - Парцеларен план /ПП/ за обект: ”Въздушно
кабелно електрозахранвене от
съществуващ ТП 12 Нова Черна с
нови СБС до електромерно табло
пред ПИ 51956.115.26, местност:
”Над Орехите”, Община Тутракан,
Област Силистра” (за елементите
на техничес-ката инфраструктура
извън границите на урбанизираната
територия).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план / ПУП / - План за
застрояване /ПЗ/ за поземлен имот
извън границите на урбанизираната
територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. План-сметка и размер на такса “Битови отпадъци” за 2020 г. на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Ползване на абонаментни
карти на преференциални цени по
утвърдените линии на градския и
общинския транспорт от гражданите на възраст 65 и повече години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Приемане на отчет за дейността на „МБАЛ - Тутракан” ЕООД
към 30.11. 2019 г.
Докладва: Управител на „МБАЛТутракан” ЕООД
14. Одобряване и предлагане на
кандидати за съдебни заседатели
за Районен съд-Тутракан.
Докладва: Председател ОбС-

Тутракан
15. Премахване на задължителната постоянна месечна такса в
детските градини и яслени групи на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Данаил Николов - общински съветник
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 28
На основание чл. 63, ал.3 от
Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация,
Общински съвет Тутракан приема
План за работа на Общински съвет
Тутракан за I-то шестмесечие на
2020 г.
Гласували: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 29
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с §2. (1), т. 5 и
(8) от допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Общински съвет- Тутракан ОПРЕДЕЛЯ
I. Общински съветници за състава
на Комисията за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:
1. Георги Иванов Георгиев - Общински съветник
2. Шенол Али Молла - Общински
съветник
3. Кристиян Сашев Калчев - Общински съветник
4. Красимир Йорданов Петров Общински съветник
5. Милен Милков Маринов - Общински съветник
II. Председател и секретар на
комисията от посочените членове,
както следва:
Шенол Али Молла - Председател
на комисията
Милен Милков Маринов - Секретар на комисията
Гласували поименно: 17 съветника, За – 16, Въздържали се – 1,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 30
На основание чл.21, ал.1, т.1
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), във връзка с чл. 46
и чл.47, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет (ПОДОС), Общински
съвет-Тутракан избира за секретар
на Постоянна комисия по местно
самоуправление, нормативна уредба, ред, законност, евроинтеграция,
програми, проекти, регионална
политика и опазване на околната
среда:
Ралица Димчева Венкова - Гюмишева
Гласували поименно: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 31
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА) и чл. 18 от Устава на Асоциация на дунавските общини „Дунав“, Общински съвет – Тутракан:
1. ОПРЕДЕЛЯ за делегат на Община Тутракан в Общото събрание
на Асоциацията на дунавските
общини „Дунав” д-р Димитър
Венков Стефанов - кмет на Община
Тутракан.
2. ОПРЕДЕЛЯ за заместник-делегат на Община Тутракан в Общото събрание на Асоциацията на
дунавските общини „Дунав” Нехат
Ниязиев Кантаров - общински съветник и Председател на Общински
съвет - Тутракан.

3. Възлага на определените
делегати да извършват всички
законосъобразни действия при
членуването и представителството
на Община Тутракан в сдружение
АДО „Дунав”.
Гласували поименно: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 32
На основание чл. 21, ал. 1, т.10,
т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет - Тутракан
приема Решение за изменение на
Решение № 713 по протокол №
51 от 31.01.2019 г. на Общински
съвет - Тутракан, в следните негови
параметри:
Било: Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за
общински заем;
Става: Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за
общински заем;
Условия за погасяване:
Било: Срок на погасяване - до
12 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит,
с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване.
Става: Срок на погасяване - до
25.03.2022 г. с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или
на части, без таксата за предсрочното погасяване;
Било: Източници за погасяване
на главницата - чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0012001-015301
от 14.10.2016 г.;
Става: Източници за погасяване
на главницата – чрез плащанията
от Управляващия орган съгласно
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.0010153-C01 от 14.10.2016 г. и/или от
собствени бюджетни средства;
2.Всички останали параметри на
Решение № 713 от 31.01.2019 г. на
Общински съвет – Тутракан остават
непроменени.
Неразделна част от настоящото
Решение е Решение № 713 от
31.01.2019 г. на Общински съвет
– Тутракан.
Гласували поименно: 17 съветника, За – 14, Въздържали се – 2,
Против – 1
РЕШЕНИЕ № 33
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.7,
ал.2, изречение второ, във връзка
с 12, ал.3 от ЗОС и чл.18, ал.1 от
НРПУРОИ, приета с Решение №758
по Протокол №54 от 28.03.2019
г. и предвид хипотезата на §7 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра и
имотния регистър, Общински съвет
гр.Тутракан.
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предостави за безвъзмездно управление
имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
ул. „Трансмариска” №31, представляващ: самостоятелен обект със
застроена площ от 9 кв. м с идентификатор №73496.500.99.1.2 по КК и
КР, съгласно АОС №440/18.12.2015
г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София, за
нуждите на СГКК гр. Силистра, изнесено работно място гр. Тутракан.
II. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН да издаде заповед и
сключи договор за предоставяне на

безвъзмездно управление на гореописания самостоятелен обект с
Агенция по геодезия, картография
и кадастър гр. София.
Гласували поименно: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 34
На основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМС и чл.124а, ал.1 и ал.5,
чл124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ и приложените
документи удостоверяващи, че
са изпълнени разпоредбите на
чл.124а, ал.7 от ЗУТ, Общински
съвет Тутракан
РАЗРЕШАВА
Да се изработи проект за Подробен устройствен план / ПУП
/ - Парцеларен план /ПП/ за обект:
”Въздушно кабелно електрозахранвене от съществуващ ТП 12 Нова
Черна с нови СБС до електромерно табло пред ПИ 51956.115.26,
местност:”Над Орехите”, Община
Тутракан, Област Силистра” ( за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия).
Проектът за ПУП – ПП да се изработи върху одобрената кадастрална
карта при спазване на изискванията
определени в: Закон за устройство
на територията /ЗУТ/, Наредба №
8/2001 за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове,
Наредба № 7/2003г. за правила и
норми за устройство на отделните
видове територии и устройствени
зони, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, СПЗЗПП,
ЗСПЗЗ.
и други приложими законови и
подзаконови нормативни актове
на действащото законодателство в
Република България.
Гласували: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 35
На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА , във връзка с разпоредбите
на чл.124а, ал.1 от ЗУТ: „ Разрешение за изработване на подробен
устройствен план се дава с решение
на общински съвет по предложение
на кмета на общината….” и приложените документи удостоверяващи,
че са изпълнени разпоредбите на
чл.124а, ал.5, ал.7 от ЗУТ, Общински съвет Тутракан
РАЗРЕШАВА
Да се изработи проект: Подробен
устройствен план / ПУП / - План за
застрояване /ПЗ/ за поземлен имот
с идентификатор №73496.13.38,
местност: Колонисти, Трайно предназначение на територията-ТПТ:
Земеделска, Начин на трайно ползване - НТП: Нива от Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-18-06/04.02.2008 г.
на ИД на АГКК, имот извън границите на урбанизираната територия
с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на поземленият имот
и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие
инвестиционните намерения на
възложителя.
Проектът за ПУП - ПЗ да се изработи върху одобрената кадастрална
карта при спазване на изискванията, определени в: Закон за устройство на територията/ЗУТ/, Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове,
Наредба № 7 за правила и норми
за устройство на отделните видове

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

територии и устройствени зони,
ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Гласували: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 36
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.
6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с
чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси, Общински
съвет - Тутракан одобрява План
- сметката по такса “Битови отпадъци” за 2020 г. за територията на
Община Тутракан на стойностите,
посочени в приложение 1 от настоящото предложение.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т.
7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 16, ал. 1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията
на Община Тутракан, във връзка с
чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси, Общински
съвет - Тутракан утвърждава размера на такса “Битови отпадъци” за
2020 г. за територията на Община
Тутракан на стойностите, посочени
в приложение 2 от настоящото
предложение.
Гласували поименно: 17 съветника, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – 2
РЕШЕНИЕ № 37
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.
6 и т. 23, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет гр.Тутракан дава
съгласие, гражданите на Община
Тутракан на възраст над 65 г., да
ползват абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените
линии на градския и общинския
транспорт.
2. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да сключи договор
с фирмата превозвач по линиите
на градския и общинския транспорт, като сумата за доплащане
от Община Тутракан за издаване
на картите не може да надвишава
1200.00 /хиляда и двеста/ лв. без
ДДС на месец.
3. Задължава фирмата превозвач
ежемесечно до 5-то число, да предоставя в общинска администрация
поименна справка за издадените
абонаментни карти на правоимащите лица за предходния месец.
Гласували поименно: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 38
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството, чл. 39, ал. 3 от Закона
за общинската собственост във
връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за
пчеларството, чл. 56, ал. 1, и чл. 58
от НРПУРОИ на Община Тутракан
дава съгласие за учредяване на
възмездно право на ползване на
Йордан Стефанов Георгиев, върху
следния имот – частна общинска
собственост: урегулиран поземлен
имот I-133 в кв. 14 по плана на с.
Бреница с площ 1358 кв. м (АОС №
2418 от 09.12.2019 г.) за разполагане на пчелин за срок от 10 (десет)

28.01.2020 г.
години. Годишната наемна цена на
правото на ползване е в размер на
185,80 лв. (сто осемдесет и пет лева
и осемдесет стотинки) и се заплаща
ежегодно.
Гласували поименно: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 39
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23
от ЗМСМА, във вр. с чл. 137, ал. 1,
т. 3 от ТЗ, във вр. с чл. 147, ал. 2 от
ТЗ и чл. 11, ал. 1, т. 4, предложение
„първо” от Наредбата за учредяване
на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата за собственост на общината в
търговски дружества с общинско
участие в капитала, приета с Решение № 135 по протокол №11 от
12 май 2008 г. на Общински съвет
Тутракан Общински съвет Тутракан ПРИЕМА Отчет за дейността
на „Многопрофилна болница за
активно лечение - Тутракан” ЕООД
към 30.11.2019 г.
Гласували поименно: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 40
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 68а, ал. 4 от Закона
за съдебната власт, Общински съвет-Тутракан
1. Избира:
Маргарита Колева Димитрова
Марияна Видолова Димитрова
Марияна Георгиева Христова
Мелекбер Кемал Али
Наталия Генчева Георгиева
Невянка Маринова Иванова
Недялка Никова Василева
Пенка Ангелова Георгиева
Юлвие Ахмедова Мутишева
за съдебни заседатели към
Районен съд-Тутракан за мандат
2019 - 2023 г.
2. Задължава Председателя на
Общински съвет-Тутракан да предприеме необходимите действия за
свеждане на настоящото решение
до Окръжен съд-Силистра и Районен съд-Тутракан.
Гласували поименно: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 41
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет-Тутракан
1. Приема предложението за
изготвяне на проект за изменение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и ценни на услуги на територията на
Община Тутракан.
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да вземе необходимите
мерки за изготвяне на проект за
изменение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и ценни на
услуги на територията на Община
Тутракан.
Гласували: 17 съветника, За –
16, Въздържали се – 1, Против
– няма
Председател на ОбСТутракан:
Нехат КАНТАРОВ

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
0866 60617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
0866 6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
0866 6 36 36 - Автогара Тутракан
0882 884 071 - Техн.ръководител ВиК-Тутракан
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Забавна астрология

СМЯХ
- Вчера ходих на сватба.
- И как беше??
- Не помня много. Ядене, пиене
и виж и халка ми подариха...

- Скъпа, къде ми е ускорителят
на елементарни частици!
Учителката: - И да не съм чула да
- Гадната ти ракия е в хладил- използвате думите: "Белким и чунника!
ким"! Санким, други думи нямаме!
Мъж пуска обява: "Помогнете
Мъж и жена празнуват 35-гоми! Търся спокойна и нормална дишнина от сватбата в ресторант.
жена. Къде мога да намеря та- Появила се фея и казала:
кава?"
- За това, че 35 години сте заедОтговарят му: "На гробищата..." но си намислете по едно желание.
Жената: - Искам да отида на
- Скъпа, честит рожден ден!!! пътешествие с мъжа ми!
Подарявам ти ваучер за курс по
Хоп! Появили се два билета за
добри обноски.
круиз в ръцете й.
- Еваларка ти бичим, ти си бахти
Дошъл ред на мъжа. Помислил
якото копеле...
си той и казал: - Ооо, това е толкова хубаво! Случва се един път в
- Госпожице, не ви ли се прави живота. Затова аз искам жена с 30
любов от пръв поглед?
години по-млада!
Жена му в шок, феята - също. Но
Мъчи ме един въпрос:
желанието си е желание - трябва
- Какво национално има в "Наци- да се изпълни!
оналната лотария"?
Хоп! И мъжът станал на 92
години...
Бабичка минава на профилактичен преглед при млад гинеколог.
- Госпожице, в магазина не се
След прегледа се загащва при- пуши!
пряно и пита с възмущение лекаря:
- Е, нали си купих цигарите от
- А бе, момче, майка ти знае ли вас?
какво работиш?
- Е, аз и презервативи продавам!
Американски форум: питаш и ти
- Госпожо, трябва да Ви глобя,
отговарят.
защото кучето няма право да пъРуски форум: питаш и те питат. тува на предната седалка!
Български форум: питаш и ти
- Но то е плюшено!
обясняват колко си ТЪП.
- Породата няма значение, никой
не е над закона!

Водолей

СУДОКУ

Двама сноби си говорят:
- Пак заваля.
- Простаци!

Работа
Дом за стари хора – Тутракан
търси да назначи медицински сестри.
За допълнителна информация:
0877902763

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

Качества
Положителни: независимост, оригиналност, прогресивност, добър приятел,
човечност, идеализъм, интелигентност.
Отрицателни: невъздържаност, ексцентричност, индивидуализъм, непрактичност, липса на емоции, хаотичност, разсеяност
Външен вид
Мъжът Водолей - ръст висок, тяло - стройно и слабо; кожа
светла, бледа. Очи - големи и красиви, тъмносини или кафяви на
цвят, красиво очертан нос, широко чело, месеста брадичка, дълги
пръсти и крайници.
Жената Водолей - висока на ръст, със слабо тяло; коса права,
светло кестенява или руса. Лице бледо, неголям нос, лунички по
бузите. Кафяви или светли очи, замечтан поглед; тънки устни,
дълъг врат.
Здраве
Метаболизмът е подложен на колебания под влиянието на геофизични фактори (особеност, характерна за въздушните знаци).
Болестите са неочаквани, внезапни, остри. Предразположени са
към преумора, стрес и неврози, заболявания на кръвообращението,
разширени вени и флебит, спазми, цистит, ангина, дихателни проблеми, травми на крайниците, простудни заболявания, главоболия,
анемия, малокръвие. Склонни са да водят природосъобразен начин
на живот, употребяват вегетарианска храна. Избягват традиционната
медицина, доверяват се на алтернативната.
Препоръки: Укрепване на нервната система. Повече сън, спокойствие, тишина. Медитация, дишане на чист въздух, разходки сред
природата, екскурзии. Употреба на повече течности.

Търся квартира
Младо семейство търси квартира под
наем в Тутракан, без хазяи.
За допълнителна информация:
0885 215 678
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

28.01.2020 г.

Нови книги за четящите
деца на Тутракан
О

бщо 101 книги са
постъпили във
фонда на "Детски отдел" на библиотеката при Народно
Читалище "Никола
Йонков Вапцаров" в
гр.Тутракан, които
са закупени със финансови средства на
културната институция.
Най-малките читатели вече могат да
се насладят на обновената колекция
от книги, канят от
Детския отдел.

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

Размисли разни...
ɂɡɦɢɧɚɟɞɢɧɦɟɫɟɰɨɬɝȼɫɢɱɤɢɠɢɜɟɟɦɫɧɚɞɟɠɞɚɬɚ
ɞɚɛɴɞɟɦɡɞɪɚɜɢɢɩɨɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɚɳɢɉɨɠɟɥɚɜɚɦɧɚɜɫɢɱɤɢȼɚɫɡɞɪɚɜɟɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɁɚɦɟɧɥɢɱɧɨɫɢɩɨɠɟɥɚɜɚɦ
ɡɞɪɚɜɟ ɢ ɞɚ ɫɪɟɳɚɦ ɞɨɛɪɢ ɯɨɪɚ ɩɪɟɡ ɠɢɬɟɣɫɤɢɹ ɫɢ ɩɴɬ
Ɇɢɫɥɹɱɟɚɤɨɨɬɩɪɚɜɹɬɟɩɪɢɛɚɜɹɬɨɜɚɦɨɟɩɨɠɟɥɚɧɢɟɢ
ɤɴɦȼɚɫɜɢɟɳɟɦɟɩɨɞɤɪɟɩɢɬɟ
ɉɪɟɡɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɢɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɬɚɡɢɦɢɯɪɭɦɧɚɯɚ
ɧɹɤɨɢɦɢɫɥɢɤɨɢɬɨɢɫɤɚɦɞɚɫɩɨɞɟɥɹɫɜɚɫɧɚɣɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɟɧɨ
ÄɆɨɹɬɞɨɦɟɦɨɹɬɚɤɪɟɩɨɫɬ´ɝɥɚɫɢɟɞɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɚɩɨɝɨɜɨɪɤɚȺɤɨɦɢɪɚɡɪɟɲɢɬɟɛɢɯɩɟɪɢɮɪɚɡɢɪɚɥɬɚɡɢɩɨɝɨɜɨɪɤɚ
ÄȾɨɦɴɬɫɟɡɚɳɢɬɚɜɚɫɥɸɛɨɜɩɪɟɜɴɪɧɟɦɥɢɝɨɜɤɪɟɩɨɫɬ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɝɨɡɚɳɢɬɚɜɚɦɟɫɨɪɴɠɢɟ´
 ɉɨɞɨɛɪɟ ɬɪɟɜɨɠɧɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬ ɨɬɤɨɥɤɨɬɨ ɩɟɱɚɥɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬ
Ɇɨɠɟɞɚɫɢɡɚɜɴɪɲɢɥɜɢɫɲɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɧɨɩɨɩɚɞɧɟɲ
ɥɢ ɧɚ ɪɚɡɬɨɱɢɬɟɥɧɚ ɠɟɧɚ ɬɹ ɦɨɠɟ ɞɚ ɬɢ ɨɛɴɪɤɚ ɚɪɢɬɦɟɬɢɤɚɬɚ
 Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ ɟ ɱɟ ɠɟɧɢɬɟ ɫ ɩɚɥɚɜɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɚ ɩɨɭɫɩɟɲɧɢɤɨɝɚɬɨɢɡɪɚɫɬɜɚɬɜɣɟɪɚɪɯɢɹɬɚɂɦɚɢɢɡɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɫɬɨɣɧɢɡɚɭɜɚɠɟɧɢɟ
 ɂɦɚ ɦɧɨɝɨ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɝɨɪɞɢ ɫ ɦɟɪɡɨɫɬɢɬɟ ɫɢ Ɂɚ
ɫɴɠɚɥɟɧɢɟɞɪɭɝɢɬɟɢɦɪɴɤɨɩɥɹɫɤɚɬɩɪɟɡɢɪɚɣɤɢɝɢɬɚɣɧɨ
Ɉɫɜɨɛɨɞɟɧɢɹɬɪɨɛɤɨɣɬɨɟɢɦɚɥɟɞɢɧɝɨɫɩɨɞɚɪɱɟɫɬɨ
ɩɨɩɚɞɚɩɨɞɪɨɛɫɬɜɨɬɨɧɚɦɧɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɢ
Ɉɬɜɫɢɱɤɢɜɢɞɨɜɟɢɧɜɚɥɢɞɢɜɧɚɣɬɪɚɝɢɱɧɚɫɢɬɭɚɰɢɹɫɚ
ɞɭɯɨɜɧɢɬɟɢɧɜɚɥɢɞɢɛɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɞɚɨɫɴɡɧɚɜɚɬɬɨɜɚ
ɉɨɩɪɚɡɧɢɰɢɬɟɧɹɤɨɢɯɨɪɚɩɪɚɜɹɬɩɨɞɚɪɴɰɢɞɪɭɝɢɫɟ
ɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɬɫɩɨɠɟɥɚɧɢɹɢɫɤɚɣɤɢɞɚɧɚɩɪɚɜɹɬɞɨɛɪɨɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɤɚɬɨɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ȿɞɧɨɜɪɟɦɟɦɴɠɟɬɟɝɚɥɟɯɚɠɟɧɢɬɟɫɢɁɚɫɴɠɚɥɟɧɢɟ
ɦɧɨɝɨ ɨɬ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɝɚɥɹɬ ɫɦɚɪɬɮɨɧɢɬɟ ɥɚɩɬɨɩɢɬɟ ɢ
ɤɨɦɩɸɬɪɢɬɟɌɴɠɧɨɧɨɮɚɤɬ
 Ʉɨɝɚɬɨ ɬɟ ɫɩɨɯɨɞɹɬ ɥɨɲɢ ɦɢɫɥɢ ɧɟ ɫɟ ɛɨɪɢ ɫ ɬɹɯ ɩɨ
ɞɨɛɪɟɟɞɚɝɢɡɚɦɟɧɢɲɫɞɨɛɪɢɦɢɫɥɢ
 Ʉɨɝɚɬɨ ɜɥɚɫɬɬɚ ɟ ɦɴɬɧɚ ɦɴɬɧɚ ɟ ɜɨɞɚɬɚ ɦɴɬɟɧ ɟ ɢ
ɜɴɡɞɭɯɴɬ
Ɇɚɮɢɹɬɚɦɨɧɨɩɨɥɢɡɢɪɚɞɴɪɠɚɜɚɬɚɦɨɧɨɩɨɥɢɡɢɪɚɞɚɠɟ
ɢɛɨɤɥɭɤɚ

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

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

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Честит рожден ден
и да почерпят:

30 януари - Стефка СТАНКОВА, Директор на Дирекция
"Хуманитарни дейности", Община Тутракан
30 януари - Георги ГЕОРГИЕВ, Общински съветник,
ОбС-Тутракан
30 януари - Юлия ДИМИТРОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
31 януари - Кристин ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Яна КУЦАРОВА, ТФ "Дунавска младост",

Ангел
НИКОЛОВ,
гр. Исперих

НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Наталия НИКОЛОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 февруари - Антония КАЛДАРЕВА, гр. Тутракан
2 февруари - Сениха НИЯЗИ, Председател на ЧН на НЧ
"Ведрина", с. Косара, община Главиница
3 февруари - Кремена ДИМИТРОВА, Счетоводител,
Община Тутракан

ЕПИЛОГ
Беше майстор на реверанса,
но вече попадна в миманса.
СТИЛЪТ МУ
Караше я по свой стил,
само когато не се е напил.
БИТИЕ
С усмивка пари получава,
а намръщен - подарява.
ДИАЛЕКТИКА
Добрият човек като доктор лекува,
който приказките му чува.
ФИЛОСОФИЯ
Камъкът на мястото си тежи,
когато не е подхлъзнат от лъжи.
МНЕНИЕ
Тръгнеш ли по поръчка,
може да изядеш пръчка.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

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

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

