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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 17

Година L

27 април - 3 май 2012 г.

Ловците избраха
ново ръководство
Популярната песничка
"И рибар съм, и ловец съм...”
е за настроение

Цена 0.50 лв.
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел.
0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org

До Директора на ЦДГ „Патиланчо”, гр. Тутракан
До Председателя на НУС, гр. Тутракан

ОТВОРЕНО ПИСМО
Относно: Внесено писмо с Входящ № РД –
5921/30.01.2012 г. до Кмета на Община Тутракан и
Председателя на Общинския съвет от г-н Неделчо
Делев – Председател на ОбКС на СБУ за преструктуриране на мрежата от детски заведения
в Община Тутракан
Общинската Администрация възразява срещу лично
изразеното мнение на Председателя на ОКС на СБУ –
г-н Неделчо Делев за преструктуриране на мрежата в
предучилищния сектор в Община Тутракан и закриване
на ЦДГ „Патиланчо”, довело до напрежение в учебните
заведения и родителската общност.
Община Тутракан, в лицето на кмета д-р Димитър
Стефанов, категорично заявява, че няма никакви намерения да предприема действия по закриването на ЦДГ
„Патиланчо” в гр. Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Калина ГРЪНЧАРОВА
ов деветчленен състав на Управителния
съвет след тайно гласуване избраха делегатите
на 16-те ловни дружини на
територията Тутраканска и Главинишка общини
обединени в Сдружение
„Ловно-рибарско дружество
„Сокол” на проведеното
Общо отчетно-изборно
събрание. В неговия състав
влизат д-р Димитър Стефанов, Красимир Петров,
Николай Николов, д-р Юрий
Василев, Огнян Димитров,
Рашко Денев, Володя Иванов, Димитър Петров и
Ангел Иванов.
Отново с тайно гласуване Общото събрание
преизбра досегашния пред-

Н

седател на Сдружението
д-р Димитър Стефанов отново на поста. Знаменосец
за следващия мандат ще е
ловецът Харлен Христов.
(на малката снимка заедно
с председателя)
На събранието Управителният съвет отчете
дейността си през изминалата 2011 г., а също и резултатите от свършеното
през мандата 2008-2012 г.
Цифрите сочат, че общият брой на ловците, ловците-риболовци и риболовци
членове на сдружението са
718 души, със 113 повече
от предходната година.
Десет души са се отказали от своето членство,
а изключени няма. Жените
на стр. 6
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регион

НОВИНИ
СРЕЩА С АБИТУРИЕНТИ
Кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов се срещна с
абитуриенти в неравностойно положение. Той ги прие на 26 април
в своя кабинет.
Завършващите средно образование младежи от община Тутракан,
които са с един родител, тази година са петима.
На организираната среща кметът връчи на всеки от тях парични
средства, с които Общината ги подпомага в навечерието на тяхното
дипломиране.
В КАЛУГЕРЕНЕ И ЗВЕНЕМИР – С РЕМОНТИРАНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Двете целодневни детски градини в селата Калугерене и Звенемир, община Главиница, ремонтирани по европейски проект, бяха
официално открити, съобщи кметът на общината Хюсеин Хамди.
Ремонтните дейности са извършени в рамките на четири месеца,
а средствата са осигурени от Оперативна програма “Регионално
развитие” и са на обща стойност 330 000 лв.
ПАМЕТ ЗА ЧЕТАТА НА ПАНАЙОТ ХИТОВ

На 20 април преди 145 години четата на войводата Панайот Хитов
преминава р. Дунав и стъпва на брега край Тутракан. Неин знаменосец е бил Васил Левски. По този повод пред учениците в СОУ "Христо
Ботев" бе представена мултимедийна презентация за историческия
път на четата, подготвена от възпитаниците на преподавателката
по история Маргарита Димитрова. В обедните часове същия ден
учениците поднесоха венци пред паметника на Панайот Хитов в
Дунавския парк на Тутракан. (на снимката)
РИМСКАТА ГРОБНИЦА В СИЛИСТРА
ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ
От 1 май 2012 г. Регионален исторически музей - Силистра отваря за посещения от гражданите и гостите на града обект „Римска
гробница”. Посещенията ще се извършват след предварителна
заявка в музея.
Разработен е график с дежурства на музейните специалисти за
приемане на заявките за посещения. На сайта на музея са дадени
телефоните за връзка - http://www.museumsilistra.net1.cc
СПОРТ
Утре, 29 април, от 16:00 часа ФК „Белица” ще срещне на свой
терен отбора на „Черноморец 2003” (Бяла). Срещата е от 24-я кръг
на Североизточна „В” АФГ.
Последната среща – с „Ботев” (Нови пазар), бе спечелена служебно с 3:0.
В момента ФК „Белица” е най-силният отбор на Крайдунавска
Добруджа и заема трето място в класирането.
В челната десетка на голмайсторите със 7 гола се вписва и футболистът от „Белица” Ивелин Спасов.

27.04-3.05.2012 г.

Подписан е договор за
реализацията на нов проект
Н

а 25 април в Министерството на регионалното развитие кметът на
община Тутракан д-р Димитър
Стефанов подписа договор за
осъществяването на проекта
„Трансмариска - древното начало на Тутракан”. Договорът
за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ
е по Оперативна програма
„Регионално развитие” и е в
размер на 2 898 604, 46 лв.
Проектните дейности включват реставрирането и реновирането на множество обекти
и се простират в три направления. В първото е включено възстановяване на голям
участък от Северната римска
крепостна стена - на източната и западната кула, както
и дейности по възвръщане на

автентичния вид на крепостта.
Второто направление
включва изграждане на художествено-архитектурна
система „Звук и Светлина”
насочена към значими паметници в Тутракан. Сред
обектите спадат Северната
крепостна стена, църквата
„Св. Николай”, Етнографският музей „Дунавски риболов
и лодкостроене”, който е един
от 100-те национални туристически обекта в България и
сградата на Обредния дом.
В третата част на проекта
ще бъде възстановен автентичният вид на пет къщи
от Архитектурен резерват
„Рибарска махала”, както и
реконструкция на нейната
централната улица, на осветлението, водопровода,

канализацията, включително
и озеленителни дейности. Реконструкцията на петте къщи
и главната улица ще бъде
изпълнена във възрожденски

стил, при спазване на всички
изисквания за запазване на
автентичността и историческата ценност на обекта.
“ТГ”

Седем проектни предложения са
внесени в ПУДООС
О

бщина Тутракан внесе
в Предприятието за
управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС)
седем проектопредложения
във връзка с кампанията „ЗА
чиста околна среда - 2012
г.” на Министерството на
околната среда и водите.
Целта на кампанията е
повишаване на екологична-

та култура и навлизане на
съвременните тенденции в
сферата на опазването на
околната среда.
Пет от проектите са
предназначени за селата
Белица, Шуменци, Варненци,
Старо село и Царев дол, а
останалите две проектни
предложения - за парковете
„Славянка” и „Васил Левски”
в Тутракан. Дейностите

предвиждат почистване
от битови и растителни
отпадъци от тревни и паркови площи, затревяване,
залесяване и зацветяване,
монтаж на пейки и кошчета
за боклук, благоустрояване
на детски площадки, провеждане на екоакция за
събиране на отпадъците.
В част от мероприятията ще се включат до-

броволци от конкретното
населено място - това
е и един от критериите
за оценка на проектните
предложения.
Според регламента, един
проект се финансира със
сума до 10 000 лв.
До 21 май е срокът за
обявяване на одобрените
проекти.
“ТГ”

Допълнителни табла за обяви и некролози
подновяването на
са поставени в Тутракан Започна
пътната маркировка

Благотворителност за религията

По стълбовете около парк
"Христо Ботев" и по дърветата в него все още това е
обичайна гледка

Новите информационни
табели

Д

есет нови информационни табла са монтирани в Тутракан.
Така се увеличава броят
на регламентираните места за поставяне на обяви,
реклами и други печатни
материали от граждани,
фирми и организации.
С тази инициатива Общината разчита, че ще
а 23 април в джамията на Тутракан бе извършен бъде спряно безразборното
мюсюлманският ритуал „сюнет” (обрязване) орга- лепене по дърветата и по
низиран от Ремзи Хюсеин Кючук, който е осигурил обществените сгради на
некролози, афиши, плакати
и финансирал лицето извършващо ритуала.
Сюнетът бе за 34 момчета от Тутракан и селата Нова и съобщения по различни
Черна, Богданци, Цар Самуил, Бреница, Търновци и Стам- поводи. В същото време
Община Тутракан припомни
болово, Русенско.
Поводът за благотворителната инициатива на Ремзи и разпоредбите на Наредба
№ 1 - За поддържане и опазКючук е обрязването на 6-годишния му внук Динчер.
През м. септември 2007 г. Ремзи Кючук също организира ване на обществения ред,
ритуала благотворително за много деца. Тогава по-големи- чистотата и общественоят му внук, който носи неговото име – Ремзи, бе обрязан. то имущество - „Писането,
На 5 май в дома на сем. Кючукови, ходжи ще четат драскането, рисуването,
“ТГ” замърсяването и постамолитва за здраве на децата.
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вянето на обяви, реклами,
плакати, афиши, некролози,
брошури и диплянки върху: автобусните спирки и
прилежащите съоръжения
към тях, стълбовете, дърветата, по стените на
сградите и по оградите; по
витрините и по търговските площи на общинските
фирми и учреждения без
разрешение на съответния
собственик, управител или
изпълнителен директор.”
Глобите са в размер от
80 до 250 лв.
От тази седмица администрацията в Тутракан предприе поетапното
освежаване на пътната
маркировка по градските
улици. Работниците от
временната заетост към
Общината започнаха маркирането по ул. „Христо

Ботев”, на която се намира
едноименното училище и
магазин на CBA. Работата
зависи от метеорологични
условия, тъй като дъждът и

мократа настилка не позволяват полагането и изсъхването на боята, уточниха
от Общината.
“ТГ”

Тутраканските математици
отново сред първите в областта

Н

а 22 април силистренското училище „Отец Паисий” домакинства XIX-то Великденско математическо състезание за
ученици от 1 до 12 клас, което регистрира участници от цялата
Силистренска област. Темата за 7 клас бе във формата на изпита за
външно оценяване, а за 12 клас - за зрелостен изпит.
Възпитаниците на СОУ „Йордан Йовков” отново показаха, че са
сред най-добрите. При единадесетокласниците Даниел Грънчаров е
на второ място с 50 точки, а при абитуриентите от 12 клас – Елена
Тодорова е втора, а Пламен Христов – пети.
При 7-ми клас Красимир Пламенов и Биляна Милкова са съответно
14-ти и 15-ти, а шестокласникът Валентин Николов е на 12-то място.
Награждаването на класираните ученици от първо до трето място
за всеки клас се проведе на 25 април в залата на Художествената
“ТГ”
галерия в град Силистра.

Стопанисването на мерите и
пасищата – чрез конкурс
Мариета СПИРОВА
а оследното заседание на
Общински съвет- Тутракан
бе разгледан въпросът за
предоставяне ползването на общинските мери и пасища за 2012
г. Съветниците приеха годишен
план за паша, чиято главна цел е
намаляване на тенденцията за изоставяне на пасища и използването
им за други цели. Отдаването ще
се организира чрез провеждане
на публично оповестен конкурс,
за да се даде възможност на земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни, да наемат имотите при по-изгодни за тях условия.
Кметът д-р Димитър Стефанов
изрази мнение, че e най-добре
животновъдите да стопанисват
мерите и пасищата, защото е в
техен интерес. Срокът на отдаване
ще бъде три години. Този срок се
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обуславя от труда, който ще вложат наемателите по почистването
и поддържането на тези площи
за паша. А за недобросъвестните
стопани ще има санкции - при установено неспазване на договорите
им, Общината има правото да ги
прекрати. Критериите за оценяване
на конкурсните предложения ще
бъдат годишна наемна цена, брой
на отглежданите пасищни животни
и местонахождение /локация/ на
пасищните животни на територията
на съответното населено място.
Предвид факта, че през годината се
появяват желаещи да наемат пасища и мери, негодни за подпомагане
и за които няма да получат субсидии, те ще се отдават под наем за
срок от една година срещу наем в
размер на един лв./дка. Грижата за
тези пасищни площи ще подобри
техните качества и може да доведе

до увеличаване общата площ на
мерите и пасищата в общината,
каза кметът д-р Стефанов.
Съветниците взеха решение за
сформиране на комисия, пред
която да се отчетат лицата, оказвали контрол върху ползването на
общинските мери и пасища през
миналата година. Това цели да
се прецизира, доколко правилно
и ефективно са били стопанисвани тези площи. На следващо
заседание комисията ще предаде
резултатите от направените отчети.
Общинските съветници приеха
годишен план за действие по
изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Тутракан за 2012
г. и 2013 г., а също и Правилник
за организацията и дейността на
Общинско предприятие „Център
за услуги в домашна среда”. Съз-

даването на такъв Център е във
връзка с реализацията на схема
„Помощ в дома” по ОП „Развитие
на човешките ресурси”, по която
на общините се дава възможност
да кандидатстват чрез разкриване
на центрове за услуги в домашна
среда, които обединяват трите
социални услуги: личен асистент,
социален асистент и домашен
помощник. От създаването на този
Център ще имат полза гражданите
на община Тутракан, а привлеченото финансиране от европейската
програма ще е в размер от 80 000
до 250 000 лева. Създаденото общинско предприятие ще започне
своята дейност, ако бъде сключен
договор с договарящия орган –
Агенция „Социално подпомагане”.
В останалата част от заседанието
бяха приети решения по разпоредителни сделки с общински имоти.

Върнати решения на ОбС-Главиница
Свикано е ново заседание на 3 май от 14:00 часа

О

бластният управител
на Силистра Николай
Димов е върнал за
ново разглеждане 2 решения
на общинските съвети в Главиница и едно – в Кайнарджа,
съобщиха от областната администрация на дунавския
град. Решенията касаят възлагане на превози за пътници
по утвърдена схема от квотата
на община Главиница, съгласуване на подземно трасе
за външно кабелно 20 kV захранване на фотоволтаична
централа и отдаване под наем
на плодовете на крайпътни

насаждения.
Според мотивите на Димов
за първото решение на Общинския съвет в Главиница,
то е непълно, неточно и не
съдържа законоустановените
изисквания на Министерството на транспорта към кандидатите за технически условия
към превозните средства, за
списъка на задължителните
документи за участие в конкурса, за начина на класиране
на предложенията. Освен
това не е определена цена
на конкурсната документация
и не са утвърдени критерии

по наредбата, добавиха от
областната идминистрация.
За другото върнато решение Димов също е открил
редица неточности, но найсериозното е, че то е било
прието с 11 гласа „За“, вместо
необходимите 12 гласа, представляващи 2/3 квалифицирано мнозинство.
В законовия 14-дневен срок
председателят на Общински
съвет-Главиница д-р Себахтин Халид свика ново заседание на местния парламент
- на 3 май (четвъртък) от 14:00
часа. Освен двете върнати
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Севал Мустанова.
„Най-важната цел за нас сега
са предстоящите парламентарни
избори, коментира за „ТГ” Нехат
Кантаров. Много трудни избори
изкарахме последно, но животът
продължава. Получихме поздравителни адреси от евродепутата

Филиз Хюсменова и от кмета на
община Тутракан д-р Димитър
Стефанов. Искам да отбележа, че
съветниците от ДПС както и досега винаги ще подкрепят добрите
предложения в Общинския съвет
и ще работят за благото на всички
хора от общината. Доволни сме

Тутраканци искат по-чист и уреден град
Мариета СПИРОВА
реща, инициирана от Община Тутракан, Сдружението за защита правата
на потребителите и Сдружение
“Устойчиво развитие” се проведе
в средата на седмицата. Поради
служебна ангажираност извън
града на кмета и неговите заместници, общинската администрация
бе представлявана от Стефка
Станкова, директор на Дирекция
„Хуманитарни дейности”, главния
експерт „Опазване на околната
среда” Веселин Ташев, главния
експерт „Стопански дейности”
Сенами Рашид и екоинспектори.

С

Въпросите, поставени за разискване, предварително публикуване
в местните вестници, се отнасяха
до автобусния транспорт, грижата
за междублоковите пространства
и зелените площи в града.
Отчетена бе нуждата от поставяне на разписание за движението
на междуселищните автобуси, тъй
като информация за някои не се
предлага от Автогара Тутракан.
Поставен бе отново въпросът за
смяна на транспортната схема
на общината и вписването в нея
на нови спирки /една, от които
да е Стара автогара/, от които на
на стр. 6

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с кампанията на BTV Media Group „Да
изчистим България за един ден”.
Община Главиница Ви приканва да участвате активно на 12.05.2012 г. в почистването на града и
населените места. Обръщаме се с молба към всички
жители на общината, ведомства, фирми и организации
за съпричастност и активно участие в кампанията
за почистване на тротоарите и уличните платна,
междублокови пространства, паркове и градинки.
Призоваваме директорите на училища на територията на Община Главиница, да организират съвместно
с учителите, персонала и учениците почистване на
училищните сгради, дворове и градинки.
По време на кампанията „Да изчистим България за
един ден” се разрешава гражданите да изхвърлят
всички събрани отпадъци с изключение на опасните
и вредните във/ или в непосредствена близост до
контейнерите за смет.
Община Главиница поема ангажимента за извозване
на отпадъците.
Поканени да вземат участие в инициативата са:
кметове, администрации в общината, както и всички
граждани.
Уважаеми съграждани, жители и гости на общината,
Нека всички дадем своя принос, за да направим
заобикалящия ни свят по чист. От всеки един от
нас зависи дали ще живеем в чиста и здравословна
околна среда.
Нека заедно да превърнем общината в приветливо
и красиво място за живеене за нас и нашите деца.
Хюсеин ХАМДИ
Кмет на община Главиница

решения, съветниците ще
разгледат докладни записки
с разпоредителни сделки с
имоти общинска собственост,
Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност,
промяна на капацитета на
социалната услуга Социален
учебно – професионален център и разкриване на Център
за временно настаняване
като делегирана от държавата дейност, управлението на
земеделските земи с начин
Инж. Людмил Узунов, Директор
на трайно ползване “Пасища,
на ДГС-Тутракан, по случай Седмимери” и др.
“ТГ” цата на гората, изрази становище,
че на мястото на всяко отсечено
дърво трябва да се засажда ново и
така горите се подновяват. Веднага
го свързах с отсечените дървета
в района на бл. „Мусала” през
от факта, че кметовете на села от 2011 г. - три броя здрави, плодни
ДПС работят много добре с новата дървета намиращи се на тротоара
общинска власт и съумяват да пред гаражите на блока и още два
привлекат допълнително средства броя сливи в междублоковото
пространство. Дърветата бяха на
за селата.”
Общинското ръководство на по 10-12 години и бяха отсечени
ДПС-Тутракан ще се състои вече по молба на Емил Гайдарджиев
от 35 членове, като в него има до еколога на Общината, като е
представители от всички населени изтъкнал следните причини:
- замърсяват пътя с плода си
места. На своето първо заседание,
което се очаква да се проведе (тези на тротоара)
- щели да му правят сянка над
в двуседмичен срок ще бъдат
избрани зам.-председатели и се- градината (независимо, че се
кретар на организацията. 47 пък са намираха на 1,5-2метра от уж
избраните делегати за Областната реалната ограда.
- не били облагородени (но все
конференция на Движението.
Предстои на 28 април да бъде пак са плодни и живеещите в блока
проведена отчетно-изборна кон- и района ползваха плодовете им
ференция на младежката органи- през лятото за освежаване и комзация на ДПС, а новоизбраният поти, пък и пазех сянка).
- клюкарките то блока седели
председател ще е по право член на
на сянка и виждали какво става в
общинското ръководство.
След 6 май ще се проведе и кон- дома на Гайдарджиев.
Комисия от общинари изпълни
ференция на женската организация
молбата на друг общинар, незана ДПС.
Калина ГРЪНЧАРОВА висимо че не дойдоха на място
най-напред да проверят. Едните
дървета бяха отсечени през м.май
2011 г., а последните два броя в
началото на м.ноември – три дни
преди да влезе в правомощията си
новата власт.
Изпълни се желанието на някои
хора „докато сме на власт можем
да си правим, каквото си поискаме”. Да, но в разрешението за отсичането на дърветата има и едно
поставено условие към желаещия
да го отсече: „За всяко отсечено
плодно дърво да се засадят 2
бр. нови дървета”. И не само да
се засадят, но ида се отглеждат,
както гората дадена за пример по
горе. Срокът за засаждането на
нови дървета бе до 30 март 2012 г.
Господинът не засади никакви дървета, знаеше предложеното място,
но… нищо! От ДГС успяха да
подготвят декари земя и засадиха

Нехат Кантаров е преизбран за председател на ДПС-Тутракан
а проведената на 21 април
т.г общинска отчетно-изборна конференция на
ДПС-Тутракан, досегашният председател на организацията Нехат
Кантаров бе преизбран за нов
тригодишен мандат.
С решение на Централното оперативно бюро преди общинската
конференция са били насрочени
и проведени отчетно-изборни събрания във всички организации по
селата, които за избрали нови свои
ръководства, както и делегати. В
конференцията със свой глас са
участвали 110 делегати от общо
избрани 119. На нея общинското
ръководство е отчело дейността за
изминалия период и са набелязали
нови мерки и дейности.
Гости на форума са били народните представители Камен Костадинов, Гюнай Сефер и д-р Мидхат
Табаков, председателят на ОблР
на ДПС в Силистра Насуф Насуф и
председателят на МДПС-Силистра
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За междублоковите пространства
и тротоарните места пред
жилищата в Тутракан
горски дървета с цел подновяване
на гората, а въпросното лице не
успя да засади 10 бр. дръвчета.
Отдел „Общинска собственост”
и еколога на Общината, които са
разрешили отсичането, да настояват да се изпълни разпореждането
им, ако трябва да се наложат и
санкции. Ще им припомня при отсичането как бързо-бързо дойдоха
резачките на Общината, отрязаха
дърветата и прибраха материала.
Кайсиевото дърво засадено
от моя съпруг (който не е между
живите от 25 г.) беше нарязано и
прибрано от Гайдарджиев. Ние се
грижехме за него – подрязвахме
го, пръскахме го, само че беше зад
оградата. А оградата ние разрешихме да се премести навремето
с цел да се опазят за известен период, докато пораснат, дърветата.
Голяма част от настоящия двор,
който беше на Тодора и Марин
Стойкови, а сега уж закупен от
Емил Гайдарджиев е общинска
собственост съгласно плана за
отчуждаване на имотите още при
построяването на бл. „Мусала”.
Кадастралната карта на града
от 2008 г. узаконява тази ограда,
която беше нереална и оставена на
старите хора докато са живи, след
което да се премахне.
От години Общината не си защитава интересите нито интересите
на своите граждани. Или ги е защитавала, но на „моите хора”, на
тези, „които са с нас”!
В един малък град трябва да
цари мир и спокойствие – от една
страна са хората с манталитета си,
но от друга – честните, принципни
и законни отношения към нас на
кадрите на Общината. Те именно
трябва да работят на основата на
закона.
Ние се раждаме и умираме, и
какво оставяме след себе си? Ако
не сме съградили дом и семейство,
ако не сме създали, отгледали и
възпитали деца, то поне да сме
засадили и отгледали по едно
дръвче. Иначе, напразно сме живели на този свят.
Цветана КИРОВА
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Новочерненската детска градина –
с половинвековен юбилей
Мариета СПИРОВА
Диана ГЕОРГИЕВА
а 20 април в община Тутракан се отбеляза поредният
юбилей. След като вестник
„Тутракански глас” закръгли 50

Н

рима детски учители и обслужващ
персонал, който се грижи за 53
деца в две групи, едната, от които е
подготвителна.
Малчуганите, техните учители,
начело с директора Димитрина

Панайотова посрещнаха своите многодини, ЦДГ ”Славянка” - филиал с.
гобройни гости - кмета на Община
Нова Черна, също отпразнува своята
Тутракан д-р Димитър Стефанов,
50-годишнина.
председателя на Общинския съвет
В детската градина работят чети-

"Заедно да опазим Земята"

Иван Недев, кмета на с. Нова Черна –
Нехат Ебазер, Даниела Гвоздейкова
– Кирякова - секретар на Общината,
директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” Стефка Станкова, Диана Гайтанджиева - старши
експерт предучилищно възпитание
в РИО-Силистра, Ваня Димитрова
- директор на ОДЗ ”Полет”, Марияна Димитрова - директор на ЦДГ
„Патиланчо”, бивши възпитаници на

приказката „Под гъбката”. И освен,
че усмихнаха своята публика, малчуганите изведоха една много важна
поука - че човек трябва да пази
природата, ако иска да се радва на
нейните блага.
Тържеството продължи със специален поздрав от учениците при
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и
Фолклорната група при читалище
„Васил Йорданов”, с ръководител

детската градина, родители.
Цялото празненство премина
по надслов: „Децата са цветята на
земята”, а „малките цветя” на Нова
Черна показаха колко талантливи,
умни и красиви са. Предрешени
като патета, рибки, балерини те пяха
песнички и рецитираха стихчета,
научени в детската градина. Танцуваха и направиха драматизация по

Радка Иванова, чието изпълнение
с умиление върна присъстващите
гости към детските години с незабравимите и до днес детски игри
„Около селото” и „Бели пеперудки”.
Кулминацията на тържеството бе
искрящата от бенгалския огън торта
със свещичка - цифрата 50, която
предизвика неописуема радост у
децата. Те получиха още много по-

даръци, цветя и хубави пожелания
от своите гости.
Кметът д-р Димитър Стефанов от
името на Общинска администрация
подари на малчуганите играчки и
поднесе поздравителен адрес, с
пожеланието за здраве, успехи и
още много годишнини, които екипът
и децата да отпразнуват.
Поздравителни адреси по случай
празника бяха връчени на дъл-

гогодишните служители в ЦДГ с.
Нова Черна – на детската учителка
Николинка Ангелова и на домакина
- Тодорка Андреева.
Парични средства от името на
Кметство Нова Черна и от свое име
дари кметът Нехат Юсмен, който
пожела всяка година повече дечица
да прекрачват прага на детската
градина.

Силен старт за Екатерина Радославова
Н

а 23 ноември 2011
г. бе поставено началото на седмото
издание на програмата за
подкрепа на средното образование „Силен старт с
Пощенска банка”. Инициативата прикани учениците да
вземат участие в дебати за
бъдещето на България, като
изразят мнението си по актуални социални проблеми
чрез есе на тема „Моят
силен старт за България
започва с…”. Целта на проекта бе да бъдат откроени
двадесетте най-важни неща,
които трябва да се случат
в страната ни, за да стане
тя по-привлекателна за млачилищен празник „Заедно да опазим Земята” организира СОУ дото поколение.
„Христо Ботев”. Той е финален етап на училищните инициативи
В тазгодишното издание
от националната кампания "Участвам и променям”.
на „Силен старт” участваха
В предходната седмица всички класове са изработили постери от плат,
на които са изобразени идеите им по темата, стана ясно на празника.
Всички постери обединени в три транспаранти бяха изложени на училищната фасада и се вписаха като едно добро интериорно допълнение.
В училищния двор бе подредена изложба от цветя и демонстрирано
майсторство в японското изкуство икебана, а с много песни и стихове
възпитаниците на средното училище показаха съпричастност към
Радка СТЕФАНОВА,
екоидеите.
Библиотекар
Преди празничната програма в двора бяха засадени две дръвчета,
ознаменували събитието предхождащо Деня на Земята – 22 април.
а седми пореден път
новочерненската библиотека участва в
Националния маратон на
четенето. Проявата е посветена на Деня на детската
книга - 2 април и Международния ден на книгата и
авторското право - 23 април.
За всички любители на хубавата книга библиотеката
беше отворена и работи по
изработена програма за маратона. „В чудния свят на
книгите”, „С книга отново
в маратона на четенето”,
„Познаваме ли героите от
приказките”, „Библиотеката книгите, компютрите
и ние - читателите” - това

У

ученици от 8 до 12 клас от
страната, чийто успех от
предходната година е не помалко от 5,00.
Екатерина Александрова
Радославова от 12 б клас
при СОУ „Йордан Йовков”
участва за първи път в
конкурса. В надпреварата
се конкурираха гимназисти
от 25 града. В групата на
абитуриентите се състезаваха 231 есета, от които
бяха отличени 10. Победителите получиха еднократна
стипендия от 1000 лв. Тържествената церемония по
награждаването се състоя
в гр. София. По уважителни причини Екатерина не
присъства на нея и получи
своята награда в тутраканския клон на Пощенска

Чек за 1000 лв. е наградата на победителката Екатерина
Радославова, която й бе връчена в тутраканския клон на
Пощенска банка от Наталия Илиева

банка от Наталия Илиева и
нейния екип.
Благодарение на идеите,
предложени от учениците,
вече съществува първата

Младежка пътна карта за
развитие на България. Тя
съдържа двадесет стъпки
за силен старт на нашата
страна.

Национален маратон на четенето

З

направили ги щастливи, от
допира с любимите книги.
„Ще напиша книга” се нарича срещата с местната
писателка Стоянка Павлова.
За нейния огромен творчески
труд тя получи грамота и
много пролетни цветя.
Незабравим ще остане
деня, в който заедно с децата-читатели от Нова
Черна, Тутракан и Цар Самуил бе проведена детска
викторина „Глоб@лните
библиотеки, децата и Европейския съюз”. Радушен
бе приемът от колегите ни
от ОНЧ „Н.Й.Вапцаров”,
за което им благодарим. В
една от залите на читаса инициативите включващи ции и рецитации с читателището, беше подредена
четения, весели драматиза- лите до 14 годишна възраст,
на стр. 6
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СЪОБЩЕНИЕ

За националната кампания
„Да изчистим България за един ден”
Община Тутракан приканва гостите и жителите на общината да се включат в националната кампания “Да изчистим България за един ден”, която ще
се проведе на 12 май 2012 г. /събота/ с начален час 9.00 ч. за почистване на всички улици, площади, паркове, градини, междублокови пространства
и създадените замърсявания в землищата на населените ни места.
Нека добрите намерения, които всички ние имаме, да се реализират и обединявайки усилията си да ограничим в максимална степен вредното въздействие
на замърсяванията върху здравето на хората и околната среда.

СЪОБЩЕНИЕ

"Билковата градина" в парк "Христо Ботев" вече се раззелени. Тя бе оформена по идея на
Евгения Бонева и е подходящо допълнение към новото лице на парка.
За билките, тяхното предназначение и употреба може да ви разкаже самата Бонева. Но
със сигурност, само да минете покрай "Билковата градина" сутрин е достатъчен стимул
за работоспособност.

Да отгледаш цвете
Калина ГРЪНЧАРОВА
якъде около бившето
кино „Христо Ботев” (сегашен „Адмирал”) се гуши
красива къща с двор, в който са
накацали 5-6 оранжерии за цветя. Още от входната врата ще ви

Н

посрещне малко езерце, в което
вече растат водни лилии. Прочее,
посреща ни и Елисавета Маринова
и започваме разходката-разговор
между стотици красиви петунии,
сакъзчета, теменужки, вербени,
бегонии и… различни са цветята,
читателю, и лаик в тази област

като мен със сигурност ще обърка
наименованията им.
Оранжериите са от 2004 г.,
тогава семейството решава да се
занимава с цветя. Купуват семена,
качествени, професионални, а не
любителски и така полека-лека
цветята се увеличават. Насочили

са се към цветя, които издържат
на слънце и отговарят на климатичните условия при нас. „И аз купих
теменужки, казва ми една позната
- едни едри на картинката, а не
станаха такива, споделя Елисавета.
Обяснявам на всички, че между
любителските и професионалните
семена има голяма разлика, както
в цената, както в качеството. Някои
ме разбират, други – не.”
Засега предпочитанията на хората са за горецитираните видове
плюс каскадните цветя, мушкато,
копривка, циганчета. Пазарът им е
главно в Силистра, Русе, Исперих,
Разград.
„Мога да кажа, че мъжете също
много харесват цветя и просто
имат вкус към красивото, казва
Елисавета базирайки се опита
си на пазара за цветя. Страхотни
цветя избират, докато ние жените
сме малко по-колебливи. Моето
впечатление е, че и мъжете започнаха да купуват цветя, докато
преди основно жените вършеха
тази работа.”
И като сме заговорили за мъже

Община Тутракан напомня на всички жители и гости на общината, че:
- съгласно чл. 4, т. 8 от Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан: „За осигуряване на условията за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява:
писането, драскането, рисуването, замърсяването и поставянето на обяви, реклами, плакати, афиши, некролози, брошури и диплянки върху: автобусните спирки
и прилежащите съоръжения към тях, стълбовете, дърветата, по стените на
сградите и по оградите; по витрините и по търговските площи на общинските
фирми и учреждения без разрешение на съответния собственик, управител или
изпълнителен директор.”;
- съгласно чл. 32 от Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан: „В парковете,
зелените площи и уличните насаждения се забранява:
1. Умишлено унищожаване на растителността;
2. Късане на цветя и чупенето на клони;
3. Разместването на пейките;
4. Замърсяване с битови и строителни отпадъци;
5. Хвърлянето на хартии, угарки, семки;
6. Повреждане на настилката на алеите;
7. Преминаването и паркирането на коли, велосипеди, каруци и др.;
8. Пашуване и отглеждане на животни;
9. Паленето на огън;
10. Складиране на дърва, въглища, строителни материали и др.;
11. Ограждане на терени за лично ползване;
12. Разкопаване на зелените площи;
13. Откъртване и чупене на кошчетата за смет.”.

При нарушение на горепосочените разпоредби съгласно чл. 35, ал. 2
от същата наредба се налагат глоби в размер от 80 до 250 лв.

(не се усмихвайте!), насочвам се
към млад мъж, който не се впечатлява особено от репортерския
диктофон и полива цветята. Това
е синът на Елисавета – Анатоли.
Край него са съпругата му Маргарита и дъщеричката им Антония.
Всички те заедно отглеждат тази
цветна красота.
Първосигналието ме кара да
питам защо един мъж се е хванал
с цветята, с отглеждането им. А отговорът е мъжки: „По наследство!”
Навремето дядото на Анатоли е
отглеждал домати в оранжериите, а новото поколение просто
е сменило интереса. „Ние пък
сме запалени по цветята и от там
тръгна всичко, стана професия.”
Анатоли признава, че е имало
време, когато е бил леко притеснен, когато на пазара мъже избират цветя. Личното му наблюдение
е, че „винаги избират най-хубавите
и винаги знаят кое цвете става и
кое – не”.
Не пропускам да питам какъв
е интересът на тутраканци към
цветята и отговорът е категоричен: цветен латински не е за лаици като се грижат за красивото около нас,
„Тези, които обичат цветя са тук, мен, но затова пък можем да апло- да ни учат, че има нещо различно в
при мен. Редовно, всяка година си дираме амбицията на тези хора да сивото понякога ежедневие.
купуват. Които не обичат, тях не ги
интересува.”
Време е да си тръгвам от тази
цветна феерия и вие, които четете
тези редове, знайте, че не споменах наименованията на всички цветя, които са в дома на Елисавета,
Анатоли и Маргарита. Сложният
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Тутраканци искат по-чист и уреден град
от стр. 3 зацветяват тротоарите и градинките пред домовете и блоковете
автобусите за Силистра, Русе, Со- си. Желанието на гражданите е
фия и други да могат да се качват да се осигурява извозването на
пътници.
растителните отпадъци, които се
Направено бе предложение получават при почистването и
талоните, с които пътуват всички поддържането на тези площи.
жители над 70-годишна възраст,
Подадени бяха и сигнали за
част от цената, на които Община дървета, чиито клони опират елекТутракан покрива, да не бъдат ме- трическите жици и са потенциална
сечни, а да важат до използването опасност за хората и сградите.
на броя на пътувания, за които е По въпросите за залесяването на
заплатено.
града и опазването на дърветата,
На всички присъстващи бе раз- гражданите изказаха мнение, че
яснен въпросът за собствеността това е отговорност на Общината,
и грижата за междублоковоте но и на обществото, което трябва
пространства. Според Наредба да проявява гражданска мисъл
№ 1 те са общинска собственост, и инициатива. Липсата на такава
но тъй като са прилежащи към някои тутраканци показаха неотжилищните блокови терени, жи- давна - като изскубаха посадените
телите също имат ангажимент теменужки от тротоарните саксии
по поддържане на чистотата на в града.
тези пространства. И не един са
Да се спре нерегламентираното
примерите на тутраканци, които поставяне на различни рекламни

материали, листовки, некролози
и други настояха гражданите.
Това е забранено и в Наредба №1
и подлежи на санкции. По този
въпрос Веселин Ташев отговори,
че се връчват предсписания на
всички, които нарушават Наредбата. А регламентираните места в
града се увеличиха с поставянето
на нови табла, които граждани,
организации и фирми могат да
използват. Те се намират в района
на „Възход”-ите, „Жабешкия гьол”,
Стара и Нова автогара, „Текето”,
Бирарията по ул.”Силистра”, Бялата къща по ул.”Ана Вентура”.
Неприятното си впечатление от
люспите от слънчоглед и други
боклуци, изхвърлени между пейките и по алеите в градските паркове,
споделиха също присъствалите
граждани на срещата. Факт е, че
всеки ден работниците по чистотата метат тези места. Факт е и че

след тях има кой да хвърли бок- и отговорност.
лука си не в близкото кошче, а на
Община Тутракан се бори и с
земята, което съответно е пример нерегламентираните сметища,
на липса на гражданско съзнание които и по настоящем са сериозен

Национален маратон на четенето
от стр. 4 от различни населени
изложба, презентираше се места, различни етнофилм за страните-членки си и възраст, но това
на ЕС. А участниците раз- още повече ги обедини
казаха за първите страни и сплоти и направи викизградили европейския дом, торината прекрасна. За
за символите, показаха на своя огромен труд и
картата къде се намират знания те бяха наградестраните-членки, нарисуваха ни с книги осигурени от
знамето и написаха послание Евроцентър Русе поръдо всички деца. Ученици с ръ- чани в Брюксел, книга и
ководител Румяна Статева рекламни материали на
изпълниха химна на ЕС „Ода програмата „Глоб@лни
на радостта” от Лудвиг библиотеки България” и
ван Бетховен, за което ние, грамота за участие. В
библиотекарите Стефка края на този прекрасен
Капинчева, Радка Стефанова маратон на четенето деи Стефка Василева искрено цата поставиха своите
й благодарим - за участието рисунки с посланията си в
другите страни.
на нейните възпитаници и бутилка и под звуците на
песента „Тих бял Дунав” тя
Този маратон на четенетяхното изпълнение.
Вълнението на всички деца отплава по голямата река, то ни даде възможност за
беше огромно - всички бяха за да стигне до децата от съвместна работа на библи-

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

ЗАПОВЕД
№ 672/09.04.2012 г.

отеките, детските градини
и училищата за насърчаване
на четенето и популяризиране на детската книга.

Ловците избраха ново ръководство
от стр. 1
ловджийки са 5, а билет за
риболов са взели 10 жени.
При пролетна таксация`2011 е установено, че
запасите от дива свиня и
благороден елен са достигнали стопански целевите
си стойности, затова и
през годината този дивеч
е бил планиран за ползване.
Запасите от сърна обаче
все още са под допустимия
минимум.
Пролетните запаси от
заек са с 1631 бр. под допустимите, с изключение на
териториите на ловните
дружинки в Старо село и
Цар Самуил, същото е положението и с яребицата.
ЛРД „Сокол” е осигурило зимното подхранване на нието на Програмата за
надзор и ерадикация е прои необходимите фуражи за дивеча.
Във връзка с изпълне- ведена трикратна ваксинационна кампания с по две
залагания на орална ваксина
за дивите свине срещу
класическа чума във всички
ловностопански райони на
сдружението. Проведена
е и двукратна ваксинация
срещу бяс по лисиците.
По линията „Опазване и
охрана на дивеча” са съставени 38 констативни
протоколи. Извършените
проверки констатират незаконно ловуване на 4 лица
с кучета обучени да улавят
живи диви свине, незаконно ловуване на ловец от
ЛРД-Нова Черна, незаконно
пашуване на полудиви праКомисията
сета в района на ЛРД – Запо избора

проблем. В резултат на общите
усилия на администрацията и
гражданите те намаляват, макар
и бавно, с всяка следваща година.

фирово, намерени са общо
4 кожи на убити и одрани
благородни елени.
През миналата година е
допуснато едно нараняване
на ловец по време на групов
лов на фазана в ЛРД „Тутракан-2”.
На събранието ловците
приеха и своя Програма за
работа през настоящата
2012 г.
Обикновено, стане ли
дума за лов и риболов веднага се припява „И ловец
съм, и рибар съм…”. И
тутраканските ловци я
споменават, ей така, за настроение…, защото ловът
и риболовът са вид релаксация, но и ангажименти, за
които се говори на подобни
събрания.

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 10.05.2012 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 17.04.2012 г. до
16.00 ч. на 09.05.2012 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 17.05.2012 г. 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 11.05.2012 г. до 16.00 ч. на 16.05.2012 г.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър Стефанов/
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Общинско сдружение за туризъм - Тутракан
До Колоездачните клубове и
Приятели на велоспорта

ПОКАНА
Общинско сдружение за туризъм – Тутракан (ОСТТутракан) ще активира през летния сезон на 2012 г.
велоалеите (част от Дунавския веломаршрут) между
Тутракан – Силистра и обратно към Тутракан чрез
организиране на периодични велопреходи. Маршрутите
са изградени и обозначени с указателни табели.
На 5 май 2012 г., събота, ще стартираме в 10.00 часа
от Дунавския парк в гр. Тутракан покрай река Дунав в
посока село Дунавци, където ще ни очаква екипът на
ОСТ – Тутракан с освежаващи напитки.
След това поемаме обратно към Дунавския парк в
Тутракан. Там е предвидено приятно разпускане на
зелено с прясна риба и наденички на барбекю.
Дължината на маршрута е 30 км. Край на мероприятието – 16.00 часа.
ОСТ – Тутракан организира през тази година редица
мероприятия в града и околностите с цел насърчаване
на екологичния туризъм. Голямо значение отдаваме
именно на привличането на възможно повече приятели
на велоспорта и природата. Регионът на Тутракан е
богат на културно-исторически и природни забележителности.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

До Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, торф, препарати, торове
За справки: 0866 60 079

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински консумативи, помощно-тенически средства, ортези и др.

Търсете в сградата на
Болницата до Лабораторията
За справки: 0893 93 90 93

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

ВРЕМЕТО
В петък над Западна България ще е предимно слънчево. Повече облаци ще има над Централна и Източна
България и на места там ще превали.
През нощта срещу събота ще превали в югоизточните райони и Родопите. Вятърът ще се ориентира
от североизток и ще е до умерен. Максимални температури между 21 и 26°.
Предимно слънчево ще е времето през почивните
дни: преобладаващи максимални температури между
22 и 27°, а в началото на следващата седмица и малко
по-високи.
В събота и неделя над планинските райони в часовете около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще
превали, а в понеделник и вторник вероятността
за превалявания, дори и в планините е малка.
В сряда се очаква от североизток да проникне похладен въздух, да има повече облаци и на места да
превали.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА
www.weather.bg

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Ще се радваме да Ви посрещнем!

65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”,
"Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - Горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Екип на ОСТ - Тутракан

Сканди

Място за
вашата
обява
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там, край реката...

Концерт-бенефис:

божана + боряна + даринка
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„Членъ 223” или
„забравеният” Ст. Л. Костов

Н

Любен Драгнев дари полилей
за новия храм в с. Белица

П

равославният храм в с. Белица, по който се извършват последни довършителни дейности се сдоби с
нов полилей.
„Дарението на стойност 4 500 лв. е от тутраканския
предприемач Любен Драгнев, информира кметът на селото Костадин Манев. Полилеят вече е поставен, сега
се изработват иконостаса, иконите и владишкия трон”.
Новата църква в центъра на селото ще се нарича „Св.
Дух”. На този православен празник, на 4 юни, е и сборът
на селото.
“ТГ”

Честит рожден ден
и да почерпят:

27 април – Мехмед ЮМЕР, Кмет на с. Цар Самуил
1 май – Мая ИВАНОВА, гр. Варна, бивш журналист от в. „Тутракански
27 април – Георги НАЧЕВ, бивш разпространител на в. „Тутракански глас” глас”
29 април – Маргарита КОСУЛИЕВА, гл. експерт „МП”, Община Тутракан
1 май – Радостина СТЕФАНОВА, 11б клас, СОУ „Йордан Йовков”
29 април – Станимира КОСУЛИЕВА, Гл. спец. „Местни приходи”,
2 май – Николинка ГАНЕВА, Директор на Д”Финанси, счетоводство
Община Тутракан
и бюджет”
30 април – Нехат ЕБАЗЕР, Кмет на с. Нова Черна
2 май – Кристина ДЕНЕВА, 11б клас, СОУ „Йордан Йовков”

СМЯХ
Само в нашата страна може да се чуе следния диалог:
- Здравей, какво правиш?
- Нищо, на работа съм.

- Докторе, кое е по-значимо - прекрасния ми ум или съвършеното
ми тяло?
- Чувството ти за хумор - отговори ми той...

Футболист на Барселона се превива на терена. Съдията отива при
По-добре да плачеш при психолога, отколкото да се смееш при
него и го пита: - Лекар ли да извикам или театрален критик?
психиатъра...
- Каква е разликата между долара и рублата?
- Ами, доларът е обезпечен със злато, а рублата - с танкове.

цивилизация”. Но интересно защо
същите проблеми, същите мераци
и мечти тресат българина и не му
дават покой и днес. Притиснати от
недоимъка, героите всячески се
стремят да се измъкнат от нищетата и да заживеят по-нашироко.
Постоянно чертаят къде реални,
къде невъзможни планове за
забогатяване, впускат се в авантюристични начинания, които будят
умиление, защото всеки може да
припознае в тях себе си.
И тогава киното /както днес твсериалите/ е завъртяло главите на
женското население, а плановете
за голям бизнес владеят умовете
на всички мъже. Ученичките мечтаят да бъдат кинозвезди, а домакините - за романтични преживявания. В същото време мъжката
част от семейството крои планове
да напълни Европа с шарани. Как
се печелят лесни пари с адвокатски
хватки и как се прави голям бизнес
с лисици. Такива и други напълно
реални смешни и тъжни истории
изпълват спектакъла „Членъ 223”.
Людмила ГАНЧЕВА
Видео и повече информация:
http://dt-targovishte.com/
Към снимката: Веселин Цанев и
Елена Кънева в сцена от спектакъла
„Членъ 223” на Драматичен театър
- Търговище

СУДОКУ

Любов и музика – това е океан от емоция, тъга и радост.Това е шепот на сърцето, това е магия!
Общински център за извънучилищни дейности – град Тутракан ви обещава час и половина
необикновено музикално приключение в света на песента и танца!
Заповядайте на 4 май 2012 г. (петък) от 18:00 часа в зала Читалище!

а 14 май от 18.00
ч. Драматичен
театър – Търговище ще представи пред
жителите на Тутракан
спектакъла „Членъ 223”
по Ст. Л. Костов. Пиесата
е почти непозната на
театроманите.
Участват звездите на сатирата Елена Кънева и Веселин Цанев, Грета Неделчева,
Петър Петров, Ивана Стоянова, Мартин Властанов,
Маргарита Маркова.
Режисьорът Александър Илинденов я поставя
за втори път с амбицията да й бъде отредено
заслужено място в репертоара на българския
театър. Първата постановка в продължение на
три сезона и при пълни
салони не слиза от афиша на
Варненския драматичен театър.
Новото представление дава друг,
различен прочит на пиесата, направена е различна адаптация, с
повече динамика и съвременни
препратки. Така една незаслужено забравена българска пиеса,
изтупана от пепелта на времето
и отминалите епохи, се връща за
нов живот и ярко се вписва в комерсиалното ни съвремие. Стелекостовският умилителен присмех
над националните ни недостатъци
стига до безжалостен сарказъм,
бичувайки парвенюшките амбиции, породени от балканската ни
народопсихология.
Не е особено ясно защо точно
„Големанов”, „Вражалец”, „ Женско зарство” от творчеството на
Ст. Л. Костов са обект на дългогодишната и навярно вечна любов на
българските режисьори, актьори,
а от там и на зрителите. А „Членъ
223” дори не е преиздавана от 1931
г. до сега. Познавачите на автора
ще открият в нея същия свеж хумор и добронамерен присмех над
типичните български и балкански
черти. Можем да я определим
като един по-различен, по-злободневен за началото на миналия
век вариант на „Криворазбраната

Войник при психиатър. Психиатърът чертае разни фигури и пита
войника какво вижда. - Гола жена! - казва войникът.
Психиатърът рисува триъгълник:
- Не ти ли прави впечатление, че днешните младежи се страхуват
- Гола жена! - казва войникът.
да се женят?
Психиатърът рисува квадрат:
- Така е. Ние бяхме съвсем други. Аз, например, въобще не знаех
- Гола жена! - казва войникът.
какво е това страх, преди да се оженя...
- А бе, човек, ти имаш компулсивно психосексуално разстройство.
Ти си развратник!
Разтревожена жена влиза в Полицията.
- А, да, бе! Аз съм бил развратник, а кой ми рисува досега голи жени?
- Току-що в тролея ми откраднаха всичките пари!
- Успокойте се и разкажете как се случи
Момиче отива да се изповяда на свещеника:
- До мен седна млад и симпатичен господин и предположих, че е с
- Отче, съгреших.
добри намерения.
- Знам, чедо мое. Приятели сме във Facebook и видях всички снимки
- Къде бяха парите Ви?
и постове на стената ти.
- В пазвата...
- Какво да направя, за да ми се опростят греховете?
- Дай like на страниците на 10 манастира и греховете ти ще бъдат
Попитах психиатъра си:
опростени!

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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