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ТУТРАКАН

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 32

Година XLIX

19 - 25 август 2011 г.

Facebook-група зове:

Цена 0.50 лв.

Гласът на България - купен?
Искаме втори шанс за
Мартин Александров!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ласът на Мартин или Синът на Ваня
– такава беше дилемата в понеделник
вечер, когато България се вторачи в
телевизионния екран, за да проследи двубоите от поредния музикален формат.
Синът пред Гласа! Така е у нас – нищо
ново не научили, нищо старо не забравили!
„На репетициите си забрави текста.
Дано да не му се случи това, защото тогава ще е ясен какъв ще е моят избор”,
предварително „подгря” решението си и
тв-публиката поостарелият щурец Кирил
Маричков в качеството си на треньор/
ментор.
на стр.4

Г

Краси Костадинов
във Vendetta - България
ТВ7 ще излъчи
двубоите от
22:30 часа в
събота

Н

а 20 август (събота) в курорта „Свети
Влас”, на едно от найкрасивите места по родното Черноморие, край пристанището на „Марина Диневи” пред Planet Yacht ще
се проведе професионална
армрестлинг гала на международната и професионална
PAL организация (Професионална Армрестлинг лига),
носеща заглавието Vendetta
за общо 39-ти път.
Състезанието ще се проведе в три кръга, всеки по
шест рунда.
на стр. 6

ЦИК назначи
Общинската
избирателна комисия
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 15 август, с решение № 307-ПВР/МИ, Централната избирателна комисия назначи състава на
Общинската избирателна комисия, която ще
работи по време на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници
и кметове на 23 октомври 2011 г.
След проведените на 8 август консултации между
политическите сили в Тутракан за определяне състава и ръководството на ОИК и частично постигнатото
съгласие (протоколът бе подписан с особено мнение
от ДПС и БСП) в Централната избирателна комисия
с вх. № ОИК-149 11.08.2011г. от кмета на община
Тутракан са постъпили протоколи от консултациите
и писмени предложения от местните ръководства на
политическите партии и коалиции за състав на ОИК.
ЦИК констатира, че е налице постигнато съгласие
между участниците в консултациите по отношение
на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Тутракан, но не е постигнато
съгласие по предложението за заместник председател
на същата.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т.
5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с §
5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия с горецитираното решение назначи
състава на ОИК-Тутракан.
на стр.2

Н

Денонощна траурна агенция

"МЕМОРИЯ"
Изпълнява цялостна
организация на траурния
ритуал.
Изработва и монтира
паметни плочи.
За контакти: 0893 93 90 93 Николай Змеев
гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №22
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ЦИК назначи Общинската избирателна
комисия
от стр. 1

СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА В ГЛАВИНИШКО

Председател е адвокат
Елка Горанова от ГЕРБ,
зам.-председател - Марин
Грънчаров от „Синята коалиция”, а секретар – Зойка
Стефанова от БСП.

Съгласно квотите
в 17-членния състав на
ОИК влизат още: Димитър Петров, Галина Димитрова, Дафинка Касабова,
Румяна Статева, Милен
Филипов, Ценка Маринова

и Нели Доксева – всички
от ГЕРБ, Милко Маринов
и Величко Димитров от
БСП, Орхан Мутлу, Ивайло
Николов и Сердар Мустафа
от ДПС, Бисерка Симеонова от „Атака” и Цветана

Кирова от НДСВ.
Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си от днес
- 19 август, а първото й
заседание е насрочено за
16:00 часа.

Назначен е съставът на ОИК-Главиница

С

Четири ще бъдат средищните училища в Главинишка
община за следваща учебна година, реши Общинския
съвет. Актуализираният списък сочи, че това са СОУ
“Васил Левски” в гр. Главиница, ОУ “Иван Вазов” в с.
Зафирово, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в с. Сокол и
ОУ “Н. Й. Вапцаров” в с. Листец.
ДОМЪТ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА
ГРИЖА В с. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Е ЗАКРИТ

решение № 141-ПВР/МИ от 10 август 2011 г.
Централната избирателна комисия назначи
състава на Общинската избирателна комисия в
Главиница за изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
„Налице е постигнато съгласие между участниците
в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Главиница” – са
констатирали от ЦИК след разглеждане на постъпилото предложение на кмета на община Главиница от

5 август т.г.
Председател на ОИК-Главиница е Стефан Донев от
ГЕРБ, зам.-председател - Цветанка Станчева от БСП,
а секретар – Неждан Реджеп от ДПС. Останалите
членове са Росица Дочева, Митко Димитров, Мончо
Николов, Георги Георгиев, Димитър Костадинов, Костадин Янков, Тихомира Денева, Моню Монев, Елена
Петрова, Едис Ниязи, Мария Вълкова, Евгений Станчев,
Куна Тодорова и Кирил Пенев.
Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си от днес, 19 август.
“ТГ”

Местният парламент в Главиница без
лятна ваканция
Б

На основание чл.21 от ЗМСМА във връзка с изпълнение на Годишния план за реализиране на социалните
услуги за 2011 г. и изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституциализация на децата в Р
България”, Общински съвет-Главиница прие решение
за закриване на специализирана институция “Дом
за деца, лишени от родителска грижа” в с. Малък
Преславец, считано от септември т.г. Домът бе с
капацитет 25 деца.
IN MEMORIAM
На 15 август 2011 г., на 80-годишна възраст почина
Радка Монева.
Тутраканци ще я запомнят с будния й характер,
интересът и участието й в обществения живот на
града. С особен афинитет тя се отнасяше към културната дейност и работата на местното читалище,
в което бе дълги години самодейка.
Поклон пред паметта й!
КРИМИНАЛЕ
Късо съединение е причината за друг пожар, възникнал на 13 август около 17.45 часа в село Цар Самуил.
При него са унищожени ел. инсталация и акумулатор
на лекотоварен бус „Рено”.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866 / 60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866 / 60636

Каним ви на 21 август (неделя) от 9:30 ч.
на Събора на пенсионерите от
Североизточна България

„Един ден в дунавския
край”
който ще се проведе в местността Антимовско
ханче.
За всички желаещи ще бъде осигурен обществен
транспорт на цената на един билет.
Маршрутът, по който ще се движат автобусите, е
„Чатала” – ул. „Трансмариска” - Старата автогара –
Парк „Христо Ботев” – „Терма”.
Начални часове на тръгване: 9:00, 9:30 и 10:№№ часа.
Връщане – 14:30, 5:00 и 15.30 часа.
На Събора ще се срещнат представители от Русе,
Шумен, Балчик, Нови пазар, Силистра, Кубрат, Завет,
Исперих и Тутракан. В програмата участие ще вземат
около 30 състава и 15 индивидуални изпълнители.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ез лятна ваканция се
оказаха общинските
съветници от Главиница в последната година от своя мандат. Още
на юлската сесия стана
ясно, че ще се наложи да
се свика заседание и през
отпускарския август.
В понеделник, на 22 август, от 14:00 часа, когато е началото на заседанието, в дневния ред на
на местните парламентаристи са вписани за разглеждане десет докладни
записки.
Бюджетът на Общината

ще е основна тема за дебат – още в първата точка
е кметската докладна за
приемане на информация за
текущото му изпълнение
за първото шестмесечие,
последвана от предложение за актуализация на
общинския бюджет.
В седем от докладните
са залегнали предложенията за разпореждане с имоти общинска собственост
- одобряване на Подробни
устройствени планове в
селата Черногор, Зафирово и Коларово, а също
продажби и прекратяване
на съсобственост.

За следваща учебна година има предложение за осигуряване на допълнителни

Добро утро, кой
ни спа в гащите?
О

Иво ИНДЖЕВ
т доста време се опитвам да си обясня
кои са повече у нас:
измамниците или наивниците?
В природата има достатъчно
тревопасни за хищниците. У
нас обаче нещо взе да става
пренаселено с месоядни. Това
ще да е обяснението. Иначе
как да осмислим продължаващия с години успех на телефонните „актьори“, които си
намират жертви, шантажиращи напосоки доверчиви хора с
преправен глас и самоличност,
за да измъкнат пари за уж пострадал техен роднина?
Но да не корим наивниците - някак си е умилително
дори че ги има сред вълците.
По-скоро е за чудене какво
доведе до нарушаване на
баланса в двукраката българска флора и фауна. Медиите
са пълни със съобщения за
измамници и техните схеми,
а същевременно на фона
на тази бликаща отвсякъде
изобретателност, имало глад
на пазара на труда за квалифицирани кадри-например
инженери. Хищниците вече
успяват да преметнат дори
и банки (точно така, банки, а
не бабки), на които спечелват

доверието с читави на пръв
поглед бизнес планове. Какъв
прогрес на регреса!
МВР ли не ни пази, макар
да пее друго в самохвалния си
химн, или има нещо сбъркано
в „системата“?
Както във Великобритания
„изведнъж“ се събудиха с
проблема на вандализма,
известен иначе на целия свят
с футболното си хулиганство
с британска марка, така и ние
се чешем по бръснатите глави:
откъде ни дойде? Ами от там,
от (символиката на) бръснатите глави. Тази мода я въведоха едни момчета с повече
мускули от гънките на мозъка,
зад които обаче стоеше мозъкът на техните организатори.
Някой и нещо трябваше да
замени страха от държавата,
рухнал заедно с нейното милитаризирано, милиционерски
и доноснически структурирано
общество. То бива, бива свобода, ама хич биля без страхопочитание пред силните на
деня съвсем не може, нали! А
силните на деня бяха онези,
които разкараха остарялата
форма на комунизма, за да си
го модернизират по свой вкус.
Така се появи модното дефиле
на бръснатите глави, анцузите

Иво ИНДЖЕВ

и сплесканите борчески уши,
гарнирани с надутите силиконки за компания и шик. После
бръснатите загладиха косъма,
туриха му (пепел на миналото)
и брилянтин. Перестроиха се
в „добре облечени бизнесмени“, според крилатия израз на
хвърковатия главен секретар
на МВР Бойко Борисов. Навремето имахме друг израз за
тях: „цивилни интелектуалци“.
Ама кой ти помни…
Помни ли също някой, че
диктаторите на тази мода в
началото се наричаха „модерни леви“? После изоставиха и
този преходен лозунг. Препраха го, заедно с милионите от
първоначалното награбване
на капитала.
Защо преразказвам тази
известна история? Ами точно
по тази причина, че е известна.
Случи се в рамките на собст-

средства за транспорт
на ученици от СОУ “В.
Левски” в града.
вения ни живот, но продължаваме да се чудим „откъде
ни сполетя“. А най-важното
е, че се осъществи успешно
( за бандитите, грабителите,
измамниците и техните организатори) пред жадните за
приключения и лесно забогатяване очи на подрастващите.
Защо им е да се бъхтят над
учебниците, щом могат да
изгърбят от бой някого и да
си осигурят пари като от цяла
година бъхтене за мизерна
заплата? И като понат(р)упат,
израстват и стават „бизмесмени“ ( както веднъж ми заяви
гордо един такъв човекоподен). Идеалът им е да се обзаведат с луксозен живот за
сметка на живота на околните,
на които са готови да прегризат гърлото. Иначе казано, в
държавицата ни се възцари
( на самия държавен връх с
демонстрацията на недосегаемост) престъпния манталитет,
над който сега умуваме като
над някакво вносно явление.
„Добро утро“, „ Здравей,
България“, „България днес“,
обобщават медиите. Така си
е: честито на победителите, но е време да направим
нещо. За начало да си дадем
сметка за причините за това
„свръхестествено явление“
измамниците да стават все
повече, а измамените да са
всички останали. Огледайте
се на изборите и ако не свети
червено (в разните му нюанси)
тогава преминете!
www.ivo.bg

Учредена е МИГ „Главиница-Ситово:
Крайдунавска Добруджа”

Да се срещнат
тутраканци!
Н

В

началото на м. август бе проведено
Учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по
проект на община Главиница и Ситово „Придобиване
на умения и постигане на
обществена активност за
създаване на потенциална
местна инициативна група
на територията на община
Главиница и община Ситово”, съгласно изискванията
на мярка „Прилагане на
стратегиите за местно
развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на
обществена активност на
съответната територия
за местните инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие”
от ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013),
информира експертът по
изготвяне на Стратегия за
развитие на територията
Сениха Ниази.
Освен, че Сдружението
е учредено, участниците в
събранието са приели свой

аближава 21 септември - Денят на Тутракан, в
който празнуваме нашата независимост. На 21
септември 1940 г. по силата на Крайовската
спогодба Тутракан е освободен от румънска окупация.
С решение на Общинския съвет от септември 1993 г.
този ден е определен за Празник на града.
Тази година Общинската администрация иска да
направи празника за вас още по-специален като покани
наши съграждани, които са постигнали професионални успехи в различни сфери и имената им са добили
известност в национален мащаб.
Блага Букева - зам. главен редактор на в. "24 часа”,
Георги Калчев медалист от световни и европейски
първенства по свободна борба, бившият говорител на
президента Желю Желев сега шеф на Радио "България"
Валентин Стоянов, световният шампион по канадска
борба Красимир Костадинов, певецът Мартин Александров, са част от именитите ни съграждани, към
които ще отправим покана да ни гостуват.
Обръщаме се с призив към вас, да направите своите предложения с кои известни наши съграждани от
община Тутракан бихте желали да се срещнете на 21
септември. Общината поема обещанието да отправи
покани и да ви срещне с тях.
Очакваме вашите предложения, мнения и препоръки
на тел: 089 34 110 86 и 0879 83 58 02

Устав, както и управителни органи. Седемчленен е
Управителният съвет, а
негов председател е кметът на Община Главиница

Насуф Насуф. Той е и вносител на учредителните
документи за регистрация
в съда. Тричленен пък е
Контролният съвет. Ко-

ординатор на проекта е
зам.-кметът на Главиница
Данка Милчева.
“ТГ”

1,3 милиона долара изпускат
студентите ни в САЩ

Д

ве хиляди български студенти губят
средно по 650 долара
след бригада в САЩ, поради некоректно възстановяване на федерални и
щатски данъци. Това са
платени налози, които не
сe връщат заради неправилно подаване на данъчна
декларация. „Oбщо пропуснатите ползи на студентите могат да бъдат
оценени на 1,3 млн. долара
за година”, съобщиха от
българо – ирландска компа-
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ния taxback.com, която специализира в международни
данъчни услуги, като всяка
година обслужва над 130
000 клиента от цяла свят.
Товя лято за България са
пуснати 5218 студентски
визи по програмата за стажове Work and Travel. Младежите получават шанс
да подобрят езиковите,
професионалните си познания и опит, чрез сезонна
заетост в сферата на
туризма и обслужването.
Най-желаните дестинации

за лятна бригада в САЩ
са Флорида, Калифорния,
Ню Йорк и Масачузетс.
Повечето от студентите
учат в София, Варна и Благоевград.
„Основната причини за
невъзстановяване на платените данъци от САЩ
е практиката да не се
съхраняват фишовете от
заплатите, медицински
и дуги разходи. Често се
допускат грешки при попълването на данъчните
документи или се използ-

ва онлайн опция, която е
пригодена само за американци”, сочат последните
данни на taxback.com.
В резултат на грешките
студентите не си възстановяват полагащите
им се данъци, или вземат
повече, от колкото им се
полага. „Така след няколко години се оказва, че
дължат сериозни суми на
американските данъчни
служби”, коментираха от
taxback.com.
“ТГ”

Да помогнем на Виктор Ангелоев

Д

ългогодишният журналист
от БНР Виктор Ангелов
е в очакване на втора
операция, която ще му бъде извършена във ВМА. В края на юли
тази година той беше подложен
на интервенция за отстраняване
на смъртоносна аневризма в мозъка. Тогава бе поставен стент в
кръвоносния съд. През ноември
при втората интервенция там ще
бъдат сложени платинени стружки.
„Малко след операцията имам
рожден ден. Надявам се завинаги
да изляза от тази сатурнова дупка
и да забравя, че съм бил по болници“, показва висок дух Ангелоев.
Той с болка отчете и факта,че все
още не са събрани напълно парите
за първата операция. А за втората
средствата са нищожни. В момента
по нареждане на лекарите Ангелов
се спасява от жегите в Хисаря.
Желаещите да помогнат на Виктор
Ангелоев, може да го сторят на
банкова сметка в СИБАНК IBA№:
BG25BUIB98884029347600 в лева;
BG07BUIB98884429347600 в евро.
Или чрез SMS с текст: DMS VICTOR
на номер 17 777 за всички мобилни
оператори на цена 1,20 лева с ДДС.

В община Главиница:

Ще има слети и маломерни
класове през следващата
учебна година

С

три решения в образователната сфера,
местният парламент
на Главиница одобри наличието на маломерни паралелки и слети класове,
изключения от минималния
брой на учениците в някои
паралелки, както и допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес.
В ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с.
Листец маломерните паралелки са в 1-ви, 4-ти и 7-ми
клас, а слетите класове са
2-ри и 3-ти и 5-ти и 6-ти.
Утвърденото дофинансиране е в размер на 10 199 лв.
за 28 ученици.
В ОУ “Отец Паисий”, с.
Ст. Караджа маломерните
паралелки са пет, а за
30 ученици определената
сума за дофинансиране е
8 052 лв.
Общинските съветници

дадоха съгласие за изключения от минималния брой
на учениците, за които
не е необходимо допълнително съфинансиране - в
СОУ “Васил Левски”, гр.
Главиница – 16 ученици, ОУ
“Иван Вазов”, с. Зафирово
– 11 ученици и в ОУ “Св.
Св. Кирил и Методий”, с.
Сокол – 17.
Три от училищата ще
получат допълнителни
средства за обезпечаване
на учебния процес извън
определените по единните
разходни стандарти за издръжка на един ученик – за
9 ученици от трети клас в
с. Ст. Караджа сумата е 3
758 лв., за 6 ученици в 7-ми
клас в с. Сокол – 2 221 лв. и
за 6 ученици от 8-ми клас в
училището в с. Листец – 2
221 лв.
“
ТГ”

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

Уведомява жителите и гостите на гр. Тутракан, че в периода 01.09.-11.09.2011 г. ще се
проведе ежегодният традиционен

ЕСЕНЕН ПАНАИР
Той ще бъде разположен на Общински
пазар /Битака/ в гр.Тутракан.
Ще има голяма синджирена люлка, виенско колело, люлка-гондола, стрелбище,
батути, скара-бира и захарни изделия!
Не пропускайте да се забавлявате!

Заповядайте!
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Facebook-група зове:

Гласът на България - купен?
Искаме втори шанс за Мартин Александров!
от стр. 1 стане гласът на България.
Той е на 22 години, от
София и идва с надеждата да спечели. Любимият
му стил е „поп” и много
обича баладичните песни.
Представям Ви Мартин
Александров.” – пак е Вики.
Ще преглътнем, потулването на Тутракан, все
пак за софиянец ни приеха
момчето.
И се започна едно пее-

„В този момент на арената се появява един изпълнител на 30 години от
София. Той е син на една
от най-обичаните български певици – Ваня Костова
и често участва в нейни
концерти. Представям Ви
Боян Михайлов! – прочете
от аутокюто и сценарните реплики Вики от

„Мастило”.
А! А Мартин на кого е
син? На учителка и пожарникар… от Тутракан!
Надежда всяка оставете…
Това ли трябва да си мислим, след като ни „набиват”, че това е Синът?
„Според собствените
му думи, той е тук, за да

не… Боян не се представи
добре точно с това си изпълнение. Може и да може
да пее, но тази песен не
му се сполучи. Докато на
Мартин тя просто му „залепна”. И глас, и сценично
поведение - всичко си имаше Мартин Александров.

Адриана Петкова: Беше
просто лош късмет, че се
падна в двубой със сина на
Ваня Костова!
Асен Масларски, изпълнител: По принцип не
гледам подобни неща, за да
не се ядосвам от решенията
на журито! Вчера съвсем случайно минах покрай телевизора и се заслушах, защото
познавам Боби. И отново се
зарекох да не гледам повече
български конкурси! Какво да
кажа повече? Когато започна песента в един момент се
запитах: "А бе, това другото
момче няма ли да пее"? Но
Мартин запя и (с изключение
на първите няколко тона) се
оказа просто железен! Цепеше тона на две, тембъра
му е невероятно мъжки и
приятен. Беше по-добрият
без никакво съмнение! Но,
уви! Така реши Киро. Регламентът едва ли ще позволи
втори шанс на Марти в
рамките на това предаване,
но той все някога ще успее,
защото си е певец!
Пламена Илчева: Много
нагласена работа! Няма
нужда да се нарича "Гласът на България”, то и от
космоса да погледнеш ще
разбереш, че тези циркове
стават само в България!
Много уважавах Кирил Маричков обаче и той падна
до такова ниво да не избере ГЛАСЪТ а синчето…
Данаил Донков: Да си

кръстят конкурса или каквото е там, ГЛАСЪТ на
МАМА ДЕТЕТО! И никой да
се не надява и сърди.
ПЛАМЕН СЛАВОВ: Който познава Марто знае,
че той е не само боец, а
и пич и само заради него
е разумно да се допусне
компромис. Наистина бях
страшно разочарован и
скандализиран от оценката на един свой любимец
- Кирил Маричков, но пък
осъзнах, че "Гарван гарвану
око не вади". Марто беше
истинският победител!
Нали имаме пример с Маги
Джанаварова! МАРТИН НА
ФИНАЛ!
Венета Пенева: И нека
да си спомним как Слави Трифонов върна и Надя
Казакова,имаше много обаждания и той направи това!
Емилия Трифонова: Мартин не бива да приема
втори шанс - все едно да
признае, че е бил подценен.
Нека бъде над тези неща,
той си е талант и това
ще се докаже във времето.
Просто са много дребни
за него, а и той трябва да
ги подмине да се гърчат в
собствените си слабости!
Едно мълчаливо подминаване
говори много повече, отколкото доказване на очевидното. Успех, мило момче!
Денка Желязкова: Публична тайна е, че форматите на Слави не се

Благодаря на всички за подкрепата ! За мен е поважно, че публиката ме оцени достойно, никога не
съм пял за журито на какъвто и да е конкурс, един
истински певец пее само за публиката, защото тя е
най-безпристрастното жури! Благодаря ви!
Мартин АЛЕКСАНДРОВ

Още повече, че сцената
му е нещо като втори дом
повече от 15 години…
„Боби, извинявай, много
те обичам, но Марти ми
се видя по-стабилен в изпълнението.” – е смелото
мнение на Марияна Попова.
„Наистина беше адски
спокоен и сякаш имаше
много време, и топъл глас,
спокоен …” – казва Ивана.
„Кажи ми, ако беше на
мястото на г-н Маричков
кой щеше да избереш?” –
пита Вики.
„Ми…, може би, Боби…”
– почесвайки се по врата
отговори Ивана.
А Миро безапелационно:
„Този, който пя все едно
говори, за мен е Марти!”
„Откога чакаме и Вашето мнение г-н Щерев.” –
подканя Вики популярният
композитор Митко Щерев.
„Да си призная, моят
фаворит си е Боян, обаче просто ме изненада.
Докато Мартин не внесе
такова чувство, но беше
много балансиран като
чисто пеене и за голямо
съжаление на Боян, избирам
Мартин.” – без признаци
на неспокойствие от познанството с Майката или
Сина отрязва Щерев.
„Решението е отново
много тежко. Все пак из-

бирам Боян… - каза „все
пак” тежката си дума
треньорът Маричков. В
Боян има винаги някаква
емоция, някакво чувство,
което Мартин не може да
изкара от подобна песен и
затова реших, все пак, да
избера него. Дано да не съм
сбъркал…” – някак гузно
оправдателно за „сбъркването” уточни щурецът.
Да, сбърка, Маричков, то-

тално сбърка! Избираш
Глас, а не Син.
Гледайки и слушайки многократно клиповете с изпълнението на двамата,
трудно би повярвал човек,
че Боян е по-добрият в
това изпълнение. Нооо…
треньорски глас – глас
Божи!
И тогава Фейсбук кипна… революционно, възмутено, търсещ истината.

„Гласът на България - купен? Искаме втори шанс
за Мартин Александров!”
– така се нарича Групата,
която е решена с гласа си
да въведе у оценяващите
капка обективизъм. За
2-3 дни групата набъбна
почти до хиляда членове
(към 15,15 ч, на 18 август –
980). С тяхно съгласие, тук
предлагаме малка и част
от мненията им.

славят с добро име заради
съмненията, че победителите не се избират
коректно. За съжаление и
"Гласът на България" върви в същата посока. Не
познавам Мартин. Живея
на стотици километри
от Тутракан. Включих се в
групата, защото мисля, че
му бе отнето правото да
продължи напред. Боян няма
вина, че е син на известна певица. Няма вина и за
това, че преди да излезе на
"ринга" беше представен
като син на Ваня Костова.
До някаква степен той
също е "жертва" на този
факт, защото, ако не знаехме коя е майка му и той
бе посочен за победител,
едва ли тази група щеше
да съществува. Но той
може да излезе с чест
от ситуацията, която е
нездравословна и за него,
ако се оттегли от по нататъшно участие. Така
или иначе вече трудно ще
бъде избутан до финала.
Достоен ход има и Кирил
Маричков. За него виждам
следните варианти:
- Извинява се публично на
всички зрители и остава
- Оттегля се като треньор
Сигурна съм обаче, че
няма да се случи нито едно
от двете.
Не мисля, че Мартин би
се върнал, защото той
вече победи !
Светлана Петкова: Никой не може да отнеме на
Мартин таланта, а такива дето трупат слава на
мама на гърба са достойни
за съжаление. Още щом
обявиха дуета, бях сигур-

на, че това е малшанс за
Мартин и вече е загубил.
Той все пак е много, много
по-добър от "сина на Ваня
Костова".
Серихан Сеферова: Много харесвах Кирил Маричков, но на този конкурс
много ме разочарова веднъж, като трябваше да
изберат Наргиз, защото
изпя песента по-добре, той
каза: "Предпочитам Европа
пред Азия”. За каква Азия
говорим, като тя е родена
в България и пее за България? И снощи, като избра
Боян, който не заслужи
да остане в "Гласът на
България”, но нали е син
на Ваня Костова... Марти,
ние сме с тебе, за нас ти
си Гласът на България, никой не може да ти отнеме
таланта!
Илона Димчева: Махнаха
ме от страницата "Гласът
на България", понеже публикувах линк към групата.
ПЕНКА ДИМИТРОВА:
За мен изпълнението на
Мартин беше по-доброто.
Странното е обаче, защо
синът на В. Костова участва в това предаване? Дори
по държанието му преди да
излезе на сцената вече бях
убедена, че ще продължи.
Ужасно се възмутих, когато г-н К.Маричков изказа
мнение за Мартин "че бил
си забравил текста на
песента по време на репетиция". Защо толкова се
"страхува" г-н Маричков? И
това ли е начинът, да дадеш
шанс за изява на младите
наистина таланти? Слушах
внимателно изпълненията
на Боян, дори и на народната песен. Да, ама не! Добре

ще бъде това момче да се
замисли върху хубавата българска поговорка "На сила
хубост не става".
Симона Гичкова: Съгласна съм, че много от изборите на журито не бяха честни
и обективни... Изключването
на Марти не беше аргументирано, да не говорим, че
беше напълно незаслужено!
Това не може да продължава!
Веселин Тодоров: Разбрахте ли сега, че в България с честен труд, талант и
воля до никъде не се стига.
Маргарита Николова:
Нашето момче, Марти,
снощи се представи много,
много добре и с лекота изпя
песента, според мен. Но
тоя, Кирил Маричков, така
се изложи с избора си, че ме
накара да го мразя, и скоро
няма да му слушам песните
даже, а аз му бях фенка. Не
вярвах, че така лесно може
да се "скъса" по-добрия
участник! Доста лицемерен
беше! Как да бъдеш настроен положително, като
наоколо цари смачкваща
несправедливост? И все
пак вярвам в доброто! Дано
върнат Мартин на сцената
"Гласът на България"!
Светлана Накова: За да
има безпристрастност в
българския формат трябва
журито да не вижда кои
са участниците, както и
да оценява изпълнението
в конкретния двубой. Боян
е талантлив и искам да
вярвам, че е един честен
млад мъж - нека той излезе
и се откаже сам - истинският мъж признава с достойнство поражението си!
А в случая Мартин беше
по-добрия!

Д-р Диана БОЙЧЕВА,
регистрирала Групата: Може би името на
групата е плод на посилна емоция но въпреки всичко смятам,
че изборът не е лош.
Хора могат да бъдат
купувани по всякакъв
начин. Доброто име на
конкурса, все пак, изглежда продадено предвид на това, че Марти
се хареса на повечето
от журито, а Боби бе
просто синът на Ваня.
Все пак за Боби намалиха тоналността
поради факта, че не
може да я изпее от повисоката. Силно се надявам, че не вредим на
Марти по този начин.
Не сме се събрали да
плюем по предаването
и журито, а просто
да подкрепим Марти
и дадем гласност на
мнението си. Явно мнението ми се споделя от
повечето хора и аз не
съм задължила никого
с него.
Боби може би е талантлив, но песента
бе изпълнена с лекота
от Мартин и това ме
кара да търся справедливост. Аз все още
вярвам, че талантът
трябва да бъде оценяван. Изобщо не ме
притеснява фактът, че
Мартин е от Тутракан
и всички ние живеем в
този град. Бе допусната и грешка при представянето на Мартин,
че е от София, дано
това е било случайно.
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Живеещите в
блок "Витоша”
ни пишат:
„Цветята се нуждаят
от роса, за да благоухаят.
Хората се нуждаят
от любов и уважение,
за да бъдат винаги учтиви.”

А

пелът на бТВ ни призовава „за един ден да
очистим града и околоблоковото пространство,
където живеем. Да пазим чисто и да ни е драго, когато минаваме там, където живеем.
Към този апел се присъединиха и живеещите в бл.

Цветна градина Тутракан

Да е красив градът!
„Витоша” в Тутракан, който
както всички знаят се намира на едно от централните
кръстовища в града – от там
минават коли и автобуси и хиляди очи гледат фасадата му.
Естествено, гледката трябва
да е чиста и привлекателна,
затова всички от блока се
включиха в почистването
– прекопаха градинките, засадиха цветя. Най-голямата
инициатива бе да се построи
беседка пред блока. Готово!
Речено-сторено, всички се
съгласиха или сговорна дружина планина повдига!

Бе изготвен списък кой с
колко средства ще участва,
като най-малката сума бе 20
лв. Парите бяха предназначени за материал за строежа.
Имаме и спонсори, които ни
подпомогнаха, но те желаят
да останат анонимни.
От общината помогнаха
като ремонтираха тротоарите.
Но най-голямо участие взеха
Анатоли и Тунай – те работиха
мъжки и построиха беседката.
И още една инициаторка
има сред нас – това е баба
Пепа – откъдето и да идва, в
престилката си винаги носи

цветя или семена за сеене.
А младите булки от блока
помагат – копаят, сеят, да ти
е драго да ги гледаш – всички

И

сторията
на
Callistephus chinensis
е започнала далеч
на Изток – в Китай, от
едно лилаво подобно на
маргаритка цвете с жълт
център.
Пренесено в Европа, то
е превърнато в красиво
градинско растение с многообразни по форма и багри
цветове.
Днес можем да видим
прекрасните му багри и
в нашите, тутракански
дворове, където дръзко
разкрива красотата си в
залеза на лятото и в очакване на есента.
Поради произхода си Богородичката е известна
и под името „Китайска
астра”.
Цветето спада към групата на Астрите и е член
на голямото семейство
Сложноцветни (Asteracea).
Според формата на съцветията се оформят няколко
групи:
1. Съцветия с тръбести
цветове (приличат на пухкави помпони).
2. Съцветия с тръбести

Богородичка
(Callistephus chinensis)

и езичести цветове.
3. Съцветия с
езичести цветове.
Според височината си, сортовете се разделят
на високи, средни и джуджета.
Багрите на астрите обхващат
широка палитра
– лилаво, синьо,
червено, жълто,
розово, цикламено и т.н.
Засадени в смесени групи сякаш
са докоснати от
дъгата.
Добре е да знаем, че китайски-

5

те астри не се засаждат
с други летни цветя.
Не преполивайте астрите, но и не ги оставяйте
да изсъхнат. Осигурете им
добре дренирана и богата
на хранителни вещества
почва и много слънце.
Те са чувствителни на
болести и вредители, затова не ги засаждайте на
едно и също място всяка
година.
Отстранявайте редовно увехналите цветове и
пожълтелите листа. Ако
цветята бъдат сериозно
засегнати от болест –
унищожете растенията!
Може би астрите ви
изглеждат претенциозни
растения, но след като
видите прекрасните им
цветове, ще се уверите,
че положените усилия са
си стрували…

са като пчели в кошер. Идеята е една – да е красиво
пред бл. „Витоша”. Затова
призоваваме всички, които

живеят в жилищни блокове
в нашия град да последват
примера ни, за да е чист и
красив Тутракан!

Евгения БОНЕВА е жената, която със сигурност
най-много се е грижила за флората в тутраканските
обществени градини и паркове. Вечно усмихната и
позитивно настроена, тя не отказва никому добра
дума, приказка - хей така, за разтоварване и разбира
се много полезна информация, съвети, ако щете, за
цветята и всякаква друга растителност.
В този брой на „Цветна Градина Тутракан” ще
ви предложим актуални съвети за Богородичката
(Callisttephus chinensis). От Евгения Бонева.

6

общност
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Погрижете се за жилището и
Краси Костадинов във
имуществото си в сезона на отпуските Vendetta – България
И

муществените посегателства от години наред доминират
сред регистрираните престъпления в Силистренска
област. Статистиката
сочи, че от общо регистрирани към 1 август т.г. 675
престъпления, близо половината (316) са кражби –
предимно от частни домове и от търговски обекти.
Проблемът става особено
актуален през летните
месеци, когато често собствениците отсъстват за
по-дълъг период от време.

Какво може да направите
вие, за да предпазите
дома или магазина си от
кражби? Криминалисти
от ОДМВР-Силистра
препоръчват:
Поставете здрава сигурна външна врата от

метал или масивно дърво
с най-малко три окачвания
в пантите. Обърнете осо-

пинисти проникват и откъм покрива на блока. Ето
защо е препоръчително

Няколко съвета от криминалисти
как да опазите собствеността си
бено внимание на бравите.
Секретните им патрони
не бива да се подават над
повърхността на вратата,
тъй като лесно може да
бъдат издърпани и пречупени. Уязвими са и вратите,
изработени от ПВЦ или
алуминий. За да ги укрепите, поставете поне две
брави за плъзгащи врати.
Ако живеете на партерен, надпартерен или найгорен етаж, както и ако
балконите ви граничат със
стълбището на блока, има
голяма вероятност крадци
да проникнат оттам. Има
случаи, когато крадци-ал-

поставянето на решетки
и здравото укрепване на
балконските врати.
Ограничете достъпа
на случайни хора в дома
си – амбулантни търговци,
хора предлагащи различни
услуги и други, които под
различен предлог търсят
достъп до жилището ви.
При продължително отсъствие вземете мерки
крадците да не намерят
нищо ценно в дома ви.
Преместете при ваши
близки най-ценните вещи,
бижута, големи суми пари.
За препоръчване е парите
да се съхраняват в банков

трезор.
Едно от сигурните защитни средства е да сключите договор за охрана
със сигнално-охранителна
техника. И тогава обаче
е необходима бдителност
от ваша страна. Преди
да издадете обекта под
охрана на СОД, проверете
състоянието на сигналноизвестителната система.
Не оставяйте на леснодостъпни места пари и
ценности.
Не бъдете безучастни,
ако имате съмнение за
извършване на престъпна
дейност, а се обадете в
полицията. Ако станете
неволен свидетел на кражба, опитайте да запомните външния вид на крадците и запишете марката,
цвета и номера на колата,
с която се придвижват.
Телефонът за спешни
случаи е 112.

Стартира схема “Аз мога повече”
От 15.08.2011г. Дирекциите Бюра по труда от цялата страна започнаха приемането на заявления от лица, желаещи
да се включат в схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога повече”, Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността
и адаптивността на заетите”, основна област на интервенция: 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Всяко лице, което работи на трудов договор или е самонаето лице, има право да подаде заявление в бюрото по труда
по местоживеене или по месторабота за една от двете ключови компетентности: да получи ваучер за дигитална компетентност или да кандидатства за ваучер, с който например, да премине обучение от три нива по чужд език от минимум 300
часа в обучителна организация по свое желание. По програмата може да се кандидатства и за професионално обучение.
Не се допускат обучения, свързани с обществена сигурност и безопасност, религия, селско, горско и рибно стопанство,
и услуги за дома. От схемата няма да имат възможност да се възползват заетите на служебно, трудово или приравнено
на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство
на отбраната, поради наличието на други програми, които финансират обучения в съответните сектори. Лица, които
са ползвали възможностите за обучение по проекти и програми, финансирани от ОП „РЧР”, Програма ФАР, държавния
бюджет или друг публичен източник, не могат да получат ваучер за същото обучение.
Документите за кандидатстване по схема “Аз мога повече” са публикувани на страницата на Агенцията по заетостта.

На вниманието на регистрираните земеделски производители:

Държавна помощ за инвестиции в земеделски
стопанства чрез преотстъпване на
корпоративен данък

Д

ържавната помощ е одобрена с решение на Европейската комисия от
11.02.2011 г. и ще се прилага в
България до 31.12.2013 г. На практика това решение дава право на
данъчно задължените регистрирани земеделски производители да
се възползват от облекчението за
периода от 2010 до 2013 данъчни
години.
Общият бюджет на мярката е
132.023 милиона лева. Очаква се
от схемата да се възползват над
1000 активни регистрирани земеделски производители в страната.
Схемата се управлява от Министерство на земеделието и
храните, а Националната агенция
за приходите (НАП) отговаря
за правилното й прилагане при
спазване на данъчното законодателство.
Помощта съответства на Политиката за помощи за инвестиции в
земеделските стопанства от Насоките на общността за държавните
помощи в сектор земеделие и
горско стопанство 2007-2013 г.,
както и на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона
за данъците върху доходите на
физическите лица.
Мярката представлява схема
за данъчни облекчения, чиято
цел е да насърчи инвестициите
на земеделските производители
в нови сгради и нова земеделска

техника при първично производство на растителна и животинска
продукция. На данъчно задължения субект, регистриран като
земеделски производител, се
преотстъпва до 60% от корпоративния данък върху данъчната
печалба, възникнала в резултат на
извършване на дейността му. Преотстъпеният данък задължително
трябва да се инвестира до края на
годината, следваща годината, за
която е дължим и преотстъпен.
Задължителни условия за ползване на помощта са сградите и
техниката да се придобият при
пазарни условия и земеделските
производители да продължат да
осъществяват дейността си за
период от още поне три години
след годината на преотстъпване.
В рамките на схемата за държавна помощ са приемливи следните инвестиции:
- изграждане и придобиване
на нови сгради или подобрения
на съществуващи, които водят до
съществена промяна в предназначението им, като промените
трябва да са пряко свързани със
земеделската дейност.
- придобиване на нови земеделски машини и оборудване.
Помощта не се прилага за извършване на инвестиции в полза
на преработка и реализация на
растителна и животинска продукция. От помощта са изклю-

чени и обикновени заместващи
инвестиции, закупуване на права
за производство, животни и едногодишни растения или засаждане на едногодишни растения,
дренажни работи или напоително
оборудване и напоителни работи.
Освен това помощта не се отнася
за производство и реализация
на продукти, които имитират
или заместват мляко и млечни
продукти. Не се разрешава закупуване на земи и на употребявано
оборудване.
Максималният размер на преотстъпения данък не може да
превишава 50% от стойността на
придобитите активи в планински
и различни от планинските райони с неблагоприятни природни
условия, в районите на мрежата
НАТУРА 2000 и земеделските
райони, включени в плановете за
управление на речните басейни
съгласно Директивата за водите
(2000/60/EО). За всички останали
райони максималният размер на
преотстъпения данък не може да
надвишава 40 % от приемливите
инвестиции. За млади земеделски
производители максималният
брутен интензитет на помощта се
завишава с 10%.
Получатели на държавната
помощ могат да бъдат само регистрирани земеделски производители, данъчно задължени
лица. От облекчението не могат

да се възползват такива, които
имат подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения
и предприятия в затруднение,
ликвидация или такива, които
са получили друг вид държавни
помощи за същата дейност.
Не се предвижда подаване на
отделно заявление за ползване на
държавната помощ. Помощта се
отпуска автоматично с подаването
на годишната данъчна декларация, след което инвестициите и
усвояването на помощта може да
започнат. Данъчно задължените
лица сами преценяват дали и доколко удовлетворяват критериите
на схемата за държавна помощ и
декларират тези обстоятелства.
НАП осъществява последващ
контрол на бенефициентите по
отношение на усвояването на
помощта и извършването на
инвестициите. Ако се установи
несъответствие с изискванията за
данъчно облекчение, приложимо
за корпоративния подоходен данък, съответната сума трябва да се
възстанови в държавния бюджет.
Повече информация земеделските производители могат да
получат в офисите на НАП.
Държавен Фонд "Земеделие"
- Областна Дирекция Силистра
Адрес: 7500 Силистра , ул. "Симеон Велики" 23, ет.3-4
Тел: 086 817710, Факс: 086
817711

от стр. 1

Двубоят на вечерта ще
бъде в 95-килограмов клас
между българския състезател Красимир Костадинов
и руския състезател Чармен Хадаев.
Въпреки, че двамата
мъже са с подравнени сили
и еднаква техника (hook),
тазгодишното състезание

Vendetta - България, е с
фаворит Красимир Костадинов.
В категория до 86 кг
на дясна ръка българинът
Стефан Ленгаров ще срещне поляка Томаш Шевчик, а
в категория над 95 кг Марин Панталеев се изправя
в пряк двубой с румънеца
Раду Джорджеску.
“ТГ”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 89-91 включително от Кодекса на
труда и съгласно решение №418 от 28.07.2011г. на Общински съвет
гр.Главиница, кметът на Община Главиница

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР

на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”
– гр.Главиница,
при следните условия:
1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
- български граждани, жители на община Главиница, които не са
осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са
реабилитирани;
- да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър“ в областта на икономиката, публичната администрация, стопанското управление, селското стопанство или правото;
- да имат най-малко 5 /пет/ години трудов стаж;
- задълбочено познаване и опит в прилагането на Кодекса на труда,
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона
за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и наредбите на Общински съвет - Главиница;
- задълбочено познаване на Програмата за развитие на селските
райони;
- комуникативност и умения за работа в екип;
- компютърна грамотност;
2. Кандидатите да представят следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление,
независимо от реабилитацията и не е лишено от право да заема съответната длъжност;
- диплом за висше образование или нотариално заверен препис;
- документ за допълнителна квалификация и правоспособност, или
нотариално заверени препис;
- документ удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско удостоверение;
- автобиография;
- Концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие
„Общински имоти и комунални дейности” – гр.Главиница – 3 екземпляра, запечатани и ненадписани.
- свидетелство за управление на МПС.
3. Провеждането на конкурса ще се извърши чрез:
- защита на концепция за стратегическо управление;
- интервю.
4. Документите следва да бъдат представени в:
- Общинска администрация гр. Главиница, ул. “Витоша” №44, обл.
Силистра, ет.1, стая №1
- Краен срок за подаване на документите: 29.08.2011г. включително.
- Кандидатите подават документите за участие в конкурса лично
или чрез пълномощник.
5. Кратко описание на длъжността:
- директорът, като орган на управление на предприятието организира, контролира и отговаря за цялостната му дейност;
- представлява предприятието пред органи, организации и лица и
сключва договори с юридически и физически лица по предмета на
дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
- подписва и подпечатва документи, свързани с областите на неговата дейност;
- изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати на основата
на утвърдена численост на персонала;
- разработва проект на бюджет и го предлага на кмета на Община
Главиница за разглеждане;
- сключва, изменя и прекратява трудовите договори;
- осигурява длъжностни характеристики и ги актуализира при
необходимост;
- осигурява безопасни условия за труд;
- координира работите по предмета на дейност на предприятието и
рационалното използване на предоставените ресурси.
- контролира качеството на предлаганите услуги.
- контролира състоянието на финансовата отчетност
6. Общодостъпното място на което ще се публикуват списъците или
други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на общината и уеб страницата
на общината.
Информация за съдържанието на длъжностната характеристика на
длъжността „директор” на Общинско предприятие „Общински имоти
и комунални дейности” – гр.Главиница може да се получи от ст. спец.
„Човешки ресурси”, ет.3, стая №5 в сградата на общината.
Информацията и съобщенията по изпълнение на конкурса да се
оповестява в един регионален вестник и в уеб страницата на общината.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА: Насуф НАСУФ
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Оркестър „Синият Дунав”
гр.Главиница

Общински център за извънучилищни
дейности, гр. Тутракан
Тридневна екскурзия
от 21 до 24 септември 2011 г.

Кавала - о.Тасос - Перперикон

Хубава музика и добро настроение на
сватбени тържества, годежи, рожденни
дни и други увеселения!
Цени - съобразени с кризата!
За контакти: 08694 2456 и 0887 505 460

ТАЛОН

за безплатна обява
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

1 ДЕН – Отпътуване на 21.09.2011 в 20:00 часа по маршрут
Тутракан – Велико Търново – Свиленград - Кавала. Нощен преход.
Пристигане в Кавала около 10:00 - пешеходна разходка в Стария
град на брега на Егейско море, акведукта Камарес, Крепостта на
хълма Панагия - един от символите на Кавала, Пристанището,
родната къща на Али Паша, който се смята за основател на съвременен Египет. Свободно време. Отпътуване за остров Тасос.
Настаняване. Нощувка.
2 ДЕН – Закуска. Автобусна обиколка на о. Тасос – „зеленият
остров” съчетава красотата на морето с богата растителност от
борови и маслинови гори, древна история и археологически
находки, красиви заливи с приятни пясъчни плажове .
Лименас - най-големият град на острова – старата агора, светилището на Нептун и на Дионисий, амфитеатъра, крайбрежната
улица със сувенири, малки хотелчета, магазини и кафенета. Посещение на женския манастир „ Св. Архангел Михаил”. Свободно
време. Нощувка.
3 ДЕН – Закуска. Рано сутринта отпътуване с ферибот за Керамоти и от там – за България – Свиленград - Перперикон – археологически комплекс, състоящ се от голямо мегалитно светилище,
паметници от античността и средновековна крепост разположени
на площ около 12 кв.км /посещение на обекта с екскурзовод/.
Пристигане късно през нощта.
Цена: 229 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3 * на о. Тасос, фериботни такси и билети,
медицинска застраховка, екскурзоводско обслужване, „Снимка
за спомен” – колаж от снимки направени по време на екскурзията.
Цената не включва: - Входна такса (по желание): крепостната
стена в Кавала - 2 евро, такса Перперикон – 3 лв. за работещи, 1
лв. - пенсионери и ученици
За записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

организира

Kayak School
"Олимпия”

за момичета и момчета от 1-ви до 8-ми клас
първа селекция - 6 – 28 август
втора селекция - 5 - 18 септември
Дисциплини:
1.Плуване, гребане на спортни, туристически и рибарски лодки
2.Лека атлетика – бягане средни разстояния, скок
дължина
3.Фитнес, аеробика
Записване - лично в ОЦИД

Фирма "Мелани - 10"
Всеки месец от 20-то до 30-то число
организира разпродажба-базар на спортни и дамски облекла (световни марки)
на достъпни цени.

В Битовия комбинат, до фризьорски салон

Продавам
л.а "Мерцедес", 220 дизел,
произведен -1994 г., на 120 хил.км,
в отлично състояние
Тел. за връзка:
0885 754 171

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Ловна дружинка
„Долно Ряхово”
има свое знаме
Н

19 - 25.08.2011 г.

ВРЕМЕТО
До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще бъде слънчево. Температурите до
събота слабо ще се повишат и максималните тогава
ще са между 30 и 35, а впоследствие ще се понижат
с 2-3 градуса. В сряда максималните ще са 27-32°.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА

етрадиционно започна ловният сезон за дружинката в с. Долно Ряхово тази година – с
ритуал по освещаване на ловно знаме. То е
дарение от дългогодишния председател на дружинката Димитър Петров и неговия син Тошко Петров.

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

18 август - Светослава КИРОВА, деловодител, ОбСТутракан
19 август - Румяна КАРАИВАНОВА, гл.срец. "Човешки
ресурси", Община Тутракан
22 август – Соня ЗЛАТАРОВА, директор на СОУ „Йордан Йовков”
22 август - Юсеин ЯШАР, работник, Община Тутракан

23 август – Петко ПЕТКОВ, общински съветник, БСП,
ОбС-Главиница
24 август – Нури МУТИШ, аграрен специалист, регионален представител на „ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
24 август – Ерджан РЕДЖЕБ, кмет на с. Листец,
община Главиница

СМЯХ
Всеки ден, излизайки от вкъщи, Пепи срещал комшийката, която
била омъжена, но пък за сметка на това страшно красива. И всеки ден,
когато я срещал край блока, винаги й казвал:
- Леле, какво парче сииии, направо като те видя и полудявам.
Един ден тя се спряла и казала:
- Какво постоянно се захласваш и нищо друго не предприемаш?
Донеси ми 1000 лева и работата ти е уредена!
- Сериозно?! - не могъл да повярва на ушите си Пепи.
На другия ден по обяд отишъл и позвънил на вратата на комшийката.
Когато тя отворила, той й дал 1000 лв. както му била поръчала и...
хей ,живот, здравей, здравей! С една дума дал всичко от себе си и тя
отвърнала със същото.
Вечерта, когато мъжът и се върнал от работа я попитал:
- Маро, Пепи да е идвал днес тука?
Лелеее, помислила си жената, някой ме е натопил…
- Да, идва. Защо?
- Да ти е давал някакви пари?
- Да, даде ми 1000 лв. - зафъфлила от страх тя.
- Много е точен тоя Пепи, бе, ейййй, евала му прайм. Вчера дойде
при мене и вика:
"Брато, дай ми 1000 лв. на заем утре до обяд ще ти ги върна!"

Като дошъл Матеус в България и се срещнал с Боби Михайлов, поискал за помощник треньор да му е някой, който много добре познава
българските футболисти... Михайлов мислил, мислил и му казал:
- Имаме такъв човек... Николета се казва.
Активист на въздържателско дружество изнася лекция за вредата от
алкохола в едно шопско село. Накрая пита Вуте от първия ред:
- Ти крава имаш ли?
- Е па, имам – отговаря Вуте.
- Ако й дадеш една кофа с вода и една с ракия, коя ще изпие кравата?
- Е па, водата, естествено – отговаря Вуте.
- Правилно! И защо?
- Ами, то говедото си е говедо… – ядосано отговаря Вуте.
Двама клиенти седели в евтин ресторант.
- Какво желаете за пиене? - попитал келнерът.
- Кока-кола, моля - отвърнал единият клиент.
- И за мен същото - казал приятелят му. - И гледайте чашата да е
чиста.
Келнерът взел поръчката и след пет минути се върнал с колата.
- Кой от двамата поиска чиста чаша?

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
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”

СУДОКУ

Дружинката е първата
и единствена в състава
на СНЦ „Ловно-рибарско дружество „Сокол”
– Тутракан, която има
свое знаме. То бе осветено от отец Йордан,
който пожела успешен
ловен сезон на членовете и участва в тържествения обяд, подготвен задружно от всички
ловци.
Припомняме, че ловният сезон бе открит на
13 август след издадена
заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите инж. Бисер Дачев.
Както всяка година се започва с лов на пъдпъдъци,
гургулици, гривяк, горски
бекас и обикновена бе“ТГ”
касина.

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
квадрат да съдържат цифрите от 1 до 9.
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3
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