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Анкета "ТГ": Написахте ли писмо на Дядо Коледа? Какъв подарък си пожелахте?

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.

Християна РАЕВА, 15 г.:
Не, не съм написала писмо. Но
се надявам да ми донесе здраве,
щастие и семейството и приятелите ми да са живи и здрави! А
подарък ще очаквам от мама и
татко…

Мине ОСМАН, 15 г.:
Аз имам всичко, което ми
трябва – здраве, приятели,
семейство и нямам нужда
от нищо друго.
Материалните неща не
ме интересуват.

Петя ДИМИТРОВА, 15 г.:
Има време още – може би съм
била много послушна тази година – ще искам нещо малко, но от
сърце. Искам Дядо Коледа да ме
изненада – с каквото той реши,
може пък да улучи моя подарък.

Мария БИСЕРОВА, 15 г.:
Не съм му писала все
още, но искам да ми донесе
маркери за рисуване, една
книжка, където се правят
чертежи и се учиш да рисуваш също.

Пропуските на младите при подготовката
им за предизвикателствата на интимното
общуване не са за пренебрегване
- В СОУ "Васил Левски” - Главиница изследвалите се лица не са
серопозитивни, показа анонимен експресен тест за ХИВ
Мария СТЕФАНОВА
чениците от гимназиалния курс на обучение
безспорно знаят много, но пропуските на младите при подготовката им
за предизвикателствата
на интимното общуване не
са за пренебрегване. Този
извод направиха Анжела
Генова, главен експерт в
Дирекция „Обществено
здраве” и Диана Мирчева,
младши експерт в Регионална здравна инспекция
Силистра. Специалистите
бяха в СОУ „Васил Левски”
– Главиница наскоро във
връзка с инициативите,
посветени на Световния
ден за борба със СПИН.
По време на един учебен
ден в рамките на инициативата, финансирана по Програма „Превенция и контрол
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Промоционалната кампания за рибните
дарове приключи
Калина ГРЪНЧАРОВА
а Никулден бе финализиран проект „Промоционална кампания,
насочена към подобряване
престижа на продуктите
от риболов и аквакултура
в община Тутракан”.
Залата на Обредния дом събра
участници в конкурсите за найголяма риба и за рибни рецепна стр. 3
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На областно ниво са утвърдени проекти по СПОЗ
НОВИНИ
УЧЕНИЧЕСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
ОРГАНИЗИРА ВИКТОРИНА
Викторината "Светът на науките" е за ученици
от 5 до 12 клас. Това е поредната организирана от
Ученическия парламент проява, информира неговият
председател Даниел Терещенков.
Според регламента участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи. Всяко средно училище
трябва да бъде представено от 8 ученици, а всяко
основно училище - от 4 ученици.
До 12 декември педагогическите съветници на всяко
СОУ/ОУ трябва да изпратят списък с учениците на
up_tutrakan@abv.bg, a на 19 декември от 15.00 часа в
заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе викторината.
Участието е индивидуално. Всеки участник ще отговоря на пет въпроси с различна трудност от Природните науки, Историята и Географията.
ПРОТИВОПОЖАРНА СТАТИСТИКА
ЗА 11-ТЕ МЕСЕЦИ НА 2013-ТА

бластният управител на
Силистра Насуф Насуф
свика Областната комисия по заетост в Силистра, за да
утвърди проектите по програмата
„От социални помощи към осигуряване на заетост“ за 2014 г.
Предложенията на общините (14
проекта с 47 работни места) са
преминали три нива от процедурата за кандидатстване и оценка, а
четвъртото е Областната комисия.
Предложенията бяха представени
в рамките на заседанието от Кремена Калчева от Регионалната
служба по заетостта в Русе. Те
се отнасят до безработни лица,
получаващи месечни социални
помощи, които ще заработят
доходи от упражнявани от тях комунално-битови и други трудови
дейности, допринасящи ползи на
обществото. Става дума за хигиенизиране, поддръжка на терени,
имоти и др. 70% от наетите ще са
лица, които не са работили през
2013 г. по тази програма. Сред
критериите е намерено място за
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съвместимост с Областната стратегия за развитие, както и липсата
на дублиране на дейности и обекти. Подборът ще бъде направен
сред 425 лица, отговарящи на
критериите за програмата.
Областната комисия утвърди
регистър на проектите - общо
9 с 26 работни места, за изпълнение на общополезни дейности
в 6 от общините на областта:
Дулово – 4, Силистра, Тутракан,
Главиница, Ситово и Кайнарджа
– по 1 проект. Работните места
са за период от 4 до 12 месеца в
следните институции: Областна
администрация Силистра; СОУ
„Христо Ботев“ – село Паисиево,
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –
село Черник, СОУ „Васил Левски“
– Дулово; община Ситово, община
Тутракан, община Кайнарджа и
община Главиница. Последното
окончателно одобрение става на
национално ниво, резултатите от
което ще излязат на 18 декември. В режим на изчакване на
евентуално допълнително раз-

пределение на средства остават
5 проекта, отнасящи се до МБАЛ
Силистра, ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – село Секулово, СОУ
„Й. Йовков“ – село Окорш, ОДЗ
„Мир“ – Дулово, управление „Образование“ в община Главиница.
Най-големите работодатели –
общините, намалиха участието
си, поради което се отвори въз-

можност за проекти, подадени от
детски и учебни заведения, като за
7 от тях те са утвърдени. Нито един
фирмен работодател не е подал
проект по тази програма, тъй като
е трудно в целевата група да се
намерят работници и персонал,
устройващи фирмите и предприятията, предвид спецификата на
работа в тях.

За възможни протести на тютюнопроизводители предупреждава НАТ
а възможни протести на тютюнопроизводители
на отделни места „срещу неспазени уговорки от
търговците” и забавяне на изкупната кампания
предупреждават от Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България / НАТ/.
„Крайният срок на изкупната кампания е 31 март
2014 година, но не е добре да се изчаква повече, за
да не се влоши качеството на суровината”, се казва
в изпратено до медиите обръщение на председателя
на асоциацията Цветан Филев. Според него през тази
година са произведени около 25 хиляди тона тютюн.

Вече е доставен амбалаж и са заготвени между 60 и 80
на сто от тютюна от ориенталската група „Басми”,
който е с около 3 000 тона повече от миналата година.
Очаква се изкупуването да започне около средата на
този месец.
В Североизточна България вече е започнало изкупуването на тютюна от другата ориенталска сортова
група тютюн – „Кабакулак”. От сорта „Виржиния” са
изкупени около 90 на сто, а от „Бърлей” - 80 на сто
от произведения тютюн.

В Главиница:

Почивните дни около
Коледа и през 2014-та
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Един човек е загинал и петима са пострадали при
пожари от началото на годината в Силистренско,
показва справка от Областната дирекция на МВР в
Силистра.
През единайсетте месеца огнеборците са реагирали
на 712 произшествия. Ликвидирани са 466 пожара. Извършена е аварийно-спасителна дейност в 44 случая, а
за помощни работи огнеборците са викани 182 пъти.
Регистрирани са и 18 лъжливи повиквания.
От началото на годината служителите от направление „Планиране, превантивна дейност и контрол”
на областното управление за пожарна безопасност и
защита на населението са направили над 2 500 проверки. Установени са 628 нарушения. Връчени са 140
разпоредителни документа и 47 акта за установени
административни нарушения. Изпратени са 50 уведомителни писма за спазване правилата за противопожарна безопасност.
24 ХИЛ.ЛВ. ЗА ВАКСИНАЦИЯ СЛЕД УХАПВАНЕ
ОТ КУЧЕТА В СИЛИСТРЕНСКО
По данни от Регионалната здравна инспекция в
Силистра през последните пет години само за ваксиниране на ухапани от животни хора са изразходвани
повече от 24 хиляди лева. Според статистиката на
инспекцията за пет години в Силистренска област са
регистрирани 802 души, ухапани от различни животни,
сред които дори заек и хамстер. От домашни кучета са
ухапани 32.2 от пострадалите, а от скитащи – 62.7 %.
КРИМИНАЛЕ
Кражба от частен дом в село Цар Самуил разследва
полицията. Чрез взломяване на прозорец неизвестно
към момента лице противозаконно е отнело 150 лв.,
4 златни монети от около 2 гр. и 2 златни фигурки.
Образувано е досъдебно производство.
100 дка смесена гора край село Зафирово са спасени
от опожаряване на 9 декември. Те били застрашени от
горящи в близост сухи треви, запалени след небрежна
работа с открит огън. Тутракански огнеборци са потушили огъня и са предотвратили прехвърлянето му
в горския масив.

Обществено обсъждане на промени
в местните данъци и такси
Калина ГРЪНЧАРОВА
бществено обсъждане на промяна в процента за намаление
на дължимия данък за превозни средства снабдени с
действащи катализатори
предлага общинската администрация в Главиница.
Становища и предложения
във връзка с предложената промяна определена в
чл.45, ал.1 от Наредбата
за определяне размера на
местните данъци на територията на общината,
могат да се представят
в деловодството на Общината до 13.12.2013 г.
включително.
Администрацията предлага на обществено об-
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съждане и Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11
на Общински съвет-Главиница за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на
територията на община
Главиница.
На основание чл.26, ал.2
от Закона за нормативните актове и чл.77 от АПК
заинтересованите лица
могат в 14-дневен срок от
публикуване на проекта на
интернет страницата на
Община Главиница (www.
glavinitsa.bg), да направят
писмени предложения и
да изразят становища по
проекта, които могат да
бъдат депозирани в деловодството на Общината.

“ТГ”

абинетът обяви 23
декември 2013 г., понеделник, за почивен
ден, а 21 декември 2013 г.,
събота, за работен.
По този начин ще се избегне двукратното накъсване на почивни и работни
дни около Коледа.
Оставащите след Коледните празници два работни
дни - 27 и 30 декември 2013
г., ще останат такива,
защото са необходими на
финансово-стопанските
организации за приключване
на годината.
Правителството взе и
решение за разместване на
почивни дни през 2014 г. и
обяви 2 май (петък), 5 май
(понеделник) и 31 декември
(сряда) за почивни дни, а 10
май (събота), 31 май (събота) и 13 декември (събота)
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за работни дни.
През 2014 г. официалният празник 1 май - Ден на
труда и международната
работническа солидарност,
е в четвъртък, а следващият ден по календар
- петък, 2 май, е работен
ден. Официалният празник
6 май - Гергьовден, Ден на
храбростта и Българската
армия, се пада във вторник,
а предишният ден - понеделник, 5 май, е работен ден.
31 декември 2014 г. - сряда, който е непосредствено
преди 1 януари 2015 (Нова
година), също е работен
ден. Решението на правителството ще позволи
групиране на почивните
дни, за да не се прекъсва
работната седмица и да се
осигури по-ефективното им
“ТГ”
използване.

До края на годината може да смените своя личен лекар
дравноосигурените
жителите на областта могат да сменят своя личен лекар до 31
декември, като се регистрират при нов общопрактикуващ лекар, съобщиха
от Районната здравноосигурителна каса (РЗОК)
– Силистра.
Оттам поясниха, че хората, желаещи да извършат промяната, могат да
изберат личен лекар на
територията на цялата
страна. За да направят
това трябва да подадат
при новоизбрания лекар
попълнен и подписан формуляр за постоянен избор,
придружен от здравноосигурителната книжка. Формулярите за постоянен,

З

първоначален и временен
избор са достъпни и могат да се разпечатат от
сайта на Националната
здравноосигурителна каса,
където са поместени в
секция „Вие питате”.
Включването в пациентната листа на новоизбрания лекар се извършва
служебно в Здравната
каса. Не се изисква хората
лично да посетят и да се
отписват от досегашния
си личен лекар.
Изборът на общопрактикуващ лекар е свободен и
личен (само за лицата под
18 години се прави от родител или настойник). Това
се удостоверява със саморъчното подписване на
регистрационната форма

за преизбор. Коректното и
точно вписване на личните
данни при попълването на
регистрационната форма,
както те са записани в
личната карта, е от голямо значение. Грешки могат
да станат причина новият
избор да не се осъществи.
Новоизбраният общопрактикуващ лекар от своя
страна трябва да впише
в здравноосигурителната
книжка на лицето, което
го е избрало, своите данни,
адреса на практиката си и
телефон за връзка с него.
През юни тази година
1 536 лица са се възползвали от правото си да
изберат нов личен лекар,
съобщават още от РЗОКСилистра. От тях 382 са

под 18 години и за изборът
е направен от техните
родители. Най-много лица,
сменили своето GP-и, са
от община Силистра и
броят им достига 615. На
второ място е община
Дулово с 267, а на трето
– община Главиница с 80.
В община Тутракан своя
личен лекар са сменили 72
здравноосигурени лица. Общините Кайнарджа и Ситово са с обичайно малък
брой лица, сменящи своя
общопрактикуващ лекар в
месеците за пререгистрация. През юни те са по 46
лица и за двете общини.
Най-малко лица, сменили
личния си лекар си, са от
община Алфатар и техният
“ТГ”
брой е 28.
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И през 2014-та Историческият музей
ще реализира амбициозна програма
- Музеят "Дунавски риболов и лодкостроене” ще отбележи
40-годишен юбилей
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɭɱɧɨɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɫɤɚ
ɢɡɞɚɬɟɥɫɤɚ ɟɤɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚ ɫɴɛɢɪɚɬɟɥɫɤɚ
ɮɨɧɞɨɜɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɨ
ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɧɚ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚ ɩɪɟɡ  ɝ ɛɟ
ɨɬɱɟɬɟɧɚɨɬɧɟɝɨɜɢɹɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚ
Ɇɭɡɟɣɧɢɹ ɫɴɜɟɬ Ʉɭɥɬɭɪɧɚɬɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɨɬɛɟɥɹɡɚ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚɝɨɞɢɲɟɧɸɛɢɥɟɣ
ɇɚɭɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ÄȾɨɛɪɭɞɠɚ ɧɚ ɤɪɴɫɬɨɩɴɬɹ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ´ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɪɟɡ ɦ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɫ ɧɚɭɱɟɧ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɚɤɚɞ Ƚɟɨɪɝɢ Ɇɚɪɤɨɜ
ɢɡɝɨɬɜɹɧɟ ɧɚ ɫɩɪɚɜɤɢ ɡɚ ɡɚɝɢɧɚɥɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɉɴɪɜɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚ ɜɨɣɧɚ ɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɹɮɪɨɧɬɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚ
ɩɪɟɡ ɦɧɨɟɦɜɪɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɢɹ
ɜ ɋɟɜɟɪɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɢ Ɇɨɥɞɨɜɚ  ɬɟɪɟɧɧɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ±ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɢɫɬɨɪɢɹɡɚɦɢɧɚɥɨɬɨ

До населението на община Тутракан
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Гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, ЕИН: 000565626.
Пълен пощенски адрес за кореспонденция: Република България,
област Силистра, община Тутракан, град Тутракан, пощенски код
7600, ул. „Трансмариска” № 31.
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д–р Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутракан.
Лице за контакти: Веселин Ненчев Ташев – Гл. експ. „Опазване
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Телефон за контакт, факс, е-mail на Община Тутракан: тел.
0866/60621, ф. 0866/60636, tutrakan@b-trust.org.

Уважаеми Съграждани,

ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ ɢɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɚɢɫɬɨɪɢɹ
ɚɧɬɢɱɧɨɫɬ ɢ ɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɢɟ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɞɜɭɟɡɢɱɟɧ
ɢɥɸɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɝɢɞ ɡɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨ ɢɡɞɚɧɢɟ
ɡɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢɬɟ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ

Промоционалната
кампания за рибните
дарове приключи
ти. Всички получиха специално
изработени годишни календари
със заснети кадри на рибарите и
техния улов и книга с кулинарни
рецепти - луксозно изработена, с
твърди корици и обем от 56 страници – вкл. снимков материал на
приготвените ястия.
„Тази книга ще остане в историята на общината и ще предаде на
поколенията напред запазените с
годините рецепти с риба на различни местни кулинари–любители и
професионалисти” – категорични
са организаторите.
„Искам да ви призная, че престоят ми тук беше невероятен,
емоционално се обърна актьорът
Евгени Будинов. Изключително
впечатлен съм от топлината на
хората, от вкусните рибни гозби,
от ентусиазма на рибарите и тяхната любов към професията им.
От невероятния позитивизъм у
хората като цяло и въпреки трудните времена, в които живеем,
все пак видях много усмихнати и
много гостоприемни тутраканци.
Благодаря ви! Удоволствието
беше истинско и много ценно,
и ще запазя много приятни спомени от тук и се надявам да има
други поводи, за да посетя отново
Тутракан.”

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

за инвестиционно предложение
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ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

На специална церемония бяха
наградени победителите от детския конкурс на тема „Яжте риба,
тя е вкусна и полезна“. Тя се проведе в голямата зала на Читалище
„Н.Й.Вапцаров”. Освен подаръците, децата бяха зарадвани и с кукленото представление „Тримата
братя и златната ябълка”.
Припомняме, че в рамките на
един месец над 240 деца изпратиха своите рисунки, с които беше
организирана изложба в сградата
на общинската администрация, която и досега желаещите могат да
разгледат. Освен това, рисунките
на победителите са включени в
годишен календар, който се разпространява безплатно.
Проектът “Промоционална кампания, насочена към подобряване
престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Тутракан“ и е по Оперативна програма
за развитие на сектор "Рибарство"
на Република България. Програмата се финансира от Европейския
фонд за рибарство и от бюджета
на Република България.
Програма цели да повиши информираността на обществеността по отношение на доказаната
полезност и високата хранителна
стойност на рибните продукти и да
увеличи потреблението на риба.

Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ± ɫɚ ɫɚɦɨ ɱɚɫɬ ɨɬ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɧɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɦɭɡɟɣ
ɂɡɞɚɞɟɧɢ ɫɚ ɫɛɨɪɧɢɤ ɫ ɞɨɤɥɚɞɢɨɬɧɚɭɱɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ÄȾɨɛɪɭɞɠɚ ɧɚ ɤɪɴɫɬɨɩɴɬɹ ɧɚ
ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ´ɸɛɢɥɟɟɧɜɟɫɬɧɢɤ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɩɥɚɤɚɬɢɡɚɪɚɡɥɢɱɧɢɫɴɛɢɬɢɹ
Ɏɨɧɞɴɬɟɭɜɟɥɢɱɟɧɫɛɪɨɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɧɢɦɤɢ
ɡɚ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹ ɤɪɚɣ ɚ ɩɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɚɧ
ɢ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢɪɚɧ ɧɚ ɧɚɭɱɧɢɹ
ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɹ ɮɨɧɞ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɟ ɚɪɯɢɜɢɪɚɧɚ ɢ ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɧɨɫɢɬɟɥ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɬ ɦɭɡɟɣ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɜ ɝɪɚɞɚ ɟ ɫɪɟɞ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɧɚɝɨɞɢɲɧɢɧɢ
ɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɩɪɚɡɧɢɰɢ
ɉɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɹɜɚɧɟ ɧɚ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Äȼɨɟɧɧɚ ɝɪɨɛɧɢɰɚ±ɝ´ɚɜɦɨɦɟɧɬɚɢ
ɪɚɛɨɬɚɬɚɩɨɩɪɨɟɤɬÄɌɪɚɧɫɦɚ-

ɪɢɫɤɚ±ɞɪɟɜɧɨɬɨɧɚɱɚɥɨ´
ȼȿɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚ
ɦɭɡɟɹɫɚɝɚɫɬɪɨɥɢɪɚɥɢɦɧɨɝɨ
ɩɴɬɭɜɚɳɢɢɡɥɨɠɛɢ
ɋɧɚɭɱɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɩɪɟɡ
 ɝ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɬɛɟɥɹɡɚɧ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɸɛɢɥɟɣɧɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹ ɜ ȿɜɪɨɩɚ Ɇɭɡɟɣ ɧɚ
ɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɪɢɛɨɥɨɜ ɢ ɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ ɦɭɡɟɣ
ɩɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɟ
ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɚɫɴɛɢɪɚɧɟɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɚɧɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚɩɟɪɢɨɞɚɧɚɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚɨɬ
ɮɨɧɞɨɜɟɬɟ ɧɚ ɌȾ ÄȾɴɪɠɚɜɟɧ
ɚɪɯɢɜ´ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ±ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ
ɢɫɬɨɪɢɹɡɚɞɟɰɚɡɚɦɢɧɚɥɨɬɨ
ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ ɢɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɚɢɫɬɨɪɢɹ
ɚɧɬɢɱɧɨɫɬ ɢ ɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɢɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɢɡɞɚɧɢɟ ɡɚ
ȿɬɧɨɝɪɚɮɢɹɬɚ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹ ɤɪɚɣ  ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɤɨɩɤɢ ɧɚ
ɨɛɟɤɬÄɘɠɧɚɤɪɟɩɨɫɬɧɚɫɬɟɧɚª
ɢɞɪ

ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31
e-mail: up_tutrakan@abv.bg

РЕГЛАМЕНТ
За провеждане на конкурс за послание
„Нека кажем „Благодаря!”
ОРГАНИЗАТОР: Общински Ученически парламент –
Тутракан, със съдействието на Община Тутракан
Без да се преувеличава, 11 януари може да се нарече
"най-учтивата" дата в календара – Международния ден
на думата "Благодаря". Във връзка с това, Общински
Ученически парламент – Тутракан, с подкрепата на
Община Тутракан, организират конкурс за послание на
тема „Нека кажем Благодаря!“
Конкурсът е за ученици от 8 до 12 клас. Краен срок за
предаване на творбите е до 6 януари 2014г. включително.
Изисквания:
1. Посланието да е до 50 думи.
2. Всеки ученик може да участва с до 2 послания.
3. Посланията да съдържат оригинална мисъл, свързана
с думата „Благодаря“ или благодарност, отправена към
нещо/някого.
4. Да НЯМА правописни, пунктуационни или граматически грешки.
5. Посланието да бъде придружено от трите имена на
автора, клас, училище, град, телефонен номер и e-mail.
6. Посланията да се изпращат на e-mail: up_tutrakan@
abv.bg
Награди:
Наградите ще са за трите най-добри послания и ще
се състоят в:
* Грамота,
* Материална награда,
* Публикация на творбата от местните медии.
Награждаването ще се състой на 10 януари 2014 г. от
15.30 часа, в заседателната зала на Община Тутракан.

Уведомявам Ви, че физическо/юридическо лице: Община Тутракан има следното инвестиционно предложение: ПРОЕКТ ”УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА
СИСТЕМА ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ”
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение
- производство, жилищно, пътно и др.: ”Изграждане
на система за ранно откриване на горски пожари,
видеонаблюдение и оповестяване"
2. Резюме на предложението:
/описание на основните процеси; капацитет, производителност (т/год., л/год.), обща използвана площ;
застроена площ;посочва се дали е за ново инвестиционното предложение и/или за разширение, и/или за
промяна на производствената дейност; необходимост
от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на
съществуваща или необходимост от изграждане на
нова техническа инфраструктура;предвидени изкопни
работи и предполагаема дълбочина на изкопите; ползване на взрив/
Системата за видеонаблюдение се състои от:
- „МОДУЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ – състои
се от стомано¬решетъчна кула с височина 25м., модулен контейнер за разполагане на апаратура и автономна фотоволтаична система за електрозахранване;
- „ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ“ – в Община Тутракан.
- необходимост от изграждане на нова техническа
инфраструктура – няма такава;
- предвидени изкопни работи и предполагаема дълбочина на изкопите – изкоп за фундамент на кулата
– максимална дълбочина 2,20м.;
- ползване на взрив – не се предвижда.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
- няма такава
4. Местоположение на площадката:
/населеномясто, община, квартал, поземлен имот,
собственост, географски координати (по възможност
във WGS 1984), близост до или засягане на защитени
територии и територии за опазване обектите на
културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща
пътна инфраструктура/
- гр. Тутракан, община Тутракан, имот с идентификатор 73496.501.3750 – СОУ „Христо Ботев” в града;
- не засяга защитени територии и територии за
опазване обектите на културното наследство;
- няма трансгранично въздействие;
- не се нуждае от нова или промяна на съществуваща
пътна инфраструктура.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по
време на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други
нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или
друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи
съоръжения или необходимост от изграждане на нови:
няма такива
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и
предвиждания за тяхното третиране: няма такива
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция,
заустване в канализация/воден обект, собствена яма
или друго, сезонност: няма такива
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Тутракан
на адрес гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 или
в РИОСВ – Русе на адрес гр. Русе, ул. “Придунавски
булевард” № 20, пощенски код 7000.
Дата: 02.12.2013 г.

Възложител/Уведомител:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Пропуските на младите при подготовката
им за предизвикателствата на интимното
общуване не са за пренебрегване
- В СОУ "Васил Левски” - Главиница изследвалите се лица не са
серопозитивни, показа анонимен експресен тест за ХИВ
70 ученици да проверят чрез
изтеглен от тях въпрос
дали познават тайните
на интимното общуване.
Експертите установиха,
че 51 ученици (73%) дават
верни отговори, но останалите 27% имат съществени пропуски. На тази
база експертите обобщиха
знанията на младите, необходими им за справяне с
предизвикателствата при
интимното общуване не
са за подценяване. По тази
причина е наложително и
занапред учениците във
всяка възраст чрез подхо-

от стр. 1
на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд, бе
проведена Антиспин кампания. Със съдействието
на директора Нефие Раим
и на училищното медицинско лице Татяна Няголова
бе осигурена възможност
за пълноценна работа на
екипите, провеждащи обучението. Самите експерти
спечелиха доверието на
тийнейджърите и ги предразположиха да доверят
сексуалните си проблеми.
Това даде възможност на

ȼɥɸɛɨɜɧɚɬɚɤɭɬɢɹɬɚɜɫɟɤɢɢɫɤɚ
ɞɚɢɡɩɪɨɛɜɚɭɦɟɧɢɹɬɚɫɢ

ɇɚɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɬɟɩɨɥɭɱɚɜɚɬ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ

дящи образователни форми
да се изграждат умения за
практикуване на безопасен
секс.
В рамките на кампанията бе направена стъпка
за преодоляване на този
дефицит. В еднаква степен
момичетата и момчетата проявиха любопитство
да изпробват по деликатен начин срочността
си поставят кондом или
да придобият такава, че
в подходящия момент да
бъдат защитени, да не

замърсяват природата с
използваните предпазни
продукти.
През същия ден в училището работи и екип от
КАБКИС към РЗИ-Русе. Така
29 лица се възползваха от
възможността да си направят анонимен експресен
анализ. По данни на лабораторията са изследвани
4 възрастови групи, като
83% от тях са ученици,
представители на различни
етноси. Сред тях не са открити носители на вируса.

В СОУ "Христо Ботев” - Тутракан:

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В очакване на Никулден

В света на кулинарията:

"От миналото към съвременността"
К

Мариета СПИРОВА
ɭɥɢɧɚɪɧɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ɩɨ
ɧɚɞɫɥɨɜ Ɉɬ ɦɢɧɚɥɨɬɨ
ɤɴɦ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɬɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɚ ɩɨɥɭɢɧɬɟɪɧɚɬɧɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɨɬ  ɞɨ  ɤɥɚɫ ɜ
ɋɈɍ©ɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜª
ȼɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɇɢɤɭɥɞɟɧ
ɫɩɨɦɨɳɬɚɧɚɫɜɨɢɬɟɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɢɛɚɛɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɩɪɢɝɨɬɜɢɯɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɪɢɛɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɢ ɩɨɫɬɧɢ ɹɫɬɢɹ ɢ ɫɥɚɞɤɢ
ȿɤɫɩɨɧɚɬɢɬɟ ɛɹɯɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢ
ɜɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨɮɨɚɣɟɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ȼɩɪɚɡɧɢɤɚɭɱɚɫɬɜɚɨɬɟɰɆɢɯɚɢɥɆɢɯɚɣɥɨɜɨɬɫɒɭɦɟɧɰɢ
ɤɨɣɬɨɨɫɜɟɬɢɪɢɛɚɬɚɢɛɥɨɝɨɫɥɨɜɢɜɫɢɱɤɢɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢ
ɋɟɞɦɨɤɥɚɫɧɢɤɴɬ ȼɟɥɢɡɚɪ
ȼɟɥɢɤɨɜɤɚɡɚȽɨɫɩɨɞɧɹɬɚɦɨɥɢɬɜɚɈɬɱɟɧɚɲ

ɪɢɛɚɪɢɬɟ ɋɩɨɪɟɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɩɪɟɡ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɧɚɫɬɴɩɜɚɢɜɪɟɦɟɬɨɡɚɜɟɫɟɥɨɪɚɡɩɭɫɤɚɧɟɫɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɬɟ ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɉɴɪɜɢɹɬ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɨɨɛɪɟɞɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɟ
ɫɴɫɬɚɜɟɧ ɨɬ ɬɪɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ   ɢ
ɬɢ ɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɫɩɨɟɧɢ ɜ ɟɞɧɚ
ɫɜɟɳɟɧɚ ɬɪɢɚɞɚ ɨɬ ɫɜɟɬɢɢɬɟ
ȼɚɪɜɚɪɚɋɚɜɚɢ
ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɟɞɢɬɟ
ɧɢ ɜɴɡɩɪɢɟɦɚɥɢ

В

ɦɨɪɟɬɚɬɚ ɢ ɨɤɟɚɧɢɬɟ  Ⱦɹɥ ɫɟ ɩɚɞɧɚ
ɧɚ ɫɜɟɬɢ ɇɢɤɨɥɚ ɞɚ
ɫɢ ɯɨɞɢ ɩɨ ɦɨɪɟ ɩɨ
Ⱦɭɧɚɜ ɞɚ ɫɢ ɯɨɞɢ
ɝɟɦɢɢɞɚɤɪɟɩɢ
Ɍɚɤɚɋɜɟɬɢɇɢɤɨɥɚ
ɫɟɩɨɱɢɬɚɤɚɬɨɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥ ɧɚ ɜɨɞɚɬɚ ɧɚ
ɦɨɪɹɰɢɬɟɧɚɪɢɛɚɪɢɬɟɢɤɚɬɨɫɩɚɫɢɬɟɥɧɚ
ɢɡɩɚɞɧɚɥɢɬɟ ɜ ɛɟɞɚ
ɤɨɪɚɛɨɤɪɭɲɟɧɰɢª 
ɧɚɭɱɢɯɚ ɨɳɟ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɇɚ ɬɴɪɠɟɫɬɜɨɬɨ

Ȼɨɹɧ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɢ ɂɧɚ ɂɫɤɪɨɜɚɨɬɚɤɥɚɫɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟɢɨɛɢɱɚɢɬɟɡɚɇɢɤɭɥɞɟɧɩɨɞɝɨɬɨɜɟɧɚɨɬɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɤɚɬɚɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ
ɤɨɹɬɨɨɛɥɟɱɟɧɚɜɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɧɨɫɢɹɛɟɫɪɟɞɝɥɚɜɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
©ɋɜɟɬɢ ɇɢɤɨɥɚ ɫɟ ɩɨɱɢɬɚ
ɤɚɬɨ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥ ɧɚ ɜɨɞɧɢɬɟ
ɞɴɥɛɢɧɢ ɧɚ ɦɨɪɹɰɢɬɟ ɧɚ

ȼɚɪɜɚɪɚ ɢ ɋɚɜɚ ɤɚɬɨ ɞɜɟ
ɫɟɫɬɪɢɧɚɫɜɟɬɢɇɢɤɨɥɚɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɨ ɧɪɚɜ ɧɨ ɞɥɴɠɧɢ
ɞɚ ɩɨɞɝɨɬɜɹɬ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɦɭ
ɉɨɫɥɨɜɢɱɧɚɟɢɝɪɚɬɚɧɚɞɭɦɢ
ɫɢɦɟɧɚɬɚɧɚɫɜɟɬɰɢɬɟÄȼɚɪɜɚɪɚɜɚɪɢɋɚɜɚɩɟɱɟɇɢɤɨɥɚ
ɝɨɫɬɢɝɨɳɚɜɚ³
ɋɩɨɪɟɞɧɚɪɨɞɧɚɬɚɥɟɝɟɧɞɚ
ɤɨɝɚɬɨ Ƚɨɫɩɨɞ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɥ
ɫɜɟɬɚɦɟɠɞɭɲɟɫɬɢɦɚɬɚɛɪɚɬɹ
ɧɚ ɫɜɟɬɢ ɇɢɤɨɥɚ ɫɟ ɩɚɞɧɚɥɢ

Анка КОЗАРЕВА
ɫɹɤɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɫɟ ɱɟɫɬɜɚ ɞɟɧɹɬ ɧɚ
ɋɜɇɢɤɨɥɚɣɑɭɞɨɬɜɨɪɟɰ
±ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɧɚɪɢɛɚɪɢɬɟɢɦɨɪɹɰɢɬɟ ɛɚɧɤɟɪɢɬɟ ɢ ɬɴɪɝɨɜɰɢɬɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɢ ɪɨɞɚ Ɂɚ ɞɚ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɦɟɩɪɢɞɨɛɢɬɢɬɟɨɬ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨɩɢɬɩɨɡɧɚɧɢɹɧɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɡɚɇɢɤɭɥɞɟɧɡɚɟɞɧɨ
ɫȾɟɚɧɚɆɚɪɢɧɨɜɚ±ɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚ,9ɛɤɥɚɫɢȼɨɥɨɞɹ
ɂɜɚɧɨɜ±ɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚ
9, ɛ ɤɥɚɫ  ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɦɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɩɪɚɡɧɢɤÄȼɨɱɚɤɜɚɧɟ
ɧɚɇɢɤɭɥɞɟɧ´ɡɚɱɟɬɜɴɪɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɢ ɲɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɜ
ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɍɱɟɧɢɰɢɬɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɯɚɫɢɧɬɟɪɟɫ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɡɚ ɋɜ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɑɭɞɨɬɜɨɪɟɰ ɤɨɹɬɨ ɝɢ ɡɚɩɨɡɧɚ
ɫ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɠɢɬɢɟ ɉɪɢɩɨɦɧɢɯɚ
ɫɢ ɥɟɝɟɧɞɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɧɚɪɨɞɴɬ ɟ
ɫɴɬɜɨɪɢɥ ɡɚ ɫɜɟɬɟɰɚ ɢ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɨɬɧɟɝɨɱɭɞɟɫɚɄɨɦɟɧɬɢɪɚɯɚɤɨɣɩɪɚɡɧɭɜɚɧɚɬɨɡɢɞɟɧ
ɫɜɨɹɢɦɟɧɞɟɧɤɚɤɫɟɩɪɢɝɨɬɜɹ
ɜɫɹɤɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ
ɢ ɤɚɤɜɢ ɹɫɬɢɹ  ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɹɬ ɧɚ
ɬɪɚɩɟɡɚɬɚ  ɉɪɨɱɟɬɨɯɚ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɜɟɪɢɹ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ
ɇɢɤɭɥɞɟɧɥɸɫɩɢɬɟɨɬɪɢɛɚɬɚɧɟ
ɛɢɜɚɞɚɫɟɬɴɪɤɚɥɹɬɩɨɡɟɦɹɬɚ
ɢɥɢɞɚɫɟɫɬɴɩɤɜɚɬɡɚɳɨɬɨɬɨɜɚ
ɳɟ ɞɨɧɟɫɟ ɧɟɳɚɫɬɢɟ ɤɨɫɬɢɬɟ
ɨɬ ɲɚɪɚɧɚ ɧɟ ɫɟ ɢɡɯɜɴɪɥɹɬ
ɚ ɫɟ ɡɚɪɚɜɹɬ ɜ ɡɟɦɹɬɚ ɢɥɢ ɫɟ
ɩɭɫɤɚɬɜɬɟɱɚɳɢɜɨɞɢɡɚɞɚɫɟ
ɭɦɧɨɠɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɢ ɞɚ ɢɦɚ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɇɹɤɨɝɚ ɦɚɣɤɢɬɟ
ɩɪɢɲɢɜɚɥɢɤɨɫɬɬɚɨɬɝɥɚɜɚɬɚɧɚ
ɲɚɪɚɧɚɤɨɹɬɨɩɪɢɥɢɱɚɧɚɤɪɴɫɬ
ɜɞɪɟɯɢɬɟɧɚɦɚɥɤɢɬɟɞɟɰɚɡɚ
ɞɚɝɢɩɚɡɢɨɬɛɨɥɟɫɬɢɌɪɚɞɢɰɢɹ
ɟ ɞɚ ɫɟ ɫɥɨɠɚɬ ɧɚɣɝɨɥɟɦɢɬɟ
ɥɸɫɩɢɨɬɲɚɪɚɧɚɜɩɨɪɬɮɟɣɥɚ
ɡɚ ɞɚ ɧɨɫɹɬ ɩɚɪɢ ɩɪɟɡ ɰɹɥɚɬɚ

ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɋɨɧɹ
Ɂɥɚɬɚɪɨɜɚ ɢ ɩɨɦɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ ɢ Ⱦɢɚɧɚ
Ɋɭɫɟɜɚɤɚɤɬɨɢɦɚɣɤɢɢɛɚɛɢ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ
ɨɬ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɦɟɞɢɢ ɋɬɟɮɤɚ
Ʉɚɩɢɧɱɟɜɚ  ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ ɜ
Ⱦɟɬɫɤɢɨɬɞɟɥɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɬɟ ɡɚ ɪɢɛɧɢɬɟ ɢɡɞɟɥɢɹɫɚɨɫɢɝɭɪɟɧɢɨɬȻɢɫɟɪɤɚ
ɋɢɦɟɨɧɨɜɚ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬ ÄɊɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ  ɦɨɟɬɨ
ɦɢɧɚɥɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟ ɢ ɛɴɞɟɳɟɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɭɱɟɧɢɰɢɩɨ
ɩɪɢɪɨɞɨɡɚɳɢɬɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɢɦɟɫɬɧɢɬɪɚɞɢɰɢɢ

ɝɨɞɢɧɚ
ɇɚɲɟɫɬɢɞɟɤɟɦɜɪɢɩɪɚɡɧɭɜɚɬ
ɢɪɢɛɚɪɢɬɟɑɟɫɬɨɬɹɯɧɨɬɨɟɠɟɞɧɟɜɢɟ ɟ ɫɜɴɪɡɚɧɨ ɫ ɤɨɦɢɱɧɢ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɈɬɫɴɪɰɟɫɟɩɨɫɦɹɯɦɟ
ɧɚɪɢɛɚɪɫɤɢɢɧɰɢɞɟɧɬɢɢɩɪɨɜɚɥɢɨɬɜɢɞɟɨɤɥɢɩɨɜɟɡɚɩɟɱɚɬɚɥɢ
ɬɚɤɢɜɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɒɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɛɴɪɡɨ ɫɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɯɚ
ɢ ɪɚɡɩɨɡɧɚɯɚ ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟ ÄȻɨɥɟɧ ɡɞɪɚɜ ɧɨɫɢ´
ɢÄɊɢɛɚɪɹɬɢɡɥɚɬɧɚɬɚɪɢɛɤɚ´ɜ
ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɪɚɡɤɚɡɜɚ ɡɚ ɪɢɛɚɪɫɤɢ
ɧɟɜɨɥɢȼɹɪɧɨɢɬɨɱɧɨɩɪɟɪɚɡɤɚɡɚɯɚɬɟɤɫɬɚɧɚɝɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɨɝɪɢɠɢɯɦɟ ɫɟ ɢ ɡɚ ɡɚɛɚɜɧɚ
ɱɚɫɬ ɜ ɤɨɹɬɨ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬɝɨɜɨɪɢɯɚ ɧɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɴɩɪɨɫɢ
ɢɡɚɞɚɱɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɩɪɚɡɧɢɤɚ
ȼɤɥɸɱɢɯɚɫɟɚɤɬɢɜɧɨɢɜɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɚɧɢɹ ɪɢɛɨɥɨɜ Ⱦɨɤɚɡɚɯɚ
ɱɟɭɦɟɹɬɞɚɥɨɜɹɬɪɢɛɚɆɨɝɚɬ
ɞɚ ɪɚɡɩɨɡɧɚɜɚɬ  ɦɨɪɫɤɢɬɟ ɢ
ɪɟɱɧɢɨɛɢɬɚɬɟɥɢɢɞɚɨɬɤɪɢɜɚɬ
ɜɟɪɧɢɹ ɨɬɝɨɜɨɪ  ɧɚ ɝɚɬɚɧɤɢ ɡɚ
ɬɹɯɋɩɪɚɜɢɯɚɫɟɢɫɩɨɫɥɨɜɢɰɢɬɟɫɜɴɪɡɚɧɢɫɦɨɪɟɬɨɢɪɢɛɢɬɟ
Ȼɴɪɡɨɫɟɨɪɢɟɧɬɢɪɚɯɚɢɨɬɤɪɢɯɚ
ɤɨɣɟɬɚɣɧɫɬɜɟɧɢɹɬɦɨɪɫɤɢɞɚɪ
ɫɤɪɢɬ ɜ ɱɟɪɧɚɬɚ ɤɭɬɢɹ ɇɟ ɫɟ
ɡɚɬɪɭɞɧɢɯɚɢɫɩɴɡɟɥɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɫɝɥɨɛɢɯɚɪɚɛɨɬɟɣɤɢɜɟɤɢɩɢ
ɋɥɟɞ ɇɢɤɭɥɞɟɧ ɫɩɨɪɟɞ ɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɩɨɜɟɪɢɟ ɡɚɩɨɱɜɚ ɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚɡɢɦɚɑɟɬɜɴɪɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɨɛɢɱɚɬɬɨɡɢɝɨɞɢɲɟɧɫɟɡɨɧ
ɢ ɡɚɬɨɜɚ ɫ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɰɜɟɬɢɯɚ
ɤɚɪɬɢɧɤɢɨɬɪɚɡɹɜɚɳɢɥɸɛɢɦɢɬɟ
ɡɢɦɧɢɞɟɬɫɤɢɢɝɪɢɋɬɹɯɨɮɨɪɦɢɯɚɤɴɬɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚɉɪɚɡɧɢɤɴɬɩɪɢɤɥɸɱɢɫɴɫɫɥɭɲɚɧɟɢ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɡɢɦɧɢɩɟɫɧɢȾɚ
ɫɟ ɧɚɞɹɜɚɦɟ ɱɟ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɫɚ
ɨɬɤɪɢɥɢɰɟɧɧɨɫɬɬɚɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ
ɢ ɫɚ ɝɨ ɨɬɩɪɚɡɧɭɜɚɥɢ ɜ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɬɚɫɢɤɚɤɬɨɩɨɞɨɛɚɜɚ
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12 - 18.12.2013 г.

На Никулден в Тутракан:

Патриарх Неофит отслужи литургия в храм „Св. Николай”
Негово Светейшество е първият български патриарх, служил в
тутраканската църква в близо 150-годишната й история
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 6 декември православната
църква почита паметта на
Св. Николай Мирликийски Чудотворец, покровител на
рибарите, моряците, търговците и
банкерите.
Българският патриарх Неофит
отслужи Божествена света литургия
в почти 150-годишната църква „Св.
Николай” в Тутракан в съслужие със
свещеници от Русенска епархия ставр. ик. Илия Тонков, архиерейски
наместник на Тутраканска духовна
околия, прот. Васко Василев, прот.
Михаил Михайлов, свещ. Йордан
Йорданов, свещ. Йордан Куцаров и
протодякон Кирил Синев.
Песнопенията от св. Литургия
бяха изпълнени от женския църковен хор към храма, който едва побра
миряните, дошли да почетат светеца
и да приемат празничната благословия на българския патриарх.
Историята сочи, че църквата е построена с даренията на родолюбиви
тутракански граждани и тържествено е осветена на 14 юли 1865 година.

Н

ɇɟɝɨɜɨɋɜɟɬɟɣɲɟɫɬɜɨɉɚɬɪɢɚɪɯɴɬɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɋɨɮɢɣ
ɫɤɢɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɇɟɨɮɢɬɢɜɪɟɦɟɧɧɨɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɊɭɫɟɧɫɤɚ
ɟɩɚɪɯɢɹ
ɆɨɦɟɧɬɨɬȻɨɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚɫɜɟɬɚɥɢɬɭɪɝɢɹɜɯɪɚɦɋɜɇɢɤɨɥɚɣɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɚɬɪɢɚɪɯɇɟɨɮɢɬ
ɨɫɜɟɬɢɆɭɡɟɹɧɚ
ɞɭɧɚɜɫɤɢɹɪɢɛɨɥɨɜɢ
ɥɨɞɤɨɫɨɬɪɨɟɧɟ

ȾɢɪɟɤɬɨɪɴɬɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜɪɚɡɤɚɡɜɚ
ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɆɭɡɟɹɧɚɞɭɧɚɜɫɤɢɹ
ɪɢɛɨɥɨɜɢɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟɟɧɢɟɨ

ɇɚɞɭɧɚɜɫɤɢɹɛɪɹɝɨɬɟɰɃɨɪɞɚɧɨɬɫɥɭɠɢɜɨɞɨɫɜɟɬ
ɡɚɡɞɪɚɜɟɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɪɢɛɚɪɢ

Катедралният храм се издига
величествено с изключителната си
архитектура. Църквата е трикорабна, като всеки от тях завършва на
изток с полукръгла отвътре и отвън
абсида.
Красивата и оригинална дърво-

резба на царските двери, иконостасът и стенописите са изваяни от
майсторите зографи на Тревненската живописна школа Захари Цанюв
и неговия син Стефан.
През 1913 година храмът е заграбен от румънците, българските све-

ɉɚɬɪɢɚɪɯɇɟɨɮɢɬɪɚɡɝɥɟɞɚ
ɧɨɜɨɫɬɪɨɹɳɢɹɫɟɩɚɪɚɤɥɢɫ

щеници са изгонени, а българските
църковни книги са унищожени.
Тук е отслужена първата панихида
за загиналите в битката за Тутраканската крепост през 1916 година, както и първия молебен за свободата на
Добруджа през 1940 година.
Храмът е паметник на културата
от национално значение.
В словото си на храмовия празник
патриарх Неофит припомни живота
и делото на Св. Николай и поздрави
християните с големия празник:
- Бъдете благословени, радостни
и честити. Домовете ви да бъдат
пълни и да помислим за трудностите, които се явяват около нас
в нашия живот и заедно да ги
преодоляваме и да вървим напред
към здраве, щастие и добродетелен
живот. Божието благословение да
бъде върху всички вас, върху вашите домове и вашите чада...Честит
празник за много и много години!

По време на литургията бе осветена никулденската трапеза, а след
службата - раздаден рибен курбан
за здраве.
Следващата спирка от височайшото посещение би Музеят на
дунавския риболов и лодкостроене,
който през следващата година ще
навърши юбилейните 40 години.
Изцяло обновеният музей, единствен по рода си по цялото поречие
на Дунав, бе осветен от патриарха,
който с интерес изслуша разказа на
директора на Историческия музей
Петър Бойчев и уредника Величко
Атанасов.
Патриарх Неофит беше в Тутракан и с още една важна мисия - посещение на строящия се параклис "Св.
Димитър Солунски". Заедно с кмета
на общината д-р Димитър Стефанов
той разгледа строежа и остана доволен от хода на строителните работи.
Разрешение и благословия за съгра-

ɄɦɟɬɴɬɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɢɰɴɪɤɨɜɧɢɹɬɧɚɫɬɨɹɬɟɥ
ɊɚɲɤɨȾɟɧɟɜɫɴɳɨɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟɬɨɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ

ждането на параклиса Неофит даде
в последните дни като митрополит
на Русенска епархия.
По същото време на дунавския
бряг фолклорният състав „Детелини” при читалище „Вапцаров” за

Време за коледно-новогодишни събития
ɪɚɡɧɢɱɧɢɹɬ ɤɚɥɟɧɞɚɪ
ɩɪɟɡ ɦ ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɟ
ɩɪɟɩɴɥɧɟɧ ɫɴɫ ɫɴɛɢɬɢɹɤɨɢɬɨɩɨɞɝɨɬɜɹɬɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɜɫɢɱɤɢɡɚɩɨɫɪɟɳɚɧɟɧɚ
Ʉɨɥɟɞɚɢɇɨɜɚɝɨɞɢɧɚ
ɋɜɟɬɥɢɧɢɬɟ ɧɚ ɤɨɥɟɞɧɨɬɨ
ɞɴɪɜɨ ɛɹɯɚ ɡɚɩɚɥɟɧɢ ɢ ɜ ɝɪ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɇɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɫɥɟɞɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɨɬɤɦɟɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɏɸɫɟɢɧ ɏɚɦɞɢ
ɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɧɚɞɟɰɚɬɚɨɬ
ɐȾȽÄɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ´
ɢɋɈɍÄȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ´ɦɴɠɤɚɬɚ ɤɨɥɟɞɚɪɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɢ ɇɑ
ÄɏɪȻɨɬɟɜ´ɢȾɭɯɨɜɢɹɨɪɤɟɫɬɴɪ  ɫɜɟɬɥɢɧɢɬɟ ɧɚ ɟɥɯɚɬɚ
ɢ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɤɨɥɟɞɧɚ ɭɤɪɚɫɚ
ɝɪɟɣɧɚɯɚɋɴɛɢɬɢɟɬɨɩɪɢɤɥɸɱɢɫɤɪɚɫɢɜɢɮɨɣɟɪɜɟɪɤɢ

П

втора поредна година пресъздаде
стар рибарски обичай - посрещане
на ватафа - главатаря на рибарите.
Там отец Йордан Куцаров отслужи
водосвет за здраве на тутраканските
рибари.
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Обсъждат орязване на
отпуската вместо отработване
Държавата ще определя кога да си ползваме
почивните дни, такава била масовата практика в ЕС
ɞɟɹɬɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɪɟɠɟ
ɨɬɩɭɫɤɚɬɚ ɡɚ ɫɦɟɬɤɚ
ɧɚɬɨɜɚɞɚɧɟɫɟɨɬɪɚɛɨɬɜɚɬ ɫɴɛɨɬɢɬɟ ɟ ɪɚɛɨɬɧɚ
ɢɞɟɹɢɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɫɴɠɞɚɧɟɌɨɜɚɳɟɫɬɚɧɟɜɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɴɨɛɳɢ ɩɪɟɞ ɚɝɟɧɰɢɹ Ɏɨɤɭɫ
ɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɨɬ
ɄɨɚɥɢɰɢɹɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹɉɟɬɴɪ
Ʉɴɧɟɜ
ɂɞɟɹɬɚ ɧɚ Ʉɴɧɟɜ ɤɨɹɬɨ
ɛɟɲɟɥɚɧɫɢɪɚɧɚɩɪɟɞɢɧɹɤɨɥɤɨɞɧɢɫɟɨɬɧɚɫɹɡɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɩɨɱɢɜɧɢ ɞɧɢ ɤɨɢɬɨ
ɫɜɴɪɡɜɚɬɛɥɢɡɤɢɜɤɚɥɟɧɞɚɪɚ
ɩɪɚɡɧɢɰɢ Ⱦɨɫɟɝɚ ɬɟɡɢ ɞɧɢ
ɫɟɨɬɪɚɛɨɬɜɚɯɚɜɫɴɛɨɬɚɚɤɨ
ɧɨɜɨɬɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɫɟɩɪɢɟɦɟ ɬɟ ɳɟ ɫɟ ɩɪɢɫɩɚɞɚɬ ɨɬ
ɩɨɥɚɝɚɳɢɹɫɟɝɨɞɢɲɟɧɨɬɩɭɫɤ
ɉɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɤɨɟɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɞɧɢ ɩɨ ɩɪɚɡɧɢɰɢɬɟ
ɜɦɟɫɬɨ ɞɚ ɩɪɟɤɪɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ ɩɨ ɫɥɢɜɚɧɟɬɨ ɢɦ ɢ ɞɚ
ɨɫɬɚɜɢɜɫɟɤɢɫɚɦɞɚɩɪɟɰɟɧɢ
ɤɨɥɤɨɞɚɩɨɱɢɜɚɳɟɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɨɬɩɭɫɤɢɬɟɧɚɛɴɥɝɚɪɢɬɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɢɪɚɧɨ
ɉɨɞɭɦɢɬɟɧɚɄɴɧɟɜɬɨɜɚɟ
ɦɚɫɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ Ɍɨɣ ɢɡɬɴɤɧɚ ɱɟ

И

ɫɴɛɨɬɚ ɢ ɧɟɞɟɥɹ ɫɚ ɩɨɱɢɜɧɢ
ɞɧɢ ɩɨ ɤɨɞɟɤɫ ɢ ɞɨɛɚɜɢ ɱɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɩɪɟɡ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɱɬɢ
ɩɨɥɨɜɢɧɦɢɥɢɨɧɩɨɱɢɜɧɢɞɧɢ
ɝɨɞɢɲɧɨɢɡɝɚɪɹɬ
ɂɡɝɥɟɠɞɚ ɥɨɝɢɱɧɨ ɞɚ ɫɟ
ɜɴɜɟɞɟɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɨɬȺɧɝɥɢɹ
Ɏɪɚɧɰɢɹ ɏɨɥɚɧɞɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɞɴɪɠɚɜɢ ɤɴɞɟɬɨ ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɪɟɲɚɜɚɤɨɢɞɧɢɳɟɫɟɫɥɢɜɚɬɢ
ɬɟɫɟɩɪɢɫɩɚɞɚɬɨɬɩɥɚɬɟɧɢɹ
ɨɬɩɭɫɤ ɨɛɹɫɧɢ ɞɟɩɭɬɚɬɴɬ
ɉɟɬɴɪɄɴɧɟɜ
ɇɚɪɨɞɧɢɹɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɞɨɛɚɜɢ ɱɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ
ɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨ ɤɚɤɬɨ ɡɚ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ ɬɚɤɚ ɢ ɡɚ ɱɚɫɬɧɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɉɨ ɞɭɦɢɬɟ ɧɚ ɉɟɬɴɪ
Ʉɴɧɟɜ ɚɤɨ ɢɦɚ ɫɴɩɪɨɬɢɜɚ
ɬɹ ɳɟ ɞɨɣɞɟ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɜɴɩɪɟɤɢ ɱɟ ɢɦɟɧɧɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɝɭɛɢɩɨɧɹɤɨɥɤɨɫɬɨɬɢɧ ɯɢɥɹɞɢ ɩɨɱɢɜɧɢ
ɞɧɢɝɨɞɢɲɧɨɤɨɢɬɨɧɟɦɨɠɟ
ɞɚɩɨɥɡɜɚ
ɋɩɨɪɟɞ Ʉɴɧɟɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɟɩɨɥɨɝɢɱɧɨɡɚɱɚɫɬɧɢɹ
ɫɟɤɬɨɪɡɚɳɨɬɨɬɚɦɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɬɡɧɚɟɫɜɨɢɬɟɢɧɬɟɪɟɫɢɢ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɡɧɚɟɤɚɤɞɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɪɚɛɨɬɚɬɚɫɢ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 43/06.12.2013 год.

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 „АА – Фарма” ЕООД, ЕИК 200711734, с.
Калипетрово, област Силистра с управител Атанас Димитров Атанасов, е издадена Заповед № 2939/06.12.2013 год. на Кмета на Община
Тутракан с разрешение за изработване на Подробен устройствен план
/ПУП /- План за застрояване /ПЗ/ в обхват на собственият им поземлен
имот - имот с номер 050036 в землището на с. Шуменци с начин на
трайно ползване: ”Стопански двор”, урбанизирана територия.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Решения на Общински съвет-Тутракан
по Протокол № 36 от 28 ноември 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 431
Относно: Дневен ред:
1. Докладна записка относно
решение за даване на съгласие
ликвидаторът на „Комунални
дейности” ЕООД в ликвидация гр.
Тутракан да прехвърли безвъзмездно, преди изтичане срока на
ликвидацията на дружеството, на
Община Тутракан отделни обекти
от ликвидационното имущество.
Докладва: Маргаритка Шербанова – Ликвидатор на “Комунални
дейности “ ЕООД .
2. Докладна записка относно
приемане на решение за преобразуване на недвижим имот
– находящ се в гр. Тутракан, ул.
”Суворов” №2, с идентификатор
№73496.500.6 в т.ч. триетажна
масивна сграда Читалище „Никола
Йонков Вапцаров” с идентификатор №73496.500.6.1 от публична
общинска собственост в имот –
частна общинска собственост.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Докладна записка относно
избор на съдебни заседатели за
мандат 01.01.2014 г. – 2018 г. по
предложение на комисията по
местно самоуправление, нормативна уредба, ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти,
регионална политика и опазване
на околната среда.

Докладва: Председател на Общински съвет гр. Тутракан
4. Докладна записка относно
определяне на оценки на общински
земеделски земи, върху които е
било учредено право на ползване
въз основа на актове посочени в
параграф 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона
за собствеността и ползването на
земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 14 съветници, За –
14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 432
I. На основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.34, ал.1, във връзка
с чл.2, ал.1, т.6 от ЗОС и чл.268,
ал.2 от ТЗ Общински съвет – Тутракан дава съгласие ликвидаторът
на „Комунални дейности” ЕООД
в ликвидация гр. Тутракан да
прехвърли безвъзмездно, преди
изтичане срока на ликвидацията на
дружеството, на Община Тутракан
следните отделни обекти от ликвидационното имущество:
1. Моторно-превозно средство,
представляващо АВТОКРАН, с Рег.
№ СС 6429 АС, марка: ИФА, рама
№: 7515308, двигател №: 27370,

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ДЕКЕМВРИ 2013 г.
До 14-ти декември:
По ЗДДС:
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри
и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември.
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна
операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително
получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията
на друга държава членка за данъчния период – месец ноември.
По ЗСВТС:
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации
– пристигания/изпращания за месец ноември 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за ноември 2013 г.
До 15-ти декември:
По ЗКПО:
Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по
Закона за корпоративното подоходно облагане.
Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец ноември.
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства
за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства,
за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за
получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване
на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през
месец ноември.
До 20-ти декември:
По ЗСВТС:
1. Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации
-пристигания/изпращания за месец ноември 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти декември:
По ЗДДФЛ:
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец
ноември за доходи от трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на
чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните
плащания по трудови правоотношения, ако през месец ноември са
направени само частични плащания.
До 31-ви декември:
По ЗКПО:
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване
на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране
на кораби.
2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО от чуждестранни
юридически лица, които са избрали да преизчислят данъка, удържан
при източника.
По ЗДДФЛ:
1. Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
2. Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/
служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината
данък за правоотношения, когато трудовото правоотношение е
прекратено през течение на годината, ако такава не е издадена в
едномесечен срок от датата на последното плащане.
По ЗДЗП:
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на
данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния
месец.
цвят: ЖЪЛТ, регистрирано със
Свидетелство за регистрация №
005739597 от 03.01.1991 г., издадено от МВР ПП - Силистра.
2. Моторно-превозно средство,
представляващо ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, с Рег. № СС 8153СС,
марка: ЗИЛ 555, рама №: 140,
двигател №: 814324, цвят:СИН,
регистрирано със Свидетелство
за регистрация № 002045557 от
14.11.1974 г., издадено от МВР
ПП - Силистра.
3. Моторно-превозно средство,
представляващо СПЕЦИАЛЕН
АВТОМОБИЛ, с Рег. № СС 8714РВ,
марка: ГАЗ 53, рама №: 273229,
двигател №: 62450, цвят: СВЕТЛО
СИН, регистрирано със Свидетелство за регистрация № 005739597
от 03.01.1991 г., издадено от МВР
ПП - Силистра.
4. Моторно-превозно средство,
представляващо СПЕЦИАЛЕН
АВТОМОБИЛ, с Рег. № ССБ 4225,
марка: ШКОДА МАДАРА, рама №:
8275907, двигател №: 9090907,
цвят: ОРАНЖ, регистриран със
Свидетелство за регистрация
на МПС Серия Б, № 443180 от
25.12.1986 г., издадено от МВР –
Силистра.
5. Моторно-превозно средство, представляващо ЛЕК АВТОМОБИЛ, с Рег. № СС 2494СВ,
марка: ФОРД МОНДЕО, рама №:
WFOFXXGBBFPA76265, двигател
№: L1FPA76265, цвят: СИН МЕТАЛИК, регистриран със Свидетелство за регистрация № 003653023

от 28.07.1993 г., издадено от МВР
ПП – Сили стра.
6. Моторно-превозно средство,
представляващо КОЛЕСЕН ТРАКТОР, с Рег. № СС 01114, марка:
ТК-80, рама №:7284, двигател №:
263929, цвят: ТЪМНОСИН, регистрирано със Свидетелство за регистрация на земеделска и горска
техника № 007095 от 14.11.2006 г.,
издадено от КТИ - София.
7. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ, с Рег.
№ СС 01113, марка: РСД-4, рама №:
29004, цвят: ТЪМНО ЖЪЛТ, регистрирано със Свидетелство за регистрация на земеделска и горска
техника № 007094 от 14.11.2006 г.,
издадено от КТИ - София.
8. Вид: САМОХОДНО ШАСИ, с
Рег. № СС 01115, марка: Т-16М,
рама №: 393474, двигател №:
1011545, цвят: ЧЕРВЕН, регистрирано със Свидетелство за регистрация на земеделска и горска
техника № 007096 от 14.11.2006 г.,
издадено от КТИ - София.
II. Възлага на Кмета на Община Тутракан да организира
процедурата по придобиването на
обектите.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 433
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА, чл.6 ал.1от ЗОС и чл.2,
ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет гр. Тутракан:

12 - 18.12.2013 г.

Информационна
табела пред Музея на
Дунавския риболов и
лодкостроене

ащитата на критично застрашените есетрови риби
в река Дунав и контролът на
риболова и търговията с хайвер са
цел на нов проект на международната природозащитна организация
WWF*. Екипът на проекта „Съвместни действия за повишаване на
осведомеността относно свръхексплоатацията на дунавските есетри
в Румъния и България“ иска да
осигури дългосрочното оцеляване
на есетрите и така да запази високата им естествена и икономическа
стойност. Прекомерният и незаконен
риболов е основната пряка заплаха
за оцеляването на тези ценни риби,
смятат от WWF.
„Есетровите риби в река Дунав са
древен вид мигриращи риби, които
днес са на ръба на изчезване, главно
поради свръхулова за ценния им
хайвер. Техният спад е ясно документиран с бързото намаляване на
улова през последните десетилетия.
Причините за спада са сложни, но
липсата на осведоменост е сред
водещите за най-важната – свръхулова. Загубата на местообитанията
и нарушаването на миграцията за
хвърляне на хайвера са допълнителни заплахи за оцеляването на
есетрите.” - каза Владимир Иванов
от WWF.
През 2006 г. Румъния е първата

страна в региона, която обявява
забрана за улов на есетрови риби.
Българските власти последват този
пример и през 2011 г. е обявена
едногодишна забрана, удължена
по-късно до края на 2015 г.
От понеделник повече информация за есетрите и проекта на WWF
можете да намерите на информационна табела, поставена пред Музея
на Дунавския риболов и лодкостроене. В експозицията на единствения
по поречието на река Дунав музей,
посветен на дунавския риболов
и лодкостроене, посетителите и
любителите на риболова могат да
видят и фотоси на уловени в Дунав
гигантски есетрови риби.
Табели за проекта са поставени и
в Природен парк Персина в Белене
и Регионалния исторически музей
– Русе.
Проектът е съфинансиран по програма Life на Европейската комисия.
Повече информация на esetri.
wwf.bg
*WWF - Световен фонд за дива
природа (на английски: World Wide
Fund for Nature; WWF) международнанеправителствена организация
създадена в Швейцария през 1961
от природозащитници, занимаваща
се главно с проекти насочени срещу
влошаване на състоянието на околната среда.

1. ОБЯВЯВА недвижим имот
находящ се в гр. Тутракан, находящ се в гр. Тутракан, ул.”
Суворов” №2, кв.18, представляващ застроен поземлен имот с
кадастрален №73496.500.6 с площ
от 1140кв.м. в т.ч. триетажна масивна сграда Читалище „Никола
Йонков Вапцаров” с кадастрален
№73496.500.6.1. със застроена
площ от 1000 кв.м. от публична
общинска собственост в частна
общинска собственост с цел реализация на проект по Програмата
за развитие на селските райони.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 434
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ 21, АЛ. 1,
Т.23 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 68, АЛ. 1, ОТ
ЗСВ, ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБА№ 1 ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН ИЗБИРА:
1. ШЕНОЛ АЛИ МОЛЛА
2. ФЕВЗИЯ ФЕВЗИ АСАН
3. МЛАДЕН РУСИНОВ МИНЧЕВ
4. АНАСТАСИЯ ЯКОВА ТОДОРОВА
5. ЯНКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
6. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА
РАШЕВА
7. ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА
ИВАНОВА
ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА МАНДАТ, 01.01.2014Г.
– 31.12.2018Г.
2. ЗАДЪЛЖАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ТУТРАКАН

ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ
ДЕЙСТВИЯ ЗА СВЕЖДАНЕ НА
НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ ДО ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА.
Гласували: 14 съветници, За –
14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 435
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ и
чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от
ЗОС, Общински съвет – Тутракан
1. ОПРЕДЕЛЯ оценките на общински земи, върху които е било
учредено право на ползване въз
основа на актовете, посочени в §
4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва:
1.1. За земеделска земя от 944
кв.м. /деветстотин четиридесет
и четири кв.м./, представляваща
имот с идентификационен №
73496.504.547 в местността ”Зад
болницата” в землището на гр.
Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, с начин на
трайно ползване: нива и категория
на земята при неполивни условия:
четвърта – 447,00 лв. /Четиристотин четиридесет и седем лева/;
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да предприеме необходимите законови действия по реда на
§4к от ПЗРЗСПЗЗ за придобиване
на собственост от правоимащите
по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се
– няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

З

7

ХОБИ

12 - 18.12.2013 г.

Зет се обажда по телефона на тъста си: - Тате, коли агнето за събота
и да викнеш духовата музика - ние ще дойдем преди обяд!
В събота агнето опечено, музиката свири... Младите пристигат и
тъстът пита какъв е поводът.
- Виж, тате, с музика съм я взел, с музика ти я връщам!
Петгодишно детенце пита баба си:
- Бабо, кръвчицата вкусна ли е?
- Че откъде да знам!
- Тате каза, че си му изпила всичката кръвчица!
- Баща ти капка акъл няма!
- Него пък му го е изпила мама!
Абрам се обажда на сина Моше, емигрирал в Ню Йорк:
- Сине, трябва да те огорча, но ние с майка ти се разваждаме. 45
години мъки стигат!
- Тате, ама какво говориш! И точно преди празника ви!
- Така сме изморени един от друг - казва бащата - че повече не може
да се гледаме. Само исках да те помоля да се обадиш на сестра ти в
Чикаго и да й съобщиш новината.
И затваря телефона. Отчаян сина звъни на сестра си, която пък веднага
се обажда на баща си: - Тате, Сара е! Кажи ми, че не е истина, че ще
се развеждате! В никакъв случай не правете НИЩО, докато не дойдем!
Разбра ли ме? НИЩО! И затваря телефона.
Доволен Абрам се обръща към жена си:
- Е, всичко мина идеално: задължително ще дойдат на празника ни,
а и самолетни билети ще си купят сами!

Обява
ɎɢɪɦɚȿɌÄɊɟɝɢɧɚ´±Ɋɚɞɤɚɓɟɪɟɜɚ´ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɬɟɝɥɹ
ɨɬɩɚɡɚɪɚɞɟɬɫɤɢɟɤɢɩɢɫɬɴɪɝɨɜɫɤɚɦɚɪɤɚȿɋɂɈɈȾɤɨɢɬɨ
ɧɟɨɬɝɨɜɚɪɹɬɧɚɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɋɴɳɢɬɟɦɨɠɟ
ɞɚɜɴɪɧɟɬɟɜɦɚɝɚɡɢɧɚɧɚɮɢɪɦɚɬɚȿɌÄɊɟɬɢɧɚ´ɫɪɟɳɭɤɚɫɨɜ
ɛɨɧɡɚɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɫɭɦɚɬɚ
ȿɤɢɩɢɬɟɦɨɠɟɬɟɞɚɜɴɪɧɟɬɟɞɨɝ

Малки обяви

Фризьорски салон “Офелия”

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

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

Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Давам под наем
магазин 150 кв., гр. Тутракан,
ул.”Трансмариска”10.
За контакти:0886 392370

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Заповядайте!

част от къща с допълнителни постройки
в Тутракан, с двор от 600 кв.м.
Цена: 15 000 лв.
За контакти: 0889 298 761 и тел. 0866 61 076

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

тел.: 0894 204 486

Продавам

СУДОКУ

СМЯХ
Срещу Кмета са повдигнати обвинения за непочистване на снега,
за несправяне с бездомните кучета и проблема с детските ясли.
Адвокатът: - Моля почитаемият съд да погледне на поезията на Христо
Ботев, като на свидетелски показания. С римите си, поета ни доказва, че
конкретните проблеми съществуват в столичната община още от 1873:
"Зимата пее свойта зла песен...",
"Псета и вълци, вият в полята..."
"Жените плачат, пищят децата..."
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Букурещ - с неизчерпаеми предизвикателства
Анастасия ЯКОВА
а пореден път „Салвиния”
ООД на Камелия Златанова
организира предколедно
посещение на перлата на Балканите – Букурещ. Рано сутринта на
7 декември столицата на Румъния
ни посрещна гостоприемно - със
слънце.

З

в САЩ. Соцдиктаторът Чаушеску
е имал амбицията да се докаже
пред европейските държави и
света с грандоманията си и не е
жалил пари в осъществяване й,
заради които народът е гладувал
и в днешни времена не се радва
особено на великото творение.
Красивата сграда се извисява с

ȿɞɢɧɨɬɟɤɫɩɨɧɚɬɢɬɟɜ
ɉɪɢɪɨɞɨɧɚɭɱɧɢɹɦɭɡɟɣ

С вълнение пристъпихме в Парламента познат още като двореца
на Чаушеску. С вълнение, защото
много често заради посещения на
чуждестнани делегации или други
значими събития, в последния
момент отказват посещения на
туристи.
За някои е известно, за други
- не, но тази сграда е втората по
големина в света, след Пентагона

12 надземни етажа на височина 86
м и 8 подземни етажа с 92 м дълбочина и общо с 1100 помещения.
За осъществяване на проекта са
работили 700 архитекти и 20 000
работници. Строежът започва през
1984 г. и прекъсва в 1989 г., когато
е бил екзекутиран министър-председателят и неговата жестока съпруга. И досега има незавършени
помещения.
В сградата са работните зали на

парламента и други ведомства. Тук
се посрещат много политически
гости от други държави.
Всички материали - мрамор, каменни блокове, стъкло, кристали,
различни видове метали, дърво за
изработката, са румънски.
Изненадаха ни огромните зали,
всяка с различна уникална архитектура. Огромните килими са
изработени специално за залите на
място, със съответните орнаменти
в съответствие с украсата на стени
и тавани. Красивите огромни кристални полилеи също са изработени
в Румъния. Като че ли изкуството
е най-вече реализирано в изумителните орнаменти на таваните.
На много места таваните и стените имат златно покритие върху
гипсови орнаменти, различен за
всяка зала. Завесите са тъкани в
манастири и също са извезани със
златни нишки.
Подовете на места с мозайки - с
различни орнаменти, а паркетът
изработен от качествена дървесина също с орнаменти. Стените са
покрити с изумителна дърворезба,
копринени декори и гипсови орнаменти и различен цвят мрамор.
Мраморните стълбища са също
атрактивни и красиви.
Двучасовата разходка с гид ни
даде възможност да разгледаме
само 5 % от площта. Погледнахме
от терасата и пред погледа ни се
разкри булевардът, който съперничи на парижкия „Шанз Елизе”.
В средата са разположени 39 фон-

ɋɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɜɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ

тана, символ на броя на окръзите
в Румъния.
В река Дъмбовица, която пресича Букурещ спокойно плаваха и се
гмуркаха стотици малки патици.
Нашата разходка продължи в
Природонаучния музей. Ако искате вие и вашите деца да видят
цялото разнообразие на флората
и фауната в света и неговото развитие непременно посетете музея
в румънската столица. Трудно
се разказва за обема и начина
на поднасяне на това, което е
разположено там. Започва се

Дядо Коледа пристигна в
Танцово училище „Тутракан”
Д

от праисторическия период до
съвременния етап. Огромните
макети под стъкло наподобяват
естествената среда. Специална
зала показва развитието на човека,
различните раси и етноси в реален
размер и обстановка. Не липсват
и закачки. Много от нас си казаха,
че тук децата ще научат много за
флората, фауната и човешкото
разнообразие, вместо да четата
скучните учебни помагала.
Достатъчно време и за коледни
покупки в търговския център
„Баняса”, където са разположени

известни търговски комплекса
предложи още дестинацията до
Букурещ.
На връщане спряхме в центъра - на площад „Униря”, за да се
порадваме на уникалната коледна
украса с безброй светлини. Във
фонтаните нямаше вода, но имаше
светещи струи.
Нашите познания се допълваха
от непрекъснатата информация
от Камелия Златанова, а красотите на румънската столица ни
създадоха истинско предколедно
настроение!

Новогодишна среща!
На 28 декември (събота) от 12:00 часа в механа
„Мелани” за поредна година се организира среща на
пътешествениците-екскурзианти ползващи
туроператорските услуги на „Салвиния” ЕООД
на Камелия Златанова.

Заповядайте!

жайв, Куик степ, Салса, Ча ча ча,
Валс… прекрасни танци изпълнени
от момичетата и момчетата от
Танцово училище „Тутракан”: от малки
и по-големи, от напреднали в танците
и начинаещи, буквално с тренировки
от месец – под професионалното ръководство на треньорите Лазар и Тотка
Лазарови.
Поводът – наближаващите празници
– Коледа и Нова година, които са и стимул танцьорите да покажат наученото
пред своите родители и любители на
танците, в очакване на… подаръци от
Дядо Коледа.
Да! Дядо Коледа пристигна – „трудно,
защото няма сняг”, както каза той, но
пък с пълна торба и подаръци за всички.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ъс своите сръчни ръце и добро сърце учениците
от ПИГ 5 – 8 клас при СОУ ”Христо Ботев” под
ръководството на своите възпитатели Анелия
Иванова, Румяна Димитрова и Румяна Стоянова изработиха поздравителни коледни картички за възрастните
хора от Старческия дом в град Тутракан с пожелания
за мирна и плодородна 2014 година!

С

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

13 декември – Дияна ЦВЯТКОВА, Учител, СОУ „Йордан
Йовков”
15 декември – инж. Татяна ЙОРДАНОВА, Зам.-директор на ДГС-Тутракан

14 декември – Ден на ветеринарномедицинските специалисти
17 декември – Св. Даниил Стълпник – Честито
на Данаил, Даниел, Даниела

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

