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Вестникът
е основан през 1962 г.
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Година LII

20 - 26 февруари 2014 г.

Тутракан и Кирнодж отбелязаха
една година културни
и църковни отношения
Калина ГРЪНЧАРОВА
ирнодж домакинства отпразнуването на първата
година от българо-румънските културни и църковни взаимоотношения с Тутракан. Събитието
се проведе на 16 февруари, когато
делегация от Община Тутракан
водена от зам.-кмета Петя Князова-Василева посети румънското
селище. В нея бяха включени
още председателят на Общински
съвет-Тутракан Данаил Николов,
общинските съветници д-р Юрий
Василев и Шенол Молла, директорът на дирекция „Хуманитарни
дейности” Стефка Станкова, отец
Михаил Михайлов от с. Шуменци
и Стефка Капинчева.
Българите бяха посрещнати с
хляб и сол пред православния
храм „Св. Николай” от зам.-кмета
на Кирнодж Йон Щефан, общински
съветници, председателят на църковното настоятелство Аурелиан
Котобан и свещениците Фанел

Цена 0.60 лв.

В Общински съвет-Тутракан:

Бюджет-2014 бе
приет за рекордно
кратко време

К

Калина ГРЪНЧАРОВА
амо петнадесет минути бяха необходими на
общинските съветници да приемат с абсолютно
мнозинство бюджета на
Община Тутракан за 2014
г. на извънредната сесия
проведена на 13 февруари.
Време, в което кметът
д-р Димитър Стефанов

С

на стр. 4

ОЦИД - едно доказано начало…
амо преди седмица Рок
група „Непукист” направи
своя телевизионен дебют.
Цели два часа в живото предаване
на Васко Кръпката – „Карай да върви, това е блус”, зрителите от цял
свят имаха възможност да слушат
рок бандата от Тутракан.

С

Даринка, Владо, Пламен, Георги,
Марин и техният ръководител Иван
Неделчев ни направиха истински
щастливи със своите изпълнения
на известни парчета от близкото
минало.
Предстои им участие на рок
фестивала в Каварна през юни,

като на една сцена ще свирят с
“Europe”.
Не остана незабелязано и участието на двете вокални формации
„Усмивчица” и „Слънчева усмивка”
в кастинга на Нова телевизия
„Големите надежди”. Малките
на стр. 5

Драматичен театър
"Сава Огнянов” - Русе
представя в Тутракан

"СЛУЖБОГОНЦИ"

комедия от Иван Вазов
с участието на гост-актьора

Николай УРУМОВ

на 25 февруари 2014 г. (вторник) от 18:00 ч.
в зрителния салон на Читалището.
Цена на билетите: 4.00, 5.00 и 6.00 лв.
Предварителна продажба на билети - в
Библиотеката на Читалището и
Детски отдел на библиотеката
(под блок „Истър”).
ɇɟɩɭɤɢɫɬɫȼɚɫɤɨɄɪɴɩɤɚɬɚɢ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬɢɦɂɜɚɧɇɟɞɟɥɱɟɜ

Заповядайте!

представи наложените от
групите съветници искания
за промени в някои бюджетни параграфи, след което
бе регистрирана и найкратката сесия за прием
на бюджет в най-новата
история - от 10 ноември
1989 г. насам.
На логичния въпрос защо
липсва дебатът, общинските съветници бяха категорични, че цялата работа е
свършена по време на заседанията на постоянните
комисии, а с вдигната ръка
на сесията те узаконяват
параметрите и разпределението на разходите в новия
бюджет.
Припомняме, че със Закона за държавния бюджет
за 2014 г. е разчетен ръст
на субсидиите за общините, това не се отнася
до Тутраканска община, а
причината е отрицателното влияние на натуралните
показатели - намален брой
жители и намален брой
ученици.
8 175 204 лв. е размерът
на новия бюджет. Приходите за делегирани от държавата дейности са 4 850 427
лв., а приходите от местни
дейности - 3 324 777 лв.
През миналата година
приетият първоначален
бюджет е бил с почти 400
хиляди лева повече.
По отношение на собствените приходи заложения разчет е значително
по-малко 1 870 761 лв., в
сравнение с 2013 г. – 2 358
200 лв. Но това според
специалистите-икономисти
от Общината е разумен
размер, отговарящ на реалните възможности на
събираемост.
Капиталовите разходи ще
бъдат насочени предимно
на стр. 2
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В Общински съвет-Тутракан:

НОВИНИ
ПАМЕТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ БЕ ПОЧЕТЕНА В
ТУТРАКАН
По повод 141-та годишнина от обесването на
Васил Левски пред двата паметника на Апостола в
Тутракан бяха поставени венци от признателното
население.
Пред паметника срещу сградата на Община Тутракан, освен служителите от общинската администрация в едноминутното мълчание се включат
ученици от полуинтернатните групи от СОУ „Йордан
Йовков” и граждани.
Венци и цветя бяха поднесени и пред паметника
на Левски в едноименния парк, където литературна
композиция представиха възпитаниците на СОУ
„Христо Ботев”.
Събития посветени на годишнината от гибелта
на Левски се проведоха и в населените места от
Тутраканска община организирани от местните
читалища и училища.
СПОМЕН ЗА ЛЕВСКИ И ПАТРОНЕН ПРАЗНИК В
ГЛАВИНИЦА
Венци и цветя, възпоменателно слово за делото
на Левски – такава бе програмата в гр. Главиница
по отбелязване 141-та годишнина от обесването
на Васил Левски. Събитието се състоя пред новия
бюст-паметник на Апостола до СОУ „Васил Левски”,
който беше открит преди една година. Той е дело на
силистренския скулптор Йордан Кисьов.
В този ден – 19 февруари, СОУ „Васил Левски” в
Главиница отбеляза своя патронен празник, който е
финалът на декадата за Апостола проведена в средното училище.
КРИМИНАЛЕ
В ареста за 24 часа е задържан 30-годишният Д.Р.
Мъжът бил заловен от полицията, след като проникнал през отключена врата в частен дом в Тутракан и
направил опит да извърши кражба на LED телевизор.
Срещу Д.Р., който има и предишни криминални прояви,
е образувано досъдебно производство.
1000 лева са откраднати от частен дом в село
Зебил. Престъплението е извършено чрез взломяване
на врата на 16 февруари. По случая е образувано досъдебно производство.
Два пожара в сухи треви са възникнали на 17 февруари – в районите на Тутракан и село Осен. Огнеборци
са ги погасили, преди да се стигне до материални
загуби.
Незабавно производство е започнато в РУ „Полиция” – Тутракан срещу 43-годишния П.С.
По горещи следи полицейски служители установили,
че той е автор на две кражби, извършени в рамките
на час на 18 февруари в Тутракан.
Първо мъжът проникнал през незаключена врата
в микробус и откраднал оттам панел с дисплей,
терморегулатор и кутия цигари, а след това отнел
противозаконно радиоприемник от търговски обект в
града. Действията му скоро били разкрити от местните криминалисти, а откраднатите вещи намерени
и иззети.
Сухи треви са горели на 18 октомври край село
Осен. Няма материални загуби. Екип на Противопожарен участък – Главиница е загасил пожара, спасени
са два овчарника.

Бюджет-2014 бе приет за рекордно кратко време
от стр. 1 не на целите в местната
администрация на община
Тутракан чрез оптимално
използване на наличните
ресурси”. Нови лица няма
да бъдат назначавани, а
отделът ще се обособи
чрез вътрешно разместване на служителите, поясни
кметът д-р Димитър Стефанов.
В началото на сесията председателят Данаил
Николов поднесе букети с
цветя на рождениците зам-председателя Светла
Стоянова и общинския съветник д-р Румен Паунов.
Следващото заседание
ще е редовно и е насрочено
за 27 февруари.

за рехабилитация на пътища в селата на общината
и в града, за ремонти на
детски градини, детски
площадки, за оборудване.
Те са в размер малко над
600 хил.лв.
Местните парламентаристи приеха и промяна в
щатната структура на Община Тутракан. Обособява
се отдел „Правен, канцелария и протокол” съгласно
предписанията от доклада
за извършения функционален
анализ на работата на общинската администрация
по проект „Ефикасност и
ефективност – гарантира-

В Общински съвет-Главиница:

Социалният сектор, образованието,
инфраструктурата са приоритетите в новия бюджет
О

бщински съвет-Главиница проведе редовно
заседание на 13 февруари, на което след повече от двучасова дискусия
бе приет е бюджетът на
общината за настоящата
година. Той е в размер на
8 028 372 лв. и е по-голям
в сравнение с миналата
година с почти 750 хил.лв.
Приоритетите при съставянето му са социалният
сектор, образованието, инфраструктурата. Кметът
на общината Хюсеин Хамди
каза, че стремежът на администрацията е насочен
към запазване равнището
на предоставените публични услуги при повишаване
на качеството им, чрез повишаване ефективността
на публичните разходи. За
реализирането на приоритетите, при ограничения

финансов ресурс от собствени приходи и средства
за делегираните държавни
дейности, ще се положат
усилия за осигуряване на
средства за инвестиционни разходи от Европейски
оперативни програми.
Освен това кметът посочи, че ще се наблегне
повече в работата с капиталовите разходи, които
са планирани в размер на 1
177 147 лв. Те са насочени
предимно към за изграждане
и основен ремонт на общински пътища и инвестиционни разходи.
Основните проблеми, с
които ще се сблъска Общината през 2014 г. са
недостигът на средства
за осигуряване поддръжката на общинската инфраструктура и необходимостта от дофинансиране на

държавните дейности.
Освен бюджета, общинските съветници на Главиница приеха промени в числеността и структурата
на Общинско предприятие

„Общински имоти и комунални дейности” и одобриха
изработването на проект
за разделяне на имот в землището на с. Сокол.

Стартира проект за създаване на Над 55 000 клиенти обслужи
Център по енология и лозарство НАП Силистра през 2013 г.

Българо-румънски център
по енология и лозарство ще
бъде създаден благодарение на осъществяващия се
проект финансиран от програмата за трансгранично
сътрудничество БългарияРумъния 2007-20013.
Центърът ще предлага
местни и трансгранични
бизнес ресурси, стратегии
и проекти за развитие,
както и микробиологични
анализи и лабораторни съ-

оръжения за малки и средни
предприятия, занимаващи
се с лозарство, овощарство и търговия с плодове.
Целта на Центъра, който
ще има офиси в Остров и
Силистра, е да допринесе
за икономическото развитие на по-широкия трансграничен район.
Стойността на проекта
надхвърля 1 милион и 500
хиляди евро и ще приключи
до януари 2015 г..

55 180 данъкоплатци
и осигурители са обслужени в офиса на Националната агенция за
приходите в Силистра
през 2013 г. 18 900
са посетили приходната администрация
в областния град по
повод подаване на данъчни, осигурителни,
ВИЕС и Интрастат
декларации и справки-декларации по ЗДДС. 1322-ма
са подали уведомления за
трудови договори, а 13
700 клиенти са посетили
териториалната агенция
заради въпроси, свързани
със здравно-осигурителния
статус. 10 500 клиенти са
поискали да им бъде издадено удостоверение или
копие на документ, 1500
– да им бъдат уточнени
задълженията по справки
чрез електронната услуга
«Справки за задължения»,
а над 2700 – да извършат
регистрация и промени в
регистрацията.
За 763-ма силистренци
причината да посетят

салона за обслужване е
била потвърждаване на
заявление за подаване на
документи по електронен
път, а за 606 – получаване
на ПИК (персонален идентификационен код).
Данните са извлечени от
Системата за управление
на опашките, която автоматично отчита както
средното време за изчакване и за обслужване, така и
средното време, за което
даден инспектор извършва
съответната административна услуга. 8 минути е
било средното време за
изчакване на клиент през
2013 година, а 9 – за неговото обслужване.
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Дирекция "Инспекция по труда" се отчете
а дадената на 18 февруари пресконференция от
директора на Дирекция
«Инспекция по труда» в Силистра – Сюзан Хасан, бе отчетена
дейността на институцията през
изтеклата 2013 г.
В началото на 2014 г. – на 29
януари, съгласно новата структура,
отделът вече не част от дирекциите
в Добрич или Русе, а е преобразуван в самостоятелна Дирекция
«Инспекция по труда» (ДИТ).
Според Сюзан Хасан дирекцията е осъществила цялостен
контрол по спазване на трудовото
законодателство и решаването
на трудовоправни проблеми. В
инспекционната дейност са се
откроили въпросите, свързани със
законосъобразното възникване на
трудовите правоотношения, заплащането на труда и разпределението
на работното време. Извършени са
и проверки по спазване на нормативните изисквания за осигуряване
на здравословни и безопасни
условия на труд в предприятия с
рискови производства и дейности
и влошени показатели на трудовия
травматизъм.
През 2013 г. инспекторите от
ДИТ-Силистра са извършили общо
1342 проверки. Проверени са 883
предприятия от различни икономически дейности, с общо 12863
заети лица, като 157 от предприятията са проверени за първи път.
При извършените проверки са
констатирани 5393 нарушения на
трудовото законодателство, в т.
ч. 2344 бр. по ТПО и 3049 бр. по
осигуряване на ЗБУТ, отправени
са 5227 задължителни за изпълнение предписания. За констатирани нарушения на правилата за
здравословен и безопасен труд са
спрени от експлоатация 7 машини
и съоръжения.
Съставени са 214 акта за установяване на административни
нарушения (АУАН).
От констатираните 3049 нарушения по ЗБУТ, 59% са нарушения по
организацията на дейностите по
ЗБУТ, следвани от нарушенията
по безопасността на работното
оборудване представляващи 22%
от нарушенията по ЗБУТ и нарушенията по хигиената на труда, които
са 19% от общия брой нарушения
по ЗБУТ.
Сравнителният анализ на данните за установените нарушения
по ЗБУТ показва, че броят им през
2013 г. се е увеличил спрямо отчетния период за 2012 г. Причините за
този резултат могат да се обяснят,
както с повишената разкриваемост
на преследваните нарушения, така
и с неблагоприятната икономическа обстановка в страната и областта. Смущаващо е обстоятелството,
че поради отсъствието на финансови ресурси и стремежът към икономии, работодателите ограничават и
намаляват изискуемите средства
за осигуряване на безопасност
и здраве при работа. Въпреки,
че при проверките се представят
пълен набор от документи по
осигуряване на ЗБУТ, увеличеният
брой нарушения е индикатор, че в

1 март - Ден на самодейците

Честит празник!

Н

предприятията фактически няма
ефективна организация за осигуряване на безопасност и здраве при
работа и липсва ефикасен контрол
и подготвени компетентни лица,
които да следят, за спазването на
нормативните изисквания. Наймного установени нарушения по
ЗБУТ има в секторите "Търговия",
"Растениевъдство и животновъдство".
Дирекция "Инспекцията по труда"
гр. Силистра провежда системна,
последователна и активна политика за борба със „сивата икономика"
в рамките на законовите си правомощия като извежда контрола по
законосъобразното възникване на
трудовите правоотношения и заплащането на труда като приоритет
в контролната си дейност. Данните
от инспектирането сочат, че през
2013 г., в сравнение с предходната
година, се е увеличил 4 пъти броят
на установените нарушения по
работното време, 2,5 пъти броя
на нарушенията по полагането на
извънреден труд, 2,6 пъти нарушенията по ползването на почивките
и отпуските от работниците и служителите. Интерес будят данните
за установените нарушения по
заплащането на труда, които са 2
пъти по-малко в сравнение с 2012г.
Драстично е намалял броят на
констатираните нарушения по
неизплащане на дължимите трудови възнаграждения през 2013
г., в сравнение с 2012 г.,което е
вследствие от засиления и разширен обхват на инспектиране и
упражняване на принудителни и
санкционни мерки спрямо недобросъвестни работодатели.
Повишен е броят на констатираните нарушения по спазване
на режима на работното време за
отраслите Търговия, Ресторантьорство и Хотелиерство, Производство
на хранителни продукти и Селско
стопанство.
24% от нарушенията на трудовото законодателство са в областта
на заплащането на труда, като
най-голям е техния брой в секторите: Търговия, Производство

на хранителни продукти, Селско
стопанство, Хотелиерство и ресторантьорство и Дейности по охрана
и разследване.
Данните от инспектирането
сочат, че относителният дял на
установените нарушения, свързани
с работното време, съотнесен към
общо установените нарушения
в областта на трудовите правоотношения, бележи съществено
увеличение в сравнение със същия
период на предходната година.
През 2012 г. тези нарушения са
3,5 % от всички нарушения по ТПО,
докато през същия период на 2013
г. техния дял е 12,4 %. В предприятията от отрасъл "Търговия” са
констатирани най-много нарушения на нормите, регламентиращи
работното време.
Като цяло може да се обобщи,
че през 2013г. се запазва тенденцията, нарушенията на нормите,
регламентиращи заплащането на
труда, работното време, почивките
и отпуските да са най-често констатираните. Акцентът на проверките
през 2013 год. беше наложен от
продължаващото пренебрегване
на нормите по заплащане на труда
и работното време в предприятия
основно от икономическите дейности „Селско стопанство – растениевъдство и животновъдство",
„Ресторантьорство", „Търговия
на дребно" и „Търговия на едро”,
„Производство на хранителни продукти”, „Производство на облекло”
и други.
През 2013 г. са постъпили 143
искания и сигнали. 48,3% от исканията са за нарушения по заплащането на труда, 30 % по възникването и прекратяването на ТПО,
9,7 % по нарушения на работното
време, почивките и отпуските и 2%
по предоставянето на документи
по ТПО. Само 2 сигнала са подадени за нарушения на дейностите
по осигуряване на ЗБУТ. Всички
постъпили искания и сигнали са
решени в срок.
Въпреки големия брой констатирани нарушения през 2013 г.
смятаме, че е налице повишена

активност от страна на работодателите за разрешаване на проблемите по осигуряване на ЗБУТ и
спазване на нормите регулиращи
работното време и заплащането
на труда. Вследствие, на осъществения контрол и изпълнение на
отправените предписания са изплатени претендирани от работници
основни и допълнителни трудови
възнаграждение, командировъчни
пари за времето на задгранични
командировки, коригирани са
платежни ведомости с начисления
за реално отработените часове,
внесени са дължимите осигурителни и здравни вноски за работа
при пълно работно време. Изплатените трудови възнаграждения
и обезщетения на правоимащите
работници и служители е в размер
на 49 260 лв.
През 2013 г. броят на дадените
консултации в постоянни и временни приемни и по време на проверки
е 511, като преобладават консултациите по ТПО, които са 76% от
дадените консултации
Приоритетите за 2014 г. са свързани с постигане на максимален
ефект от дейността на Инспекцията
и са свързани с контрол по законосъобразно възникване на трудовите правоотношения (работа без
трудови договори); по заплащането
на труда (изплащане на забавени
трудови възнаграждения); по законосъобразното разпределение
на работното време и работа на
непълен работен ден; по предприятия с рискови производства и дейности, подлежащи на периодичен
контрол; по спазване изискванията
на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в големи строителни обекти; в предприятия с висок
трудов травматизъм; на дейността
на предприятия, осигуряващи
временна работа, както и на предприятия ползватели; наемането
на чуждестранни граждани и по
приемането на командировани
работници и служители от държави
членки на ЕС и от трети страни.
“ТГ”

Здравният статус е най-търсената услуга
ɋɪɟɞɧɨɩɨɞɭɲɢɞɧɟɜɧɨɫɚɩɨɫɟɳɚɜɚɥɢɫɚɥɨɧɚɧɚɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɧɚɤɥɢɟɧɬɢɜɨɮɢɫɚɧɚɇȺɉɋɢɥɢɫɬɪɚɡɚɩɴɪɜɢɹɦɟɫɟɰɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɌɨɜɚɩɨɤɚɡɜɚɫɩɪɚɜɤɚɬɚɨɬɋɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɨɩɚɲɤɢɬɟɫɩɨɪɟɞɤɨɹɬɨɩɪɟɡɹɧɭɚɪɢɤɥɢɟɧɬɢɫɚɩɨɫɟɬɢɥɢ
ɨɮɢɫɚ ɡɚ ɞɚ ɩɨɞɚɞɚɬ ɞɚɧɴɱɧɢ ɢɥɢ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ɫɚɩɨɢɫɤɚɥɢɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɡɚɧɚɥɢɱɢɟɢɥɢɥɢɩɫɚɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɢɤɨɩɢɹɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɚɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢɫɜɨɹɛɟɡɩɥɚɬɟɧ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɟɧɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧɤɨɞ ɉɂɄ ɇɚɣɦɧɨɝɨ±ɧɚɞ
ɤɥɢɟɧɬɢɫɚɩɨɢɫɤɚɥɢɭɫɥɭɝɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɢɡɹɫɧɹɜɚɧɟɧɚɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɹɢɦɫɬɚɬɭɫɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹɡɚɧɚɩɭɫɤɚɧɟ
ɢɡɚɜɪɴɳɚɧɟɜɫɬɪɚɧɚɬɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɨɬɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɩɪɟɛɢɜɚɜɚɥɢɜɱɭɠɛɢɧɚɢɥɢɜɧɚɫɹɧɟɧɚɩɪɨɩɭɫɧɚɬɢɩɥɚɳɚɧɢɹ
ɇȺɉɧɚɩɨɦɧɹɱɟɜɫɟɤɢɦɨɠɟɞɚɩɪɨɜɟɪɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɢɦɚ
ɥɢɧɟɩɥɚɬɟɧɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɤɴɦɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɹɛɸɞɠɟɬɤɚɬɨɫɟ
ɜɴɡɩɨɥɡɜɚ ɨɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ ɭɫɥɭɝɚ Äɋɩɪɚɜɤɚ ɡɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ´

ɑɪɟɡɧɟɹɜɫɟɤɢɤɨɣɬɨɢɦɚɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧɤɨɞ
ɉɂɄ ɢɥɢɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɨɞɩɢɫɦɨɠɟɞɚɩɪɨɜɟɪɢɤɚɤɜɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ
ɢɢɡɜɴɪɲɟɧɢɩɥɚɳɚɧɢɹɢɦɚɜɫɢɫɬɟɦɚɬɚɧɚɇȺɉɁɚɞɚɧɟɫɟ
ɩɪɟɤɴɫɜɚɬɩɨɪɚɞɢɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɢɧɟɡɧɚɧɢɟɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ
ɩɪɚɜɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɤɨɝɚɬɨɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɜɧɚɫɹɬɫɭɦɢɡɚɩɨɤɪɢɜɚɧɟɧɚɧɟɩɥɚɬɟɧɢɜɴɜɜɪɟɦɟɬɨɡɞɪɚɜɧɢɜɧɨɫɤɢɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɞɚ
ɩɨɞɚɜɚɬɩɪɟɞɢɢɥɢɧɚɣɤɴɫɧɨɩɨɜɪɟɦɟɧɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɡɞɪɚɜɧɢɬɟɜɧɨɫɤɢɫɩɟɰɢɚɥɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɟɰ ɢɡɚɹɜɥɟɧɢɟɩɨ
ɨɛɪɚɡɟɰɜɤɨɢɬɨɞɚɫɟɩɨɫɨɱɢɢɡɪɢɱɧɨɱɟɩɥɚɳɚɧɟɬɨɟɢɦɟɧɧɨ
ɡɚɡɞɪɚɜɧɢɜɧɨɫɤɢȾɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚɫɟɢɡɬɟɝɥɹɬɨɬɫɚɣɬɚɧɚ
ɇȺɉZZZQDSEJɪɚɡɞɟɥÄɈɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ´ȼɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɩɨɱɥɚ ɬɪɹɛɜɚɫɴɳɨɞɚɫɟɩɨɫɨɱɚɬɢɦɟɫɟɰɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨ
ɫɟɩɥɚɳɚɬɜɧɨɫɤɢɬɟɜɩɪɨɬɢɜɟɧɫɥɭɱɚɣɟɜɴɡɦɨɠɧɨɩɪɟɜɟɞɟɧɢɬɟ
ɤɴɦɛɸɞɠɟɬɚɫɭɦɢɞɚɛɴɞɚɬɩɪɢɯɜɚɧɚɬɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɡɚɩɨɝɚɫɹɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɢɫɬɚɪɢɞɚɧɴɱɧɢɢɥɢɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ“ТГ”

Денят на самодееца е
един чудесен празник за
хората, които не жалят
време и сили за да работят за запазването на
българската традиция
и култура.
Само един самодеец
може да постоянства
в репетиции в студени
зали, след тежък работен ден , при грижите,
които всеки човек има. И
този труд да е посветен
на едно чувство – чувството на удовлетворение,
че други хора – познати и непознати ще изпитат
нещо хубаво, когато гледат продукта от труда. Не
е възможно човек с такава душа да е злопаметен
и студен. За самодейността се иска сърце!.
Ръководството на читалище "НЧ”Никола Йонков
Вапцаров-1873", гр.Тутракан отново благодари на
всички самодейци, включително и на най-старите
ни ентусиасти Василка Борисова Николова, Васил
Манчев, Ганка Чобанова, Васил Чобанов, Димитринна Рашева, Елена Ангелова и др. за всеотдайността
и участието във всички наши мероприятия!
Пожелаваме на всички да бъдете много здрави
и все така задружни и весели!
Успешна творческа година!

Златен медал от
международно
математическо
състезание за
Дамян Лазаров
Т
ретокласникът Дамян
Драгомиров Лазаров
от СОУ «Йордан Йов-

ков»
е единственият участник
от Тутракан в международното състезание «Математика без граници». Преди
една седмица излезе класирането във втория зимен
кръг откъдето стана ясно,
че Дамян печели златен
медал в своята възрастова
група.
Състезанието се провежда дистанционно - в
него участват деца от 8
до 14 годишна възраст от
България, Русия, Турция,
Казахстан, Узбекистан и
други страни, като решават турнирните задачи
в училищата си, без да
пътуват.
Турнирът за купата „Математика без граници” се
провежда в няколко кръга:
- Есенно състезание – в
периода 21-27 октомври
2013 г.;
- Зимно състезание - в периода 25-31 януари 2014 г.;
- Пролетно състезание
– в периода 24-30 април
2014 г.;
- Финално състезание
„Математически звезди” –

ȾɚɦɹɧɅȺɁȺɊɈȼ

в периода 16-22 юни 2014 г.
Всеки кръг от турнира
се провежда чрез тест за
всяка група/клас с продължителност за решаването
му 60 минути.
Броят на задачите в теста е 20, от които 15 са с
избираем отговор, а 5 – със
свободен отговор.
Задачите се съставят
от екип от специалисти и
консултанти и са съобразени с изучаваното учебно
съдържание в съответните
възрастови групи в различните страни.
“ТГ”
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Тутракан и Кирнодж отбелязаха една
година културни и църковни отношения
от стр. 1 (покровител на църквата в с. Варненци) и св. Николай (покровител
Бурулян и Андриан Постоля.
на една от църквите в Кирнодж) с
В църквата бе отслужена неделпаметен надпис свидетелстващ за
на света литургия, в която се вклюбратските отношения между двете
чиха и българските свещеници
общини.

Любопитки за Кирнодж

ɋɯɥɹɛɢɫɨɥɛɟɩɨɫɪɟɳɧɚɬɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɞɟɥɟɝɚɰɢɹ

делегация водена от зам.-кмета на
Кирнодж Йон Щефан и свещениците Фанел Фанел Бурулян и Адриан Постоля за първи път посетиха
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɢɪɭɦɴɧɫɤɢɫɜɟɳɟɧɢɰɢ
Тутраканска община и участваха в
ɨɬɫɥɭɠɢɯɚɧɟɞɟɥɧɚɫɜɟɬɚɅɢɬɭɪɝɢɹ
храмовия празник на църквата в с.
Варненци „Св. Харалампий”, къдеМихаил Михайлов от с. Шуменци,
В притвора на храм „Св. Ни- то Света Литургия отслужи дядо
Йордан Йорданов от с. Белица,
колай” домакините бяха подгот- Неофит, тогава все още Русенски
Валентин Добрев от Тетово, Деян
вили експозиция на снимки от митрополит. Пожелавайки му да
Ангелов от Борисово, Серафим
Атанасов от Бяла и протодякон
Кирил Синев от Русе.
След литургията в храма бе отчетен конкурса за детска рисунка на
църковна тематика, а победителите
получиха награди и от българска
страна.
Младежи от трите храма в Кирнодж взеха участие в традиционния за Румъния конкурс за биене
на клепало.
Домакините връчиха на гостите
от България почетни дипломи за
заслуги в насърчаването на българо-румънските отношения. Освен
това, те подариха за музейната
експозиция на Русенска митрополия ценна книга за историята на
църквата в крепостта Нямц, имаща
отношение към българската исто- ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɰɴɪɤɨɜɧɚɬɚɫɥɭɠɛɚ
рия, която бе получена от Милен съвместните българо-румънски
стане патриарх български, той
Бакалов.
срещи през първата година на действително бе избран за глава на
Иконографката Стефания бе сътрудничеството.
българската православна църква
зографисала специална икона,
На 10 февруари 2013 г. румънска само след две седмици.
изобразяваща св. Харалампий

Трябва да се отбележи, че проведените българо-румънски срещи
през навършената една година са
свързвани конкретно с отпразнуване на значими църковни празници.
Освен това, СОУ „Христо Ботев”
има подписан договор за съвместна работа с едно от основните
училища в Кирнодж, а Танцова
формация „Дунавска младост”
при НЧ „Н.Й.Вапцаров” участва в
концертна програма.
При визитата благодарности
бяха отправени към църковния
епитроп и началник на местната
пощенска служба Аурелиан Йонел Котобан, който на практика е
истинският „двигател” в насърчаването на братските отношения, а
също към отец Михаил Михайлов
от с. Шуменци и преводачката
Стефка Капинчева.
„Анализирайки проведените
братски срещи на основата на
вярата се чувстваме обогатени преди всичко от духовния
опит на Румънската православна
църква – написа своите впечатления протодякон Кирил Синев
в електронния сайт на Русенска
епархия. Една от огромните й
заслуги безспорно е резултатният
пастирско-мирионерски подход
по отношение на привличането
и оставането на вярващите в

- Според териториалното деление на Румъния, Кирнодж
е селище в окръг Кълъраш, което се намира в близост до
р. Дунав, на 80 км югоизточно от столицата Букурещ и на
5 км от Олтеница.
- Населението наброява 7 800 души. През последните
години се наблюдава застаряване на населението. Над
500 души от Кирнодж, предимно млади хора, работят и
живеят в Испания и Англия.
- В селището има две основни училища, две детски
градини и три църкви. То се обгрижва от трима лекари и
един стоматолог.
- Основният поминък е земеделието. Тук се отглежда
соя, пшеница, царевица, слънчоглед. Функционират 5-6
земеделски кооперации. Най-големият инвеститор е
ливански бизнесмен, който е вложил доста средства в
земеделието.
Тъй като р. Дунав е в близост, има и няколко рибари.
- В Кирнодж няма водоснабдяване и канализация и
никой не се оплаква от този факт. Във всеки двор има
кладенец, което означава, че водата им е безплатна.
Тепърва по европейски проекти започва да се изгражда
канализация.
- Ако населението пожелае Кирнодж може да бъде обявен за град. Но не желае. Защото съгласно румънското
законодателство преобразува ли се в град, ще трябва да
се плащат по-високи данъци и такси.
- Управлението на Кирнодж е в ръцете на кмет и Общински съвет. Кметът Иринел Роман е либерал, а неговият
заместник Йон Щефан – от лявата партия.
- Общинският съвет се състои от 15 общински съветници, които заседават всяка седмица. За своя труд те
получават месечно по 75 евро (~150 лв.), включително и
председателят.
- „Двигателят” на приятелските взаимоотношения между
Тутракан и Кирнодж - Аурелиан Котобан, също е общински
съветник – единственият избран от националистическата
партия „Румъния маре” („Велика Румъния”).
православната вяра. В условията
на преминалия печално известен
атеистичен режим и безкомпромисна секуларизация на днешното общество все повече се увеличават кандидатите за обучение в
духовните школи в Румъния. Ето
защо днес сме свидетели на една
жива поместна църква, в която
не съществуват вакантни енории
и недействащи манастири, в която инициативни и амбициозни
млади свещенослужители със со-

Във виното е истината…
Калина ГРЪНЧАРОВА
ългогодишният Цар на
лозята в Тутраканско Младен Михайлов, собственик
на винарна „Младенова изба”, предаде короната на своя наследник
– синът Стефан. Новината създаде
тазгодишното издание на празника
Трифон Зарезан, на 14 февруари.
Стефан Михайлов получи сноп
лозови пръчки, за да продължи
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традицията в отглеждането на лозя
и производството на вино.
Празникът започна в масивите
край село Шуменци, където лозята
бяха зарязани, полети със светена
вода и вино. До тях бе поставена
и първата хапка от обредната
пита, след което мъжете от фолклорна формация „Детелини”
при НЧ „Н.Й.Вапцаров” наричаха
за берекет, а жените изпълниха

ɌɨɡɢɌɪɢɮɨɧɁɚɪɟɡɚɧɢɡɪɚɛɨɬɟɧɨɬȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚ
ɩɨɥɭɱɢɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɡɚɩɪɚɡɧɢɤɚ

характерните за празника песни.
Лозята зарязаха също Младен
Михайлов и кметът д-р Димитър
Стефанов.
В събитието се включиха още
зам.-кметът Милен Маринов и
много граждани, производители
и ценители на виното.
Шумният и весел ритуал се
прехвърли в градския парк „Христо Ботев”, а пред събралото се
множество ритуалът бе повторен.
С пожелание за плодородие и
много вино, кметът д-р Димитър
Стефанов връчи Поздравителен
адрес на Младен Михайлов, а
„Детелини”-те бяха отличени също
с поздравление за ентусиазма и
себеотдаването при подготовката
и осъществяването на празника.
Буйни танци се извиха в парка, а
за отличното настроение помогна
и виното дар от „Младенова изба”.

ɌɎȾɟɬɟɥɢɧɢ

ɋɟɦɆɢɯɚɣɥɨɜɢɆɚɹ
ɋɬɟɮɚɧɢɆɥɚɞɟɧ

лидно богословско образование
и чувствителност към проблемите
на вярващите живеят своята вяра
на дело, помнейки добре думите
на апостола, който казва: „Вярата
без дела е мъртва”.
Предстои една нова година
в братските взаимоотношения
между Тутракан и Кирнодж, в
която и двете страни се надяват
да се случат повече съвместни
събития.
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ОЦИД – едно доказано начало…
от стр. 1 разширяване на мирогледа. И още
куп плюсове могат да се изредят
в полза на институцията, която е
специализирано звено на Община
Тутракан.
Пет са направленията, в които
се работи с децата, учениците и
младежите - Научно–познавател-

сладурковци показаха класа и за
пореден път издигнаха авторитета
на Тутракан като град на талантливи деца.
Всъщност, и рок групата, и вокалните формации са част от възмож-

ОЦИД-Тутракан
Мисия: Винаги актуални! Двадесет годишна

държавната политика за обучение,
възпитание и развитие на децата, а
освен това участва в изпълнението
на дейности свързани с Културния
и Спортния календар на Общината,
включва се в дейности по детски и
младежки програми на Европейския
съюз и, разбира се, в организацията

традиция в областта на изкуството и спорта!
Желано място за обучение и отмора!
Визия: Модерна културно – образователна
институция с поглед в бъдещето, която издирва, насърчава и подкрепя всяка отделна личност
в нейния стремеж към творческо и личностно
развитие.
Приоритет: Качествено обучение, изграждане на личности със самочувствие, различни,
одухотворени със собствено мнение и мисъл за
бъдещето си. Новатори, отговорни.

Ⱦɨɪɨɬɟɹ
ȻȺɅɖɈȼɋɄȺ

ȼȽɍɫɦɢɜɱɢɰɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚɤɚɫɬɢɧɝɚ
ɧɚȽɨɥɟɦɢɬɟɧɚɞɟɠɞɢ

ностите, които дава Общинският
център за извънучилищни дейности
(ОЦИД) пред малки и големи за развиване на талантите, за смислено
прекарване на свободното време, за

но, Приложно–техническо, Масов
спорт, Изкуство и Организиране
на различни детски и младежки
инициативи.
На практика, ОЦИД осъществява

на Национални и Международни
конкурси и фестивали.
Организационните форми на
работа са динамични и отворени
със свободен достъп и избор. Тук се

обучават и подготвят повече от 300
деца в различни дейности, които се
актуализират всяка година, съобразявайки се с желанията на децата и
техните родители. Освен горецитираните формации, през настоящата
година в ОЦИД функционират:
Театрално студио „Браво”, Школа
изобразително изкуство, Школа
чужди езици – руски и английски,
Градски мажоретен състав, Спорт
за деца и възрастни, Фитнес, Градски духов оркестър, Школа модерен
балет, Школа спортни танци, Школа
автентичен фолклор и Школа класическа китара.
Висококвалифицирани преподаватели–треньори по различните
видове спорт, хореографи, актьори, режисьори, преподаватели по
чужди езици помагат на всяко дете
да развие своите дарби и заложби,

Споменът за Левски през погледа на младото поколение
Калина ГРЪНЧАРОВА
нешното забързано
време, време на високи технологии, социални мрежи, виртуални общувания със сигурност променя
до голяма степен младите
хора. Кара ги да вървят по
нови пътеки, а не по отъпканото русло, което във всички
случаи звучи поне двузначно.
Все пак всяко нещо има и
добри и лоши страни.
Родителите разчитат на
училището, на учителите –
не само да дадат знания на
децата им, но и да възпитат
у тях ценности. Ето така
стигаме до Васил Левски…
Ценност ли е Левски? Кой
е той - оня синеокият, с
лъвския скок и революционните комитети? „Познат или
непознат – ЛЕВСКИ е син на
целия свят!” – това е изводът, до който са стигнали
учениците от 9 и 10 клас на
СОУ „Христо Ботев”, чийто
преподавател по български
език и литература е Донка
Петрова. Така са озаглавили
сборника от техни творби посветени на Апостола
на свободата, които сами
представиха в един час в
библиотеката. Интервютата и есетата грижливо
подредени и илюстрирани
с наградите, които са спечелили, както и с известни
портрети на Левски, бяха
подарени на Историческия
музей в Тутракан.
„Нашето малко крайдунавско селище Тутракан се
населява от патриотично
настроени хора. Доказателство за това е фактът, че
ежегодно изпращам творби
на мои ученици за различни конкурси, коментира в
началото на часа преподавателката Донка Петрова.
Една част от тях са сред
номинираните, друга част
получават заслужено високи
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оценки. И това се повтаря
всяка учебна година.
Възникна идеята с една
част от ученическото
творчество да отбележим
паметната дата в нашия
календар - 19 февруари.
Аз имам честта да обучавам едно изключително
признателно и родолюбиво младо поколение, тази
учебна година от девети и
десети клас. Като учителка
по български език изживях

удовлетворението да се
насладя на резултатите
от поставените творчески
задачи на моите ученици
в края на миналата учебна
година. Провокирах ги с нови
и различни заглавия, идеята
беше да си спомним отново
на иконата на българската
свобода – Васил Левски. Това
е един от начините да се
приобщи младото поколение
към вечната тема, посветена на имената, заради които

и днес се гордеем, че сме
българи.”
Ученическите съчинения
включени в сборника са
отличени от национална
фондация „Васил Левски” и
Общобългарския комитет
„Васил Левски” със специална грамота за заслуги.
В специалния час за Левски
гости на учениците бяха
Диана Станкова, директор
на СОУ „Христо Ботев”,
Даниела Иванова от Историческия музей, Тодорка
Ангелова, секретар на МКБППМН, Светлана Петкова,
секретар на читалището.
Даниела Иванова представи презентация посветена
на ключовете на тайната
кореспонденция на Левски
и неговите събратя-революционери и показа как се
разчита тайно писмо. А
Тодорка Ангелова свърза по
интересен начин името на
Левски с месеца на трезвеността.
P.S.: В. „Тутракански
глас” ще публикува част от
творбите на учениците.

както и да им дадат шанс да ги
споделят със света.
„По трудния път на всяка личност
да намери своето място в обществения живот, ние насърчаваме
талантите и съдействаме за възпитанието им в дух на спортсменство,
хуманизъм, общочовешки добродетели. Стимулираме талантите,
радваме се и на засиления интерес
към спорта, като алтернатива на агресията и зависимостите – сподели
ръководителят на ОЦИД – Доротея
Бальовска. Страната ни има нужда
от способни млади хора – музиканти, спортисти, математици и
т.н. Те искат да сбъднат мечтите си
и да ги превърнат в реалност. Тази
е истинската причина и за нашето
съществуване - на Общински център
за извънучилищни дейности.
Като направим равносметка на
броя зрители, посетили нашите
представления, в които са участвали
децата на ОЦИД, ще разберем, че
повече от 8000 души са се докоснали до невероятните представления
на талантите на Тутракан. Самостоятелните изяви на центъра са 40,

а участието ни в общински такива
наброяват повече от 60.
Всъщност, тук се работи по 12
часа с желание и любов. Не се жалят
сили. Често се работи и по време на
отпуска. Често се изпълняват задачи
от Културния календар, а всъщност
никъде не се споменава, че ОЦИД
е подготвил сценария, мултимедийното представяне, поставил е
озвучителната техника, погрижил
се е за музикалното оформление,
намерил е водещите, подготвил
ги е. Почти няма мероприятие в
Културния календар, в което ОЦИД
да не участва. И всичко това се
организира и реализира от двама
човека – Ръководител и Главен
специалист „Извънучилищни дейности”. Всички останали дейности
са на граждански договори.
Подробностите в нашата работа
са най-важни, детайлите също.
Авторитетът натрупан с годините и
стойностните продукти, които сме
представяли са направили имиджа
ни на институция с име извън пределите на Област Силистра” – заключава Доротея Бальовска. “ТГ”

Едно интервю с Левски
- Добър ден, господин Левски. Тук
съм, за да Ви задам няколко въпроса.
Първо, нещо, за което винаги съм се
чудела – Вие сте на 36 години, когато
сте били заловен. На тази възраст
повечето хора по онова време са
имали многобройна челяд, защо Вие
нямате наследници?
- Както повечето истински патриоти и аз бях влюбен в родината.
Бях твърде зает да спасявам моята
принцеса, България, от ноктите на
душманския змей. Нямах възможност да мисля за деца и съпруга.
Деца нямам, но не е вярно, че нямам
наследници. Мои наследници са
всички истински патриоти. Всички
хора, които милеят за България.
Всички онези хора, които излязоха
от топлите си домове на прашната
улица, заедно със семействата си, за
да върнат отклонилата се държава в
правия път и България да стане една
истинска република.
- Какъв според Вас е най-големият
проблем на българския народ, преди
и сега?
- Ние, българите, виждаме проблемите и тяхното решение, но както
преди, така и сега, винаги казваме:
„Нека някой друг да се захване с
това, защо трябва да съм аз?”. Чакаме и търпим дълго време, докато
най-накрая вече става нетърпимо и
някой не си вдигне главата. Тогава
вече всички стават да го подкрепят.
Така чакахме 500 години, докато
накрая не се надигнахме истински.
Така чакахме и сега - вече 20 години, за да си надигнем главите
изпод мафиотския ботуш. Не правим
както се казва „…дорде е мъничка
змията, елате да се съберем…”, а
чакаме въпросната змия да наедрее и
затлъстее, че като решим да се съберем, да трябва да положим титанични
усилия, за да я премахнем.
Може би, ако занапред сме поинициативни, ще се научим да решаваме проблемите си докато са още
малки, а не като станат вече огромни
и се чудим от къде да ги подхванем.
- Според Вас има ли надежда за
България?
- Има, разбира се! Надеждата

ɌɟɨɞɨɪɚɎɂɅɂɉɈȼȺ

умира последна. Докато има млади
хора с амбиции и смелост, хора като
тези, които в момента се борят за подоброто бъдеще на България, докато
духът на Караджата е още жив, има
надежда за БЪЛГАРИЯ!
- Какво ще кажете за българското образование и образователна
система?
- Смятам, че нещо толкова важно като образованието трябва да
бъде реформирано внимателно и
обмислено, така че новите науки и
изследвания да бъдат бързо внедрявани, но като цяло системата да
не се променя. В момента постоянно
се правят реформи, които после се
отменят и то без предупреждение,
а ученици и учители тръпнат в очакване на следващия изненадващ и
ненужен изпит, който само смъква
успеха на учениците.
Другото, което трябва да се промени в българското образование, е
материалът, който се изучава. Учебниците са пълни с ненужна информация, като се пропуска съществената.
Всичко е сухо и прекалено на високо
ниво. В крайна сметка учениците или
отказват да учат, или губят повече от
здравословното време за зубрене
на безполезни факти. Просветата
трябва да бъде достъпна за всички,
независимо от техните умствени възможности, защото необразованият
народ е обречен на погром. Затова
и Паисий създава „История славянобългарска”, като в началото започва с
посвещението: „за простите българи
просто и написах”.
Теодора ФИЛИПОВА, Х а клас,
СОУ ”Христо Ботев”
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Гостува ни сатирикът:

Кръстю
ДАМЯНОВ

Братя тутраканци!
Не забравяйте,
че каквото пуснете в урната,
това ще намерите във фурната!
Блага дума железни врати отваря,
а блага сума - всякакви!

КУШИЯ
Един включва се в кушията
със жената на комшията,
друг, например депутата,
яха си електората
Там пък трети, приближава
яхнал цялата държава,
кой как може, кой как знае,
яха, шпори и нехае
А държавната кобила
губи вече сетна сила,
току виж че на финала
е обърнала петала!
Публиката гледа вяло,
толкова се е търпяло,
та сега ли глас да вдигна,
де кураж да кажа „стига!”

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Механа "МЕЛАНИ"
Община Главиница
Област Силистра

ЗАПОВЕД
№ 0184
гр. Главиница, 13.02.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №
0073/16.01.2014 г. за продажба на стояща дървесина
на корен в подотдели от ГТ на община Главиница,
чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и протокол на комисия, назначена със Заповед №
0175/11.02.2014 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
За спечелил процедурата “Продажба на стояща на
корен дървесина в подотдели 36-н; 36-р и 46-и” – фирма
„Еко - Форест”- ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 5, представлявана
от управителя Бейти Мехмед Хюсеин, ЕИК 118511875,
с предложена цена 38516,00/тридесет и осем хиляди
петстотин и шестнадесет/лева без ДДС.
Настоящата заповед да се публикува на интернет
страницата на община Главиница.
На спечелилият кандидат да се изпрати покана за
сключване на договор в седемдневен срок от получаване на поканата.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам
на г-жа Севгюл Амза - зам.- кмет на община Главиница.
Препис от заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Кмет на Община Главиница:
/Хюсеин ХАМДИ/

BULGARIAN POSTS Ltd

20 - 26.02.2014 г.

- ОПС СИЛИСТРА

43-ТИ ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС
ЗА МЛАДИ ХОРА
Всяка година Международното бюро на Всемирния пощенски съюз
съвместно с ЮНЕСКО организира епистоларен конкурс за млади хора с
цел да се мотивират младите хора да разберат важната роля на писмото
като средство за комуникация и да се подхрани тяхната привързаност
към писмовната кореспонденция. Международното бюро определя
темата на конкурса и изпраща до всички страни членки правила, по които да бъде организиран епистоларния конкурс в съответните страни.
Темата на конкурса за 2014 г. е “Напиши писмо, описвайки как
музиката може да докосне живота”. "Български пощи" ЕАД разработи
правила, по които да бъде организиран и проведен епистоларния
конкурс за млади хора в България:
- В епистоларния конкурс могат да участват млади хора до 15 години.
- Международното бюро на ВПС не приема директно писма от
училища или частни лица
- Всеки участник е необходимо да напише своето съчинение под
формата на писмо /Уважаеми/Скъпи..., с адрес на получателя и подателя и подходящ финал с подпис/, което да съдържа между 500 и
800 пълноправни думи. Съчинението трябва стриктно да отговаря на
зададената тема. Авторите следва да се въздържат от изтъкването на
всякакви политически и религиозни мнения.
- Писмата трябва да се изпратят до 31 март 2014 г. на адрес: "Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, блок 31,1700
Софи. /за епистоларния конкурс на ВПС/
- Всяко едно писмо ще бъде допуснато до участие в конкурса, ако е
придружено с информация за трите имена на автора, неговата възраст
и пол, име на населеното място и адрес, име и адрес на училището,
клас, копие от ученическата карта.
Получените писма ще бъдат оценени от комисия, която ще избере
три съчинения, съответно на първо, второ и трето място, а също така
ще определи и две писма за поощрителни награди. Победителите ще
получат грамота и предметна награда. Наградите ще бъдат връчени
на 9 октомври – Световния ден на пощата.
Писмото, спечелило първа награда, ще бъде преведено и изпратено
до Международното бюро на Всемирния пощенски съюз за участие в
световния епистоларен конкурс.

Скръбна вест
На 15 февруари 2014 г.
почина проф. Петър Тодоров.
Той беше човек с голямо сърце и учен с ценен
принос за изследването
на Добруджа. Проф. Тодоров е най-авторитетния
автор, чиито книги и
публикации ще продължават да бъдат основа за
бъдещите проучватели на
историята на Добруджа.
Гордеем се, че го познавахме и работихме заедно
Дълбок поклон пред
по подготовката и издаването на „Документи за светлата му памет!
историята на Тутракан”
Исторически музей –
и „История на Тутракан”.
Тутракан

Община Главиница
Област Силистра

ЗАПОВЕД
№ 0185
гр. Главиница, 13.02.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №
0074/16.01.2014 г. за добив на маркирана на корен
дървесина в подотдели от ГТ на община Главиница,
чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и протокол на комисия, назначена със Заповед №
0176/11.02.2014 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
За спечелил процедурата „Добив на маркирана на
корен дървесина в подотдели 32-б; 39-к; 39-о; 44-з;
116-н; 116-р и 118-ж” – фирма ”Денев лес” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „ Васил Левски” № 5, представлявана от
Адриан Маринов Денев, ЕИК 200207937, с предложена
цена 30365,00/тридесет хиляди триста шестдесет и
пет/лева без ДДС.
Настоящата заповед да се публикува на интернет
страницата на община Главиница.
На спечелилият кандидат да се изпрати покана за
сключване на договор в седемдневен срок от получаване на поканата.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам
на г-жа Севгюл Амза - зам.- кмет на община Главиница.
Препис от заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Кмет на Община Главиница:
/Хюсеин ХАМДИ/

Плюс / Минус

Записки
от Виетнам
ɚɥɤɨɫɚɧɟɳɚɬɚɤɨɢɬɨɡɧɚɟɦɡɚɞɚɥɟɱɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ Ʉɚɬɨ
ȼɢɟɬɧɚɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ɂɧɚɟɦ
ɱɟɟɟɤɡɨɬɢɱɧɚɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɧɨɧɚɣɜɟɱɟɡɧɚɟɦɱɟ
ɟɞɚɥɟɱɨɬɧɚɫ
ȼɥɟɡɥɢ ɜ ɝɨɥɹɦɨɬɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɫɹɤɚɲ
ɫɦɟ ɡɚɛɪɚɜɢɥɢ ɱɟ  ɢɦɚ ɢ
Кристиян КАЛЧЕВ
ɞɪɭɝɢ ɞɴɪɠɚɜɢ ɩɨ ɫɜɟɬɚ
ɉɨɦɧɢɦ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ ɛɪɚɬɫɤɢɬɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢ ɧɚɪɨɞɢ ɜ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɧɢɬɟ ɜɨɣɧɢ ɚ ɧɟ
ɪɹɞɤɨɧɢɛɢɜɚɬɩɪɢɩɨɦɧɹɧɢɢɧɟɫɝɨɞɢɬɟɫɞɪɭɝɢɧɚɲɢɫɴɫɟɞɢɋɬɨɜɚɛɢɜɚɢɡɱɟɪɩɚɧɚɧɚɲɚɬɚɫɴɡɧɚɬɟɥɧɚɝɥɨɛɚɥɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɤɚɪɬɚ
ɉɪɟɞɢɞɚɞɨɣɞɚɞɚɭɱɚɬɭɤ±ɜɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɬɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɩɪɢɹɬɟɥɢɦɟɩɢɬɚɯɚ³Ɂɚɳɨɬɨɱɧɨɬɚɦ"ɂɦɚɬɨɥɤɨɜɚ
ɦɧɨɝɨ ɞɴɪɠɚɜɢ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɚ ȿɜɪɨɩɚ ɚ ɬɢ ɪɟɲɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɹ
ɤɪɚɣɧɚɫɜɟɬɚ"´Ɉɬɝɨɜɨɪɴɬɦɢɛɟɲɟɥɚɤɨɧɢɱɟɧ³Ɂɚɳɨɬɨ
ɟɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚ³
ȼɫɴɳɧɨɫɬɡɚɞɥɚɤɨɧɢɱɧɢɹɫɢɨɬɝɨɜɨɪɤɪɢɟɯɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢ
ɦɨɬɢɜɢ ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɢɫɤɚɯ ɞɚ ɨɛɹɫɧɹɜɚɦ ɢ ɩɨɹɫɧɹɜɚɦ ɓɟ
ɪɚɡɤɪɢɹɱɚɫɬɢɨɬɬɹɯ
Ɇɚɥɤɨɯɨɪɚɡɧɚɹɬɱɟɩɨɜɪɟɦɟɧɚɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɧɚɬɚɢɨɛɟɞɢɧɢɬɟɥɧɚɡɚȼɢɟɬɧɚɦɜɨɣɧɚɩɪɨɞɴɥɠɢɥɚɝɨɞɢɧɢɨɬ
ɞɨɪɟɲɚɜɚɳɚɪɨɥɹɡɚɩɪɟɜɟɫɚɧɚɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɢ ɫɪɟɳɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɬɟ ɤɨɥɨɧɢɡɚɬɨɪɢ ɢɦɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɞɴɪɠɚɜɚɉɪɚɜɹɤɪɚɬɤɚɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɢɹɤɴɦɜɨɣɧɚɬɚȼɬɨɡɢɩɟɪɢɨɞ  ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚȼɢɟɬɧɚɦ
ɟɪɚɡɞɟɥɟɧɚɧɚɋɟɜɟɪɟɧɢɘɠɟɧȼɢɟɬɧɚɦɤɚɬɨɫɟɜɟɪɧɚɬɚ
ɱɚɫɬɟɢɡɜɨɸɜɚɥɚɫɜɨɛɨɞɚɬɚɫɢɚɸɠɧɚɬɚɜɫɟɨɳɟɟɤɨɥɨɧɢɹ ɧɚ ɋȺɓ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚɱɟɥɨ ɫ Ɍɨɞɨɪ
ɀɢɜɤɨɜɜɡɟɦɚɪɟɲɟɧɢɟɞɚɛɴɞɟɢɡɩɪɚɬɟɧɚɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ
ɩɨɦɨɳɆɨɛɢɥɢɡɢɪɚɧɢɢɢɡɩɪɚɬɟɧɢɫɚɫɬɨɬɢɰɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɦɟɞɢɰɢɆɚɥɤɨɩɨɤɴɫɧɨɜɡɟɦɚɪɟɲɟɧɢɟɞɚɛɴɞɚɬɢɡɩɪɚɬɟɧɢ
ɢ ɜɨɟɧɧɢ ɫɬɪɚɬɟɡɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɜɨɟɧɧɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɩɨɦɨɳɧɚɜɨɸɜɚɳɢɹɜɢɟɬɧɚɦɫɤɢɧɚɪɨɞȼɤɪɚɹ
ɧɚɝɩɨɛɟɞɚɬɚɟɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚȼɡɧɚɤɧɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɴɬɧɚɜɟɱɟɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɬɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɜɡɟɦɚ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɫɴɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ ɤɚɛɢɧɟɬ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɨ ɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɨɜɢɟɬɧɚɦɫɤɚɬɚ
ɞɪɭɠɛɚɊɚɧɝɴɬɧɚɦɢɧɢɫɬɴɪɚɨɝɥɚɜɹɜɚɳɬɨɜɚɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɟɢɩɴɪɜɢɡɚɦɟɫɬɧɢɤɜɢɰɟɩɪɟɦɢɟɪɂɧɚɱɟɤɚɡɚɧɨɜɬɨɪɢɹɬ
ɱɨɜɟɤɜɞɴɪɠɚɜɚɬɚɁɚɜɫɟɨɛɳɨɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ
ɜɫɟɨɳɟɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɢɩɪɟɡɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɝɆɚɤɚɪɜɟɱɟ
ɞɚ ɧɟ ɫɦɟ ɇɚɪɨɞɧɚ ɚ ɫɚɦɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɬɨ ɫɬɪɟɦɟɠɚ ɤɴɦ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɩɨɱɢɬɜɫɟɨɳɟɟɡɚɩɚɡɟɧɠɢɜ
ȼɪɴɳɚɣɤɢɫɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɨɬɛɟɥɟɠɢɱɟ
ȼɢɟɬɧɚɦɫɩɪɚɜɨɟɫɩɟɱɟɥɢɥɚɩɪɨɡɜɢɳɟɬɨ³ɦɥɚɞɢɹɬɬɢɝɴɪ
ɧɚ Ⱥɡɢɹ´ Ɍɨɜɚ ɟ ɩɫɟɜɞɨɧɢɦɴɬ ɫ ɤɨɣɬɨ ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɴɪɠɚɜɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɬ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɹ ɩɨɞɟɦ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ  ȼɢɟɬɧɚɦɟɧɚɣɛɴɪɡɨɪɚɡɜɢɜɚɳɚɬɚɫɟɞɴɪɠɚɜɚɜɫɜɟɬɚɩɪɟɡ
ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɟ ɫ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɬɨɜɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɚɡɢ
ɜ ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ Ɍɴɣ ɤɚɬɨ ɱɟɫɬɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɦ
ɩɨɧɹɬɢɟɬɨɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɳɟɛɴɞɟɪɟɞɧɨɞɚɤɚɠɚɤɚɤɜɚ
ɟɧɟɝɨɜɚɬɚɞɟɮɢɧɢɰɢɹɬɭɤɋɢɫɬɟɦɚɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɫɦɟɫɟɧɬɢɩɦɟɠɞɭɩɚɡɚɪɧɚɢɩɥɚɧɨɜɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɊɚɡɪɟɲɚɜɚ
ɫɟ  ɜɫɟɤɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚ ɫ ɛɢɡɧɟɫ ɫɬɢɝɚ ɞɚ ɟ ɪɟɞɨɜɟɧ
ɩɥɚɬɟɰɧɚɥɢɱɧɢɬɟɫɢɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢɌɨɜɚɜɚɠɢɫɚɦɨɡɚɦɚɥɤɢɬɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ƚɚɪɚɧɬɢɪɚɧɨ ɩɟɱɟɥɢɜɲɢɬɟ
ɨɬɪɚɫɥɢɤɚɬɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɜɨɟɧɧɚ
ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɢɞɪɭɝɢɫɚɢɡɰɹɥɨɞɴɪɠɚɜɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɂɦɚɢɝɨɥɟɦɢɮɢɪɦɢɤɨɢɬɨɫɚɚɤɰɢɨɧɟɪɧɢɞɪɭɠɟɫɬɜɚȼ
ɬɹɯɞɴɪɠɚɜɚɬɚɞɴɪɠɢɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɫɟɩɨɞɟɥɹɬɦɟɠɞɭ
ɱɚɫɬɧɢɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɢɋɩɨɪɟɞɩɨɜɟɱɟɬɨɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɬɨɜɚ
ɟɪɚɡɤɨɜɧɢɱɟɬɨɧɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɜɫɬɪɚɧɚɬɚ
Ⱥɫɴɳɨɬɚɤɚɢɠɟɥɚɧɢɟɬɨɧɚɦɧɨɝɨɝɨɥɟɦɢɫɜɟɬɨɜɧɢɮɢɪɦɢ
ɞɚɢɧɜɟɫɬɢɪɚɬɡɚɟɞɧɨɫɞɴɪɠɚɜɚɬɚɌɚɤɚɫɚɫɢɝɭɪɧɢɱɟɬɹ
ɳɟɧɚɩɪɚɜɢɜɫɢɱɤɨɜɴɡɦɨɠɧɨɬɟɞɚɛɴɞɚɬɩɟɱɟɥɢɜɲɢɚɫ
ɧɟɹɢɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɢɬɟ
Ɂɚɩɪɟɫɬɨɹɫɢɬɭɤɪɚɡɛɢɯɨɳɟɟɞɢɧɦɢɬɤɨɣɬɨɜɢɬɚɟɜ
ɧɟɱɢɢɢɥɸɡɢɢȼɧɭɲɟɧɢɹɬɚɱɟɧɹɦɚɫɜɨɛɨɞɚɧɚɫɥɨɜɨɬɨ
ɫɟɨɤɚɡɚɯɚɧɟɜɟɪɧɢɌɭɤɰɟɧɡɭɪɚɢɦɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɜɴɪɯɭ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦɟɞɢɢȼɫɢɱɤɢɞɪɭɝɢɤɨɢɬɨɫɚɱɚɫɬɧɢɢɦɚɬɫɜɨɛɨɞɚɬɚɞɚɤɨɦɟɧɬɢɪɚɬɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚɤɚɤɬɨɧɚɦɟɪɹɬɡɚɞɨɛɪɟ
ɇɹɦɚɤɚɤɞɚɧɟɫɩɨɞɟɥɹɨɳɟɟɞɧɨɫɜɨɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɁɚ
ɨɤɨɥɨɦɟɫɟɰɩɪɟɫɬɨɣɜɞɟɫɟɬɦɢɥɢɨɧɟɧɝɪɚɞɧɟɦɨɠɚɯɞɚ
ɜɢɞɹɧɢɬɨɟɞɢɧɩɪɨɫɹɤɧɢɬɨɟɞɢɧɡɥɟɨɛɥɟɱɟɧɢɥɢɛɟɡɞɨɦɟɧɱɨɜɟɤəɜɧɨɱɟɧɟɟɬɨɥɤɨɜɚɬɪɭɞɧɨɞɚɫɟɩɨɞɫɢɝɭɪɹɬ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ  ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɭɲɢ ɇɟ
ɡɧɚɦɤɚɤɜɨɩɪɟɱɢɬɨɜɚɞɚɫɟɫɥɭɱɢɢɫɴɫɫɟɞɟɦɦɢɥɢɨɧɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ" 
ɇɹɦɚ ɤɚɤ ɞɚ ɧɟ ɞɚɦ ɢ ɦɚɥɤɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ Ɂɚ  ɝ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɫɬɨɤɨɨɛɦɟɧ ɦɟɠɞɭ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ ȼɢɟɬɧɚɦ ɟ 
ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɨɥɚɪɚ ɉɪɟɞɢ ɦɚɥɤɨ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ  ɝɨɞɢɧɢ ɬɨɣ
ɟ ɛɢɥ ɧɚɞ  ɦɢɥɢɚɪɞɚ ɞɨɥɚɪɚ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɞɴɪɠɚɜɚ ɟ
ɢɡɧɚɫɹɥɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɜɢɧɨ ɩɲɟɧɢɰɚ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ ɬɸɬɸɧ
ɨɪɴɠɢɹ ɢ ɞɨɦɚɲɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ȼɢɟɬɧɚɦ ɧɢ ɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɥ
ɤɚɮɟɤɚɲɭɤɚɭɱɭɤɢɨɪɢɡɇɟɫɢɦɢɫɥɟɬɟɱɟɜɪɟɦɟɧɚɬɚɫɚ
ɛɢɥɢɞɪɭɝɢɂɦɚɯɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɞɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɦɧɚɫɪɟɳɚɫ
ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɟɧɢɞɴɪɠɚɜɧɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢɋɥɟɞɪɚɡɝɨɜɨɪɚɧɢ
ɦɨɝɚɞɚɜɢɫɩɨɞɟɥɹɱɟɬɴɪɫɟɧɟɬɨɧɚɫɬɨɤɢɬɟɤɨɢɬɨɩɪɟɞɢ
ɫɦɟ ɜɧɚɫɹɥɢ ɧɟ ɟ ɧɚɦɚɥɹɥɨ ɉɪɨɫɬɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ
ɜɟɱɟɫɚɦɚɧɟɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɬɟɡɢɫɬɨɤɢȼɴɩɪɟɤɢɱɟɢɦɚ
ɦɢɥɢɨɧɟɧɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɩɚɡɚɪ
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ɉɪɢɛɢɪɚɫɟɠɟɧɚɜɤɴɳɢɢɜɢɠɞɚɫɥɟɞɧɚɬɚɤɚɪɬɢɧɤɚɦɴɠɴɬ
ɢɩɪɢɬɢɫɧɚɥɤɨɪɟɦɚɫɢɞɨɬɨɩɥɢɹɪɚɞɢɚɬɨɪɫɴɫɡɚɦɨɬɚɧɚɫ
ɤɴɪɩɚɝɥɚɜɚ
Ʉɚɤɜɨɬɢɟɛɨɥɟɧɥɢɫɢ"
ɇɟɉɪɨɛɜɚɦɧɨɜɧɚɱɢɧɞɚɫɟɧɚɩɢɹɂɡɹɞɨɯɝɪɚɦɚ
ɞɪɨɠɞɢ ɱɚɲɚ ɡɚɯɚɪ ɢ ɢɡɩɢɯ ɥɢɬɴɪ ɜɨɞɚ ɋɟɝɚ ɱɚɤɚɦ ɞɚ
ɮɟɪɦɟɧɬɢɪɚ
Ⱥɡɚɳɨɫɢɛɢɧɬɨɜɚɥɝɥɚɜɚɬɚ"
Ⱦɚɧɟɨɬɧɟɫɟɤɚɩɚɤɚ
Ɉɬɢɜɚɠɟɧɚɬɚɜɤɭɯɧɹɬɚɞɚɝɨɬɜɢɨɬɫɬɚɹɬɚɫɟɱɭɜɚɫɬɪɚɲɟɧɬɪɹɫɴɤ
Ʉɚɤɜɨɫɬɚɧɚ"Ɉɬɧɟɫɟɬɢɤɚɩɚɤɚɥɢ"
ɇɟɦɚɦɤɚɦɭȾɴɧɨɬɨɧɟɢɡɞɴɪɠɚ
Ʉɴɫɧɨɜɟɱɟɪɬɚɋɬɚɥɢɧɡɜɴɧɢɧɚɀɭɤɨɜɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚ
ȺȽɟɨɪɝɢɣɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱɨɳɟɥɢɧɟɫɚɜɢɪɚɡɫɬɪɟɥɹɥɢ"
 ɇɨ ɞɪɭɝɚɪɸ ɋɬɚɥɢɧ ± ɭɩɥɚɲɟɧɨ ɨɬɜɪɴɳɚ ɦɚɪɲɚɥɴɬ
±ɚɡɜɹɪɧɨɢɩɪɟɞɚɧɨɫɥɭɠɚɧɚɪɨɞɢɧɚɬɚɡɚɳɨɳɟɦɟɪɚɡɫɬɪɟɥɜɚɬ"
 ɇɟ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚɲɟ ɞɚ ɜɢ ɪɚɡɫɬɪɟɥɹɬ ɋɟɝɚ ɧɟ ɫɟ ɫɟɳɚɦ
ɡɚɳɨɧɨɳɟɫɢɫɩɨɦɧɹɧɟɫɟɛɟɡɩɨɤɨɣɬɟɳɟɫɢɫɩɨɦɧɹ«
ɋɥɟɞɪɚɡɝɨɜɨɪɚɋɬɚɥɢɧɡɚɬɜɚɪɹɬɟɥɟɮɨɧɚɢɫɢɦɢɫɥɢ
ÄɌɚɤɚ«ɇɚɤɨɝɨɨɳɟɧɟɫɴɦɩɨɠɟɥɚɥɫɩɨɤɨɣɧɚɧɨɳ"³
ȼɡɟɦɢɬɢɹɥɟɲɧɢɰɢɱɟɛɚɛɚɧɹɦɚɡɴɛɢ
Ɇɦɦɦɧɨɝɨɫɚɝɨɬɢɧɢɛɚɛɨɨɬɤɴɞɟɝɢɜɡɟ"
ɈɬɛɨɧɛɨɧɢɌɨɮɢɮɢɛɚɛɟ
Ɉɬɤɴɞɟɢɞɜɚɲ"
ɋɚɥɨɧɚɡɚɤɪɚɫɨɬɚ
Ɂɚɬɜɨɪɟɧɨɥɢɛɟɲɟ"
Ɍɚɬɟɛɪɟɦɟɧɧɚɫɴɦ
ȿɟɟɟɧɚɣɫɟɬɧɟɞɚɢɡɥɟɡɧɟɱɨɜɟɤɨɬɬɟɛ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɬɚɀɉɝɚɪɚ
ȼɥɚɤɴɬɡɚɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɬɪɴɝɜɚɜɱɨɬɬɢɤɨɥɨɜɨɡ
ȼɥɚɤɴɬɡɚɄɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɩɪɟɡɆɢɧɫɤɢȼɢɥɧɸɫɬɪɴɝɜɚɜɱ
ɨɬɬɢɤɨɥɨɜɨɡ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɨɡɚɱɭɤɱɢȽɨɥɹɦɚɬɚɆɟɬɚɥɧɚɒɟɣɧɚɡɚɜɤɴɳɢ
ɬɪɴɝɜɚɤɨɝɚɬɨɦɚɥɤɚɬɚɫɬɪɟɥɤɚɡɚɫɬɚɧɟɜɴɪɯɭɝɨɥɹɦɚɬɚɨɬ
ɦɚɢɦɚɪɟɥɫɚ

Малки обяви

ТГ

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

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

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

20 - 26.02.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

20 - 26.02.2014 г.

Отборите волейбол на СОУ „Христо Турнир по тенис на
Ботев” триумфираха в надпреварата маса в Главиница
на Ученическите игри
О
тборите волейбол на
СОУ „Христо Ботев”
триумфираха в надпреварата на Ученическите
игри Общинският кръг по
волейбол от Ученически
спортни игри 2013/2014г. се
проведоха на 14 февруари
във физкултурния салона на
СОУ „Христо Ботев” .
Състезанието се проведе
в две категории - момичета
и момчета от 8-ми до 10ти клас, с участието на
представителните отбори
на двете средни училища в
града - СОУ „Йордан Йовков” и СОУ „Христо Ботев”.
След проведените оспорвани срещи между отборите, победители и в двете
групи - момичета и момчета, станаха учениците от
СОУ „Христо Ботев”, които
по регламент ще вземат
участие в областните кръгове по волейбол.
“ТГ”

„Приятелството между
двата пола – мит или реалност!”

ПОЕТИЧНО
Християна
РАЕВА,
IXа клас,
СОУ "Йордан
Йовков"

Калина ГРЪНЧАРОВА
риключи литературния
конкурс под надслов „Приятелството между двата
пола – мит или реалност!” посветен на едно от най-обичаните от
младите хора празници – Денят на
влюбените – 14 февруари.
Конкурсът бе поредната организирана проява на Общинския
ученически парламент в партньорство с Община Тутракан. В него
взеха участие ученици от 8-ми до
12-клас от двете средни училища
в града, които имаха възможност
на напишат по темата есе или
стихотворение.
Жури в състав Стефка Станкова
– директор на дирекция „Хуманитарни дейности”, Никола Крачанов
– гл.спец. „Образование” в Община
Тутракан и Калина Грънчарова –
главен редактор на в. „Тутракански
глас” оцени и класира творбите
на участниците. Критериите при
оценяването са три - спазени книжовни норми на българския език,

П

а 10 февруари в Главиница са проведе
Общински турнир по
тенис на маса, който бе домакинстван от СОУ "Васил
Левски". Участниците се
състезаваха в две възрастови групи.
В крайното класиране
при момчетата 5-7 клас
победител е отборът на
ОУ "Отец Паисий", с. Стефан Караджа, следван от
отборите на СОУ "Васил
Левски", гр. Главиница и ОУ
"Св. Св. Кирил и Методий",
с. Сокол.
В същата възрастова

Н

оригинална мисъл и подход.
Само едно момче се престраши
да участва в конкурса и да представи своите съждения по темата
– Милен Василев от СОУ „Христо
Ботев”, който получи Грамота.
Крайното класиране бе оглавено
от Християна Раева – деветокласничка от СОУ „Йордан Йовков”,
която единствено „разказа” в стихове мнението си приятелството
между момче и момиче. (Творбата
публикуваме отделно)
На второ място е есето на Стефани Иванова от 10б клас, а на трето
– Моника Лазарова от 9б клас – и
двете от СОУ „Христо Ботев”.
Призовата тройка творци получи парични награди осигурени
от Община Тутракан и връчени от
Никола Крачанов.
Журито е единодушно във впечатлението си от доброто владеене
на граматиката и правописа на
българския език и най-вече разсъжденията и личните откровения
в есетата.

О, любов, любов!
Когато се почувствам уморена,
тъжна,бясна на света около мен,
започвам да мисля за любовта - несподелена
и как се влюбих ненадейно в онзи ден.
Внезапно чувствата се промениха.
Усмивката ти като светкавица ме заслепи.
Ръцете ми от желание се вцепениха.
О, любов, любов! Ти ме ослепи.
Ти път към сърцето ми направи
и влезе неканен в моята душа,
ти пречупи оковите здрави,
заради които страдам аз сега.

група при момичетата първи е отборът на
ОУ "Никола Й. Вапцаров",
с. Листец, следван от отбора-домакин.
При юношите 8-10 клас
на първо място е отборът
на ОУ "Отец Паисий", с.
Стефан Караджа, на второ
- СОУ "Васил Левски", гр.
Главиница и на трето - ОУ
"Св. Св. Кирил и Методи",
с. Сокол.
При девойките първи са
от ОУ "Отец Паисий", с.
Стефан Караджа, а втори
- СОУ "Васил Левски", гр.
Главиница.

Община Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", гр. Тутракан
Ви кани да вземете участие в Общински конкурс
за автентична и оригинална мартеница

"Мартеницата - българският
символ по света"

Регламент: В конкурса могат да участват деца
и възрастни - групово и индивидуално, в следните
възрастови групи:
от 6 до10 г.; от 11 до 14 г.; от 15 до 18 г.; над
18 години
Мартениците ще бъдат оценявани по:
- Външен вид;
- Качество на изработката;
- Оригиналност и традиция вплетени в едно.
Краен срок за предаването им - 25.02.2014 г. - в
библиотеката на Читалището или в Детски отдел
на библиотеката /под блок „Истър“/, придружени с
информация за имена, училище и клас /за ученици/,
телефон за връзка.
Всички мартеници ще бъдат подредени в изложба,
която ще бъде открита на 1 март 2014 г. в сградата на Читалището. Компетентно жури ще извърши
класирането за всяка възрастова група и най-добрите
ще получат награди.
Експонатите не се връщат.
За допълнителна информация:
Светлана Петкова – 0893 504322
Стефка Капинчева – 0893 504327

Пръв приятел беше ми ти,
но само с разбито сърце ме дари.
Ти се присмя на любовта ми безсърдечно.
Любовта е чувство непознато и далечно!
Страх изпитвам аз от любовта,
но без теб живея в тъга.
И знай, че каквото да ми причиниш
на сърцето ми винаги ще принадлежиш.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

20 февруари – Светлана СТОЙЧЕВА, Учител, СОУ
„Йордан Йовков”
20 февруари – Венета КИРИЛОВА, Кметство с. Цар
Самуил
20 февруари – Веска КИРИЛОВА, Ст. спец. „АФО”,
Кметство с. Богданци, община Главиница
21 февруари – Драгомир МАНОЛОВ, ТФ „Дунавска
младост”, НЧ „Н.Й.Вапцаров”

24 февруари – Валентин НАКОВ, Горски стражар,
ДГС-Тутракан
25 февруари – Тодорка ВЛАДИМИРОВА, Председател
на ЧН на НЧ „Васил Йорданов”, с. Нова Черна
25 февруари – Виждан ЮМЕР, Техн. сътрудник, Община
Тутракан
26 февруари – Иван ИВАНОВ, Работник Гробищен парк,
Община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

