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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 40

Година LI

24 - 30 октомври 2013 г.

Зъболекарски Оскар за д-р Юрий Василев
утраканският стоматолог д-р Юрий
Василев, управител и собственик
на "Дентален и естетичен център
д-р Василев", е най-добрият "Мениджър
на дентален кабинет" в България, стана ясно на церемонията по връчване на
зъболекарските Оскари за 2013 г.
Юбилейното - пето издание на Националния конкурс "Мениджър на дентална
практика", събра рекорден брой участници
- 12 дентални практики и 4 зъботехнически
лаборатории от Асеновград, Варна, Враца,
Пловдив, Плевен, София, Тутракан, Хасково
и Шумен.
Те се състезаваха в три основни категории – Мениджър на дентална клиника, Мениджър на дентален кабинет и Мениджър
на зъботехническа лаборатория.
Целта на конкурса е да отличи професионалисти, които имат успешни практики
и прилагат принципите на съвременния
мениджмънт.
на стр. 2
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Главиница празнува!
Ц
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɹɥɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɢɡɩɴɫɬɪɟɧɚ ɫ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɢ
ɫɩɨɪɬɧɢɩɪɨɹɜɢɫɴɩɴɬɫɬɜɚɛɢɬɢɟɬɨɧɚɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɇɚɱɚɥɨɬɨ ɛɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨ
ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹ ɦɨɬɨɤɪɨɫ
ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɩɨɫɥɟɞɜɚɧ
ɨɬ ɢɡɥɨɠɛɚɬɚ ÄȾɚɪɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɚɬɚ ɡɟɦɹ´ ɢ ɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ÄɈɬ
ɬɭɤ ± ɨɬ ɬɚɦ´ ɩɨ ɑɭɞɨɦɢɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɨɬ ɬɟɚɬɪɚɥɟɧ
ɫɴɫɬɚɜ ÄȻɨɪɢɫ ɂɥɢɟɜ´ ɩɪɢ
ɇɑÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ´ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɟɰɚɬɚ ɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɨɬ
ɧɚɱɚɥɧɢɹɤɭɪɫɧɚɋɈɍÄȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ´ ɢ ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɪɢɫɭɧɤɚ ɧɚ ɬɟɦɚ ÄȺɡ ɨɛɢɱɚɦ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ´ɢÄɉɚɪɚɞɧɚɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟ´
ɋɩɨɪɬɧɚɬɚɱɚɫɬɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɨɫɜɟɧɮɭɬɛɨɥɧɚɦɚɥɤɢ

ɜɪɚɬɢɱɤɢɜɤɥɸɱɜɚɢɮɭɬɛɨɥɧɢɫɪɟɳɢɦɟɠɞɭɨɬɛɨɪɢɬɟɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ ɜ
ɫɴɛɨɬɚɨɤɬɨɦɜɪɢɇɚɱɚɥɧɢɹɬɫɢɝɧɚɥɡɚɦɚɱɚɧɚɸɧɨɲɢɬɟɳɟɛɴɞɟɞɚɞɟɧɜ
ɱɚɫɚɚɧɚɦɴɠɟɬɟ±ɜ
ɱɚɫɚɧɚɝɪɚɞɫɤɢɹɫɬɚɞɢɨɧ
ɂɡɜɴɧɪɟɞɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɳɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ
Ɍɨɳɟɛɴɞɟɜɞɜɟɱɚɫɬɢ±ɪɚɛɨɬɧɚɢɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɚ
ȼɩɴɪɜɚɬɚɱɚɫɬɩɪɟɞɫɬɨɢɡɚ
ɛɴɞɚɬɢɡɛɪɚɧɢɫɴɞɟɛɧɢɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢɫɦɚɧɞɚɬɝ
ɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚ ɞɨɤɥɚɞɧɚ
ɡɚɩɢɫɤɚ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɡɚ
ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɜɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ Ɉɍ Äɂɜɚɧ
ȼɚɡɨɜ´ ɜ ɫ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɡɚ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɋɨɰɢɚɥɟɧ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɧ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɞɟɰɚ
ɜɧɟɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɍɴɪɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɳɟ
ɛɴɞɟɩɨɫɜɟɬɟɧɚɧɚɉɪɚɡɧɢɤɚ

Не забравяйте!

Преминаваме към зимно
часово време!
Към зимно часово време
се минава в последната
неделя на месец октомври,
когато в 04:00 часа часовниците се преместват с 1
час назад.
Тази година към зимно
време се преминава на
27.10.2013.

Уважаеми
съграждани,
Приемете нашите искрени
поздрави по случай
Празника на град Главиница
– 26 октомври, Димитровден!
Това е празник, чрез който
се съхранява широтата на
душевността и богатството на
нравствените ценности, запазили се в дни на радост и тъга,
на надежда, на труд и познание. Нека бъдем достойни
пазители и продължители на традициите и изконните
български добродетели, единни и мъдри при решаване на
проблемите на града и общината.
Нека със съвместни усилия Главиница да продължи да
се развива като привлекателно място за живот,
работа и отдих!
Пожелаваме на всеки празнично настроение, а градът
ни да пребъде за идните поколения!

Честит празник
и на всички именници!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Д-р Себахтин ХАЛИД,
Председател на ОбС-Главиница
ɢɳɟɡɚɜɴɪɲɢɫɤɨɤɬɟɣɥ
ɇɚɜɪɴɯȾɢɦɢɬɪɨɜɞɟɧ±
ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɹ
ɯɪɚɦ Äɋɜ Ⱦɢɦɢɬɴɪ´ ɨɬ 
ɱɚɫɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɬɫɥɭɠɟɧɚ
ɋɜɟɬɚɁɥɚɬɨɭɫɬɨɜɚɥɢɬɭɪɝɢɹ
ɩɨɫɥɭɱɚɣɯɪɚɦɨɜɢɹɩɪɚɡɧɢɤ
ɢɜɨɞɨɫɜɟɬɡɚɡɞɪɚɜɟɢɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟɚɜɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢɬɟ

ɱɚɫɨɜɟ  ɨɬ  ɱɚɫɚ ɳɟ
ɡɚɩɨɱɧɟ ɩɪɚɡɧɢɱɧɨ ɜɟɫɟɥɢɟ
ɫɭɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚɬɚɧɰɨɜɚɮɨɪɦɚɰɢɹ ÄȾɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ´
ɜɨɤɚɥɧɚ ɝɪɭɩɚ Äɋɟɜɟɪɢɧɢ´ ɢ
ɞɟɬɫɤɢɨɪɤɟɫɬɴɪɨɬɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨɱɢɬɚɥɢɳɟɚɫɴɳɨɢɆɚɪɢɹɢɆɚɝɞɚɥɟɧɚɎɢɥɚɬɨɜɢ
ɑɟɫɬɢɬɩɪɚɡɧɢɤ

Политическа буря в чаша вода или
амбицията на младостта подхранвана
партийно
Калина ГРЪНЧАРОВА
омунистите по-активни от социалистите в „борбата” им срещу „класовия враг” ГЕРБ се оказа преди
седмица време на т.нар „пресконференция” дадена
в Тутракан от Кристиян Калчев, секретар на младежките организации към ЦК на Комунистическата партия
на България (КПБ).
Калчев е на 21 години, завършил СОУ „Йордан Йовков”,
а сега студент по Философия в СУ ”Климент Охридски”.
Готви се да замине за столицата на Виетнам – Ханой,
за да продължи там следването си по международни
икономически отношения и дипломация „на издръжка на
приемащата страна”.
Той е "щастливец със служебна карта за парламента",
т.е - съветник на народен представител.
на стр. 3

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2014
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.
В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Кметове демонстрираха
кулинарни умения на фестивала
"Житената питка"

К

ɄɪɢɫɬɢɹɧɄȺɅɑȿȼɩɨɜɪɟɦɟɧɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ
ɜɄɥɭɛɚɧɚȻɋɉɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɧɚɫɬɪhhh

2

ОБЩИНА

НОВИНИ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
Учредителна сбирка на Ученически парламент ще се състои днес
- 24 октомври (четвъртък), в Тутракан. Предстои да бъде избрано
ръководство, както и набелязани конкретни инициативи за работа.
Началото на учредяването е от 15:00 часа в залата на Общинския
съвет.
НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ШЕЙХ БЕДРЕДДИН”
17-то издание на Националния поход „По стъпките на шейх Бедреддин” се очертава да бъде изключително с академичен характер.
Той няма да се проведе по традиционния маршрут из Лудогорието,
а в столицата София.
Предварителната програма сочи, че на 1 ноември походат ще бъде
открит в новата конферентна зала на Ректората на СУ „Климент Охридски” с лекция от проф. Христо Матанов – „Времето на Бедреддин,
Османската империя и състоянието на Балканите в началото на XV
век”, последвана от лекцията на проф. Пламен Митев „Българските
будители в епохата на Възраждането”.
Предвидени са още посещения на Градската художествена галерия, Археологическия музей, изложба-ретроспекция на Любен
Димитров и Националния исторически музей.
Организатори на похода са КПД „Родно Лудогорие”, образователното министерство, СУ „Климент Охридски” и общините Силистра,
Дулово, Исперих и Разград.
НАП УВЕДОМЯВА С ИМЕЙЛ ЗА ПЛАЩАНИЯ
НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания,
които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. С новата
електронна услуга на приходната агенция се дава възможност клиентите й да получават по-пълна информация за функционирането на
единната сметка, като проследяват всички плащания, които правят
за данъци и осигурителни вноски. Е-услугата е напълно безплатна,
а от пускането й до сега са изпратени общо 272 000 електронни
съобщения.
Услугата предвижда имейли да получават всички физически
и юридически лица, които ползват електронните услуги на НАП
с електронен подпис и имат достъп до данъчно-осигурителна
информация. Новата е-услуга могат да ползват и тези, които имат
персонален идентификационен код (ПИК) и са посочили е-адрес
за кореспонденция.
Притежателите на ПИК не само получават съобщения за направените от тях плащания, но могат да направят и електронна справка
в сайта на НАП за всичките си задължения и плащания. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава
достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от
различни държавни органи и изпратени за принудително събиране
от НАП, допълват от приходното ведомство.
ФУТБОЛ
След изиграния 10-ти кръг на първенството в Североизточна
„В” футболна група, отборът на Белица заема девето място във
временното класиране с 14 точки. ФК „Белица” загуби като гост
от Тервел с 0:1.
В следващия кръг – на 27 октомври, те ще домакинстват среща
на свой терен с ФК „Светкавица” (Търговище).
КРИМИНАЛЕ
На 17.10.2013 г. в село Черногор, община Главиница е установено, че 56-годишният П.Н. от същото село в стопанска постройка е
държал акцизни стоки - цигари без бандерол. Води се разследване.
40-годишният Д.Г. е засечен да управлява лек автомобил „Ланча”
с контролни табели, издадени за друго МПС. Проверката е извършена на 21 октомври в района на Старо село. Образувано е досъдебно
производство.

Зъболекарски Оскар
за д-р Юрий Василев
от стр. 1
Един от основните критерии, по които се оценяват
кандидатите е наличието
на комфорт и нова лечебна
среда.
Организатори са професионалното издание на българските зъболекари „Стоматологичен свят”, Асоциацията
на денталните дилъри и
Асоциацията на денталните мениджъри. Конкурсът
се подкрепя от Българския
зъболекарски съюз, Съюзът
на зъботехниците и Сдружението на българските
зъболекари.
Носителите на зъболекарските Оскари за 2013 г.
бяха обявени на церемония в
Новотел Пловдив в присъствието на 250 представители
на денталното съсловие у
нас точно в деня на Св. Иван
Рилски, който се отбелязва
и като Ден на българския
лекар.

"Факт е, че и в малките, а
не само в големите градове,
се инвестира в качествено
здравеопазване и нови технологии", посочи д-р Венета
Павлова, председател на
журито и на Асоциацията
на денталните мениджъри
в България. А Сергей Пенов,
инициатор на конкурса и гл.
редактор на вестник "Стоматологичен свят" сподели
своите оптимистични впечатления от посещенията
в практиките: "Променена
е лечебната среда, особено
за малките пациенти - има
кабинети с интериор специално за тях."
Само преди месец - на 21
септември, д-р Юрий Василев получи и още една национална награда от Асоциацията на обществените фондации в България - Дарител
на годината на Обществен
дарителски фонд-Тутракан.
“ТГ”

24 -30.10.2013 г.

Институциите са готови да посрещнат
зимните предизвикателства

в общинската администрация в Тутракан.
В срещата ръководена от
зам.-кмета Милен Маринов
участваха представители

на Енерго Про, ВиК, МБАЛТутракан, Пътно управление, Пожарната, Полицията,
кметовете на населените
места в общината.

Уточнени са координатите, как ще се извършва комуникацията при бедствено
положение, местата за паркиране и нощувка при обилни
снеговалежи, превозването
на болни за хемодиализа,
зимното поддържане на пътищата, опесъчаване и др.
Процедурата за избор на
фирма-изпълнител за снегопочистване на градските
улици вече е проведена, в
скоро време се очаква комисията да излезе с решение.
Поддържането на междуселищните пътища е в ръцете
на техниката на земеделски
кооперации и частни производители.
Институциите са готови
за зимата, стана ясно на
срещата, на която бе актуализиран и списъкът със
състава на Щаба за изпълнение на общинския план за
защита на населението при
бедствия.
Актуалната информация
за готовността на посрещане на зимата ще бъде
докладвана и в областната
администрация.

от стр. 1 ɬɨɱɤɢɜɫɥɟɞɧɢɹɪɟɞ
ɬɁɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɜɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɬɉɪɨɛɥɟɦɢɧɚɪɚɛɨɬɧɢɰɢ
ɜɪɚɡɥɢɱɧɢɱɚɫɬɧɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɬɚɜɚɞɭɦɚɡɚɧɟɢɡɩɥɚɬɟɧɢ ɡɚɩɥɚɬɢ ɡɚɤɥɸɱɜɚɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɩɪɢɧɭɠɞɚɜɚɧɟɡɚ
ɩɭɫɤɚɧɟɧɚɦɨɥɛɢɡɚɧɟɩɥɚɬɟɧ
ɨɬɩɭɫɤɢɞɪ
ɬ ȿɤɨɥɨɝɢɱɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢ ɨɬ ɡɚɤɨɧɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ  ɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟ ɧɚ
ɨɫɬɚɬɴɱɧɚ ɫɭɪɨɜɚɬɤɚ ɩɪɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ ɤɚɲɤɚɜɚɥ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɬ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɢ ɢ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɫ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢ
ɩɟɫɬɢɰɢɞɢ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɦɨɪ ɩɨ
ɩɱɟɥɧɢɬɟɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɬ ɉɨɥɢɬɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɜ ɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɱɪɟɡ ɝɪɭɛɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɧɚɦɟɫɚɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚ
ɉɉȽȿɊȻ
ȼ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɰɢɪɤɴɬ ɛɟɲɟ
ɩɴɥɟɧɢɨɱɚɤɜɚɧ´±ɬɨɜɚɧɚɩɢɫɚ Ʉɪɢɫɬɢɹɧ Ʉɚɥɱɟɜ ɤɚɬɨ
ɫɬɚɬɭɫ ɜɴɜ Ɏɟɣɫɛɭɤ ɫɥɟɞ
ɡɥɨɩɨɥɭɱɧɚɬɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ
Äɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ´
Ɍɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɨ ɫɟ ɩɪɢɞɴɪɠɚɤɴɦɱɟɬɢɪɢɬɟɬɟɦɢɧɨ
ɡɚ ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɧɢɤɚɤɴɜ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɩɨɬɹɯɤɚɬɨɢɡɤɥɸɱɢɦ
ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹɬɚɧɚɬɴɪɝɨɜɫɤɨɬɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨÄɄɨɦɭɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ɢ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ÄȻɄɋ´ ɤɨɢɬɨ
ɜɫɟɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɧɚɦɟɪɢ ɜ ɫɚɣɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɹ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
Ʉɚɬɨɩɪɟɦɢɧɟɦɤɪɚɣɩɨɨɜɟɯɬɹɥɚɬɚ ɩɚɪɬɢɣɧɚ ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɜ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɫɬɢɝɚɦɟɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟɩɪɨɛɥɟɦɢɂɭɬɨɱɧɟɧɢɟɬɨ ɱɟ ɩɪɟɡ ɰɹɥɨɬɨ ɧɚ ɜɪɟɦɟ
ɧɚɫɪɟɳɚɬɚɧɚɣɱɟɫɬɨɫɩɨɦɟɧɚɜɚɧɚɬɚ ɞɭɦɢɱɤɚ ɜɫɴɳɧɨɫɬ
ɛɟ ɚɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚɬɚ ÄȽȿɊȻ´
ɉɨɪɚɞɢ ɬɚɡɢ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨ ɝɨɥɹɦɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɥɢɬɟ
ɨɫɬɚɧɚɯɚ ɫ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɱɟ
ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɬɟ ɫɚ ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɢ
ɜɴɜ ɜɪɚɠɞɚɬɚ ɫɢ ɫ ɦɟɫɬɧɢɬɟ

ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɨɬȽȿɊȻ
ɉɨɩɴɪɜɚɬɚɬɟɦɚ±ɡɚɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɢɞɟ ɪɟɱ ɨɫɧɨɜɧɨ ɡɚ ɮɚɤɬɚɱɟɡɚɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɧɨɜɨɬɨ
ɨɛɳɢɧɫɤɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟÄȻɄɋ´
ɛɢɥɚɧɚɡɧɚɱɟɧɚȽɚɥɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɱɥɟɧɧɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ȽȿɊȻ ɂ ɱɟ ɮɢɪɦɚɬɚ ɟ ɜ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɚ ɢɦɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɜÄɧɟɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɨ
ɜɫɟɨɳɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ´ɚɤɨɧɟ
ɦɟɥɴɠɟɩɚɦɟɬɬɚɫɴɫɡɚɩɥɚɬɚ ɪɚɜɧɚ ɧɚ  ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ
ɡɚɩɥɚɬɢ Ɍɨɜɚ ɟ ɩɪɨɛɥɟɦɴɬ
Ɍɨɣɢɧɮɨɪɦɢɪɚɱɟɡɚɫɥɭɱɚɹ
ɳɟ ɭɜɟɞɨɦɢ ɧɚɪɨɞɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɧɚɩɪɚɜɢ
ɩɢɬɚɧɟɩɨɜɪɟɦɟɧɚɩɟɬɴɱɧɢɹ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɟɧɤɨɧɬɪɨɥ
ɉɨɜɬɨɪɚɬɚɬɟɦɚɄɪɢɫɬɢɹɧ
Ʉɚɥɱɟɜ ɜɢɡɢɪɚ ɮɢɪɦɚ ÄɅɟɨɩɚɪɞ´ɜɤɨɹɬɨɲɢɜɚɱɤɢɬɟɛɢɥɢ
ɡɚɤɥɸɱɜɚɧɢɩɪɢɧɭɠɞɚɜɚɧɢɞɚ
ɩɨɞɚɜɚɬ ɦɨɥɛɢ ɡɚ ɧɟɩɥɚɬɟɧ
ɨɬɩɭɫɤ ɚ ɜ ɈɉɄ ÄȾɭɧɚɜ´ ɨɬ
ɞɜɟɝɨɞɢɧɢɧɚɪɚɛɨɬɟɳɢɬɟɫɟ
ɞɚɜɚɥɢ ɫɚɦɨ ɚɜɚɧɫɢ Ʉɚɥɱɟɜ
ɭɬɨɱɧɢ ɱɟ ɢɦɚ ɩɨɞɚɞɟɧ ɫɢɝɧɚɥɨɬɲɢɜɚɱɤɚɜɂɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ
ɩɨɬɪɭɞɚɢɫɟɨɱɚɤɜɚɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɧɨ ɧɟ ɩɨɬɜɴɪɞɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨɬɨ
ɩɪɟɞɢ ɬɨɜɚ ɜɴɜ Ɏɟɣɫɛɭɤ ɡɚ
Äɬɨɜɚ ɤɚɤ ɩɪɨɜɟɪɹɜɚɳɢɬɟ ɨɬ
ɂɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚɩɨɬɪɭɞɚɜɥɢɡɚɬ
ɢɫɟɨɛɥɢɱɚɬɨɬɝɥɚɜɚɞɨɩɟɬɢ
ɛɟɡ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɪɟɚɥɧɚɬɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ´
Ɂɚ ɈɉɄ ÄȾɭɧɚɜ´ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɇȺɉ

ɉɨ ɬɪɟɬɚɬɚ ɬɟɦɚ ± ɟɤɨɩɪɨɛɥɟɦɢɄɚɥɱɟɜɜɢɡɢɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɦɨɪ ɧɚ ɩɱɟɥɢɬɟ ɜ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɢɡɥɹɬɚɫɭɪɨɜɚɬɤɚɨɬɦɚɧɞɪɚȻɟɥɢɰɚɩɨɩɴɬɹ
ɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɈɫɟɧȼɞɢɫɤɭɫɢɹɬɚɩɨɧɟɹɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɴɬ
ɧɚ ɮɢɪɦɚɬɚ Ⱦɢɦɨ Ⱦɟɧɱɟɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɝɪɚɠɞɚɧɢɨɛɹɫɧɢɯɚɳɨ
ɟ ɬɨ ɫɭɪɨɜɚɬɤɚ ɢ ɩɨɢɫɤɚɯɚ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɞɭɦɢɬɟ Ɂɚ
ɟɤɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɬɚɳɟɛɴɞɟɫɟɡɢɪɚɧɊɂɈɋȼɊɭɫɟɨɬɝɨɜɨɪɢ
ɢɦɄɚɥɱɟɜ
Ɂɧɚɣɧɨ ɟ ɱɟ ɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɧɚɪɟɞ ɫ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɜɥɚɫɬ ɫɚ ɥɸɛɢɦɢ ɬɟɦɢ
ɧɚɄɪɢɫɬɢɹɧɄɚɥɱɟɜɧɟɫɚɦɨ
ɡɚɳɨɬɨ ɟ ɛɢɜɲ ɫɚɦɨɞɟɟɰ ɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɬɨɣ ɨɫɩɨɪɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɬɟ
ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɫɴɞ ɤɨɣɬɨ ɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɥ ɩɪɨɦɹɧɚɬɚ ɜ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɫɥɟɞ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɨɛɳɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɂɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚÄɱɢɬɚɥɢɳɟ´ɛɢɥɚÄɭɡɭɪɩɢɪɚɧɚɨɬ
ȽȿɊȻ´ Ɂɧɚɱɢ ɥɢ ɬɨɜɚ ɱɟ ɜ
ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɟ ɛɢɥɨ ɭɡɭɪɩɢɪɚɧɨ ɨɬ
ɤɨɦɭɧɢɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢ" ɂ
ɡɚɳɨɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟ
ɦɟɫɢɜɬɚɡɢɞɟɣɧɨɫɬɫɟɩɢɬɚɬ
ɞɪɭɝɢɩɪɢɦɟɪɧɨ«
ɉɪɨɱɟɟ«ɬɚɡɢÄɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ´ ɨɬɜɨɪɢ ɩɴɬ ɡɚ ɞɪɭɝɚ
ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ±ɧɚɤɦɟɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɇɚɫɥɟɞɜɚɳɢɹɞɟɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
утинна среща на институциите в началото на зимния сезон
се проведе през седмицата
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Политическа буря в чаша вода или
амбицията на младостта подхранвана партийно
Ʉɪɢɫɬɢɹɧ Ʉɚɥɱɟɜ ɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɟɧɦɥɚɞɱɨɜɟɤ
ɤɨɣɬɨ ɫ ɦɚɥɤɢ ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ ɜ ɩɭɛɥɢɱɧɨɬɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɫɜɨɹɬɚ
ɩɚɪɬɢɹ±ɄɉȻɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Äɉɥɚɧɭɜɚɦ ɜ ɫɪɟɞɚɬɚ ɧɚ
ɞɪɭɝɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɞɚɞɚɦɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɴɡɧɚɦɟɪɹɜɚɦ ɞɚ ɡɚɫɟɝɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɢɬɨ ɧɢɤɨɣ ɞɨ ɬɨɡɢ ɦɨɦɟɧɬ
ɨɮɢɰɢɚɥɧɨ ɧɟ ɢɡɤɚɡɜɚ Ⱥ
ɬɟ ɫɚ ɦɧɨɝɨ ɡɚɩɨɱɜɚɣɤɢ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɬɢɬɟ Ɇȿɋȿɑɇɂ  ɨɬ 
ɥɜ ɧɚ ɲɢɜɚɱɤɢɬɟ ɜ ɝɪɚɞɚ
ɞɨ ɬɨɜɚ ɤɚɤ ɩɪɨɜɟɪɹɜɚɳɢɬɟ ɨɬ ɂɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ ɩɨ ɬɪɭɞɚ
ɜɥɢɡɚɬɢɫɟɨɛɥɢɱɚɬɨɬɝɥɚɜɚ
ɞɨ ɩɟɬɢ ɛɟɡ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɪɟɚɥɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɫ ɤɨɹɬɨ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɬ  ɚ
ɢɦɟɧɧɨɞɚɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɬɡɚɳɨ
ɧɹɤɨɣɫɬɨɢɩɨɢɦɟɫɟɰɚɛɟɡ
ɡɚɩɥɚɬɚ ɓɟ ɨɛɢɤɨɥɹ ɢ ɩɪɟɡ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ  Ʉɚɤ ɫɟ ɬɨɱɚɬ
ɩɚɪɢɨɬɧɟɹ ɬɨɟɫɬɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɧɚɫ  ɇɹɦɚ ɞɚ ɩɪɨɩɭɫɧɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɬɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɤɨɢɬɨɫɚ
ɡɚɫɟɝɧɚɥɢ ɦɧɨɡɢɧɫɬɜɨɬɨ ɨɬ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɜɝɪɚɞɚɢɫɟɥɚɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɉɢɬɚɦ
ɫɟ ɨɛɚɱɟ ɳɟ ɫɟ ɧɚɦɟɪɢ ɥɢ
ɤɨɣ ɞɚ ɨɬɪɚɡɢ ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ
"""´ ± ɬɟɡɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɢ
ɪɚɡɦɢɫɥɢ ɛɹɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ
ɧɚɜɢɪɬɭɚɥɧɚɬɚɩɭɛɥɢɤɚɧɚ
ɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɑɟɬɢɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɬɟɦɢ ɡɚ
ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ ɫɴɳɨ
ɛɹɯɚ ɮɢɤɫɢɪɚɧɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɜ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ
Ɏɟɣɫɛɭɤ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɛɟ
ɞɨɭɬɨɱɧɟɧɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ ɦɨɦɟɧɬ  ɱɟ ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
Ʉɚɥɱɟɜɳɟɞɚɜɚɢɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɜɪɚɧɧɢɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢɱɚɫɨɜɟɧɚ
 ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ± ɜ
ɱɚɫɚɤɚɬɨɩɨɤɚɧɚɬɚɬɭɤ
ɛɟ ɨɬɩɪɚɜɟɧɚ ɢ ɤɴɦ ɜɫɢɱɤɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢ
Äɇɚ ɞɧɟɲɧɚɬɚ ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚɨɤɨɥɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɦɟɞɢɢɇɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯ
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан:

Общинското предприятие „БКС” няма нищо общо
с търговското дружество „Комунални дейности”

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

На 17 октомври кметът на
Тутракан д-р Димитър Стефанов даде пресконференция
по повод отправените обвинения за злоупотреби на
местната власт от Кристиян Калчев от Комунистическата партия на България.
В нея взеха участие Пеню
Пенев от БТА, Галя Георгиева от Радио Мелодия и Милен
Милушев от Радиоцентър
Силистра.
- Злоупотреба на местната власт с назначаването на директор на новото
общинското предприятие
„БКС” е едно от обвиненията на г-н Кристиян Калчев на дадената от него
пресконференция. Какъв е
механизмът на закриване
и откриване на такова
предприятие. Дайте подробности по проблема.
- Всъщност има проблеми, но те са политически,
казвам го най-отговорно.
По простата причина, че в
община Тутракан се случват
добри неща, което досега не
е била точно така.

Ще започна хронологично.
С протокол №20/20.12.2012
г. Общинският съвет взема решение за откриване
на общинско предприятие.
Заедно с това се определя
и предметът на дейност
– сметопочистване, сметоизвозване, поддържане
на мери и пасища, борбата
с бездомните и безстопанствени кучета – съответно
стопанисване на кучкарника,
синята зона, с реда, който
трябва да бъде въведен
във връзка с екологията и
чистотата на града, строително-ремонтни дейности.
На територията на община Тутракан с решение
663/22.07.1998 г. има учредено ЕООД „Комунални дейности”, което досега функционира. При встъпването
ми в длъжност като кмет
през 2011 г. това ЕООД
има загуба от 19 хил.лв., за
2012 г. загубата е 13 хил.лв.
Ограничението, което има
като търговско дружество
е, че то не може да участва
в никакви дейности, без да е

В редакцията на „Тутракански глас” са
получени сигнали във връзка с ликвидацията
на „Комунални дейности” ЕООД. Читатели информираха, че без търг са продадени
(подарени) трактор на ЗК „Дунавец” и кран
на предприемача Димо Денчев в с. Белица.
Отговор потърсихме от кмета д-р Димитър
Стефанов:
„Още в самото начало на ликвидацията
поисках да се сформира една група от представители на всички политически партии
в Общинския съвет, за да огледаме цялата
техника и недвижимо имущество, което има
в тази фирма. Целта беше да можем да преценим кое от всичко налично там ще е необходимо за новото общинско предприятие, кое
е амортизирано, за коя техника да се обяви
търг, коя да се даде за вторични суровини.
Имам информация за крана, научих, че е
продаден без търг. Предприели сме мерки,
документите са върнати и за крана ще бъде
обявен търг.
За трактора на тази кооперация нямам
информация, ще проверя. Ако е незаконно,
отговорността ще си я поеме ликвидаторът.
Нашата цел е да се получи по-голям финансов ресурс, с който да се закупят резачки,
храсторези и др. техника за общинското
предприятие".

минало обществена поръчка.
То е регистрирано по Търговския закон и като всички
такива дружества трябва
да участва в обществени
поръчки, примерно – за ремонт на сгради общинска
собственост, за направата
на тротоари, за зелените
площи, за снегопочистване
и сметопочистване също.
Целта на общинската администрация е да се създаде
общинско предприятие, на
което директно да му се
вменят тези дейности като
задължения.
Ето каква е ползата –
вместо да се дават по 600
хил.лв. за сметосъбиране
и сметоизвозване, ние сме
направили разчет, че ако се
извършва от общинското
предприятие ще възлиза на
не повече от 300 хил.лв. т.е
два пъти по-ниска цена. В
момента Община Тутракан,
за да не вдигне размера на
Такса Смет и да нагнети
напрежение у гражданите,
дофинансираме тази услуга
с 80 хил.лв. Таксата за Регионалното депо се вдига
всяка година и става лошо
– поставени сме в ситуация
или да отделим от общинския бюджет или да вдигнем
Такса Смет. А ние не искаме
да я увеличаваме. Ето това
е една от причините да се
образува това общинско
предприятие.
- Ликвидацията на търговското дружество продължава, нали? А успоредно
с това започва да функционира и общинското предприятие.
- Продължавам с хро нологията. С решение
№263/24.01.2013 г. на Общинския съвет с единодушие се
приема и Правилника за дейността на ОП „БКС”. В моя
докладна записка от 30 май
т.г. мотивирам искането за
закриване на търговско дружество „БКС”. Съответно
с решение №333/30.05.13 г.
Общинският съвет поименно
единодушно гласува за закриване на ЕООД „Комунални

дейности”. Тогава се гласува и бюджет на общинското
предприятие „БКС”, което е
в структурата на самата
Община и не е търговско
дружество в размер на 20
хил.лв. до края на годината.
Досега от тях са изразходвани 400 лв.
С решение №346/27.06.13
г. се прекратява договора
на директора на „Комунални
дейности” ЕООД, а от 30
май има избран от Общинския съвет и ликвидатор –
адв. Маргаритка Шербанова,
който да извърши всички
необходими действия по
ликвидация на търговското
дружество.
Така че общинското предприятие „БКС” няма нищо
общо с „Комунални дейности” ЕООД.
Понеже се визираше, че
управителят на общинското
предприятие „БКС” е с 2,5
минимални работни заплати,
затова погледнете договора,
който е от 30 септември – с
основно месечно възнаграждение 630 лв. и държа да подчертая, защото г-н Калчев
твърди, че с трудовия стаж
минава над 1000 лв., за придобит трудов стаж или опит
– 2% или 12,60 лв. Или общо
заплатата става 642,60 лв.,
а не близо 1200 лв. както се
визира на вчерашната пресконференция. Директорът
се казва Галина Тодорова
Димитрова. Секретарят и
юристът на Общината ходиха в НАП-Силистра, откъде
категорично са казали, че
без да има назначен управител на предприятието те не
могат да издадат Булстат.
- Тук няма проблем, всичко е изрядно. Тогава защо
са тези нападки?
- Ще повторя – всичко е на
политическа основа.
- В решението има ли
срок за започване на дейността на общинското
предприятие? На пресконференцията бе спомената
дата 1 януари 2014-та.
- Не, не! Колкото по-скоро
започне работа то, толкова

по-добре. В момента имаме
обществена поръчка – аварийни ремонти на общински
сгради, пуснали сме обществена поръчка. Тя се жали в
КЗК, по всяка вероятност ще
отиде във ВАС и всъщност
тези ремонти – на покривите на детските градини, на
читалището в Нова Черна,
на Общината, ние не можем
да ги изпълним своевременно, защото сме задължени да
пуснем обществена поръчка
за фирма-изпълнител. Ако
БКС функционираше като
общинско щяхме да избегнем
процедурата по обществената поръчка, щяхме да бъдем по адекватни и гъвкави и
дейността ще струва много
по-малко пари. Това е целта
– да икономисаме финансов
ресурс за Общината.
- Кога ще започне реално
дейност общинското предприятие?
- В момента чакаме ликвидаторът на търговското
дружество „Комунални дейности” да прехвърли имуществото – недвижимото
и техниката на Общината
и то ще започне дейността
си. Уверенията на г-жа Шербанова, че до края на месеца
ще изпълни всичко това,
което сме й поставили
като задача. С финансовите
средства, които ще влязат
след ликвидацията, ще се
закупят резачки, храсторези, машинки за окосяване на
тревни площи. Уверенията
на г-жа Шербанова са, че
около 50-60 хил.лв. може да
събере от ликвидацията.
С тези средства смятаме
да направим първа вноска/
лизинг за една сметосъбираща машина и така да започнем сметосъбирането и
сметоизвозването в града
и общината.
Това предприятие има машина за направа на тротоарни плочки, така че повече
да не купуваме плочки, а
сами да си ги произвеждаме.
Целта е да поемем колкото се може повече дейности
и да се освободи общински

ресурс. Знаете, че всички
проекти имат големи суми
за съфинансиране.
- Колко човека ще работят в това предприятие?
- 15 човека общо, от които един управител, един
счетоводител, а останалите са в различни професионални направления
– строители, озеленители,
шофьори.
- Много странно, при
Вас пчелите ядат суроватка… и това стана ясно
на пресконференцията.
Питаме Ви като специалист за Вашето мнение.
- Нося сп. „Ветеринарна
сбирка”, то е най-престижното списание в България
в областта на ветеринарната медицина. 1/3 от
статиите в областта на
пчеларството са на д-р
Стефанов, с което аз се
гордея. Въпреки че съм
кмет, Министерството на
земеделието в частност
Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) и Центърът за оценка на риска на България ме
ползват като консултант
по всички въпроси свързани
с пчеларството.
- Имате ли сигнали за
изхвърляне на суроватка
от Мандрата в с. Белица?
Налитат ли пчелите на
суроватка? Възможно ли
е да има мор по пчелите
от това?
- Не, нямам сигнали за
изхвърляна суроватка по пътища или други терени. Искам да уточним, че пчелата
ще отиде на суроватката.
Но не може да се говори за
интоксикация на пчели от
суроватка – това е смешно!
„Булдекс” има изградена
пречиствателна станция в
Мандра Белица – всеки може
да отиде да я заснеме и да
провери как функционира.
Това е непрекъснат процес,
който се следи не само от
РИОСВ, но и от БАБХ. Държа да подчертая, че има изключително некомпетентно
мнение по този въпрос.

До края на октомври се подават
декларациите за дължими данъци за
третото тримесечие на 2013 г.
Д

о края на октомври 2013 г. физическите лица, които
сами определят и внасят дължимия авансово
данък, трябва да подадат декларацията по
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО
(образец 4001) за данъци, дължими за третото
тримесечие на 2013 г.
Това са физически лица,
които през третото
тримесечие са придобили доходи, например
в качеството си на наемодатели на физически
лица, както и нотариуси,
адвокати, стоматолози
и др. самоосигуряващи
се лица. Декларацията

се подава три пъти годишно – в сроковете за
внасяне на дължимите
данъци.
Декларацията по чл.
55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по
чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се
подава също и от всяко
предприятие или самоосигуряващо се лице,
което изплаща на физически лица доходи извън
тези по трудов договор
и е задължено да удържа
данък, а именно:
¿ÉÐÉ¿ÃÛ ÊÉÛ ÃÂ½ÕÈÍËÎдови правоотношения
или от наем и друго
възмездно предоставяне
за ползване на права или
имущество, за които се
удържа авансов данък

от платеца. В тези случаи дължимите авансови
данъци се внасят и декларират в НАП до края
на месеца, следващ тримесечието, през което
е получен доходът като
за доходи изплатени
през IV-то тримесечие
на годината данък не се
дължи и съответно не
се декларира;
¿ÉÐÉ¿Ã ÛÊÉ¿ÆÀÁ»ÔÃÛÈ»Û
облагане с окончателни
данъци по реда на глава
шеста от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица
(ЗДДФЛ). Това са данъци
удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например

от възнаграждения за
услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за
обучение в България,
доходи от лихви и други),
както върху доходите на
местни и чуждестранни
физически лица (напр.
дивиденти, ликвидационни дялове и др.);
Формулярът се подава
и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно
облагане, като например
данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на
чужди фирми и местни
дружества, които не са
търговци, включително
и общините.
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Кметове демонстрираха кулинарни
умения на фестивала „Житената питка”
Х
иляди жители на
Стражица и селата
се стекоха в централния градски парк за второто издание на фестивала

Международния ден на хляба
и прехраната. Фестът носи
името на едноименната
приказка на известния детски писател Ангел Каралий-

ложили сръчните майстори
и домакини от пенсионерски клубове, читалища, обществени организации, от
колективите на училища и
детски градини от цялата
община в алеите на парка.
Празнични пити, погачи,
сладкиши, кексове, баници, щрудели, тиквеници и
всевъзможни дребни сладки
и соленки се състезаваха
за наградите на журито
за вкусови качества и за
най-атрактивно аранжиран
щанд. Специално за фестивала професионално жури с
председател кулинарният
спец Иван Звездев дегустира и оценява изложените
специалитети.
Гости на форума бяха делегация от побратимената
община Балени от област
Дъмбовица, Румъния, както
и кметовете на общините
Каварна, Тутракан, Елена,
Лясковец, Бяла Слатина,
Горна Оряховица, Луковит
и Балени. Градоначалниците
представиха в обособен
кулинарен кът на кметовете изделия от своя край,
които бяха приготвили с
малко помощ от семейството си или от колеги в
администрацията. Кметът
„Житената питка”, който чев, родом от Стражица. 27 на Каварна Цонко Цонев
Общината организира на щанда с над 300 вида погачи за пръв път представи
16 октомври, по време на и кулинарни печива бяха из- свои собствени кулинарни

рецепти с миди, осигурени
от мидената ферма в с.
Дълбока: мъфини с миди,
щрудели с миди, сухарчета
и бутерки с миди. Той призна, че заедно с готвачите
на мидената ферма цяла
нощ е майсторил вкусотиите и не се е справил само
с кроасани с мидена плънка.
За догодина Цонев, който
заедно с екипа си раздаваше и прясно сварени миди
на стражичани, се зарече
да се представи с торта
с миди.
Тутракан участва с погачи с изпечена дунавска чига
представени от кмета д-р

Празнично в Главиница

Димитър Стефанов, председателя на Общинския съвет
Данаил Николов и зам.-кмета Петя Князова-Василева.
Елена се представи с
печива, аранжирани с еленски бут, Лясковец - с пити,
съпровождани с гроздова
ракия, шампанско и вино
реколта 99 от местния винзавод, Горна Оряховица - с
пити и баници, аранжирани
с горнооряховски суджук.
Кметицата на Стражица
инж. Детелина Борисова се
похвали със собственоръчно
изпечени пита със сирене,
обредна погача и „питка
за гостоприемна трапеза”.

Документална поредица за
рибното богатство на Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
ктрисата Албена Ставрева
като лице на кампанията
„Рибният дар на благоденствието е господар” представи
в Тутракан документалната поредица за рибното богатство на
крайдунавския град. Скринингът
се състоя на 21 октомври в залата
на Общинския съвет, където бяха
показани първите три епизода –
„Надежди по течението”, който
представя пролетния риболовен
сезон, „Риби по сандали” – за летния риболов и „Есенни молитви”
– есенния риболовен сезон.
Темите на останалите три серии
са „Мрежи през зимата”, „Местен
бизнес и хоби” и „Риболовен
туризъм”.
„Престоят ми в Тутракан беше
невероятен, каза Албена Ставрева.

А

бщина Главиница организира през седмицата Конкурс за рисунка на асфалт на тема "Аз обичам
Главиница", който се проведе в спортния комплекс
на града. В него взеха участие децата от ЦДГ "Св. Св.
Кирил и Методий" и учениците от начален курс на СОУ
"Васил Левски".
За отличното си представяне младите художници бяха
наградени от д-р Себахтин Халид - Председател на Об-

О

щински съвет-Главиница.
В голямото фоайе на Общинския съвет бе подредена
изложба „Даровете на добруджанската земя”. Дарове на
есента, цветя, плетива, ръчно изработени сувенири от
членовете на Пенсионерски клуб „Младост” в Главиница и
Дневния център за възрастни хора с увреждания в с. Сокол
оформиха красивата гледка.
“ТГ”

Енорийските свещеници
отец Димитрий и отец Николай отслужиха водосвет
за празника и благословиха
гигантска погача, изложена
в центъра на парка и изпечена в местния хлебозавод,
около която бяха наредени
16 по-малки питки, символизиращи числото 16 за деня
на хляба.
За високия градус на настроението се грижеше известният шоумен Димитър
Туджаров – Шкумбата, който
даде думата на кметовете
да представят своите специалитети.
Снимки: Ренета ПЕТРОВА

Изключително впечатлена съм от
природата, от красивите гледки
към Дунава, от топлината на хората, от вкусните рибни гозби, които
имах шанса да дегустирам, от невероятния позитивизъм у хората,
които въпреки трудните времена,
в които живеем, са запазили духа
на гостоприемството. Удоволствието ми беше истинско и много
ценно, ще запазя много приятни
спомени от тук и се надявам да
имам и други поводи, за да посетя
отново града.”
Документалната поредица предстои да бъде излъчена в телевизия
Делта през м.ноември. Тя е част от
активностите по проект „Промоционална кампания, насочена към
подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в
община Тутракан”.
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Да нарисуваш риба...
Калина ГРЪНЧАРОВА
240 рисунки на деца и ученици превърнаха в изложбена
зала сградата на Община
Тутракан. Те са на тема
«Яжте риба, тя е вкусна и
полезна», а посланието им „Рибният дар на рисунката е
господар”.

Изложбата бе открита
на 21 октомври от кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов, който изрази
своето удовлетворение от

осъществената активност
по проект „Промоционална
кампания за подобряване
престижа на продуктите
от риболов и аквакултура в
община Тутракан".
Конкурсът за рисунка продължи в рамките на един месец, време, в което актьорът

Евгени Будинов, който е лице
на проекта, посети заедно с
екипа училищата и детските
градини на територията на
общината. По време на тези
срещи бяха раздадени ре-

кламни материали, а Будинов
разказа за полезността от
консумацията на риба.
Целта на конкурса е да
накара децата да развихрят
фантазията си и да нарисуват най-добрата рисунка
на рибна тематика, като
по този начин се провокира
включително полемика и коментари между тях за това
колко е полезна рибата за
подрастващия детски организъм.
Своеобразната изложба
ще бъде на разположение на

посетителите един месец, а
специално жури ще определи
12-те победители в конкурса.
Те ще бъдат наградени на
церемония точно на Никулден, 6 декември, а творбите
им ще бъдат публикувани в
годишен календар. Всички
деца участвали в конкурса
ще получат поощрителни
награди и ще бъдат поканени
на церемонията по награждаването, след която ще могат
да наблюдават специално
организиран за целта детски
театрален спектакъл.

Отново майстори на рибните специалитети
Всички рецепти ще бъдат публикувани във в. "Тутракански глас”
Калина ГРЪНЧАРОВА
риключи конкурсът за
най-атрактивно ястие
с риба, който е част
от дейностите по проект за
провеждане на промоционална кампания за подобряване
престижа на продуктите
от риболов и аквакултура в
община Тутракан.
Преминал под мотото „Рибният дар на трапезата е господар!”, в конкурса участваха
любители-кулинари и професионалисти в шест етапа,
които представиха общо 56
рецепти.
Петчленно жури председателствано от Снежана Николова отреди победителите за
всяко едно от състезанията,
като основните критерии при
оценката бяха освен вкусовите качества на ястията,
така и до колко здравословни
са съставките на рецептите, времето, което отнема
приготвянето им, както и
аранжирането, начина на поднасяне и представяне.
Призьорите, както и всички
останали участници получиха
атрактивни награди.
В последните два конкурса
преминали на 19 и 20 октомври, журито отново бе
затруднено при избора на
победител.
През първия ден бяха връчени две първи награди – за

П

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɇɟɜɹɧɤɚɂɜɚɧɨɜɚ

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɤɢɬɟȼɟɥɢɱɤɚɉɟɬɪɨɜɚɢȺɧɤɚȼɴɥɱɟɜɚɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

най-вкусно ястие – „Шаран
по денизлерски” на Величка
Петрова и Анка Вълчева от
с. Варненци и на Маргарита
Кирякова от ЦДГ „Славянка”
за нейния „Полегнал сом със
сос” отличен с приз „Плуващ сом в митичната река
Дунав”. Кирякова спечели и
още едни приз – „Господар на
трапезата” за „Бяла риба с
домати на фурна”.
„Пържена бяла риба по тут-

ракански” на Невянка Иванова
спечели приз „Регионална
рецепта за аранжирано по
български ястие”. Олга Атанасова от НЧ „Светлина”,
с. Варненци спечели приз
„Оригинална визия” за Сомова
питка или Кулибяка.
Приз „Ентусиазъм на тепсия” спечели Гюляр Ризова
от с. Преславци за приготвената от нея „Риба със сос
на фурна”.
Не по-лесен бе конкурсът
за журите и през втория,
последен ден. Кулинарните
изкушения бяха още повече.
Отново две първи места
определи конкурсното жури.
Най-вкусно ястие „Рецепта от моето детство” за
„Есенен рибник” на Калинка
Михайлова от с. Шуменци и
„Никулденски шаран пълнен с
орехи, лук и стафици” – на Милица Василева от с. Белица.
Приз от „От поколение на
поколение” спечели ястието
„Дунавска магия” на Цветана
Кирова; приз „За децата с
любов” – „Рибна запеканка”
на Елена Ангелова от Клуба
на инвалидите; приз „Свеще-

но ястие” – „Пълнен шаран с
орехи и стафиди” на Иванка Неделчева от Клуба на
пенсионерите; приз „Рибно
омайване” – „Печен шаран
на керемида” на Йорданка
Ангелова; приз „Дунавска
фантазия” – „Панирана бяла
риба с чеснов сос” на Милен
Порожанов; приз „Оригинална
визия” – „Бяла риба в лозови
листа” на Елена Ангелова от
Клуба на инвалидите; приз
„Рибна фантазия” – „Хайверени хапки” на Йорданка
Ангелова.
Елена Василева от с. Шуменци спечели два приза - „Топлината и аромата на родния
дом” – „Никулденски шаран”
по стари тутракански рецепти е първият, а вторият
– „Дунавско слънце” – "Тарама
хайвер”.
Предстои да бъде издаден
луксозен рибен рецептурник,
в който ще се публикуват
всички рецепти, взели участие в проведените конкурси с
имената на техните автори.
Всички 56 рецепти ще бъдат публикувани и във в. „Тутракански глас”. Очаквайте ги!

ɋɨɦɨɜɚɬɚɩɢɬɤɚɧɚɈɥɝɚ
Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
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поетично

Нови книги
Книгата
ɧɟ ɡɧɚɹ ɞɚɥɢ ɤɧɢɝɚɬɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɭɤɪɚɫɟɧɚ ɫɴɫ ɫɧɢɦɤɚ ɧɚ
ɚɜɬɨɪɚ ɦɚɤɚɪɱɟɞɨɪɢɞɚɢɦɚɬɚɤɚɜɚɬɹɟɞɜɚɥɢɳɟɛɴɞɟɜ
ɰɹɥɪɴɫɬ Ɍɚɤɚɢɥɢɢɧɚɱɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɡɧɚɟɱɟɬɨɣɟɧɚɞɚɪɟɧɨɬɋɴɡɞɚɬɟɥɹɫɜɧɭɲɢɬɟɥɧɢɝɚɛɚɪɢɬɢɢɜɫɟɤɢɩɴɬɤɨɝɚɬɨ
ɫɟɝɨɬɜɢɞɚɫɢɬɪɴɝɧɟɨɬɤɴɳɢɩɨɬɴɦɧɨɩɪɟɡɝɨɪɚɬɚɢɡɤɚɡɜɚ
ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ ɱɟ ɫɟɝɚ ɳɟ ɢɦɚ ɞɚ ɩɥɚɲɢ ɜɥɸɛɟɧɢɬɟ ɞɜɨɣɤɢ
Ⱥɡɚɳɨɤɚɡɜɚɦɬɨɜɚ"«Ⱥɦɢɡɚɳɨɬɨɦɢɟɱɭɞɧɨɱɟɱɨɜɟɤɫ
ɬɚɤɢɜɚɪɚɡɦɟɪɢɦɨɠɟɞɚɤɪɢɟɬɨɥɤɨɜɚɧɟɠɧɨɫɬɢɫɴɱɭɜɫɬɜɢɟ
ɤɴɦɯɨɪɚɬɚɡɚɤɨɢɬɨɩɢɲɟɈɱɟɜɢɞɧɨɝɢɨɛɢɱɚɜɫɢɱɤɢɜɤɭɩɨɦ
ɢɩɨɨɬɞɟɥɧɨȺɬɨɜɚɟɮɚɤɬɢɬɨɣɟɤɨɣɬɨɜɴɡɞɟɣɫɬɜɚɧɚɞɢɨɩɬɪɢɬɟɦɢɌɚɤɚɫɟɩɨɥɭɱɚɜɚɡɚɳɨɬɨɪɚɡɤɚɡɢɬɟɧɚɑɒɧɚ
ɝɨɥɟɦɢɹɜɴɩɪɨɫɡɚɳɨɫɚɧɚɩɢɫɚɧɢɨɬɝɨɜɚɪɹɬÄɁɚɳɨɥɢ"Ⱥɦɢ
ɡɚɳɨɬɨɟɬɴɠɧɨɱɟɯɨɪɚɬɚɠɢɜɟɹɬɩɨɬɨɡɢɬɴɠɟɧɧɚɱɢɧɂɡɚɳɨɬɨɛɢɛɢɥɨɞɨɛɪɟɚɤɨɛɹɯɚɦɚɥɤɨɩɨɳɚɫɬɥɢɜɢɧɟɦɢɫɥɢɬɟ
ɥɢ"³ɂɦɨɠɟɛɢɧɟɫɴɡɧɚɜɚɬɱɟɫɚɫɬɪɚɧɢɰɚɨɬɟɞɧɚÄɞɨɛɪɚ
ɜɞɜɚɬɚɫɦɢɫɴɥɚ³ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɚɭɦɧɚɦɚɣɫɬɨɪɫɤɢɧɚɩɢɫɚɧɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɚɫɴɫɫɤɪɢɬɚɱɨɜɟɱɧɨɫɬɢɫɴɫɬɪɚɞɚɧɢɟɤɧɢɝɚɄɧɢɝɚ
ɤɨɹɬɨɩɪɨɱɟɬɟɧɚɨɬɜɴɡɩɪɢɟɦɱɢɜɨɤɴɦɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨɫɴɪɰɟɳɟ
ɨɫɬɚɜɢɜɧɟɝɨɢɫɤɪɹɳɨɤɪɢɫɬɚɥɱɟɱɨɜɟɤɨɥɸɛɢɟ
ȼɚɥɟɪɢɉɟɬɪɨɜ

Андриан
ВАСИЛЕВ
гр. Русе

Безпътица

Авторът
Чавдар Стоев Шинов е роден в София през 1941 г. Завършва Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Работил е като огняр в Народния
театър „Иван Вазов“ и Социален дом за слепи жени, конфекционер на автомобилни гуми в завод „Георги Димитров“
– София, редактор в хумористичните вестници „Стършел“
и „Пардон“ и сценарист в Студия за игрални филми „Бояна“.
Автор е на повече от трийсет книги: сборници с разкази и фейлетони, комедията „Апахите в края на лятото“,
романът „Да се любим на инат“, пиеси и книги за деца.
По негови сценарии са направени едни от най-гледаните
български филми, сред които „Да обичаш на инат“, „Петък
вечер“ и „Маневри на петия етаж“. Носител на национални
и международни награди, сред които национална награда за
роман „Христо Г. Данов“, награда на ОИРТ за радиопиеса и
награда за разказ „Чудомир“. Превеждан е на руски, полски,
чешки, немски и сърбохърватски език.

На концерт при сто четиридесет и петото откриване на учебната година в училище „Отец
Паисий” – Русе, докато пееше на живо Валя
Балканска, двама „добре облечени бизнесмени” гласно обсъждаха есенното пропарване на
бъчвите.
Раждала майка мъжки момчета,
песен хайдушка им пяла,
в бяло куршума да срещнат
бяла риза тъкала.

39% от родителите смятат шамара за
възпитателен

39% от българските родители подкрепят шамара
като възпитателен подход,
непоклатимите привърженици на този вид наказание са
6%, показва проучване на Национална мрежа за децата.
В изследването участвали
родители на деца под 18 г.

възраст и млади хора във
възрастовата група 20-35
г. без деца.
Три са основните права
на децата - право на мнение, право на защита от
телесно наказание и право
на закрила от страна на
държавата.

Решения

на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 34 от 9 Октомври
2013 г.
РЕШЕНИЕ № 406
Относно: Дневен ред:
1. Откриване на процедура и избор на Председател на
Общински съвет – Тутракан.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 13, Въздържали се – 2,
Против – няма
След тайно гласуване от общо 15 общински съветници,
гласували - 15 общински съветници: 10 гласа „за” - Данаил
Николов Николов и 5 гласа „за” - Шенол Али Молла.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ № 407
На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, избира Данаил
Николов Николов за Председател на Общински съвет гр.
Тутракан.
Зам.-председател на Общински съвет-Тутракан:
/Светла СТОЯНОВА/

Около 50% са
чували или виждали удряне на
дете, 16% от
младите хора
без деца и 12%
от родителите
заявяват, че са
виждали видимо бити деца
с наранявания.
Между 10%-12%
твърдят, че са
се намесвали в
случаи, когато
възрастен бие
дете.
Резултатите
от анкетата сочат, че 58%-57% подкрепят
държавата да се намесва
в семейството при информация, че някой бие дете,
80%-85% биха подали сигнал,
ако знаят за такъв случай,
а 80%-82% са на мнение, че

оправянето на семейните
разправии на други хора носи
само неприятности.
98% от анкетираните
твърдят, че е добре детето
да бъде изслушвано, а между 92% смятат, че детето
трябва да бъде поощрявано
да изразява мнение.
50% от възрастните са
категорични, че мнението
на родителя е на първо
място, а 49% смятат, че
малкото дете не разбира
особено, за да бъде питано
какво мисли
Най-големите страхове
на родителите са колите,
трафикът и катастрофите
- 26%-27%, наркотиците –
14%-17%.
10% от родителите определят средата като негативна, което пречи на развитието на техните деца.
“ТГ”

Чувайте,вие майкопродавци
в обезлюдена държава:
"Излел е Дельо хайдутин”
рода и чест да спасява.
В "тежка чужбина”българи скитат ни домакини, ни гости …
Бели белеят скалите
в прах от Дельови кости.
Мълком се пълнят тежки кесии,
виком се вика от завист,
някои дебнат в пусии,
трети – с глави на завет.
Сред хитреците хитро покрити
станало тясно за песен
и под звъна на парите
тя полетя в небето.
Там ще достигне трона на Бога!
Той своя глас ще познае
и няма да съди строго
песен за дързостта и.
И неподвластна там ще остане
на време и на пространство!
Гледайте, бре! Родопа се кланя!
Пее Валя Балканска!

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 36/22.10.2013год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във
връзка със задание на възложителя в лицето на Елисавета Стефанова Тодорова на основание чл. 124а, ал.2 от
ЗУТ е издадена Заповед №2461/22.10.2013 год. на Кмета
на Община Тутракан с разрешение за изработване на
ПУП - създаване на План за регулация за поземлен имот
с идентификатор 73496.501.2839 от Кадастрална карта
на града , одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г.
на АГКК гр. София в кв.52 по План за улична регулация
на гр. Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/
Главен спец.”ГК”:
/Т. ДИМИТРОВА/

№ 37/22.10.2013год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
във връзка със задание на възложителя в лицето на
Венцислав Константинов Керемедчиев на основание чл.
124а, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № 2462/22.10.2013
год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение за
изработване на ПУП - създаване на План за регулация
за поземлен имот с идентификатор 73496.500.2756 от
Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед №
РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София в кв.47 по ЗРП
гр. Тутракан от 1976 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/
Главен спец.”ГК”:
/Т. ДИМИТРОВА/
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Жена към мъжа си: - Странен е този бояджия! При мен боядиса кухнята за един ден, а при съседката вече е три дни и не е готов...
- Ти си странна! - казва мъжът й. - Ти си на петдесет, а съседката е
на двадесет!
Дядо на преклонна възраст тъкмо си направил регистрация във
фейсбук и свети Петър го добавил за приятел.
Попитали жената на известен зъболекар: - Защо мъжът ви е искал
да стане зъболекар?
- Защото обича жените да го гледат със зейнала уста и втрещени очи.
- Господи, много е хубаво тук, в рая, красиво е, но много скучно,
направи нещо! - казал Адам.
- Ами, какво да направя, освен една женица да ти дам, да те развеселява - отвърнал Господ.
От този случай идва приказката: “Да не дава Господ!”.
Адам се прибира късно и Ева го почва от вратата:
- Срещаш се с друга жена!
- Стига глупости! Ти си единствената жена тука.
Легнали да спят. Посред нощ Адам се събужда от боцкане в гърдите.
- Какво правиш, ма?
- Броя ти ребрата...
Мъжете питат Бог: - Защо момичетата са мили и ласкави, а съпругите - такива кучки?
- Аз създавам момичетата, вие ги правите съпруги!
Две блондинки игрели на шах. Едната казала: - Кош!
А другата отвърнала: - Това да не ти е футбол, ма?

Продавам
къща в Тутракан на ул. Добри Чинтулов №17
Телефон за контакт: 0897 919 391

Малки обяви

ПРОДАВАМ
Къща с офис на ул. "Родина" №38 в Тутракан
За информация: тел. 0866 65890
GSM: 0895 425 453 и 0887 553 884

Предлагаме размяна

ɧɚɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɧɚɭɥȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨʋɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭɞɜɭɫɬɚɟɧɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɞɨɬɢɟɬɚɠɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɩɚɪɤɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɬɟɥ

Продавам

отоплителна печка на твърдо гориво - цена 70,00 лв.,
и холова гарнитура - цена: 180,00 лв.
Телефон за контакти: 0889 36 39 55

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ОБЯВА
Дом за стари хора гр. Тутракан обявява свободно работно място
за медицинска сестра /ако няма желаещи мед. сестри, може да
назначим фелдшер или акушерка/.
Желаещите да получат повече информация за длъжностните
изисквания и работно време за обявената длъжност, могат да се
обръщат към администрацията на ДСХ-Тутракан, ул.”Цибър” № 1,
на тел.61245 или GSM 0879668618.

Магазин за модни дрехи
Качествени маркови облекла на много
изгодни цени ще намерите в магазина на
ул. "Трансмариска" №26
За справки: 0894 527079

Продавам

коса (селскостопански инструмент).
Цена – 25 лв. Оглед след уговорка.
За контакти: Иванка Калинова Тел.: 0866 65746

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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

Сканди

СУДОКУ

СМЯХ
Двама полицаи спират автомобил, шофиран от пиян поп.
- Отче, да не си пиян?
- М-д-а-а-а!
- Ще плащаш ли глоба?
- М-н-е-е-е!
- Тръгвай тогава пред нас към районното!
- М-м-м, добре... ама, нали си знаете, че пред когото съм тръгнал той не се е върнал.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Подготвя се среща с екипа на спортния министър
Областна администрация
Силистра се проведе работна среща за подготовка на
форум с участието на екипа на проф.
Мариана Георгиева, министър на
младежта и спорта, за чието провеждане в Силистра е изпратена покана
от страна на областния управител
Насуф Насуф. В срещата участваха
зам.-областните управител Вяра
Емилова и Джанан Халил, главният
секретар Светлана Великова, експерти в администрацията и представители на общините Тутракан, Дулово,
Алфатар, Главиница, Кайнарджа
и Ситово, както и президенти на
сдружения, развиващи основни за
областта спортове като волейбол,
баскетбол, стрелба с лък и лека
атлетика.
„На базата на споделеното от
участниците няколко важни въпроса ще бъдат поставени в работен
порядък на министъра на младежта
и спорта: състоянието на спортните
съоръжения за развитие на масовия
спорт и необходимостта от държавни целеви капиталови разходи за
ремонтите им; създаване на механизъм за регулация на отношенията във връзка със спорта между
общините, държавата, училищата

В

и спортните дружества, както и на
квалифицирани екипи на областно
ниво за консултиране и разработка
на проекти със спортно съдържание;
ремонт на зала „Дръстър“ („Манежа“) и залагане на проект за изграждане на многофункционална зала в
Силистра през следващия програмен
период“ – обобщи зам.-областният
управител Вяра Емилова.
Няколко общи впечатления са
формирани като резултат от работната среща. Футболът е спортното
занимание, заложено във финансовата помощ във всички общини. В
община Дулово от 13 регистрирани
спортни клуба в 12 от тях развиват

най-популярната в света колективна
игра. В Тутраканско от 10 клуба 4
също са за футбол, вкл. един – ФК
„Белица“, играещ във „В“ Североизточна аматьорска група. Борбата
като спорт присъства в общините
Силистра, Дулово и Тутракан. Волейбол и баскетбол се играе в Силистра.
Шахмат, спортни танци и водни
спортове, вкл. кану и каяк, има в
Силистра и в Тутракан. В Главиница
се тренира хокей на трева с частична
финансова помощ от съответната
федерация. Лека атлетика и плуване,
както и няколко вида източни бойни
изкуства се развиват в Силистра.
В областния град е и Общинското

спортно училище „Дръстър“ с 6
спорта в неговата програма.
Тревожно е състоянието на стадионите и на площадките за спорт
извън училищата, тъй като повечето са изграждани преди повече
от 20 години и не са ремонтирани.
Единствено в Главиница се разчита
на сериозни подобрения в спортния
комплекс по проект за над 5 млн.
лева, стартиращ в близките месеци.
За подобни възможности в бъдеще
време се говори за базата в село
Кайнарджа. За богат спортен календар в областта на масовия спорт се
споделя опит от община Тутракан,
реализиран предимно с общински
средства.
И още няколко момента заслужават внимание от дискусията по
проблемите на спорта в област
Силистра: все по-малко са децата,
които спортуват и искат да се занимават с игри в свободното си време.
Не са създадени възможности за
спортуване на хората над 30 години и
за пенсионерите, както липсват достатъчно условия за хората с увреждания. За някои от тези категории
граждани има реализирани проекти
най-вече в общините Силистра и
“ТГ”
Тутракан.

МОТОКРОС „ГЛАВИНИЦА – 2013”
азгодишното издание
на състезанието по
мотокрос „Главиница-2013” проведено на 20
октомври постави началото
на седмицата посветена на
Празника на гр. Главиница –
26 октомври, Димитровден.
Общо 55 участници от
различни клубове в България
бяха регистрирани преди
старта. Те се състезаваха
в пет класа при моторите
и два – при АТВ. Състезателната писта в отлично
състояние е подготвена от
ОП „Комунални дейности”.
С най-много участници

Т

ɇɚɣɦɥɚɞɢɹɬɭɱɚɫɬɧɢɤȾɚɧɢɟɥȼɟɥɤɨɜɨɬȻɹɥɚɡɚɫɥɭɠɢ
Ʉɭɩɚɬɚɧɚɤɦɟɬɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢ

ɄɥɚɫɤɭɛɫɦȼɢɤɬɨɪɄɚɫɚɛɨɜ Ʌɟɜɫɤɢ ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɄɨɟɜ
ȼɚɪɧɚ Ⱦɚɧɢɟɥȼɟɥɤɨɜ Ȼɹɥɚ

се представиха от „Бяла
Рейсинг” – 15 на брой, които
спечелиха 8 призови места.
Тяхната агитка бе също
най-многобройна и шумна и
придаваше истински колорит и състезателен дух на
спортния форум.
Състезанието се организира от Община Главиница,
пак от там е осигурен и наградният фонд – над 1600 лв.

Призовата тройка във всеки
клас получи купи, грамоти и
парични награди, които бяха
връчени от кмета Хюсеин
Хамди и председателя на
Общинския съвет д-р Себахтин Халид.
Русенската фирма „Шулц79” ООД осигури по 100
лв. за класираните на 1-во
място във всеки клас.
Статистиката от край-

Захиров, гр. Русе.
Клас МХ-2 – 1. Исмет Бекиров, гр. Русе; 2. Денислав
Ангелов, гр. Бяла; 3. Улкан
Улу, гр. Истанбул (Турция).
Клас МХ-3 – 1. Красимир
Шиков, гр. Главиница; 2. Ангел Тодоров, гр. Бяла; 3. Венцислав Братанов, гр. Русе.
АТВ-експерт – 1. Мартин
Милев, гр. Добрич; 2. Мартин
Марков, гр. Добрич; 3. Владин Иванов, гр. Две могили.
АТВ-хоби – 1. Георги Владов, гр. Бяла; 2. Николай
Николаев, гр. Бяла; 3. Момчил
Великов, гр. Бяла.
Купата на кмета тази

Вашите празници
ˑʲȱ˖˘˕ʲˑˆˢˆ˘ʺȱˑʲȱȈʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈǷȱ
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

ɄɥɚɫɆɏɂɫɦɟɬȻɟɤɢɪɨɜ Ɋɭɫɟ ȾɟɧɢɫɥɚɜȺɧɝɟɥɨɜ Ȼɹɥɚ 
ɍɥɤɚɧɍɥɭ ɂɫɬɚɧɛɭɥɌɭɪɰɢɹ

ното класиране сочи:
Клас 65 куб.см – 1. Виктор Касабов, гр. Левски; 2.
Александър Коев, гр. Варна;
3. Даниел Велков, гр. Бяла.
Клас 85 куб.см – 1. Росен
Романов, гр. Русе; 2. Мирослав Келлев, гр. Бяла; 3.
Алекс Стоянов, гр. Варна.
Клас МХ-1 – 1. Калоян
Илиев, гр. Троян; 2. Деян Ангелов, гр. Попово; 3. Седат

година заслужи най-малкият
състезател Даниел Велков
от гр. Бяла.
Красимир Шиков, който
с победата си в клас МХ-3
представи достойно Главиница е организатор на
мотокроса заедно с Билент
Расим.
Снимки:
Преслав Василев;
Община Главиница

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

24 октомври – Снежана НАКОВА, Гл. експерт „Общинска собственост”,
27 октомври – Айше КАНТАРОВА, чистач, Община Тутракан
Община Тутракан
29 октомври – Камен ЗМЕЕВ, Учител, СОУ „Христо Ботев”
25 октомври – Петра ПЕНЧЕВА, Общински съветник от БСП, ОбС-Тутракан
29 октомври – Маринела ИВАНОВА, Спец. „АФО”, Кметство Черногор,
25 октомври – Офелия ВОЙНОВА, Фризьор, гр. Тутракан
Община Главиница
30 октомври – Анка ХРИСТОВА, Пенсионерски клуб – Тутракан
26 октомври – инж. Николай ЗЛАТАРОВ, Старши лесничей, ДГС-Тутракан
26 октомври – Св. Димитър Солунски, Димитровден
26 октомври – Ашкън САЛИМ, Гл.спец. „Земи и мери”, Община Главиница

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɪɟɞɩɟɱɚɬɄɚɥɨɹɧɆȺɊɂɇɈȼ
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

