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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 9

Година L

Уважаеми съграждани и гости на Община
Тутракан,
134 години ни делят от най-светлата
дата в българската историческа памет –
3 Март. Денят ознаменувал края на РускоТурската освободителна война и раждането на българската свобода! Датата,
която издигна българския народ наравно с
другите свободни нации!
Приемете моите поздравления по повод
Националния празник на Република България! Нека го посрещнем с вяра в силата на
българския дух и в просперитета на българската нация!

Честит празник!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

2 - 8 март 2012 г.

Цена 0.50 лв.

Трети март

ще бъде винаги
повод за национална гордост
и преклонение,
свещен урок по
патриотизъм и
отговорност към
бъдещите поколения!
Нека се преклоним пред всички загинали за нашата свобода и с делата си
бъдем техни достойни наследници!

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница
Д-р Себахтин ХАЛИД, Председател на ОбС-Главиница

С 1 000 000 лв. е увеличен
бюджетът на община Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
един милион лева допълнително е увеличен бюджета на Община Тутракан, информира
кметът д-р Димитър Стефанов. На основание чл. 34,
ал.2 от Закона за държавния
бюджет, Министерството

С

на финансите и извършило
промяна в бюджетните взаимоотношения с Общината
като увеличава целевата
субсидия за капиталови
разходи с един милион лева.
Д-р Димитър Стефанов
участва в 24-то Общо
събрание на Националното

сдружение на общините в
Република България, което
се проведе в София на 29
февруари.
От 129 хил.лв. на 152
хил.лв. е увеличен лимита
на клиничните пътеки за
Многопрофилната болница за активно лечение в

Тутракан - това е другата
добра новина, съобщена от
кмета.
Б.а.: Продължението на
интервюто с д-р Димитър
Стефанов - „Първите 100
на новото общинско управление”, от бр. 8 на „ТГ”,
четете на стр. 5-та.

Замръзналият Дунав… от 1905-та
до 2012-та!
Калина ГРЪНЧАРОВА
началото на седмицата Дунавът разчупи
ледовете и огромни късове ледена маса се спуснаха
надолу по течението. По
думите на тутраканските
рибари, ледовете са отнесли
и 5-6 техни лодки. Пристанищният понтон обаче е
спасен - успели са навреме
да го завържат здраво.
И докато водите на голямата река влачеха със себе
си лед, дървета и коренища,
двама тутракански рибари
(на сн.) безстрашно, но безуспешно се помъчиха да разчупят все още дебелия лед
около брега, за да излязат
на риболов. Да, на риболов!
Поне така, подсмихвайки
се, обясниха своите действия на събралите се зяпачи.
на стр. 4

В

Община Тутракан
Исторически музей
Общински център
за извънучилищни дейности
ОНЧ “Н. Й. Вапцаров-1873”
Ви канят на

Тържественото отбелязване
на 134 години от Освобождението
на България
Заповядайте на 3 март 2012 г. (събота)
от 18:30 часа в парк "Христо Ботев”!
За Вашето добро настроение ще се
погрижат Здравко Мандаджиев и
професионална танцова формация!

Ще Ви очакваме!
Ново!

Ново!

Ново!

Магазин „Флора”
Цветя, сувенири, маркови парфюми
и козметика на атрактивни цени!
Зарадвайте своите нежни
половинки с прекрасен подарък за
8-ми март!
Заповядайте на ул. „Родина”
до СБА!
тел. 0887 865 181
При представяне на този
талон – получавате
5% отстъпка.

5%

Ново!

5%

Ново!

Ново!

Вашите празници
на страниците на "Тутракански глас"!
Скъпи читатели, споделете хубавите моменти в своя живот новороденото бебе и малките палавници, вашата сватба, рожден или имен ден, празници с колеги, купони на компанията!
Изпращайте ни снимки и текст към тях - ние ще ги публикуваме!
e-mail: tgbg@abv.bg
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НОВИНИ
ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ВНЕСЕ
СТАНОВИЩЕ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
На 20 февруари 2012 г. Програма Достъп до Информация внесе в Конституционния съд становището си
по конст. дело № 14/2011 г., образувано по искане за
обявяване на противоконституционност на чл. 25, т.
3 от Закона за достъп и разкриване на документите
на бившите служби за сигурност. Според искането,
подадено от трима върховни административни съдии,
обявяването на принадлежност към бившите служби
само на основата на документи от ръководилия лицето
щатен или нещатен служител, както и при наличие
на данни в регистрационни дневници и картотеки,
протоколи за унищожаване или други не съответства
на Конституцията.
Според ПДИ искането е неоснователно.
УРЕДЕНА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЗАИМНО
ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Правителството измени Наредбата за работното
време, почивките и отпуските, за да съгласува текстовете й с промените в Кодекса на труда, с които
бяха въведени разпоредбите на Директива 2010/18/ЕС.
С тях се дава възможност на всеки от родителите/
осиновителите да ползва до пет месеца от отпуска
на другия родител/осиновител с негово съгласие за
отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
Промяната в Наредбата предвижда към документите
да се прилага писмено съгласие от другия родител/
осиновител за ползване на част от неговия отпуск.
КРИМИНАЛЕ
В гр. Главиница, от търговски обект (хранителен
магазин), неизвестен извършител е отнел неустановено количество цигари и хранителни продукти от
владението на РПК „Напредък” гр. Главиница.

РЗОК-Силистра сключи договори с
65 общопрактикуващи лекари

Р

айонната здравноосигурителна каса в Силистра
сключи договори с 65 общопроктикуващи лекари за
работа по националния рамков договор за 2012 г.
Един лекар обслужва средно 1 906 пациенти. Най-големият брой хора, записани в една пациентна листа, е към
4 095, а най-малката пациентска листа е от 420 души.
Четиридесет и пет са лекарите-специалисти, сключили
индивидуални договори със Здравната каса, съобщиха от
РЗОК-Силистра.
Сключен е и договор Диагностико-консултативния
център в Силистра, както и три договора с Медицински
центрове – два в Силистра, и един в Тутракан.

Община Тутракан получава
крепостта „Трансмариска” за
развитие на местния туризъм

П

Калинка в афера с поръчка за милиони
Фирмата й "Пеленор" доставя газьол за Община Тутракан

Б

ившата депутатка
от “Атака” Калина
Крумова се е уредила с обществена поръчка
на Община Тутракан за
крупната сума от 1 206
348 лева. През 2008 г. депутатката е имала фирма на
име “Моята сватба” ЕООД
с предмет на дейност “организация и провеждане на
сватбени и фирмени тържества”.
Седалището на дружеството, според фирменото досие в Търговсикя
регистър, е личният адрес
на Калинка – бл. 18 на столичния квартал “Дружба”.
Месец преди да влезе в
парламента като народен
представител, тя прехвърля фирмата си на Анета
Тодорова Друмева. Сменят
и името на фирмата от
“Моята сватба” на “Пеленор” ЕООД, пише в. "Атака".
Предметът на дейност
на фирмата също се променя. Вместо организиране на
сватби, "Пеленор" се насочва към "търговия с горива,
покупко – продажба, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти". Въпреки това
обаче двете дами забравят
да сменят адреса и така
фирма “Пеленор” ЕООД
продължава да се води на

М

инистерският съвет отне за срок от 24 месеца
безсрочното разрешение за промишлена обработка на тютюн на „Исперих БТ” АД. Причина
за това са задължения на дружеството към тютюнопроизводителите в размер на 1 707 872 лв.
Изкупната кампания на „Исперих БТ” АД е започнала
на 15.10.2010 г. и е приключила на 31.03.2011 г. Според
изискването на Закона за тютюна и тютюневите изделия, изплащането на изкупения тютюн се извършва
не по-късно от 30 дни от датата на приемането на
тютюна. През м. септември м. г. е извършена документална проверка на място от експертна комисия,
която е констатирала, че този срок не е бил спазен и

за публично обсъждане
През сезон`2012 Общинско сдружението за туризъм - Тутракан ще се опита да привлече туристи и
гости с една обширна и богата програма. За целта
ще създадем регистър на всички хотели, къщи за
настаняване и частни квартири в региона.
Всички, които се интересуват от отдаване под
наем на стаи за нощувки на туристи, в рамките на
срещата-публично обсъждане, ще имат възможност
да се информират за условията за участие.
Срещата ще се проведе в събота, 10 март 2012
г. от 15,00 ч. в хотел-ресторант „Лодката.”
Общинско сдружение за туризъм - Тутракан
Камелия ЗЛАТАНОВА,
Юрген АЙЗЕЛЕ

вена поръчка за доставка
на газьол за нуждите и звената на Община Тутракан,
финансирани със средства
от общинския бюджет.
Датата на сключване
на договора е 19 август
2009 г., а прехвърлянето на

“ТГ”

дружеството дължи на тютюнопроизводителите над
1,7 млн. лв.
Това представлява грубо нарушение на ЗТТИ и е
довело до масово и основателно безпокойство у тютюнопроизводителите. Нарушението на задължението
за плащане в законоустановения срок е основание за
отнемане на разрешението за промишлена обработка
на тютюн на „Исперих БТ” АД за срок от една до три
години. Като разгледа всички факти и обстоятелства
по случая, Експертният съвет за промишлена обработка на тютюн и контрол на притежателите на
разрешенията предлага отнемане на разрешението за
срок от 2 години.
“ТГ”

„Граждански форми на отстояване
на човешките права”

емата „Граждански
форми на отстояване на човешкиправа” е последна
в раздела „Правата на
човека” в часа по „Свят
и личност”, информира
преподавателката в
СОУ „Христо Ботев”
Маргарита Димитрова.
Традиция е тази урочна единица да се провежда с участието на
юрист, поясни още тя.
За целта гост в часа на
12б клас е била адвокат
Маргаритка Шербанова, която е разяснила на
учениците различните
форми на граждански
протест.
По време на урока са
посочени примери от нашето съвремие, а също
така са пресъздадени и
интересни казуси – как да
се постъпи според закона
в дадена ситуация.

Т

Покана

адреса на Калина Крумова
в квартал "Дружба”.
Това показва, че фирмата
не преминава в ръцете на
неизвестната Анета, а си
остава собственост на
депутатката. Търговското
дружество печели общест-

фирмата е на 21 юли 2009
г. По това време кмет на
Тутракан е Георги Георгиев
от БСП. Майката на Калина
пък е общински съветник
от БСП в Бургас.
Договорът е публикуван
в сайта на Агенцията за
обществени поръчки.
Б е л . р е д . : Прочее, за
тази обществена поръчка
Община Тутракан не е
спазила двустранния договор за борсово посредничество №112/14.10.2008 г.
с „АНИВА” ЕООД, който
е с продължителност до
31.12.2009 г. и иска от
Софийска стокова борса
нов посредник. Новият посредник „Аякс-София” ЕООД
избира горецитирана фирма
„Пеленор” за доставчик на
газьол за звената на общинска издръжка.
А междувременно „АНИВА” ЕООД завежда дело
срещу Община Тутракан
за неспазения договор за
борсово посредничество.
Все още не е ясно защо
Общината и кметът Георги
Георгиев са поискали смяна
на посредника, но обикновено за подобни случаи е
измислен израза: "Каквото и
да ти говорят става дума
за пари..."

За две години е отнето разрешението на „Исперих БТ” АД
за промишлена обработка на тютюн

равителството отне от Министерството на културата управлението върху античната крепост
„Трансмариска” и го предостави безвъзмездно на
община Тутракан. Решението е взето на последното
заседание на кабинета на 29 февруари.
Със средства по Оперативна програма „Регионално
развитие” местната власт ще реставрира обекта и ще
те
го използва за развитие на туризма в региона.

Общинско сдружението за туризъм - Тутракан

2 - 8.03.2012 г.

“ТГ”
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Приет е бюджетът на
Алкохолът и младите
община Главиница
Кръгла маса:

Мариета СПИРОВА
ръгла маса на тема „Алкохолът и младите” организира Местната комисия за
дейности, Асан Ескиджи – борба срещу противообщественикмет на с. Стефан Караджа, те прояви на малолетните и непълИдает Топал – директор на Д нолетните при Община Тутракан.
“СП” гр. Тутракан, Йорданка
Дечева – жител на гр. Главиница, Раим Раим, Георги
Петров, Данка Милчева и д-р
Кенан Дуран – членове на ПК
по здравеопазване и социални дейности към Общински
съвет гр. Главиница, Ангел
Ангелов – кмет на кметство с.
Зафирово и Величка Кулева
– председател на Читалищно
настоятелство при НЧ-ще
“Освобождение-1940 г.” с.
Сокол. От 1 март т.г. “Дневен
център за възрастни хора с
увреждания” в с. Сокол е делегирана държавна дейност,
с капацитет – 30 потребители
и 12 души персонал.
Делегирана държавна дейност също от 1-ви март т.г
ще бъде и “Център за настаняване от семеен тип” с
Ученици от двете гимназии в
местоположение с. Малък
Преславец. Там капацитетът общината и възпитаници на Сое 15 потребители и 12 души циално-педагогически интернат
„Христо Ботев” с. Варненци се
персонал.
Община Главиница получи събраха на 29 февруари, за да диссъгласие да кандидатства с кутират по въпросите за алкохола
проектно предложение по и неговото влияние върху човека.
Оперативна програма “Реги- Младите хора бяха приветствани
онално развитие 2007 – 2013 за желанието си да дойдат и да
г.”, Приоритетна ос 3 “Устой- заявят своята позиция по тези
чиво развитие на туризма”, важни проблеми от зам. - кмета
операция 3.2. “Развитие на на Община Тутракан и председател
регионалния туристически на МКБППМН Петя Василева, която
продукт и маркетинг на дес- откри срещата.
Сред гостите бяха Виолета Лютинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна бенова, секретар на Общинския
финансова помощ “Подкрепа съвет на БЧК, Анка Монева, секреза развитие на регионал- тар на читалищното настоятелство,
ния туристически продукт и Тодор Апрозянов, секретар на шахмаркетинг на дестинациите”. матен клуб „Трансмариска”, Минчо
Общината поема ангажимент Цвятков, инспектор към Детска
да осигури 5 % собствен педагогическа стая, ръководствата
принос при реализирането на училищата.
Обществените възпитатели
на проекта, ако проектното
предложение бъде одобрено Иванка Арсенова и Игор Шербаза финансиране от Управля- нов провокираха участниците в
Кръглата маса с въпроси за алковащия орган.
Калина ГРЪНЧАРОВА холното влияние върху човешкото

К

Капиталовите разходи са 446 558 лева

Ф

инансовата рамка на
тазгодишния бюджет
на Община Главиница бе приета на последната
сесия на Общинския съвет,
проведена на 17 февруари.
По приходната и разходната
си част бюджетът е в размер
на 6 759 609 лв.
Приходите за държавни
дейности са 4 010 907 лв.,
в т.ч.: Обща субсидия за
делегирани дейности - 3 680
820 лв.; Преходен остатък от
2011 г. - 314 704 лв.; Приходи
от наеми на земя - 19 918 лв.
Приходите за местни дейности са в размер на 2 748
702 лв., в т.ч.: Данъчни приходи - 394 000 лв. и Неданъчни
приходи - 980 221 лв.
Приет бе Поименния списък за капиталови разходи
за 2012 г. в размер на 446
558 лв., в т. ч. 193 000 лв.
финансирани с целева субсидия, 62 500 лв. финансирани
чрез § 40-00 Постъпления от
продажба на общински нефинансови активи и 191 058 лв.
- финансирани със собствени
средства и преходен остатък.
Съветниците приеха и отчета
за изпълнение на миналогодишния бюджет.
По друга от важните точки
за добрата работа на общинската администрация – нова
щатна структура, не се стигна
до консенсус и решение не
бе взето.
Общинските съветници
отмениха свое решение №
14, взето на заседание от
27.12.2011 год. относно закриване на кметства.
В останалата част от заседанието те приеха Годишния
отчет за състоянието, управлението и разпореждането
с общинско имущество на
община Главиница за 2011
година, Стратегия за управление на общинската собстве-

ност за периода 2011 г. – 2015
година, както и Годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти –
общинска собственост за
настоящата година.
Дадено бе разрешение за
отпускане на безлихвен заем
в размер на 45 922 лв. на читалище “Освобождение – 1940
г.” с. Сокол за финализиране на проект “Създаване на
дневен център за възрастни
хора с увреждания в село
Сокол”, който е финансиран
по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”. Срокът, който е даден
от местните парламентаристи
за погасяване е веднага след
получаване на окончателното
плащане от управляващия
орган, но не по–късно от 6 месеца от усвояване на заема.
Бе взето решение от Общински поземлен фонд да
бъдат изключени имоти с
обща площ 48,089 дка от землището на с. Долно Ряхово и
да се предоставят за обезщетение на наследниците на
Мария Темелкова Георгиева
със съдебно решение за
признато право на собственост. На същото основание
са изключени и 20,999 дка от
землището на с. Зафирово за
обезщетение на наследниците на Петко Петров Сапунов.
Община Главиница вече
има и приета Наредба № 25
за управление на горските
територии.
С решение на Общинския
съвет бе създаден Обществен
съвет за съдействие и контрол по социалното подпомагане и социални услуги, който
се оглавява от зам.-кмета на
Община Главиница Елена
Маркова. В него влизат още
Сейфи Салим – председател
на Постоянната комисия по
здравеопазване и социални

От 4 февруари 2011 г. стартира проект " Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на
социалната услуга «Домашен помощник» в населените места на община Тутракан”. Проектът се
осъществява с финансовата помощ на Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2007
-2013 г., съфинансиран от Европейския социален
фонд на Европейския съюз. Той приключи в края на
м. февруари т.г, а за неговата реализация разказва
ръководителят на проекта Снежана НИКОЛОВА.
- Как проектното предложение отговаря на потребностите на населението в община Тутракан?
- Съгласно структурата
на населението в община
Тутракан, лицата в пенсионна възраст, които в
най-голяма степен са потребители на услугата,
надвишават 4400 човека.
Регистрираните лица с
увреждания на територията на общината са над
1300 души. От тях 2232
души живеят в селата на
общината. Това са основно
възрастни самотни хора и
лица с увреждания, нуждаещи се от спешни социални
грижи и подкрепа. Натрупаният през 2008 – 2009 г.
опит при реализацията на
проект "Организиране на
дейността «Домашен помощник» в населените места на община Тутракан»

показа че, голям брой хора
в неравностойно положение
от селата остават извън
обсега на програмите, което увеличава търсенето
на този вид социална услуга. Проектът отговаря на
потребностите на нашия
регион, надгражда и доразвива опита в предоставянето на услугата "Домашен
помощник", като разширява
териториалния обхват, за
хората в селата, които не
са обхванати от съществуващите програми.
- Как подбрахте целевата
група, по какви критерии ?
- След стартирането на
проекта, проектният екип
организира мащабна информационна кампания за запознаване на населението
със целите и задачите на
проекта. В планирания срок
бяха изработени и разпространени всички записани
в проекта информационни

здраве, семейните отношения и
бъдещите майки, шофирането
в нетрезво състояние и пр. Чрез
примери от собствен опит, истории
от интернет и медиите учениците
показаха, че са добре информирани по темата, че разбират и не

В конкурса „Алкохолът и младите” ученици от Х и ХI клас
представиха изключително оригинални творби – колажи, постери и
карикатури. На всички участници
в кръглата маса и конкурса секретарят на комисията Тодорка

приемат рисковото поведение на
приелия алкохол човек. Като обща
гражданска позиция на младежите
се оформи мнението, че алкохолната зависимост е сериозен
проблем за обществото в днешно
време. Но доброто възпитание и
пример в семейството са стабилната основа за изграждането на
личността.
Общият призив бе: Да изберем
пълноценния живот и здравето
като алтернатива на алкохола!

Ангелова връчи грамоти и награди.
Някои от призивите на ученическите творби бяха: „Добро здраве
и един нов свят. СВОБОДА. Въпрос
на правилен избор”, „Имаш само
един живот! Пази го!”, „Животът
Ви с алкохол: Това е най-страшното в алкохола - не само треперенето на ръцете, което може да
попречи на задълженията. Найстрашни са загубата на уважение
и съсипаните животи. В повечето
случаи - повече от един.”

BG051РО001-5.2.07
„Грижа за семейна среда за независимост и достоен живот на
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора –
дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3
BG 051PO001-5.5.07-0053-C-0001
Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата
„Домашен помощник” в населените места на Община Тутракан

Една година предоставяне на услугата «Домашен помощник»
материали за запознаване
на населението и потенциалните потребители на
услугата при спазване изискванията за визуализация и
популяризиране финансовата подкрепа на Европейския
съюз. Бяха проведени индивидуални информационни
срещи в селата Цар Самуил,
Нова Черна, Старо село,
Варненци, Пожарево, Шуменци, Търновци, Преславци
и гр. Тутракан за публична
информираност на населението за възможността от
потребление на услугата
"Домашен помощник" и разясняване реда за набиране на
кандидат-потребители на
услугата чрез събиране на
заявления и необходимите
документи.
Към проекта бе сформиран екип и експерта на проекта посети кандидатите
в домовете им и изработи
към 111 оценки за специ-

фичните потребности на
кандидатите, нуждаещи се
от социалната услуга.
Беше извършен подбор на
целевата група, в която
бяха включени 60 потребители на услугата, въз
основа на предварително

изработени критерии: неспособност за справяне с
ежедневните им задачи;
влошено общо физическо
и психическо състояние
и липса на социални контакти.
- А какви са хората, кои-

то предоставят услугата
"Домашен помощник"?
- Една от основните цели
на проекта е да доведе до
разкриване на нови работни
места и развитие на пазара
на труда, насърчаващ социалното включване. При подбора на домашните помощници, екипът се базира на
положителните дадености
в общината – наличие на
безработни лица, които
търсят работа. В началото
беше проведена разяснителна работа за набиране
на молби и документи от
желаещи да работят като
домашни помощници. Подборът на лицата за предоставяне на услугата "Домашен
помощник" бе осъществен
в съответствие с изискванията на Указанието за
организиране на работа и
предоставянето на социалната услуга.
на стр.6
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Замръзналият Дунав… от 1905-та поетично
Отимистично
до 2012-та!
пенсионерска

от стр. 1
Замръзналият Дунав събираше дни наред любопитни
граждани, а и много гости.
Той бе запечатан на стотици снимки, които в годи-

ните напред сигурно ще са
любопитни за поколенията.
Дунав обаче не замръзва
за първи път. Местните
вестници от началото на
миналия век са оставили

далечен спомен за замръзналата река през… 1905
година.
Два момента предлагаме на читателите с
любезното съдействие на

Историческия музей от
онова време – публикации
във вестник „Ръководител”
в броя му от 24 януари
1905 г., както и бр. 34 от
8.02.1905 г.

Навън е студ и сняг всичко е сковано,
но нас, пенсионерите от Клуб
номер две
нищо не може да ни спре.

Васка
НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

С замръзването на Дунава, града ни почти от две недели се пълни
с посетители от Романия. Мало и големо иде и прекарват почти
целия ден в веселие.
Тъзи годишния тутракански пилин, кара братята ни романци да
помнят дълго време посещението на града. Нещастните, в Романия
едва ли пият натурално вино некога – но като им се удаде да ни
посетят, отиват докрай. Много смешни сцени, се виждат всекой ден,
но и кръчмарите съ добре.
Наброяват се около 3,000 посетители.
в. „Ръководител”, 24 януари 1905 г.

От сведенията, които имаме, в града ни много семейства страдат от глад. Един месец се
измина и Дунава не се размръзява. Рибарите не
могат да ловят риба и се припитават. Други занятия немат от които би се хранили, ето защо,
положението им е лошо. Належаще е даванието
на помощ, било от Земледелческата Банка или
Държавата на гражданите. Кой трябва да направи нуждното – отговаряме, общин. съвет, а
друг не.
в. „Ръководител”, бр.34/8.02.1905 г.

Петима тутракански ученици с награди
от викторината за шейх Бедреддин

Калина ГРЪНЧАРОВА
частници от 30 населени места и 44 училища
регистрира последното
издание на Националния конкурсвикторина посветен на 15-я поход
„По стъпките на шейх Бедреддин”.
Наред с традиционните участници
този път са се включили и представители на училища от с. Хитрино,
Долна Митрополия, Казанлък,
Полски Тръмбеш, Джебел, Дупница и др. Негови организатори са
КПД „Родно Лудогорие”, Министерство на образованието, науката
и младежта, Клуб „Родолюбие”
и ОУ „Климент Охридски”, гр.
Попово.
В различните категории са отличени и пет ученици от Тутракан.
В раздел „Презентации” на първо
място във възрастовата група
9-12 клас е класирана Десислава
Данчева от 10 клас на СОУ „Христо Ботев”, а нейни ръководители
са преподавателките Маргарита
Димитрова и Анна Георгиева. В
същия раздел, но в групата 5-8
клас с трето място е отличена седмокласничката Моника Данчева от
същото училище.
В раздел „Есе” във втора възрастова група 9-12 клас, второ място
заема Вяра Рачева, 12 клас от СОУ

Времето минава бързо
в задушевната компания
и се разотиваме доволни
до идната „кампания”.
„Кампания” са наште сбирки
весели и дружни –
смеем се в закачки
и сме тъй задружни.
А пък нашта Любка със усмивка на
устата
ни посреща винаги с добро на
душата.
Печката се пука, топлота разлива
а пък на душата хубаво ни става.
Някой носи питка,
други пък кафе,
ние тука всички
кат семейство сме!

"Човекът и Космосът –
непрекъсната борба”

У

Награда за първото място
на Десислава Данчева

У

„Йордан Йовков”, а поощрителна
награда – Димитрина Димитрова,
11 клас, от СОУ „Христо Ботев”.
Петокласничката от СОУ „Христо
Ботев” Теодора Николова е отличена с трета награда в раздел „Стихотворение”. Тук първа награда не
е присъдена.
Своите награди отличените
ученици получиха на специално
тържество в заседателната зала

на общинската администрация,
където бяха поздравени от зам.кмета Петя Князова-Василева и
от представителя на КПД „Родно
Лудогорие” – Джена Славова.
Началото бе поставено с презентацията „ Времето на Бедреддин и
неговото въстание” на победителката Десислава Данчева.
За своя успех призьорите полу-

Грамота за участие
на Глория Порожанова

чиха парични награди и грамоти от
организаторите и поздравителни
адреси от Община Тутракан. Книга
и поздравителен адрес получиха
от своя директор Дияна Станкова
учениците от СОУ „Христо Ботев”, а
на всички участници в конкурса от
Тутракан КПД „Родно Лудогорие”
поради грамота и последното
издание на сп. „Път”.

ченици от СОУ „Христо Ботев” се представиха
достойно в Петия регионален конкурс за мултимедийна презентация на тема "Човекът и Космосът
– непрекъсната борба”, който се проведе на 25 февруари
в областния център Силистра.
Учениците се състезаваха в две възрастови категории:
5-6 клас и 7-8 клас, темите съответно - „Галилео Галилей
и раждането на модерната астрономия” и "Халеевата
комета”.
Майсторство демонстрираха възпитаниците на СОУ
„Христо Ботев”, които доказаха знания и умения по информационни технологии под ръководството на Снежана
Данчева и Анна Георгиева.
В крайното класиране второ място зае Моника Георгиева Данчева от 7а клас, а поощрение за добро представяне - Глория Развигорова Куманова от 6а клас и Николай
Андрианов Кръстев от 7б клас.
Като благодарят на участниците за доброто представяне, техните преподаватели им пожелават бъдещи
успехи в областта на информационните технологии.
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Първите 100 на новото общинско
управление
Тутракан да стане атрактивна
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

и развиваща се община

Д-р Димитър
СТЕФАНОВ

Продължение от бр.8
- Доволен ли сте от това, което
направи фирмата за снегопочистването в града?
- Лично моята преценка е, че
фирмата положи много усилия и
не само тя. Участваха и много странични изпълнители като кооперациите, които дадоха своята техника
и своя човешки ресурс Тутракан да
бъде почистен своевременно от
големия снеговалеж. Разбира се,
имаме и оплаквания, имаме и жалби за това, че „Тутракан никога не
е бил толкова нескопосано и безотговорно почистен в историята
си и че ние дължим извинение на
гражданите”. Наистина, ако гражданите на Тутракан сметнат, че не
сме си свършили добре работата,
аз им се извинявам лично. (Б.а.:
Публикуваме отделно отговора
на Общината до подателят на тази
жалба, г-н Мирослав Монев)
- Ще бъде ли закупен така необходимия роторен снегорин?
- За снегорина Общинският
съвет гласува 17 000 лв., но аз
искам да проверя един снегорин,

като цялостна техника,
колко излиза и дали не
може общината да си
позволи на лизинг да
закупи един роторен
снегорин. Но пак зависи колко е като сума
и дали ще ни стигнат
финансовите сили.
- Да се насочим към
социалната сфера –
има ли Домашен социален патронаж?
- Когато встъпих
в длъжност нямаше
домашен патронаж.
Фирмата не е изпълнявала договора и затова
сега Общината я съди
за неустойка на самия
договор, за 10 000 лв.
Оплакнаха ми се хората, че са им носили
на 2 дни само по един хляб. В тазгодишния бюджет сме предвидили
30 000 лв. за тази социална услуга
и ще пуснем обществена поръчка.
- Общината ще формира ли
„банка” с проекти?
- Желанието ми е да има една

Идея за параклис

силна дирекция „Програми и проекти”. И смятам, че е необходимо,
наистина, да има такава банка с
проекти, защото не знаем кога
каква мярка може да се отвори
и да сме малко по-експедитивни
в това отношение. Мисля, че е
задължително, а не пожелателно,
да има такава банка. По-лесно ще
бъде, спестяват се много срокове.
- Бихте ли осъществили идеята
за построяване на църква/параклис в горната част на града?
- О, да! Точно срещу стария „Битов комбинат” има отреден парцел,
който ще бъде предложен на Общинския съвет на следваща сесия
да гласува - да се построи точно
на това място параклис. Мисля, че
това е удобно място за гражданите,
които живеят в горната част на
града. Параклисът няма да е малък. Неговата квадратура ще бъде
около 32 квадрата по първи изчисления, за да може да се провеждат
и различни водосвети и служби.
Той ще бъде отворен ежедневно,
а около него - обособена зелена
площ с пейки и дръвчета. Ето и
чертежите. За построяването на
параклиса
смятам да
търся дарители.
- Какво
друго стои
на бюрото
ви като идеи
за реализиране?
Искаме
да поставим
слънчеви
батерии
върху покривната
конструкция на СОУ
„Йордан
Йовков”.
Училището

ще бъде снабдено с топла вода, а
това е помощ и за парното, защото
никак не са малко разходите по
отоплението на тази сграда.
Имаме намерение да участваме
в проект за енергийна ефективност
на цялата сграда на общинската
администрация, с което да променим и фасадата, защото тя не
е пипана сигурно от десетилетия.
Наистина, искам да стане малко
по-привлекателна, по-съвременна.
- А вътре?
- Включително и вътре. Защото
проекта, който разглеждахме с
консултантите, всъщност е за
пълна енергийна ефективност - с
външна изолация, с вътрешна изолация, със смяна на осветлението,
със соларните батерии на покрива,
с отоплението, с топлата вода.
Освен това в края на м. юли заедно с Общинското сдружение за
туризъм подготвяме един двуседмичен фестивал в Тутракан, който
ще бъде наситен с много прояви.
Надявам се да дойдат много хора,
Тутракан да посрещне много гости,
на които да покажем града си и на
какво сме способни.
- Представете си, че водим този
разговор в края на тази година,
когато ще е изтекла първата година от мандата – какво ще кажете
тогава?
- Това, което на мен лично ми
се иска е на 31-ви декември да
кажем, че болницата вече може
сама може да управлява дълга си,
да се похвалим с реализирани проекти, с одобрени нови проекти и че
община Тутракан няма финансови
задължения към нито една институция и към нито един доставчик.
Мисля, че можем да го направим.
Искам да уверя хората, че наистина целият наш екип работи
безпристрастно за тази кауза Тутракан да стане една атрактивна
и развиваща се община.

Топли закуски в „Том и Джери” или
необходимост и удоволствие
Цветана КИРОВА,
Председател на Сдружението
"Защита на потребителите”
аближава часът от
вашия режим за закуска, обяд или просто така, за удоволствие
– влезте в заведението
за топли закуски „Том и
Джери” по централната
улица „Трансмариска” и
там ще получите това,
което искате!
В уютното заведение
(малко тясно за броя посетителите) ще ви посрещне любезната и усмихната
Мелекбер Махмуд. Тя ще ви
предложи да си изберете
от богатата гама закуски
– милинки, кифли, банички,
пици, кренвиршки, варени
гевреци, козунаци и др. Тук
приготвят и специалитета на Ориента – дюнер с
пилешко месо, хамбургери,

Н

От ляво на дясно" Йоанис Паолинос, Данаил Николов,
Мелекбер Махмуд и Виктория Николова

Професионални изкушения...

Д-р Димитър СТЕФАНОВ е
професионалист в своята любима
област – ветеринарната медицина. Той бе избран за Ветеринарен
лекар на годината в България през
2009 г., а през следваща – 2010та, бе с номинация за Ветеринарен
лекар на Европейския съюз.
Последният успех на д-р Стефанов и публикуваната научна
статия в съавторство с д-р Цветан
Александров, д-р Пенчо Калинов
и д-р Клаус Депнер (председател
на европейската комисия за борба
с чумата в Брюксел) на тема „Алтернативни методи за ерадикация
на класическата чума по популацията на дивите свине в България”
в справочника на Световната организация за здравеопазване по
животните - OIE.
Новината е, че иновативни методи за работа против шапа по животните прилагани досега в Канада ще бъдат изпробвани през м.март
в България, най-напред край Тутракан в „Бобла гора”.
Д-р Димитър Стефанов е координатор за Североизточния регион
(Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Силистра) на Европейската
програма за наблюдение на загубите на пчелни семейства или т.нар
Синдром на празния кошер. Досега не са ясни и доказани причините
за това явление. Предстои да започнат сондажни изследвания на
определени пчелини във всяка област, които ще бъдат наблюдавани
целогодишно.
Синдромът на празния кошер се наблюдава и в България, а в САЩ
– 30% от пчелите са изчезнали и все още не е ясно къде са – дали са
измрели или са сменили мястото.
До г-н Мирослав Монев
ул. „Ропотамо”, №4
Тутракан
Уважаеми господин Монев,
Във връзка с постъпила от Вас
жалба вх.№Ж-9/16.02.2012 г.,
относно тежката зимна обстановка в Тутракан
Направените от Вас констатации донякъде са верни. Теренните условия не позволяват много
бързо почистване на уличната
мрежа, а някои даже невъзможно. От обилния снеговалеж
проходимостта по тесните улици
е затруднена поради натрупания
сняг по тротоарите.
Общината няма финансов ресурс за извозване на снега от тези
улици.
Непочистените тротоари по някои улици са факт. Същевременно
сигурно сте запознат, че почистването на тротоарите е задължение
и на гражданите и фирмите. Повечето граждани и организации не
са почистили прилежащите към имотите им тротоари. Това важи и
за училищата. Желателно беше в неучебните дни персоналът и учителите да бяха почистили и те подходите към училищата. Вие също
имате имот по главната улица с непочистен тротоар пред имота.
Съставил:
Кмет:
/инж. А. Бояджиев/
/д-р Д. Стефанов/
скара - кюфтета, кебапчета, пържоли, наденички,
с гарнитура от пържени
картофки, руска салата,
сосове и зеленчуци.
Ще отбележа още хляба
и питките - видът, вкусът и качеството им са
превъзходни. Освен това,
тук работят и по заявки
на клиентите като изработват ритуални погачи,
домашна баница, козунаци
и др.
Заведението се намира
на стратегическо място.
Ако имаше простор пред
него, за да се поставят и
масички за закуска, щеше
да е приказно. Изгледът
към реката е чуден, а част
от красотата на Тутракан е именно р. Дунав. Наред с необходимостта от
храна, хубаво е човек да я

съчетае с удоволствието
от гледката към великата
река. Тя, съобразно годишните сезони, разкрива
прелестни гледки.
Бих искала да добавя,
че вкусните закуски се
приготвят от хората на
фурна „Николови” – Валентина Слободанова, Ангелина Георгиева, Мелекбер
Махмуд, Ремзие Хюсеин,
Никола Николов и Йоанис
Паолинос, а дейността се
организира и ръководи от
Данаил и Виктория Николови, които са всъщност
брат и сестра.
Намирате ли се в административната част на
Тутракан, от необходимост и за удоволствие,
посетете заведението
за топли закуски „Том и
Джери”.
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Продължават Ученическите игри
в Главиница
С
Николина МИЦОВА
ъстезания по шахмат
и тенис на маса се
проведоха през м. февруари в гр. Главиница, които
са етап от Ученическите
игри.
В шахматния турнир взеха участие три отбора
– СОУ „Васил Левски”, гр.
Главиница и основните училища в селата Сокол и Листец. В първа възрастова
група – 5-7 клас, победител
е отборът на гр. Главиница,
следван от ОУ-Сокол и ОУЛистец.

Във втора възрастова
група – 8-10 клас, отново
първи е отборът на Главиница, а втори са шахматистите от с. Сокол.
15 отбора от четири училища участваха в турнира
по тенис на маса. В първа
възрастова група – от 5
до 7 клас, при момчетата
победиха състезателите
от ОУ - с. Стефан Караджа, следвани от СОУ – гр.
Главиница и ОУ - с. Сокол.
При момичетата победата
грабна отново отборът от
ОУ - с. Стефан Караджа,

втори са ОУ-с. Листец, а
трети – СОУ-Главиница.
При юношите и девойките от 8 до 10 клас, отборите на ОУ – с. Стефан
Караджа са първи, следвани
от СОУ – гр. Главиница и
ОУ – с. Сокол.
Всички участници и отборите-първенци бяха наградени с грамоти и предметни награди, осигурени от
Управление “Образование”
при Община Главиница и
връчени от неговия началник Ведиха Юдаим.
Всъщност, за учебната
2011/2012 г. Ученическите
игри стартираха през м.
ноември със спорта футбол. В първата възрастова

група – от 5-ти до 7-ми
клас, участваха отбори от
три училища – СОУ „Васил
Левски”, гр. Главиница и
основните училища в селата Зафирово и Сокол.
За участие в областния
кръг се класира отборът
на СОУ „Васил Левски”, гр.
Главиница.
И в другите две възрастови групи – 8-10 клас и
11-12 клас, главинишките
ученици бяха най-добри.
Отборите, класирани на
първо място във всички
спортове ще вземат участие в Областния кръг на
Ученическите игри в гр.
Силистра през месеците
март и април.

Общински турнири по шахмат
П

о повод една година
от смъртта на Димитър Митев, Шахматен клуб „Трансмариска”
- Тутракан организира Общински турнири за мъже и
ученици.
Димитър Митев бе един
от доайените и най-голям
радетел на шахматната
игра в Тутракан. Под негово ръководство клубът
се стабилизира в структурно и организационно
отношение. Масовизирането и популяризирането
на шахматното движение
придоби нови измерения,
чрез навлизането му в учеб-

ните заведения. Повиши се
спортното майсторство
на състезателите, които
постигнаха високи резултати в открити турнири
в страната, както и на
областни и национални
такива.
Това ни остави в наследството Димитър Митев.
Турнирът за мъже ще се
проведе на 3 и 4 – ти март,
а за ученици на 10 март в
Шахматния клуб с начало
9:00 часа. Съдия на турнирите - Тодор Апрозянов.
Турнирът се спонсорира
от ПП ГЕРБ-Тутракан.
“ТГ”

Една година предоставяне на
услугата «Домашен помощник»
от стр. 1
- Какви са стъпките и
извършеното за изминалата една година?
- Трябва да подчертая че,
проектът е изключително труден за изпълнение
и изисква големи усилия.
Ще маркирам извършеното
досега: Осигурена е публичност на предлаганата
услуга и дейностите по
проекта и визуална идентификация за финансиращата програма; Извършен
е първоначален подбор на
60 потребители по проекта, а през м. септември
на още 12 потребители;
Изготвени бяха оценки на
потребностите на всеки
потребител. Проектният
екип разработи пакет документи включващи правила,
процедури и документи за
регламентиране на услу-

гата "Домашен помощник":
Правила и мерки за осъществяване на услугата
домашен помощник; разписани и утвърдени длъжностни характеристики и
етичен кодекс за професионално поведение; процедура
за разглеждане и решаване
на жалби; Правила за работа при кризисни ситуации и други. Те уреждат
цялостната организация
и гарантират законосъобразното предоставяне на
социалната услуга.
Реализирахме въвеждащо
обучение на 30 новоназначени домашни помощници,
които не са преминали такова в рамките на фаза – 1
от настоящата схема.
В продължение на една година 36 домашни помощници
предоставяха пакет социални услуги в обичайна домашна

среда, подпомагащи възрастните самотни хора и лицата
с увреждания в гр. Тутракан
и селата Цар Самуил, Нова
Черна, Старо село, Варненци,
Пожарево, Шуменци, Търновци, Преславци в ежедневието им, при организиране на
бита и поддържане на хигиената в дома им, съобразени с
методиката за предоставяне
на услуги в общността. До
настоящият момент от
проекта са се възползвали
95 потребители. Проектните индикатори относими
към отчетният период са
изпълнени.
- А какво предстои до
края на проекта ?
- Много работа сме свършили и много ни предстои.
Изпълнението на планираните дейности са перманентен процес, който
включва организиране дей-

ността на домашните помощници и потребителите.
Той ще продължи до края на
реализацията на проекта
- до 29.02.2012 г., а това
изисква още по-голяма подготовка по заключителния
доклад и окончателно приключване.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” съфинансирана
от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община
Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския
съюз и Агенцията за социално подпомагане”.
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Исторически музей - Тутракан
в. "Тутракански глас”
по повод 150-годишнината на просветното дело в
града, 125 години от началото на журналистиката в
Тутракан и 50-годишнината на в. "Тутракански глас"

обявяват конкурс за ученици на тема:

"Моят прозорец към необятния
свят - книгата или интернет”

Конкурсът е предназначен за две възрастови групи:
Първа възрастова група – от 5 до 8 клас и Втора възрастова група – от 9 до 12 клас.
Проектите да се представят на Power Point в рамките
на 10 мин. Решаващ критерий за оценка ще бъде интерпретация и оригиналност при представяне на темата.
Презентациите могат да се представят както индивидуално, така и групово, като членовете на екипа трябва да
са равнопоставени при представяне на проекта.
Краен срок за предаване на проектите – 30 април
2012 г. (на място в Историческия музей или на
e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg)
Одобрените презентации ще бъдат представени официално през месец май.
Най-добрите участници ще бъдат наградени с луксозни
комплекти книги и безплатен абонамент за в. „Тутракански глас”.

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

ЗАПОВЕД
№301/20.02.2012 г.

гр. Тутракан
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56,
ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на Решение №65
по Протокол №5 от 30.01.2012 г. на Общински съвет гр. Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.1.20 по КК на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, с
последно изменение със Заповед №КД-14-19-380/14.12.2011 г. на Началника
на СГКК гр. Силистра, с основна площ от 25,80 кв.м. и спомагателна площ
от 2,08 кв.м., находящ се в гр. Тутракан, на партерния етаж на жил. блок
„Росица – 3” с идентификатор №73496.501.3451.1, при граници и съседи на
обекта: север – външен зид, изток – външен зид, югоизток – вътрешен зид
към стълбището на блока и самостоятелен обект с № 73496.501.3451.1.19,
югозапад – външен и вътрешен зид към № 73496.501.3451.1.19, с предназначение за търговски обект, за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – в размер на 100,00 лв. /сто
лв./ без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата
на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/
дневен срок от дата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ
по банкова сметка на Общината: IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC:
CECBBGSF, код: 444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3 Специални условия – няма;
1.4 Търгът да се проведе на 16.03.2012 г. от 9,00 часа в заседателната зала
на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от
началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
1.6 Размер на стъпка при наддаване: 10,00 (десет) лв.
1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват
оглед на обекта след предварителна заявка на тел. 0866/60628;
1.8 Други тръжни условия:
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община
Тутракан срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния
център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 24.02.2012 г. до
16.00 ч. на 15.03.2012 г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили
тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие
в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението
за участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за
предходната година или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за участие в
търга, следните документи:
- заверено копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Скица/ схема на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 26.03.2012г. от 9,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община
Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния
център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090
в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 19.03.2012 г. до 16.00 ч. на 23.03.2012 г.
Кмет на община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866 / 60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866 / 60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

Важно съобщение
„В и К” - Тутракан отправя молба към гражданите,
които имат водоснабдени имоти в с. Пожарево, в близките 1-2 дни да ги посетят и да проверят за течове
и замръзвания. При наличието на такива, трябва да
сигнализират във „В и К” на дежурния телефон - 0866
60 529 или в кметството на село Пожарево.
Жителите на всички други села в община Тутракан
също се умоляват, при наличие на такъв проблем,
да подадат сигнал във „В и К” или в кметството на
тяхното населено място.

Продава се
Тристаен апартамент
на ул. "Сакар планина" №12, вх.Е, ет.5.
Може и замяна за къща.
Цена по споразумение.
За допълнителна информация на тел.:
0884 779 634

ПРОДАВАМ
Лек автомобил "Рено 19"
Цена по споразумение.

За справки: 0888 680 380

Съобщение

Дарителска кампания
Съобщаваме на всички жители на
село Старо село, че е обявена Дарителска кампания за набиране на средства за основен ремонт на сградата
в Гробищния парк.
Средствата се събират в Пощенска
станция – Старо село.
Молим, за съпричастност към дарителската кауза.

Инициативен комитет

Библиотека Тутракан

Информационен център
1. Свободен и безплатен достъп до интернет.
2. Директен достъп до образователни портали.
3. Проверка на сметки – ЕОН, ВИК, М-ТЕЛ,
ГЛОБУЛ, здравно и социално осигуряване - достъпно и безплатно.
4. Копиране и сканиране на документи.
5. Помощ при попълване на документи.
6. Електронен достъп до местни институции,
служби, организации, фирми и др.
7. Достъп до всички социални мрежи за контакти: фейсбук, скайп, електронна поща и др.
8. Достъп до нормативни документи, сайтове
и портали на всички организации в България.

За информация на тел: 0884 061 476

ВРЕМЕТО

В петък и събота ще духа слаб, в Дунавската
равнина умерен западен вятър. Ще има променлива
облачност, в петък по-често значителна и на отделни
места ще превали слаб дъжд. В събота минималните
температури ще са между 0 и 5, максималните между
10 и 15°. В неделя вятърът ще отслабне и температурите ще са малко по-ниски: минимални между
минус 3 и 2, максимални между 8 и 13°. В понеделник
облачността ще е предимно значителна, възможно е
на отделни места да превали слабо. Температурите
ще се понижат с още 1-2 градуса. През следващите
дни облачността ще е променлива, вятърът ще се
ориентира от юг, а температурите ще се повишат
и в сряда минималните ще са между 0 и 5, а максималните между 10 и 15°.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА

Продава се
търговски обект в центъра на
с. Нова Черна с площ 45 кв.м
Цена: 20 000 лв.

За допълнителна информация:
0888 835 651

ПРОДАВАМ
Къща с двор

За справки: 0889 230 665

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински
консумативи, помощнотенически средства, ортези и др.
Търсете в сградата на
Болницата до Лабораторията
За справки: 0893 93 90 93

Сканди

Място за
вашата
обява
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Пенсионерският клуб в Главиница дари
съгражданите си с мартеници
Ч

леновете на
Пенсионерския
клуб в гр. Главиница водени от
своя председател
Гинка Цанкова изработиха собственоръчно 600 красиви
бяло-червени мартеници.
Точно на празника – вчера, Баба
Марта и група от
Пенсионерския клуб
закичиха кмета на
общината Хюсеин
Хамди и служителите от общинската
администрация с
мартеници. Пролетният символ получиха още децата от
ЦДГ "Св. Св. Кирил
и Методий", бизнесмени, пенсионери и всички, които
срещна по улиците
на града Баба МарИстината за ДПС-Силистра: фалшифициране на изта.
бори, купуване на политици, истории и случки, крити
За още едно додосега - в книгата на Сунай Ремзи „Казиното ДПС”.
бро дело на хората
Цена: 12,99 лв.
от Пенсионерски
на „Тутракански глас”. последните наводнения по банкова сметка за
Заявки за получаване на книгата можете да
клуб – Главиница инфор- Събрана е сума от 500 в хасковското село Би- случая.
направите на тел. 0898 628 376 и 0887 057 747
“ТГ”
мираха в редакцията лв. за пострадалите от сер, които са преведени

ТГ

“Тепсихора” ЕООД,

справочник

Продажба и сервиз на
касови апарати, POS-системи,
компютърни аксесоари

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

гр. Тутракан

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Честит рожден ден

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”

2 март – Мартин ГАНЕВ, 11б клас, СОУ „Йордан Йовков”
3 март – инж. Никола ЙОРДАНОВ, Лесничей, ДГСТутракан
4 март – Шенол САЛИ, Горски стражар, ДГС-Тутракан
4 март – Филип ТОДОРОВ, ст.спец. „Лесовъд”, Община
Главиница
4 март – Ридван АДИЛ, ст.спец. „Техник”, Община
Главиница
5 март – Стефка УЗУНСКА, гр. Тутракан, ветеран от
Втората световна война, 95-годишен юбилей
5 март – Джеват ЯШАР, Бивш кмет на община Гла-

виница
6 март – Антон ВЛАДЕВ, Фелдшер, „Спешна помощ”Тутракан
6 март – Елена ТОДОРОВА, Учител, СОУ „Йордан
Йовков”
7 март – Румяна МЛАДЕНОВА, Учител, СОУ „Йордан
Йовков”
7 март – Светла ИВАНОВА, Учител, СОУ „Йордан
Йовков”
8 март – Върбан СТАНЕВ, изп.-поддръжка, Община
Тутракан

СМЯХ
- Моята жена е невероятна късметлийка - намери 50
От черния дроб се обаждат на мозъка:
евро в асансьора, златна гривна в тролея, часовник на
- Ало, мозъка ли е?
плажа, а аз само веднъж намерих под спалнята едни сли- Мда!
- А бе, моля ви се, кажете му на тоя Илия да спре, да пове и те са ми големи!
гради, че не можем да смогнем, да разграждаме...
Милионер на смъртно легло диктува завещанието си
Знаете ли, че българската филия с масло винаги пада на адвокат:
- На дъщерята – фирмата, на жената завещавам вилас маргарина надолу?
та, на племенницата ми – БМВ-то. А на зетя, който много
Влиза глухоням човек в банков клон и поставя на бю- искаше да го спомена в завещанието: “Здравей, Жоре!”.
рото пред служител един презерватив и боядисано яйце.
Простих на всички, но на теб няма да простя, защото
- Ясно - с разбиране кимва банкерът - искате кредит
на черни етикети не прощавам скъпи ми... Джак!
"овърдрафт" до Великден.
Мъж към съпругата си:
- С кой говори два часа на вратата?
- Със съседката, бързаше и нямаше време да влезе.
Две приятелки споделят мечтите си:
- Скъпа, мечтая за мъж фин и внимателен, строен , с
изкрящи сини очи, руса коса, изискан...
- О, мила, такива мъже отдавна си имат други мъже.
Споделено между приятели:

Сензационни новини: Наши видни учени са успели да
разшифроват напълно Скрижалите на завета. Оказва се, че
заповедта е само една: „Не се пише отделно от глагола", а
нататък просто са дадени десет примерни изречения.
- Извинете, можете ли да ми развалите 100 лева?
- Не, но все пак благодаря за комплимента...
По-добре хакер да ти хакне профила във Фейса, отколкото боксьор анфаса на фейса.

СУДОКУ
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Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3
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