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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 18

Година XLIX

Честит Гергьовден!
Честит
Ден на храбростта!

5 - 12 май 2011 г.

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

Община Главиница
Общински съвет - Главиница

Пожелаваме на
всички здраве, сила и
увереност!
Светли и празнични
да са дните ви!
Кмет на
Община Тутракан:
инж. Георги ГЕОРГИЕВ
Председател на ОбС:
Любомир БОЕВСКИ

Имаме удоволствието да поздравим всички
жители от община Главиница с пролетните
празници Гергьовден и Хъдралес!
Пожелаваме Ви много здраве, силна вяра и
празнично настроение!
Кмет на Община Главиница: Насуф НАСУФ
Председател на ОбС: Расим РАФЕТ

Запасите от дивеч се
увеличават отчете
ЛРД "Сокол”

Калина ГРЪНЧАРОВА
655 са ловците, членове
на сдружение Ловно-рибарско дружество „Сокол” в

Тутракан, стана ясно от
проведеното на 30 април
общо отчетно събрание.
През миналата година но-

воприетите ловци са 15,
но за сметка на това има
бум на риболовци – 60.
Статистиката сочи още,

че жените-ловджийки са
само три и те членуват
в дружинките на селата
на стр. 3

БСП-Тутракан номинира шестима
кандидати за кмет на Общината засега
От гълъба до мобилния телефон
или история на съобщенията
Четете в
"ТГ Новини"
на стр. 2



на стр. 2

Община Тутракан
организира

МАЙСКИ ДНИ НА ИЗКУСТВОТО,
КУЛТУРАТА И СПОРТА
* 6 май – Гергьовден и Ден на храбростта Мемориален комплекс „Военна гробница–1916
"– 11.00 ч.
* 7 май – „Българските песни и танци - храм
на духовността” - концерт на самодейци от
НЧ ”Васил Йорданов-1942”, с. Нова Черна и НЧ
”Искра–1928”, с. Цар Самуил - 18.00 ч. в парк
„Христо Ботев”, гр.Тутракан
* 9 май – „Ден на победата” и „Ден на Европа” – парк ”Христо Ботев”, 11.00 ч.
* 14 май - „Добруджа пее и танцува” – концерт на самодейци от НЧ „Възраждане-1940”,
с. Старо село и НЧ „Стефан Караджа-1940”
с. Шуменци – 18.00 ч. в парк „Христо Ботев”,
гр.Тутракан
* 14 май - Нощ в музея - самодейният театрален състав представя пиесата "Щърков хан" по
мотиви от разказите на Борис Илиев - на открито в Исторически музей, Тутракан - 20.00 ч.
* 17 май – „Здраве, сила, красота”- общински
спортен празник - СОУ „Хр. Ботев” от 18.00 ч.
* 21 май – Общински турнир по канадска борба
– парк”Христо Ботев” – 16.00 ч.
* 23 май – Празнична церемония - коктейл за
всички просветни и културни дейци от Община
Тутракан – Обреден дом, гр.Тутракан – 19.30 ч.
* 24 май – Празничен купон на абитуриентите
от Община Тутракан – 21.00 ч.
* 27 май – „Общински карнавал на любими приказни герои” – парк ”Христо Ботев” – 17.00 ч.
* 30 май – Национален поход ”По стъпките на
Таньо Стоянов - Войводата”
Преглед на строевата и маршова песен - Антимовско ханче – 11.00 ч.
* 31 май – „Спорт и здраве” - общински спортен празник, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Нова Черна – 17.00 ч.
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
БСП-ТУТРАКАН НОМИНИРА
ШЕСТИМА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА
След проведения пленум на Общинския съвет на БСП в Тутракан
станаха ясни номинациите на кандидатите за кмет на Общината.
Това са досегашният кмет Георги Георгиев, двамата му заместници
Иван Недев и Румяна Капинчева, Дарина Иванова, Петър Бойчев и
Любомир Боевски.
Предстоят събрания в 24-те организации на червената партия в
общината, на които кандидатурите ще бъдат обсъдени. Очакват се и
други предложения за общински кмет, както и кандидатури за листата
с общински съветници и кметове на населени места.
НА 6 МАЙ - ОСИГУРЕН ТРАНПОРТ ДО ВОЕННИЯ МЕМОРИАЛ
В 10:00 и 10:30 ч. на 6 май - Гергьовден ще тръгнат граски автобуси от Старата автогара до Военния мемориал край с. Шуменци. Те
ще спират на "Текето", парк "Хр. Ботев", у-ще "Хр. Ботев" и бившата
"Терма". Превозът е безплатен, финансиран от Общината.
ПРАЗНИК НА С. ПРЕСЛАВЦИ
От 10 часа на 6 май в с. Преславци ще започне голям празничен
концерт посветен на пролетния мюсюлмански празник Хъдралес и
70-годишнината на местното читалище.
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЧК
Изнесено заседание на Областния съвет на БЧК се проведе на
4 май. То бе домакинствано от гр. Главиница. Освен отчет за досегашната работа на организацията, за активната си дейност бяха
наградени и червенокръстци от цялата област. Фелдшер Снежана
Хаджиева и кметът на с. Търновци Севим Кязим са наградените от
Тутраканска община.
ИЗБРАН Е ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИТЕ
Конкурсът за избор на изпълнител на ремонта на улиците и четвъртокласната пътна мрежа в общината е спечелен от русенската
фирма „Стройбилдинг”, информира зам.-кметът Иван Недев. След
като приключат сроковете за обжалване и се сключи договор, очаква
се активната работа по рехабилитацията да започне в края на този
месец, уточни още той. Стойността на ремонтните дейности възлиза
на 200 хил.лв.
КРИМИНАЛЕ
В гр. Тутракан, в увеселително заведение, е установено неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, собственост
на ЕОН „България”, с което са създадени условия за непълно отчитане
на потребената електроенергия.
24-годишен мъж от гр. Тутракан е засечен от контролните органи
да управлява лек автомобил след употреба на алкохол - 1.24 промила.
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От гълъба до мобилния телефон
или история на съобщенията
- Изложбата "Бързо, точно, срочно!” - цял месец в Тутракан!
Калина ГРЪНЧАРОВА
юбопитна изложба
вече посреща посетители в Изложбената зала на Историческия музей в Тутракан.
Тя проследява историята
на съобщенията от древността до средата на ХХ
век. Богато онагледена с
илюстративен и текстов
материал, разказващ за
контактите между хората преди създаването на
модерните съобщения, тя
показва хронологическото
развитие на съобщителната техника във времето.
Експозицията представя
уникални експонати – едни
от първите телефонни
апарати, появили се в България в края на ХIХ в. с
княжеския герб, телефони
на фирмите „Берлинер”,
„Уестърн Електрик” и телефон за конферентен разговор на „Сименс и Халске”.
Изключително атрактивен
е един от първите стенни

Л

монетни апарати „Ериксон”, монтиран в България.
В колекцията от пощенски марки са показани
екземпляри от първите
български марки (1879 г.)
с номинал от 5 сантима.
Отбелязано е, че Първото
филателно дружество в
България е създадено в
Пловдив през 1893 г.
Има и лека закачка, едно
намигване, както се изрази
пиарът на гостите Грозделина Георгиева – едно табло с интересни истории за
битието на пощенци, вкл.
и условието на наредба
от миналия век, в която се
задължават пощенските
служители да се женят помежду си, за да се заздрави
службата. Явно тогава е
липсвал съвременния „конфликт на интереси”.
Изложбата бе открита
от директора на Историческия музей Петър Бойчев
в присъствието на зам.кмета Румяна Капинчева,

Награди по образователен проект
за мултикултурното многообразие

директора на РЕМ-Пловдив
Ангел Янков, ученици от
двете средни училища и

Кметството и Полицейското управление.
Това е второто гостува-

Селска пощенска станция
от миналия век

граждани. На присъстващите П.Бойчев припомни, че първият телефон
в Тутракан е монтиран
през 1900 г. Всъщност те
са били три – по един в
Околийското управление,

не на Пловдивския етнографски музей в Тутракан
– миналата пролет те
представиха тук изложбата „Модерни времена
(европейска мода под тепетата)”.

Отново в националната двайсетица по
информационни технологии

Г

Калина ГРЪНЧАРОВА
По време на Областния празник „Толерантност – мисията е възможна” са отчетени резултатите от проекта на Регионалния инспекторат
– Силистра „Мултикултурно разнообразие”. В него са взели участие
414 ученици от 32 училища на територията на Силистренска област.
Тутраканското средно училище „Христо Ботев” завоюва 1-во място
в раздел „Презентация” чрез работата на деветокласничката Каролина
Христова. Нейната мултимедия е със заглавие „Храмове и религиозен
живот в Тутракан”, а консултанти са й преподавателката по история и
цивилизации Маргарита Димитрова и по информационни технологии
Анна Георгиева.
Трето място за изработената детска книжка "Историята на моя род" е
завоювала и третокласничката Елица Василева с ръководител Румяна
Статева.
В проекта тутраканското училище участва още и с три постера.
Класираните ученици са получили своите награди от началника на
РИО-Силистра Габриела Миткова.
Наградените презентации ще бъдат събрани в диск и разпространени
в училищата на областта.

ПОКАНА
На основание разпоредбата на чл.8,
ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Общински съвет - Главиница, Кметът на Община Главиница, кани
жителите на общината на 12.05.2011 г. (четвъртък)
от 16.00 ч. в заседателната зала на Общинския съвет за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на СТРАТЕГИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .

абриела Минчева от СОУ
“Йордан Йовков” е избрана
сред 20-те най-добри в
страната, представили проекти
– сайтове в кръговете на олимпиадата на знаещите компютърни
науки, информираха от училището. Габриела е шестокласничка и
потвърждава успеха си от миналата година.
Темата на тазгодишния й сайт
е “Правата на човека” и е достъпен за интересуващите се на
адрес: www.childrens-rights.hit.
bg. Посетителите му ще могат да
прочетат за произхода на човешките права, на детските права, да
тестват по любопитен начин каква
е температурата на човешките
права в училището, в което учат,
да научат полезни съвети по актуалната тема и да проверят какво
са научили чрез тест в сайта, както
и да се запознаят с конкретни
практики на Местната комисия
за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни в Община Тутракан /
със секретар Тодорка Минчева/,
с чието съдействие е осигурена
част от информацията за сайта. В
него са предложени и конкретни
проекти за действие при работа с
младежи и деца с противообществени прояви.
Задължително ще отбележим,
че при подготовката на материалите за сайта, активно са съдействали ресорният специалист
в МВР – Тутракан Минчо Цвятков,
който екипно с ръководителите на

проекта Елена Тодорова и Диана
Цвяткова, учители в СОУ “Йордан
Йовков”, допринесоха за успеха
на Габриела.
Според регламента, в кръговете
на олимпиадата по информационни технологии се състезават ученици в две възрастови групи: 5-8
клас – за уеб сайт и мултимедия и
9-12 клас в категориите: интернет
приложения, приложни програми,
мултимедийни приложения и
приложни програми.
В областния кръг на олимпиадата по информационни технологии
през учебната 2010-2011 г. от
училището участваха 11 ученици
със 7 проекта. Всички те получиха точки за изработените от тях
проекти и защитата им. Получилите над 75 точки се изпращат
до Националната комисия на
олимпиадата, а тя избира само по
20 в категория. Това са Габриела
Минчева – достигнала 92 точки
от максимални 100 за уеб сайт,
дванадесетокласничките Сашка
Сашева и Милена Огнянова – за
мултимедийно приложение /80
т./ и Павел Златаров – за интернет
приложение /80 т./
Както през миналата учебна
година, така и през тази, Габриела
прекрачи най-голямото стъпало
в стъблицата на олимпиадата и е
сред първите 20.
Защитата пред Националната
комисия предстои на 27,28 и 29
май в гр. Благоевград, където
шестокласничката от най-голямото тутраканско училище ще

докаже знанията си, полагайки
и тест. Да и пожелаем успех в
покоряването на най-високия
връх – престижно място на най-го-

лемия ученически форум, свързан
с информационните технологии –
националната олимпиада.
“ТГ”

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

Съобщение
Във връзка с честването на 24 май – Ден на
българската просвета и култура и на славянската
писменост, Кметът на Община Тутракан ще връчи
три награди, които ще се присъдят на дейци на изкуството, културата и образованието, чиито постижения са съществен принос в издигане авторитета
и духовното развитие на Община Тутракан.
- Индивидуална награда в направление „Изкуство”
- Индивидуална награда в направление „Култура”
- Индивидуална награда в направление „Образование”
Организации, институции и звена работещи в съответните области могат да предлагат само една
номинация, която трябва да съдържа изчерпателна
мотивировка и аргументация.
Предложенията за гореспоменатите награди
се внасят в информационния център на Община
Тутракан до 12 май 2011г.
Наградите ще бъдат връчени на тържествена церемония - коктейл организирани от Община Тутракан
за всички просветни и културни дейци на 23 май от
19.30 ч. в Обреден дом, гр. Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/инж. Г.Георгиев/
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35 милиона лева ще получат тютюнопроизводителите
Констандин СТОИЛОВ
„Вече на международния пазар на тютюна се появиха нови
играчи, това са страните Китай и
Индия. Това е причината цените на
тютюна да падат. Аз и моите колеги, правим обиколки из страната,
за да си изградим визия какво да
се случва със сектора „Тютюн”
след започналата реформа и
конкретно след 2012 г.” – каза
при посещението си в Дулово
зам.-министърът на земеделието
и храните Цветан Димитров. Той
заедно с директора на дирекция
„Растениевъдство” към министерството Георги Ралчев, участва
в среща с тютюнопроизводители
от Североизточен регион, организирана съвместно от народния
представител от ГЕРБ Стефан Господинов и Националната асоциация на тютюнопроизводителите.
Зам.-министър Димитров уточни,
че който желае да продължи да
произвежда тютюн през следващите години, поема голяма отговорност, тъй като произвежданата
от него продукция следва да е
много качествена. Оттам зависи
и какъв договор ще подпише с
фирма прекупвач на продукцията.
Министерство на земеделието ще
подкрепи всяка една приемлива
инициатива на тютюнопроиз-

ната народният представител днес
да получи благодарност от страна
на присъствалите тютюнопроизводители за своите действия. Той
ги увери, че винаги ще могат да
разчитат на неговото съдействие
при възникнали проблеми.
От Асоциацията на тютюнопроизводителите, като постигнато
отбелязаха, приетото тяхно предложение от стана на министрите
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водителите, чрез създаване на
подходящи условия за нейната
реализация. Той уточни още, че
държавата ще подкрепи всеки,
който се е занимавал с тютюнопроизводство през последните 4-5
години и иска да се преориентира,
в отглеждането на други култури.
Народният представител Стефан Господинов уточни, че до
средата на 2010 г., когато е бил
потърсен за съдействие от тютюнопроизводителите в лицето на
двама от представителите на Асоциацията Фикрет Бекир и Цветан
Филев, той не е знаел за техните

проблеми. Запознавайки се с тях,
е установил, че в България като
цяло тютюнопроизводителите,
към него момент са се намирали
„под похлупак”, тъй като е следвало да се съобразяват с редица
порядки, както от фонд „Тютюн”,
така и от фирмите прекупвачи, неизгодни за тях самите. Тази е била
причината Господинов да внесе
приетите вече промени в Закона
за тютюна и тютюневите изделия,
а именно – правото на всеки един
тютюнопроизводител самостоятелно да договаря продажбата на
своята продукция. Тази бе причи-

решението, са нарушение на чл.
67, ал.2, от Закона за местните
данъци и такси (ЗМДТ), който
давал възможност за определяне
на пропорционална такса само
при установена невъзможност.
Според областния на Силистра,
посочената в закона невъзможност е следвало да се опише чрез
факти и изводи, които да са мотивите за приемане на решението.
Другата причина, поради която
жителите на Главиница няма да

плащат по новата тарифа, е, че не
е направено публично обсъждане
за намеренията на тамошната
кметска администрация, което
също било част от задълженията
й преди докладната записка с новите промили да бъде предложена
за гласуване в Общинския съвет
на Главиница.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред
Върховния административен съд,
обясниха юристите на областта.

Младите хора почистиха с. Косара
"Защитата и опазването на околната среда е
нещо, което е наше задължение към природата - независимо от възрастта и
партийните интереси на
доброволците в инициативата "Чиста околна среда
- чисто бъдеще” - сподели
пред „ТГ” председателят
на ДПС в с.Косара – Сениха
Неази, където в края на м.
април 15 младежи-членове на ДПС решиха да се
включат в Националната
кампания .
Тя бе стартирана с акция
по почистване на улиците
на селището, след което
се премина към облагородяване на парковото
пространство, прекопаване на лехите, освежаване
чрез боядисване на спирка,

покриването на задълженията им
към държавата.
В срещата участие взеха и областният управител на Силистра
д-р Владимир Янков, неговият заместник Денка Михайлова, както и
директорите на регионални звена
и дирекции към Министерство на
земеделието и храните на територията на Силистренска област.

На какво се дължи
увеличението на Такса „Смет”?

Съдът отмени решението
за размера на такса "Смет”
в Главиница
дминистративният съд
в Силистра отмени като
незаконосъобразно решението на Общинския съвет в
Главиница, с което са определени
промили за изчисляване на такса
“Битови отпадъци” за тази година,
съобщиха от областната управа.
Делото бе образувано след сигнал
на областния управител д-р Владимир Янков, разказаха от областта.
Оттам поясниха, че основните
мотиви, с които той е оспорил

Симеон Дянков и Мирослав Найденов, получените от страна на
тютюнопроизводителите суми за
2010 г. да се декларират, но да не
се облагат с данъци. Следващият
момент е, възможността 35 млн.
лв., които ще бъдат отпуснати на
лицата от този бранш до края на
месец май т.г. по така наречения
референтен период, да бъдат
използвани от последните за

Уважаеми Читатели,
оводът за обръщението
ми към Вас е дейността
сметосъбиране, извозване и депониране на отпадъците
от общината и произтичащите от
това промили по такса “Битови
отпадъци”.
Предполагам, че на всички Вас
е направило впечатление известното увеличение на промила за
настоящата 2011 г. в сравнение с
предходната 2010 г. В следствие
от това, напълно разбираем е и
факта, че до нас все по-често
се отправя въпроса: На какво се
дължи това увеличение?
Ето го и отговора: Причините са
няколко и са свързани основно с
депонирането на отпадъците от
системата за сметосъбиране в
общината на регионалното депо
край гр. Русе, което стартирахме
през месец Юли 2009 г. в съответствие с параграф 5, ал. 4 и ал.
6 от Наредба № 8 за условията
и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане
на отпадъци.
До края на миналата 2010 г. при
депонирането на отпадъците на
регионалното депо заплащахме
такса от 9,93 лв. с ДДС за всеки
тон депониран отпадък. За настоящата 2011 г. тази такса е увеличена с 2,09 лв. с ДДС на тон, което
означава, че при депонирани от
общината средно по 5000 тона
отпадъци за година, разходите ни
по тази такса се увеличават с над
10000 лв..
В допълнение на това, от тази
година на регионалното депо се
въведоха и две отчисления по чл.
71 от Закона за управление на
отпадъците:

П

3,00 лв. на тон депониран отпадък за разполагането в обекта на
инсталация за
- рециклиране на отпадъци,
с цел бъдещо оползотворяване
на постъпващите в депото рециклируеми отпадъчни фракции,
редуциране количеството на отпадъците, извеждани за депониране
и увеличаване експлоатационния
капацитет на депото.
- въведеното второ допълнително отчисление от тази година на
регионалното депо е на стойност
3,5 лв. на тон депониран отпадък
за рекултивация на една от вече
запълнените клетки на депото.
Общото увеличение на разходите за депониране на отпадъците,

произтичащо от въведените през
тази година две нови отчисления,
е на стойност 6,5 лв. за всеки тон
депониран на регионалното депо
отпадък.
Имайки в предвид отново средното количество отпадъци, приблизително 5000 тона за година,
които Община Тутракан депонира
на регионалното депо, е видно,
че въведените на обекта две нови
отчисления увеличават разходите
ни по дейността най-малко с още
32500 лв., т.е цялостното увеличение на разхода за сметосъбиране,
извозване и депониране на отпа-

дъците от общината, базирано на
изведените до момента 3 калкулации е над 42000 лв. в повече за
настоящата 2011 г. в сравнение с
предходната 2010 г.
Към всичко това, не на последно място следва да се добави и
все по-широко налагащият се чрез
реципииране на европейското
законодателство принцип: Замърсителят плаща, т.е. разходите по
събирането, извозването и обезвреждането на отпадъците, генерирани от хората при житейската
им дейност, се заплащат от самите
тях, в случая чрез промилите по
такса “Битови отпадъци”, касаещи частта отпадъчни фракции
от битов характер. В следствие
от този принцип, все повече препоръки отправят към общините и
одитиращите представители на
Сметна палата и Агенцията за държавна финансова инспекция за
намаляване и в най-скоро време
преустановяване на общинското
съфинансиране по тези дейности
и обезпечаването им изцяло от
приходите, реализирани чрез промила по такса “Битови отпадъци”.
Това всъщност е съвсем накратко само част от всичко, което
може да се каже по въпроса. Бих
подкрепил категорично инициирането и на по-широка обществена
дискусия по тази тема.
Всеки, който проявява интерес
от проблематиката на сметосъбирането, извозването и депонирането на отпадъците, както и от
детайлите при калкулирането и утвърждаването на произтичащите
от това промили по такса “Битови
отпадъци”, е винаги добре дошъл
при нас в Общината.
Веселин ТАШЕВ,
еколог в Община Тутракан

Запасите от дивеч се
увеличават отчете ЛРД "Сокол”
от стр. 1
пейките в парка, врати и
кошчетата за отпадъци.
"Действайки локално, ние
можем да работим за намаляване на ефекта на замърсяването и неустойчивите
модели на потребление -

два от факторите, които
нанасят вреди на околната
среда и водят до загуба на
природен капитал", каза
още Сениха Неази. Според нея кампанията има
също духовно и културно
значение за младежите на
селището. "Като пазители
на планетата днес, ние
сме отговорни да запазим
и отстояваме устойчиво
потребление и да предадем здрав, функциониращ
и продуктивен природен
свят на следващото поколение" бяха думите, с
които С. Неази благодари
на младежите в края на
кампанията, когато след
добре свършената работа
беше устроен пикник сред
вече почистената природна среда.

Старо село, Шуменци и
Долно Ряхово.
От правилното и отговорно отношение на всички
ловци към таксацията (пролетното преброяване на
дивеча) зависи и основната
цел, а именно ползването
на дивеча, каза в отчета си
председателят на Управителния съвет д-р Димитър
Стефанов. Проследявайки
запасите през последните
шест години по видове дивеч се отчита повишаване
на запасите от благороден
елен, сърна и дивя свиня.
Яребицата се запазва като
популация, а чакалите, лисиците и скитащите кучета – намаляват.
Във връзка с изпълнението
на Програмата за надзор и
ерадикация на КЧС през миналата година е проведена

трикратна ваксинационна
кампания с по две залагания
на орална ваксина за дивите свине срещу класическа
чума във всички ловностопански райони на сдружението. Двукратна ваксинация
е проведена и срещу болестта бяс по лисиците, като
със самолет са разпръснати
8 000 бр. ваксини. Остава
неизпълнен обаче планът за
изпращане на проби от отстреляни лисици за наличие
на постваксинални антитела и тетрациклинов маркер в зъбния емайл на тези
животни. Единствената
дружинка изпълнила плана
си е „Тутракан-2”. Сдружението очаква евентуални
санкции заради неизпълнението от земеделското
министерство.
Д-р Стефанов отбеляза и
двата случая на заразени с
Трихинела отстреляни диви

прасета в горски комплекс
„Бобла”. Навременното откриване спомогна на практика да се избегне зараза.
През 2010 г. сдружението участва с проект за
изграждане на 10 волиери
по Националната програма
за развитие на дивечовите
запаси. Сега то разполага
с 2 постоянни и 10 временни волиери. Разселени са
1900 фазани, 130 яребици и
3000 полудиви патици.
През миналата година
ЛРД „Сокол” отбеляза и
110-годишен юбилей.
В Програмата за работа
през 2011 г. ЛРД „Сокол” са
залегнали дейности в пет
направления – организационна дейност, ловно-стопанска, рибно-стопанска,
опзаване и охрана на дивеча, киноложка дейност
и спортно-състезателна
дейност.
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Първа среща с творчеството за деца на Румяна Капинчева
Мариета СПИРОВА
ред многобройна
публика от малки
читатели от СОУ
”Й.Йовков” и СОУ ”Хр. Ботев” в лекционната зала
на читалището в края на
м. април бе представено
творчеството за деца на
тутраканската авторка
Румяна Капинчева.
Специален гост на литературната среща бе Величка Цанева - майка на Румяна Капинчева. Бившата
начална учителка пожела
на дъщеря си „От хубави,
по-хубави дела!” и разказа
любими и интересни спомени от детството й.
В чудесния свят от книгите на авторката децата бяха поведени от
библиотекарката Стефка
Капинчева и учителките

П

Донка Петрова и Венета
Александрова.
Презентация за творчеството на Румяна Капинчева представи Велислав
от 4”а” клас от СОУ
”Й.Йовков”, а ученичката

Елица Василева рецитира
нейни стихове. Петокласничките Магдалена и Славена показаха на приссътващите презентацията си
за книгите „Коледно пътуване” и „Приключенията на

едно сандалче”.
Въпреки че, авторката
издава книги за деца от
една година, творчеството и е много ползотворно. Досега са излезли от
печат книгите „Коледно
пътуване”, „Коледно пътуване 2”, „Приключенията на
едно сандалче”, „Одриският владетел” и „Различните цветя”, но авторката
сподели, че предстои издаването на нова книга и
че в момента работи над
друга. Малките читатели
изразиха своя възторг и
вълнението, с което се
докосват до книгите на
Румяна Капинчева, като
й задаваха много въпроси.
Така стана ясно, че любимите й книги като дете
са били не една или две,
но най-препрочитаните са

АФС „Черненци”-Нова Черна на Международен фестивал
Радка ИВАНОВА
VII-я Международен
фестивал за автентичен
фолклор „Софийска пролет”, който се проведе от 30 април
и 1 май в столицата участва АФС
„Черненци” при читалище „Васил
Йорданов – 1940 г.” в с. Нова Черна. Фестивалът е организиран от
Столична община, Министерство
на културата и Фондация „Европа”
под патронажа на кмета на гр.
София Йорданка Фандъкова. В
това събитие участваха 56 групи
от всички етнографски области на
страната и седем чужди колектива
от Естония, Латвия, Хърватска и
Русия, които представиха древни
обичаи и традиции. Фестивалът
започна с пъстро дефиле от
площад „Батенберг”, по бул.
„Витоша” до сцената пред НДК.
Нашият състав се представи с
„Черненска сватба”. Веселието,
танците, пресъздаването на обичая грабна вниманието на всички
присъстващи пред НДК. Тук присъстваха и много новочерненци
работещи и живеещи в София,
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които подкрепиха самодейците.
Музикантите Красимир Николов,
който започна своя творчески път
в този състав като музикант едва
петнадесетгодишен и до сега,
Иван Гаврилов - живеещ в Русе,
дълбоко свързан с Нова Черна
и народната музика и най-атрактивният Веселин Владимиров
направиха участието прекрасно.

Нашите самодейци - студентите
Нели Василева, Мартин Станков,
Гаврил Илиев, средношколците
Денислав Николов, Станислава
Станкова, Николета Йорданова,
Недка Кирякова, Пламен Върбанов, който беше на път и успя да
се върне, за да участва във фестивала, Красимир Пенев, който
до късно вечерта беше на полето

От НЧ „Христо Ботев–1901 г.” с. Зафирово:

с трактора, за да сее,
доказаха пред всички
новочерненци, че където
и да са, се връщат, за да
представят село Нова
Черна достойно и да се
знае, че в добруджанското селище традициите,
песните, обичаите се
предават от поколение
на поколение с голяма
любов. Веселието продължи и по време на
пътуването, а то беше
толкова спокойно, весело и приятно, защото
беше осигурено от фирма „Кристал” с ръководител Ерко Османов и
водач на автобуса Севи
Рамизов. Всички дългогодишни
самодейци изживяха радостта,
че са част от този прекрасен фолклорен спектакъл. Висока беше и
оценката на журито с председател
Иван Тодоров. За своя достоен
труд и изпълнение, костюми и
реквизит те бяха удостоени с „Почетна грамота” и „Златен медал”.

Ш

и осемгодишният Георги Галинов
в първа възрастова група.
В конкурса посветен на 50 години от полета на първия космонавт
Юрий Гагарин се включиха деца от
цяла България. С над 800 рисунки
от школи, училища и читалища
взеха участие ученици от над
40 населени места. Участниците
от кръжока към читалището се
включиха в конкурса с десет
рисунки в трите възрастови групи
и се радваме, че две от тях бяха
класирани.
В националния конкурс по приложно изкуство „Лазарка мома
гиздава” посветен на народния
обичай Лазаровден, който се
проведе в Националния дворец на

децата в столицата, кръжочниците
при читалището бяха отличени с
поощрителна колективна награда.
За конкурса, в който децата участват ежегодно изпратихме две фигурални композиции – „Лазарско
хоро” и „Лазарка”.
За Националния ученически
празник „За хляба наш”, който
за тринадесети път се провежда
в Благоевград получихме покана
за участие в церемонията по
награждаване на кръжочника
Петър Петев Димов. Той получава
поощрителна награда в раздел
„Скулптора”. В конкурса децата
участваха с три скулптори и шест
рисунки.
Участвахме в церемонията по
награждаване в конкурса за рисунка на тема: „Носии и обичаи
на етносите”, който е организиран

го измислици… и няма
отрицателни герои”, каза
в края на срещата Румяна
Капинчева.

Приключиха общинските
състезания на Ученическите
екипи по първа помощ

С

провеждането на състезанието на Ученическите екипи по първа
помощ в град Тутракан приключиха общинските състезания в
Силистренска област. Служители от Секретариата на Областната
организация на БЧК присъстваха на всички. Отборите са показали добра
подготовка, знания и умения по оказване на първа долекарска помощ.
Освен това децата се възпитават в милосърдие, оказване на подкрепа, а
в тяхно лице растат бъдещи доброволци. Основна роля в подготовката
им имат училищните здравни работници, за което Областния съвет
изказва своята благодарност.
В общинския преглед на първа долекарска помощ, организиран от
ОбС на БЧК-Тутракан и МКБППМН към Общината взеха участие четири
отбора от СОУ ”Й.Йовков”, СОУ ”Христо Ботев”, СПИ „Христо Ботев”,
с. Варненци. Чрез жребий бяха избрани задачите, които всеки отбор
изпълни. Пресъздадоха се ситуациите – сблъсък между две деца на
спортна площадка, при който едното се наранява тежко; при пожар
в сграда, пострадал скача от първия етаж и се контузва; работник в
цех претърпява инцидент с ел. ток; при излизане от гараж с голяма
скорост, автомобил блъска пешеходец и се удря в стена. В тези ситуации отборите показаха своите знания и умения в оказването на първа
долекарска помощ.
Журито председателствано от Маргарита Касабова, директор на
секретариата на БЧК-Силистра, Ани Петрова, главна сестра в МБАЛТутракан и Виолета Любенова, секретар на ОбС съвет на БЧК-Тутракан
определи крайното класиране. Най-добре се представи вторият отбор на
СОУ „Хр. Ботев”, следван от третия отбор на същото училище, СПИ - с.
Варненци и СОУ „Й.Йовков”.
В областното състезание, което ще се проведе на 19 май Тутракан ще
от Регионален инспекторат по бъде представен от отбора-победител.
образованието в гр. Силистра.
Там Деница Красимирова печели
трето място.
В изложбата-конкурс „Българската история в творчеството на
Иван Вазов”, която се състоя в
гр. Силистра, в раздел „Приложно изкуство” на трето място бе
класирана Бетина Веселинова,
която бе пресъздала историческата героиня Райна Княгиня, а в
раздел „Живопис” на трето място
бе класирана Таня Йорданова
нарисувала историческия герой
Боримечката.
В конкурса, който се провежда
под патронажа на премиера Бойко
Борисов, участниците в кръжока
към читалището в с. Зафирово
представиха шест скулптурни
композиции и осем рисунки.

Успешен месец за кръжочниците по изобразително
изкуство и керамика

Лорета СТАНЕВА,
Марияна ЛАЗАРОВА
ест отличия от четири
национални конкурса
за един месец получиха децата от кръжока по изобразително изкуство и керамика към
НЧ „Христо Ботев – 1901 год.” с.
Зафирово с ръководител Лорета
Станева.
Деница Василева се класира
на трето място в трета възрастова група, 13–16 години, в НК
„Към звездите” гр. Ловеч. Той бе
открит на 19 април, а негов гост
бе първият български космонавт
Георги Иванов. С поощрителна
награда в този конкурс бе отличен

„Приключенията на Лукчо”,
„Пипи Дългото чорапче” и
„Карлсон, който живее на
покрива”.
„В моите книги има мно-

Румяна
КАПИНЧЕВА

Остани

Забравените

Някъде, нейде високо в Родопа
Има забравено малко селце.
С къщи порутени, с кръчма широка
с възрастни груби мъже.

Остани, остани само тази нощ,
моля ти се, остани!
Погали ме по бръчките нежно,
после ти си иди.

Зиме виелици бунят върхари,
преспи зариват кривия път.
Вълци нападат овчи кошари
и въркулаците дебнат из рът.

Остави ме в нощите тъжни
да си спомням ония дни,
как на твоето рамо
аз заспивах чак до зори.

Лете жълтеят тютюневи ниви,
муле дръгливо наостря уши,
песни се носят до една жалостиви
и по поляните скачат кози.

Спомени бликват кат морски талаз ту бързо нахлуват,
ту изчезват завчас.
Не бих ги забравила никога аз!

Само във кръчмата няма сезони зиме и лете ракия се лей.
Има си кръчмата свои закони
знаме прокъсано вътре се вей.

Спомени мили, прекрасни,
държите ме вий като огнец
и втори живот аз да имам
пак бих го живяла така – със живец!

Тук е държавата, тук е управата,
тук парламент е велик
„Орис злочеста, отиде ни славата
и със посрамен сме лик”.

Който спомени няма той напразно живей,
и умрял да е даже,
той трудно ще тлей!

Вайкат се старите тихо на масата,
галят ракията с груби ръце,
в тях е покълнала вече нагласата
с тях ще умре и горкото селце.

Есента, през м. септември 1966
г. започнах работа като възпитателка в начално училище
”Васил Левски” в Тутракан. То
се намираше в ромския квартал
на града, който всички знаеха
с името „Байкал”. Директор на
училището бе Васил Вълчев, а в
учителския колектив - Йорданка
Вълчева, Господин Господинов
и Величка Цанева – майката на
тутраканската поетеса Румяна Капинчева, която помня, че от малка
участваше в градските тържества,
като рецитираше стихове или
пееше естрадни песни.
Дълги години предучилищната
група се водеше от детската учителка Димитрина Малчева.
Училището бе далече от дома
ми. Прекият път към него бе
отъпкана пътека, която минаваше
през дълбок дол. Когато завалеше
дъжд, беше цяла мъка да достигнеш до училището. Близо до него
водата се събираше и ставаше
цяло море. А по дълбокия дол –
кал до коляно. Трябваше да се
екипирам с гумени ботуши. Бях
девойка и се срамувах да вървя
така, защото полепналата кал бе
отвратителна.
Учениците бяха само ромчета.
Повтаряха много години в един
клас. Най-големият проблем беше
през периода на сватбите и сюнетите. Те се празнуваха по няколко
дни с много музика и дандании.
Децата не идваха на училище по
цяла седмица. Трябваше да ходим по домовете и да ги търсим.
Правех няколкото тура обиколка
по махалата, но занималнята все
оставаше празна.
Имаше и куриози. Една Зюмбюла, отсъстваше от училище

Кристина
ЙОТОВА
гр. Тутракан

Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

гр. Тутракан

Анастасия ЯКОВА от
Тутракан подготвя книга,
която някои читатели ще
приемат като автобиографичен разказ, но авторката
счита, че това са страници
за живота на едно поколение.
Вестник „Тутракански
глас” представя част от
новата творба.

5

муза

5 -12.05.2011 г.

27 март 2011 г., 23:00 ч.

Тръгвам!

Тръгвам си, не ме търси.
Връщане назад не ще има.
Ти беше първата любов,
ще останеш и последна.
Тръгвам си, ти нямаш сърце
и си толкова суров.
Не знаеш що е обич,
не знаеш що е сълза.
Тръгвам си, ти ме нарани жестоко
и няма връщане назад,
защото никога не ще забравя
мъката, която преживях.

Щастие
Що е щастие не зная.
Сигурно никога не ще разбера.
Но зная какво е да си нещастен
без близки и добра съдба.
Зная какво е да си подхвърлен,
отгледан от чужди ръце.
Зная що е болка и тъга.
Но не зная що е щастие…

Моите спомени

няколко дни - отидох да я търся,
излизат близките и ми казват,
че се е оженила. Това бе често
явление.
Децата обичаха да се хвалят.
На кой му купили топка, на други
колело, а едно момче ми казва:
„А пък мама я има на снимка в
магазинааа!” Тогава на табло се
окачваха снимки на крадлите и
ги поставяха на публични места.
И друг куриоз: търся ученик,
който доста време отсъстваше,
намирам го на улицата и му
казвам: „Извикай баща си, за да
поговоря с него!”. Той влиза и
излиза от съборената къща и ми
казва „Тати не може да дойде, той
сега е върху мама!”.
В нашия район изпращаха
политически интернирани от
София и други големи градове.
В с. Ножарево имаше лагер с
тежък режим, лагеристите нямаха
право да напускат селото. Там
е била оперната певица Мими
Балканска. Провиненията им
обикновено са били, затова че са
учили или работили в чужбина.
Един от интернираните, Павел
Василев бе завършил архитектура
в Германия и затова го използваха
като бояджия на общински сгради
в града. Та той боядисваше училището, в което работех. Направи ми
впечатления неговата ерудиция и
познания. С насмешка гледаше
на нашите провинциални навици
и порядки. След време синът му
Юри Василев завърши Художест-

вената академия. В Тутракан той
изписа Обредния дом и бившия
Дом на здравния работник.
Бях младо момиче и живеех
младежки живот. Имахме хубава
компания. Валя Сулай беше найблизката ми приятелка тогава.
Събирахме се със секретаря на
Комсомола Анко Жеков, заместника му Райчо Раев и др. Като
клуб служеше домът на Огнян
Бакърджиев. Сестра му Юлия бе
наша съученичка. Излизахме на
летни и зимни излети. Ходехме
на кино. Киното заемаше определено место в градския живот.
Два пъти в седмицата се сменяха
прожекциите. Филмите бяха повече съветски. Често пъти хората се
шегуваха: „Филмът хубав ли е или
съветски?” Но наистина даваха и
хубави съветски филми, които
останаха в класиката на филмовото изкуство. Прожекцията
започваше с преглед. Това бяха
новини с остаряла информация.
Манифестации по случай 1-ви
май или 9-ти септември отпреди
няколко месеца, трудови изпълнения на предсрочните планове,
знатни тъкачки и трактористи.
Често пъти изпускахме умишлено
прегледите.
Хайлайфът на града заемаше
първия ред на балкона в понеделник и четвъртък от 20 часа. За
учениците бяха предназначени
дневните прожекции. Понякога
салонът се препълваше и имаше
правостоящи. Имахме един съученик - Дончо,
който купуваше два
правостоящи билета
един до друг,
разбира се
вторият билет бе за момиче. Тези
билети бяха
по-евтини.
В тъмнината
на киното
1967 г., гората "Бобла", можеше да
зимен уикенд
хванеш ръ-

24 май 1967 г. - екипът на НУ "В.Левски". От ляво на дясно:
Величка Цанева, Анастасия Якова, Йорданка Вълчева,
Димитрина Малчева, Бобев, В.Фучеджиев, Васил Вълчев и
Господин Господинов

цете на момичето до теб. Това си
беше голяма смелост!
Адриан Василев, живял и учил
в Тутракан посвети цяла поема на
кино”Дунав”:
"Облечен, кой по потник, кой
по-така,
запълваха калъпа на салона,
децата си повели за ръка
и грижите с надежда да прогонят.
В два чудни часа, кратки като сън
смълчани, ту премръзнали,ту
потни
там бяха всичко туй, което вън
не можеха да бъдат във живота.
А там… О,боже, там светът ни сив
потъваше на филма в дълбините
със Чарли Чаплин смеех се
щастлив,
с Дон Кихот на мелници налитах."
В живота на хората особено място заемаше и ресторант
”Москва”, който бе единственият
в града. В него имаше една добра
традиция. Управителите бяха
взискателни и винаги наемаха
талантливи музиканти за оркестър
и солисти. В ресторанта са пели
Красимир Инджев и Антон Владев
- местни добри певци.
Към 1966 г. управител бе Борис

Борисов от Русе. Той подбра оркестър с много добри професионални изпълнители: Анчо - китара
от Добрич, Христо - акордеон от
Две могили, Величко – пиано от
Свищов. От Свищов бе и Жоро
Бейков, китара и солист. По-късно
той завърши консерваторията и
изнася концерти заедно с Лили
Иванова, Йорданка Христова и
др. В последствие състави трио
”Синхрон” и дуо „Нове”. Издаде
дългосвирещи плочи и касети,
направи записи в националните
радио и телевизия, осъществи
много турнета в чужбина. Почина
в София през 2004 г. Той много
харесваше Тутракан и винаги
копнееше за него.
Този състав правеше истинско
шоу с разнообразен репертоар.
Може би заради това често се
събирахме в ресторанта, пък и
цените бяха поносими.
Така премина още една година.
През лятото на 1967 г. отидохме
с майка ми в Украйна при роднините на гости. Вълненията бяха
големи. В Запорожие живееше
сестрата на майка ми - Маруся и
племенниците й, мои братовчеди.

Посетихме и Донецк, където живееше братът на майка ми Гриша
и трите им деца. Интересна бе
срещата ни с Мария, първата жена
на брата на майка ми - Стьопа. По
време на войната те се бяха разделили. Тя и нейният син Виктор
останаха в Украйна, а съпругът й
пое пътя към България заедно с
другите си близки. След завръщането на Стьопа, връзката е изгубена и той поема заедно с другия си
брат – Лука в Таджикистан. Там
си създаде друго семейство, има
и две деца. А първата му жена,
така не се омъжи и сама отгледа
сина им.
Всяко семейство си имаше
своята трагична история - тежки години на концлагери, глад,
мизерия, раздели и смърт са
преживели хората. Срещите ни
се превръщаха в празник и веселия. Събираха се роднини и
съседи, традиционните руски
ястия набързо се приготвяха, появяваше се и руската хармоника.
Възхищавах им се! Частушките и
казачокът неизменно присъстваха
при срещите. Умееха искрено да
се веселят!
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спорт и още нещо...
BG051PO001-5.2.06
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
"СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
В ГРАД ТУТРАКАН"
Номер на договор: BG051PO001-5.2.06-0058-C-0001
"Инвестиране във вашето бъдеще"

5 -12.05.2011 г.

Футбол

Белица се изкачи до 7-то място
във „В” футболна група

ОБЯВА

за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т.1 от Постановление №
55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова
помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство,

"Кетаринг БГ” ЕООД
със седалище в гр.Тутракан и адрес на управление:
ул. „Трансмариска”, № 18,
тел.: 086660344, факс: 086820206, електронен адрес: ketaringbg@
gmail.com,
Лице за контакт: Светлана Красимирова Георгиева,
на длъжност счетоводител, тел.: 0895665395,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.06-0058-C-0001 обявява процедура
за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Доставка на
хранителни продукти за реализацията на проект „Създаване на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Тутракан”, Договор за
безвъзмездно финансиране № BG051PO001-5.2.06-0058-C-0001, по
оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Схема за
безвъзмездно финансиране BG051PO001-5.2.06 «Социални услуги за

Екоакция в с. Богданци

В началото на м.май по инициатива на служителите и съвместно
с родителите на децата на група „Роза”в с.Богданци към ЦДГ „Васил
Левски” с.Зафирово бе организирано почистване на територията на
детското заведение.
Акцията започна с цялостно почистване от отпадъци, след което се
премина към освежаване с боя на остарелите с годините детски съоръжения, входни парапети на стълбища, пейки, прекопаване на лехи и
покриване с вар на дръвчетата.
Една чудесна новина, полезна не само за природата - нещо полезно
за всички ни, особено за подрастващите” – сподели педагогът Савена
Димитрова.
„Надяваме се инициативата да има успех и да направи страната ни
и мястото, където живеем, по-добро и приятно за живот и да помогне
за увеличаване на екосъзнанието на бъдещото поколение и на всички
хора в България”, допълни от своя страна Сениха Неази - също педагог
в детската градина.
Средствата за покриване на разходите по инициативата са осигурени от директора на детското заведение Д.Георгиева чрез Управление
„Образование”, гр. Главиница, които ги поздравиха за организацията и
пожелаха включването им в множество подобни съвместни социални
дейности, целящи добро партньорство, екипност и разбирателство
между поколенията.

социално включване».
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.Тутракан, ул. „Трансмариска”
№18 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. http://www.asp.government.bg – Агенция за социално подпомагане
- интернет адрес на Договарящия Орган (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република
България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. Възложителят няма интернет адрес - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)
Оферти се подават на адрес: гр.Тутракан, ул. «Трансмариска» № 18
до 16,00 ч. на 14.05.2011 г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност
тборът на Белица постигна втора домакинска поза съдържанието на документа се носи от „Кетаринг БГ” ЕООД
беда през втория полусезон в Североизточна „В”
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
футболна група. Миналата неделя те надиграха с
отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията лекота отбора на „Ботев” (Нови Пазар) с 2:0.
за социално подпомагане.
Момчетата на Димо Денчев домакинстваха на един
от аутсайдерите в групата и го победиха без проблеми. Въпреки, че овладяха инициативата и контролираха
напълно мача, първият гол падна едва в края на първото
полувреме, след като Ивелин Павлов отбеляза. Така домакините се оттеглиха на почивката с минималното 1:0. В
средата на второто полувреме централният нападател
на „Белица” Мустафа Сали (Миро) отново показа класа,
отбелязвайки поредния си гол за 2:0.
След втория гол напрежението в двубоя спадна и мачът бе доигран в спокойно темпо. Така след тази победа
„Белица” е с 37 точки и заема 7-то място във временното класиране с голова разлика 35:35. В следващия кръг
„Белица” гостува на „Девня”.
Кворум Силистра
* * *
ношите старша възраст на ФК „Белица” победиха с разгромяващия резултат 7:0 отбора на
ФК "Ситово" на 28 април във футболна среща за
първенството на Зона Русе.
* * *
а 7 май (събота) от 17,30 ч. е началният час на
футболна среща, която ще се играе на стадиона
BG051PO001-5.2.06
в с. Преславци, където местният „Спортист” ще
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
"СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С
срещне „Раковски” (Калипетрово) в поредния кръг от
УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД ТУТРАКАН"
Номер на договор: BG051PO001-5.2.06-0058-C-0001
Областното първенство в Западната група.
"Инвестиране във вашето бъдеще"
Същия ден „Заря” (Цар Самуил) ще гостува на едноиС цел укрепване и развитие на системата от социални услуги в общ- менния отбор на Айдемир.
ността на територията на Община Тутракан в рамките на проекта ще бъде
В неделя – 8 май, „Левски” (Главиница) ще гостува на
създаден Дневен център за възрастни хора с увреждания.
„Добруджа” (Ситово).
Центърът ще бъде открит на 01.05.2011 г. и ще се предоставят комплексни социални услуги – социални и психологически консултации,
медицински и рехабилитационни прегледи, трудотерапия, музикална
терапия, информационно обслужване, организиране на празници и
чествания на рождени дни и др. Ще бъде осигурено хранене - закуска,
обяд и следобедна закуска за посетителите на Дневния център.
Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за ползване на
социалните услуги от Дневния център са да не ползват същите услуги
по програми, финансирани от други източници и актуално решение от
ЛКК, ТЕЛК и др.
Заявленията за включване в Дневния център се подават на адрес:
гр.Тутракан, ул. Трансмариска 18 /ресторант Москва/.
Всички услуги, които ще се предоставят в Дневния център ще бъдат
абсолютно безплатни!
Лице за контакт – Светлана Георгиева, тел: 0866/60344,0895665397
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Организира екскурзия
на 4 юни 2011 г.

ОБЩИНА ГЛАВИНИИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7630 гр. Главиница,ул.”Витоша” №44
тел.: 08636/ 20 14,факс: 22 59
е-mail: oa-gl.bg@infotel.bg

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
при Община Главиница
ОБЯВЯВА

ОБЩИНСКИ КОНКУРС
ЗА ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
ЕСЕ - на тема „Активно тютюнопушене - криворазбрано удоволствие. Пасивно тютюнопушене - криворазбрана толерантност”
РИСУНКА - на тема „Свободни от цигарен дим”
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - на тема „Здравни последици при никотинова
зависимост”
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват ученици от VI до XI клас.
Участието може да бъде с една или повече творби, индивидуално.
Необходимо е авторите да посочат трите си имена, възраст,
учебно заведение, адрес, телефон за връзка.
Краен срок за предаване на творбите - 30.05.2011 г. на адрес:
гр.Главиница, област Силистра, ул.”Витоша” №46, Втори административен блок, ет.3, стая №5.
Конкурсът се провежда по повод 31 май - Световен ден без
тютюнев дим

до БУКУРЕЩ

Ново зареждане

за абитуриенти
в Магазин за обувки на "Текето"!
За справки: 0889 363 955

Продавам
две къщи с двор в центъра на с. Богданци.
За справки: 0894 409 805

Търся
почасова работа за гледане на
възрастен или болен без събота
и неделя.

За справки: 0885 478514

Продавам
Вечерна синя рокля с ръкавици,
марка "Леопард" - 40 лв.
Детски стол за хранене "Чиполино" - 40 лв.

Тел. за връзка: 0885 478514

Програма

6:00 – Отпътуване за Букурещ. Панорамна обиколка
- Посещение в Зоологическата градина на Букурещ
- Посещение на Парламента
- Пешеходна разходка в старата историческа
част на града – Княжеския дворец, Манук хан, улиците Габровене, Липскани, Смърдан.
Свободно време в центъра на Букурещ.
18:00 – Отпътуване от Букурещ. Панорамна
разходка в Гюргево.
20:30 – Пристигане

Цена: 39 лв.

Цената включва:
Транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, медицинска застраховка, “Снимка за
спомен”
Цената НЕ включва:
Вход за Зоологическата градина - 13 леи за
възрастни, 6,50 леи за деца; Вход за Палата на
Парламента - 25 леи за възрастни, 12 леи за деца.
1 леа = около 0,50 лв.

Необходими документи:

- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само
с единия родител – нотариално заверено пълномощно от липсващия родител

За записвания: Анастасия Якова,
тел. 0866 65890, GSM: 0887 553 884 и
0895 425 453
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Продавам
Руско пиано "Ласточка".
Цена - 350,00 лева
Тел. за връзка:
0887 797 488

Агроаптека "Гинка Милчева"
с. Зафирово
Препарати малки опаковки и консулт!
За справки: 0885 94 96 93

Продавам
трактор МТЗ-80 с култиватор
за слята обработка.
За справки: 0889 757 608

Продавам
апартамент в бл. "Възход-1", вх.Д
За справки: 0889 770 008

Продавам
двустаен тухлен апартамент
на 4-я етаж в бл. „Терма”.
Тел. за връзка:
0886 340 278

Механа „МЕЛАНИ” Доставка на храна до дома
Предлага на любезните клиенти богато
обедно меню, скара
и разнообразие на
напитки.
За семейни тържества - с предварителна заявка на тел.
0888 768 611.
Цени - съобразени с кризата и доходите
на тутраканци!
Механа "Мелани” се намира до парк
"Христо Ботев” (Старата пожарна) и работи от 8:00 до 24:00 часа.

Заповядайте!

Механа „МЕЛАНИ”
"Кетаринг БГ" и
в. "Тутракански глас" организират

Конкурс за кулинарни
рецепти
Вашите рецепти за любими ястия можете да
споделите с всички, като ги предложите за включване в менюто на ресторант „Москва”.
Очакваме предложенията Ви на адрес:
7500 гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №6, ет.3
- в. „Тутракански глас” или на e-mаil: tgbg@abv.bg
Позвънете и на тел.: 0887 057 747 и 0895 665 395

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха програма
за доставка на прясно приготвена храна на адрес, посочен
от клиента. Няма ограничения за потребителите на услугата
– може да се поръчва от частни лица и фирми. Храната се доставя в
кутии, подходящи за микровълнова фурна. Ако се заплати месечната
такса за доставката се ползва 20% отстъпка от цената, а ако се ползват
и съдове собственост на клиента се прави допълнителна отстъпка от
5 лв. Така цената за един месец за обяд е 55 лв., а за вечеря – 40 лв.
Доставката до дома е безплатна.

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
9.05 - Понеделник
ОБЯД
Зеленчукова супа - 350 гр. - 0.90 лв.
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Картофени кюфтета с гарн. - 300
гр. - 2.40 лв.

10.05. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Картофена яхния - 300 гр. - 2.00 лв.
Млечна баница - 250 гр. - 0.80 лв.
по рецепта на Милка Спиридонова
от София
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.

11.05. - Сряда
ОБЯД
Картофена супа - 350 гр. - 1.00 лв.
Пиле със целенчуци - 300 гр.

-2.50 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 4.10 лв.
ВЕЧЕРЯ
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.

12.05. - Четвъртък
ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Боб яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Мекици -2 бр. - 0.50 лв.
Общо: 2.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле по добруджански - 300 гр.
- 2.50 лв.

13.05. - Петък
ОБЯД
Супа леща - 350 гр. - 0.90 лв.
Кюфтета по ориенталски - 300
гр. - 2.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета на скара с гарнитура 300 гр. - 2.80 лв.

Хляб - 1 бр. - 0,75 лв.; Хляб - 1/2 - 0,40 лв.; Хляб - 1/4 - 0,25 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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Доротея Деянова Михайлова, на 4 години от гр. Русе

ВРЕМЕТО
В четвъртък в Западна България валежите временно ще спрат, а след обяд и облачността ще се
разкъса. В Централна и Източна България ще има
превалявания, но вече по-слаби. С умерен вятър, от
северозапад ще продължи да прониква студен въздух
и максималните температури ще са между 12 и 17°.
През почивните дни времето ще е хладно, на Гергьовден - и ветровито. В часовете до обяд ще има
и слънце, повече над Западна България, а след обяд
на много места в страната ще е с превалявания,
по-значителни в Източна България. Над 1400-1500 м
ще вали сняг. Превалявания ще има и в началото на
следващата седмица, но и повече слънчеви часове.
Температурите ще се повишат.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Честит рожден ден
5 май – Десислава СПАСОВА, 10б клас, СОУ „Й. Йовков”
5 май – Нурай ТЕФИК, нач.-отдел „ИОТ”, Община
Главиница
6 май – Галина АНГЕЛОВА, Кмет на с. Малък Преславец,
община Главиница
8 май – Йорданка ГРЪНЧАРОВА, Кметски наместник,
с. Антимово
9 май – Красимира ПЕЙЧЕВА, Гл. експерт „Строителен
контрол”, Община Тутракан
10 май – Димитър ПЕТРОВ, общински съветник от
ГЕРБ, ОбС-Тутракан
10 май – Стоян ЛЕКОВ, Областен директор на ЗК
„България”, гр. Тутракан

TUTRAKAN.NET

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А
2 лева от
месечната такса.
Валиден само за
Май 2011 г.
Всеки абонат,
представил този
Талон в офиса
на ул.Родина №23,
получава
отстъпката!

10 май – Дуся ДОНКОВА, пенсионерка, гр. Тутракан
10 май – Галя СТОЙЧЕВА, Спец. „Публична администрация”, Община Тутракан
10 май – Ивелина АТАНАСОВА, Хигиенист, СОУ „Йордан Йовков”
11 май – Вержиния КОСТОВА, Гл. спец ЕСГРАОН, Община Тутракан
12 май – Лейля НАИМОВА, Кмет на с. Ножарево, община Главиница
12 май - Елмиран ЮСЕИН, мл.спец. „Соц. дейности и
здравеопазване”, Община Тутракан
12 май – Барике МУРАД, Счетоводител, Кметство
Нова Черна

СМЯХ
- Вече започнахме да живеем по-добре
- каза правителството.
- Радваме се за вас - промърмори народът.
* * *
Баща намира пълно садомазо снаряжение
в гардероба на 17 годишната си дъщеря.
Почесал се, помислил и въздъхнал :
- Е, явно боя няма да помогне!
* * *
Може милион пъти да кажеш на една
жена, че не е дебела, но тя така или
иначе никога няма да ти повярва... Кажи
й веднъж, че е дебела и никога няма да
го забрави!
* * *
Мъж и жена били гаджета дълги години
и живеели на семейни начала. Един ден
жената не издържала и сериозно попитала
своя приятел:
- Добре де, ние няма ли да се женим?

- Кой вече ще ни вземе нас с теб – бил
отговорът му
* * *
- Може ли куче да получи инфаркт?
- Може, ако му се създадат човешки
условия за живот.
* * *
Двама приятели се загубили в пустинята. По едно време единият казал на
другия:
- Имам две новини - добра и лоша. Коя
искаш да чуеш първо?
- Хмм, лошата.
- Лошата новина е, че трябва да ядем
пясък!
- Ами, добрата?
- Имаме тооолкова много!
* * *
Жена към пияния си съпруг: - Идиот!
Защо опитваш да отключиш вратата с
цигара?! - Нима? Значи съм изпушил ключа!

СУДОКУ
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