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Висока реализация на
Випуск-2013 в
различни университети
ɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɟ ɟɞɢɧ
ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɧɚɞɟɣɧɨɫɬɡɚɈɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɛɚɡɢɪɚɧ ɧɚ

О

ɪɚɡɛɢɪɚɧɟɬɨ ɱɟ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɞɚ ɢɡɪɚɫɬɜɚ ɤɚɬɨ ɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚ ɤɨɹɬɨ ɞɚɜɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɞɚ ɰɢɹ Äɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ´
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɧɚ ɜɫɹɤɨ ɞɟɬɟ ɠɢɜɟɟɩɴɥɧɨɰɟɧɧɨ
ɤɴɦ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɞɢɞɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɚ ɧɨɜɢ ɡɧɚɧɢɹ
ɉɴɪɜɚɪɚɛɨɬɧɚɫɪɟɳɚɦɟɠна стр. 2

Цена 0.60 лв.
В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

"Политическа зима"
от Христо Ботев
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Ученическият парламент каза
"Благодаря!"
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007- 2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

ДОГОВОР № BG161PO001/3.1-03/2010/038
ИЗПЪЛНЯВА СЕ ПРОЕКТ "ТРАНСМАРИСКА - ДРЕВНОТО НАЧАЛО НА ТУТРАКАН"
С церемония „първа копка“ на 16.08.2013 г. официално беше дадено
началото на строителните дейности на всички обекти по проект
„Трансмариска - древното начало на Тутракан“. Към настоящия момент
може да бъдат отчетени следните резултати: сключени 4 договора
за строителство, 4 договора за доставка, 4 договора за надзор върху
строителството. Има приключили етапи от строителните дейности.
Доставено е туристическо атракционно влакче. Предстоят дейности
по обучение на туристически аниматори и реклама и маркетинг на
изградените вече основни туристически атракции:
- Художествено-архитектурна асамблирана система „Звук и
Светлина” за осветление и озвучаване на сгради и паметници
на културата в град Тутракан - Северната крепостна стена на
античен кастел Трансмариска;
 Паметник на Суворов;
ßХрам „Св. Николай”;
 Паметник на Панайот
Хитов;
 Паметник на Васил
Левски;
 Сградата на Етнографския музей “Дунавски
риболов и лодкостроене”;
 Сградата на Обредния дом;
 Паметник на отвлечените;
- Благоустрояване на
архитектурен комплекс
„Рибарска махала“ чрез
възстановяване на ав-

тентичния вид на улицата и 5 къщи
сред които :
 Къща на улица „Рибарска” № 33
- експозиция на лодки и история на
лодкостроенето.
 Къща на улица „Рибарска” № 35 експозиция на различни видове речни
рибарски мрежи.

 Къща на улица „Рибарска” № 37 - експониране на традиционните за района
производства
 Къща на улица „Рибарска” № 39 - Посетителски център оборудван с модерна
техника.
 Къща на улица „Рибарска” № 45 Етнографска къща „Битът на рибаря“.
Настоящият проект е насочен към трайно подобряване качеството на живот на
местното население и най-вече към съживяване на „историческата" част на града,
опазване на културно-историческото наследство на община Тутракан и до редица
положителни ефекти за региона, като повишаване нивата на заетост и доходите
в обслужващите туризма сектори; подобряване на демографските характеристики,
повишаване на жизнения стандарт, стимулиране на културното развитие; увеличение
на туристопотока и продължителността в престоя на посетителите на гр. Тутракан.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Трансмариска - древното начало на Тутракан“ по Договор BG161PO001/3.1-03/2010/038, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”
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Телефонни
измамници "шетат"
из областта

естдесетгодишна
жена е поредната
жертва на телефонни измамници в Силистра. Първоначално тя била
атакувана с версията, че
мъжът й се нуждае от
спешно лечение, за което
трябва да заплати 10 000
лв., но жената не се поддала на уловката. Тогава
измамниците сменили тактиката. Те отново й се
обадили, но този път от
името на полицейски майор,
който търсел съдействието й да залови измамниците. За целта жената

Ш

трябвало да остави в улука
на къщата си парична сума,
за да може полицията да
задържи мошениците, когато отидат да я приберат.
Жената изпълнила указанията и оставила наличните
си пари – 3000 лв. По-късно
разбрала, че е измамена и
сигнализирала в полицията.
Припомняме, че точно по
коледните празници възрастна жена – на 81 г., от
Тутракан „изгърмя” с 4 000
лв. След телефонни уговорки, тя предала на непознат
човек парите, за да помогне
на свой роднина.
От Полицията напомнят на
гражданите, че трябва да бъдат изключително внимателни
при телефонните разговори с
непознати. При съмнения за
измама – да търсят веднага
съдействието на полицейските органи.
“ТГ”

Най-ниската средна заплата
в страната е в Силистренска
област - 569 лв.
редната работна заплата в Силистренска
област е с 200 лева
по-ниска в сравнение с другите райони на страната,
сочат данните на Регионалното статистическо
бюро. 569 лева е тя по
последни изнесени данни.
Най-високи са доходите на
служителите в държавната
администрация, селското
стопанство, здравеопазването и строителството.
В същото време безработицата в района е сред
най-високите в страната.
Почти всеки десети човек
работи в здравеопазването
или в образованието.
В областта са регистри-

С

рани 3100 фирми. 92% от
тях имат по-малко от 9
работници и служители.
Почти половината фирми са
в сферата на търговията
и ремонта на автомобили.
Те обаче осигуряват едва
18% от работните места в
района. Близо 13% от фирмите са в сферата на селското стопанство, около
а 9% – в преработващата
промишленост. Само 4 са
предприятията с повече от
250 работници.
По данни на Бюрото по
труда на този етап на
трудовия пазар се търсят
продавач-консултанти, механизатори, строители,
шивачи и сервитьори. “ТГ”

Решения на Общински съвет-Тутракан
по Протокол № 38 от 06 Януари 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 448
Относно: Дневен ред:
1. Докладна записка относно подробен устройствен
план – План за застрояване
в обхват на собствения
му имот № 73496.19.270 по
КК и КР на гр. Тутракан за
имот извън границите на
урбанизираната територия
от “Голд Кроун“ ЕООД, гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
2. Изказвания, питания,
становища и предложения на
граждани. Разни.
Гласували: 11 съветници,
За – 11, Въздържали се –
няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 449
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на
„ГОЛД КРОУН” ЕООД, гр.
Тутракан, представлявано
от Мариан Ангелов Ганев да
възложи изработване на: ”
Подробен устройствен план
/ПУП/ – План за застрояване
/ПЗ/ в обхват на собствения
му имот №73496.19.270 по
КК и КР на гр. Тутракан за

имот извън границите на
урбанизираната територия.
Да представи проект за
ПУП-ПЗ в съответствие с
изискванията на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001 год.
за обема и съдържанието
на устройствените схеми и
планове, ЗОЗЗ.
Решение на Комисията за
земеделски земи към МЗХ за
промяна предназначението
на имота.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен
вид. Да се представи в три
екземпляра – оригинал на
недеформируема прозрачна
основа, цветно копие върху
непрозрачна основа и на магнитен носител.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на
оспорване, съгласно чл.124 б,
ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 12 съветници,
За – 12, Въздържали се –
няма, Против – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Данаил НИКОЛОВ/
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Висока реализация на
Випуск-2013 в
различни университети
от стр. 1
ɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɹɧɭɚɪɢ
ɉɨɜɨɞɡɚɧɟɹɛɟɧɨɜɢɹɬɩɥɚɧ
ɩɪɢɟɦɡɚɭɱɟɛɧɚɬɚɝ
ɋɪɟɳɚɬɚ ɛɟɲɟ ɨɬɤɪɢɬɚ ɨɬ
ɡɚɦɤɦɟɬɚɉɟɬɹȼɚɫɢɥɟɜɚ
ȼɯɨɞɚɧɚɫɪɟɳɚɬɚɛɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚȼɢɩɭɫɤ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɩɪɢɟɦɚ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɪɟɡ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ
ɭɱɟɛɧɚɝɨɞɢɧɚɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ
ɡɚɩɪɢɟɦɧɚɭɱɟɧɢɰɢɜɤɥɚɫ
ɫɥɟɞɦɢɢɦɢɤɥɚɫɡɚɭɱɟɛɧɚɬɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɛɚɡɚɬɚɧɚɛɪɨɹɞɟɰɚɨɛɯɜɚɧɚɬɢɜ
ɞɟɬɫɤɢɬɟɢɭɱɟɛɧɢɬɟɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɫɬɨɣɧɢ ɡɚ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɚ
ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢ
ɨɬ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɜɴɧɲɧɢ ɨɰɟɧɹɜɚɧɢɹ ɜ ɬɢ
ɢ ɦɢ ɤɥɚɫ ɢ ɧɚ Ⱦɴɪɠɚɜɧɢɬɟ
ɡɪɟɥɨɫɬɧɢ ɢɡɩɢɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɬ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬ ɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɢɬɟ
Ⱦɨɫɬɨɣɧɢ ɡɚ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɚ ɢ
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɚɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɧɚ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢɢɨɛɳɢɧɫɤɢɨɥɢɦɩɢɚɞɢɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹɢɤɨɧɤɭɪɫɢ
ɩɨɞɤɪɟɩɟɧɢ ɢ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɬ  ɭɱɟɧɢɰɢ ɡɚɜɴɪɲɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɨɬɨɫɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɋɈɍ
ÄɃɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ´ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɫɢɜɴɜȼɍɁɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɢ ɫɚ ɞɟɧɬɚɥɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɚɫɨɮɬɭɟɪɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɚɝɪɨɧɨɦɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɦɟɧɢɞɠɦɴɧɬ
ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ɂɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚ ɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢ ɤɨɢɬɨ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ ɫɢ
ɜ ɱɭɠɛɢɧɚ  ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ
ȺɜɫɬɪɢɹɊɭɦɴɧɢɹ
ȼɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɨɬɡɚɜɴɪɲɢɥɢɩɪɨɮɟ-

ɫɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɫɢ ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɫɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢɥɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨɫɢɜɊɭɫɟɧɫɤɢɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ÄȺɧɝɟɥ Ʉɴɧɱɟɜ´ ɒɍ
ÄɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɉɪɟɫɥɚɜɫɤɢ´ ȼɢɫɲɟɜɨɟɧɧɨɭɱɢɥɢɳɟ±ȼɟɥɢɤɨ
Ɍɴɪɧɨɜɨȼɢɫɲɟɜɨɟɧɧɨɦɨɪɫɤɨ
ɭɱɢɥɢɳɟ±ȼɚɪɧɚ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɞɢɫɤɭɫɢɹɬɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɫɪɟɞɧɢ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɧɚɲɢɹ ɝɪɚɞ ɢɡɤɚɡɚɯɚ ɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɹɬɚ ɫɢ ɡɚ ɧɨɜɢɹ ɩɥɚɧɩɪɢɟɦ ɡɚ 
ɭɱɟɛɧɚɝɨɞɢɧɚɤɚɬɨɧɚɣɝɨɥɹɦ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɡɬɴɤɧɚɯɚ ɨɬɥɢɜɚ ɧɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɤɨɢɬɨ ɫɥɟɞ ɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɦɢ
ɤɥɚɫɡɚɦɢɧɚɜɚɬɡɚɊɭɫɟɚɧɟɨɫɬɚɜɚɬɞɚɭɱɚɬɜɧɚɲɚɬɚɨɛɳɢɧɚ
ɉɪɨɛɥɟɦɤɨɣɬɨɫɟɡɚɞɴɥɛɨɱɚɜɚ
ɫɝɨɞɢɧɢɬɟ
ɋɨɧɹ Ɂɥɚɬɚɪɨɜɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɧɚɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɤɴɦ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ Äɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ
ɩɥɚɧɩɪɢɟɦɚɞɚɡɚɪɚɛɨɬɢɟɤɢɩ
ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ

ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɤɨɣɬɨ ɞɚ
ɪɟɲɚɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɩɨɪɟɞ ɧɟɹ ɚɤɨ
ɞɟɰɚɬɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɈɛɳɢɧɚ
ɨɫɬɚɜɚɬɞɚɭɱɚɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟ
ɛɴɞɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɚ ɩɪɟɩɨɪɴɤɚɬɚ
ɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɟɧɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɋɢɥɢɫɬɪɚɡɚɛɚɥɚɧɫɢɪɚɧɩɪɢɟɦɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɧɚ
ɭɱɢɥɢɳɚɬɚɢɪɚɛɨɬɧɢɬɟɦɟɫɬɚ
ɉɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɜɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɳɟ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɢ
ɩɪɢɟɦ ɜ ɞɜɟ ɩɚɪɚɥɟɥɤɢ ɫɥɟɞ
ɡɚɜɴɪɲɟɧɨɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Äɉɪɨɝɪɚɦɧɨ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ´
ɢÄɋɴɬɪɭɞɧɢɤɜɦɚɥɴɤɢɫɪɟɞɟɧ
ɛɢɡɧɟɫ´ɚɜɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´±ɟɞɧɚɩɚɪɚɥɟɥɤɚɫɩɪɢɟɦ
ɫɥɟɞɫɟɞɦɢɤɥɚɫɩɪɨɮɢɥÄɉɪɢɪɨɞɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ´ ɢ ɟɞɧɚ
ɩɚɪɚɥɟɥɤɚɫɥɟɞɡɚɜɴɪɲɟɧɨɫɦɢ
ɤɥɚɫ±ɩɪɨɮɢɥÄɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɧ±
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ´
Ɉɬɩɪɚɜɟɧɢɛɹɯɚɢɩɪɟɩɨɪɴɤɢ-

ɬɟɧɚɊɂɈɧɚɆɈɇɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɤɴɦɭɱɢɥɢɳɚɬɚɜɧɚɲɢɹɝɪɚɞ
 Ʉɨɪɟɤɬɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɫɤɚɬɚ
ɨɛɳɧɨɫɬ ± ɫɪɟɳɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɦɟɞɢɢ
Ⱦɚɧɟɫɟɞɨɩɭɫɤɚɧɟɥɨɹɥɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɢ ɡɚɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɬɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɩɚɡɜɚɧɟɧɚɟɬɢɤɚɬɚɜɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɩɨ
ɩɥɚɧɩɪɢɟɦɚ
- Добра кампания, балансиран прием, стабилност
на училищата и работните
места.
Срещата беше закрита
от Стефка Станкова с пожелание за ползотворна
работа през новата година,
с надежда за нови постижения на учениците и техните
учители в община Тутракан.
Дирекция „Хуманитарни
дейности”
Община Тутракан

Вирус на грип от тип „В“ е изолиран в Силистра
егистрираната заболеваемост от остри
респираторни заболявания в Силистренска
област е ниска – едва 37 на 10 000 души, съобщава от РЗИ - Силистра.
Според информацията, настоящият ръст на
острите респираторни заболявания може да се
сравнява с летните месеци. Около Коледа и Нова
година посещенията при домашните лекари били
разредени, което също давало отражение на статистиката.
От РЗИ съобщават още, че в Силистра е изолиран
вирус на грип от типа „В“. Това е една от четирите
за страната положителни проби през декември. В

Р

страната са установени и три положителни проби
от тип „А” – щам „Калифорния” (свински грип).
Опасните грипове „Масачузетс”, „Калифорния”
и „Виктория” ще върлуват тази зима, алармират
епидемиолозите. Те засягат хора от всички възрасти. Най-опасният „гост” е щамът „Масачузетс”,
защото е нов за нас и нямаме имунитет към него.
Вирусите „удрят” директно нашата имунна система, затова, за да се предпазим, трябва да си
повишим имунитета още отсега. Най-сигурният
начин за това е допълнителният прием на вещества, подобряващи работата на клетките, които
“ТГ”
убиват болестотворните „нападатели”.

Декларацията с баркод сама смята дължимия данък
екларация за облагане на
доходите с баркод вече е
качена на интернет страницата на Националната агенция
за приходите (НАП) – www.nap.
bg. Електронният формуляр
трябва да се изтегли на компютър и да се попълни „офлайн“.
Подаването на декларация с
баркод гарантира на клиентите
на администрацията, че няма да
допуснат технически грешки, тъй
като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване
на приложенията за различните

Д

видове доход.
От НАП напомнят също, че
изпращането на декларация с
баркод предполага и по-бързо
възстановяване на надвнесен
данък. Това е така защото не се
налага допълнителното обработване и попълване на данните
от тези декларациите ръчно, тъй
като информацията директно се
прехвърля от формуляра след
сканирането на баркода. Затова
от приходната агенция съветват
всеки свой клиент, който е декларирал данък за възстановяване,

да попълни и подаде декларация
за доходите с баркод.
Подаването на декларацията
става с изпращане по пощата
или на място в някои пощенски
станции, където директно ще бъде
издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично
в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за
облагане на доходите изтича на 30
април, като в същия срок трябва
да бъде заплатен и дължимия
данък за довнасяне.

Всички данъци и осигурителни
вноски (с изключение на тези за
допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по
една единствена банкова сметка.
При превод на пари към бюджета
се попълват само два кода за вид
плащане - 11 11 11 (за плащания
за данъци и осигуровки) и 58 11
11 (за плащания за ДЗПО). Не е
необходимо и попълването на
изрично основание за плащане,
тъй като погасяването на задълженията към хазната става според
датата на възникването им. “ТГ”
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Местните власти обсъдиха проблеми РЗИ-Силистра с нов директор
Р
на общините и на държавата
на среща с областния управител
- Тутраканският кмет д-р Димитър Стефанов постави на вниманието
на всички сериозни въпроси
ърва за годината среща
на местните власти
от област Силистра бе
проведена в Областна администрация Силистра по покана
на областния управител Насуф
Насуф, информират от областната пресслужба. На нея се
отзоваха председателите на
общинските съвети, както и
кметовете на седемте общини. Срещата бе обявена като
„сверка на часовниците“ по
проблемите на общностите,
вкл. и предвид взаимодействието им с държавната власт
– кореспонденция, взаимоотношения, искания и др. „Не
можем да бягаме по различни
писти при управлението на

населени места разполагат с
по 3-4 гробища, вкл. на пред-

П

различните нива, поради което
трябва заедно да решаваме
въпросите, за да е по-лесно за
всички нас“, заяви областният
управител. За него обсъждането на проблемите в общините
означавало дейността на властта действително да бъде
открита. Той декларира пред
представителите на местното самоуправление, че Областна администрация Силистра
работи в полза на интересите
на местното самоуправление.
Преди всичко бе поставен
проблемът за необходимостта
от ясни правила за приема на
проекти по различните програми, вкл. и необходимостта
държавата да поема своята
отговорност при реализацията
им. Както и от ясни крите-

рии за оценка на проектите,
предвид опита от предишния
програмен период, когато са
правени многократни промени,
което поставяло на изпитание
крехкия административен капацитет в общините. По този
въпрос се изказаха кметът
на Ситово Николай Неделчев,
колежката му от Алфатар Йорданка Узунска и почти всички
от участниците в срещата.
В общините изпитват тревога във връзка с таксата за
битови отпадъци, когато след
2015 г. започне меренето им
на килограм смет. Засега няма
указания по този въпрос, а през
лятото на настоящата година
трябва да бъде поставена на
обсъждане при подготовката на „базата“ на този нов
процес. Забелязана е липсата

на Правилник за приложението на Закона за бюджета, а
сроковете вече притискат
кметовете преди публичното
обсъждане на проектите за
бюджети на общините, след
което предстои утвърждаване
в общинските съвети.
Обект на коментар е и темата за пречиствателните
станции – в Дулово, Главиница,
Ситово и др., които трябва да
бъдат предадени за експлоатация на Асоциация „В и К“,
за да се освободят общините
от разходи към тях, тъй като
приходите се събират от водните оператори по места.
За пореден път кметовете
алармират и за задължения, които държавата им вменява по
законов път, без да осигурява
финансов ресурс за изпълнението им.
Три проблема постави кметът на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов. Най-големият сред тях е предписанието на РЗИ във всеки гробищен
парк да има тоалетна и течаща вода. „Без помощта на
държавата няма как да стане,
тъй като по предварителни
сметки в община Тутракан
ще са необходими поне 420
хил. лева. Има села, където
гробищният парк е на 1,8 км
от населеното място и няма
канализация до него. Други

ставители на различни етноси,
на някои от които религията
не позволява да има подобни
съоръжения на територията на
местата за погребения“, заяви
д-р Стефанов. По тази тема
градоначалникът на Тутракан
получи подкрепа и от д-р Юксел
Ахмед, кмет на община Дулово.
В изказването си тутраканският кмет постави проблема
с осигуряването на безопасен
вид на детските площадки и
тяхната сертификация, което също било скъп процес.
По неофициална информацията – сертификатът на една
площадка излиза 1 500 лева,
а самото й изграждането
струва минимум 15 000 лева. И
третият проблем – приютите
за безстопанствени кучета,
чиято издръжка е практически
невъзможна на фона на липсата
на средства за детски градини
и за издръжка на дейности-

егионалната здравна инспекция в Силистра /РЗИ/ е с нов
директор.
Това е д-р Теодора Начева, която доскоро ръководеше отдела в РЗИ „Надзор
на заразните болести”.
Д-р Теодора Начева заменя на директорския пост
д-р Константин Попов.
Д-р Начева е епидемиолог, има 29-годишен стаж
в РЗИ.

те по образованието. Стана
ясно също, че от областите
Добрич, Разград и Русе се
извозват в силистренските
общини кучета и се пускат
на наша територия, за да се
освободят от тях.
В хода на изказванията в
тях място намериха и други
проблеми, някои, от които
са актуални в рамките на
предстоящите месеци. Единият е необходимостта от
изграждане до края на м. юни
на регионално сдружение за
управление на отпадъците във
връзка с експлоатацията на
Регионалното депо в Силистра.
Време бе отделено за животновъдите и за субсидиите на
пасищата, като бе споделен
опитът на общини, където те
се стопанисват от общински
предприятия, каквито има в
Главиница и Ситово. „Общите устройствени планове на
общините, които са задължи-

телни, излизат скъпо и ще е
трудна изработката им без
подкрепата на държавата“,
категорични са кметовете и
председателите на общински
съвети от Силистренския
край.
През настоящата седмица
областният управител Насуф
Насуф е поканил на среща в
ОА-Силистра представителите на регионалните звена.
Някои от тях отскоро имат
нови ръководители. Заедно ще
бъде обсъдено взаимодействието им при общуването
между различните институции.
В подобен порядък предстои
среща с тях и с участието на
кметовете и председателите
на общинските съвети, за да
се осъществи по-тясна връзка
с държавните структури на
министерства, агенции др.,
"изнесени" в област Силистра.
На снимките: Моменти от
работната среща

Самоосигуряващите се лица ще могат За спекулации с проблемите на
да заявяват, че плащат осигурителни тютюнопроизводителите предупреждават от НАТ-2010
вноски при стари дългове
5691 самоосигуряващи се
лица от Силистренска област ще могат да избират
дали да плащат осигурителни вноски или стари дългове.
С последните промени в
Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите
се лица могат да посочат,
че плащат осигурителни
вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат
по-стари задължения например за данъци. За да бъде
отнесено плащането за
осигурителните вноски за
ДОО, самоосигурявнащите
се лицата, задължително
трябва да подадат писмено
заявление в офиса на НАП

по постоянен адрес преди
парите да бъдат наредени
по сметките на приходното
ведомство.
Промяната е направена
във връзка с изискването
на осигурителното законодателство вноските за
държавното обществено
осигуряване да са внесени
от самоосигуряващите се,
за да могат да породят
осигурителни права. По този
повод и поради поредността
на погасяване на публичните
задължения, въведена от началото на 2013 г. би могло
да се стигне до случаи, в
които самоосигурявнащите
се лицата със стари данъчни задължения извършват

плащания, но сумите погасяват техните по-стари
дългове, като текущите
задължения за осигурителни
вноски остават неплатени.
След подаването на заявлението сумите ще могат
да постъпят за погасяване
на осигурителните вноски
за държавно обществено
осигуряване.
Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите
за подаване на заявления
за промяна на реда за плащане може да се получи на
информационния телефон на
НАП 0700 18 700 на цената
на стандартен телефонен
разговор.
“ТГ”

редседателят на Националната асоциация
на тютюнопроизводителите НАТ-2010 Цветан
Филев (на сн.) предупреждава
за възможни спекулации с
проблемите на тютюнопроизводителите. Според
Филев неизвестна за него
неправителствена организация вече се е опитала да
говори от тяхно име, без да
иска за това съгласието на
асоциацията.
„Апелирам към всякакъв
вид субекти да спрат да
правят опити да „яхнат”
проблемите на тютюнопроизводителите, това ще им
изиграе лоша шега – няма да
допуснем да бъдем употребени”, заяви Цветан Филев.

П

Той съобщи, че Националната асоциация на тютюнопроизводителите подготвя
национална проява в София,
но датата и мястото все
още не са уточнени. Това ще
стане до една седмица. Ос-

новните искания
са за промени в
Закона за тютюна и тютюневите изделия и да
бъде актуализирана от 100 на
160 милиона лева
сумата за национални доплащания
за тютюна. Подготвя се и декларация-призив
до търговските
фирми за обсъждане на проблемите, свързани
с изкупната кампания на
тютюна. Ще се търсят
контакти и с парламентарно
представените партии.
paragraf44.com
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Ученическият парламент каза „Благодаря!”
Калина ГРЪНЧАРОВА
риключи конкурсът за
послание „Нека кажем
„Благодаря” организиран
от Общинския ученически парламент в Тутракан. Той е посветен на

П

„Христо Ботев” бяха премирани
от специално жури с грамоти и
предметни награди.
„Много съм впечатлена от това,
че и ние, учителите, сме оценени и
получаваме заедно с нашите уче-

«Нека кажем «Благодаря!»
Първо място:
Младен Тодоров, XI клас, СОУ „Христо Ботев”
"Първо на Господ, защото е отредил да живеем
в красивата ни родина - България! Нека да благодарим, че сме горди, твърди като Балкана! Нека
се научим да сме благодарни. Нека казваме „Благодаря“ и на най–големите си врагове, защото
ни дават най-ценните уроци в живота."

Второ място:
Светлин Недков, XIб клас, СОУ Христо Ботев

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɜ
Ⱦɨɦɚɡɚɫɬɚɪɢ
ɯɨɪɚ

нето Донка Петрова, преподавател
по български език и литература.
Силно ме впечатли ме и начинът,
по който са я оформили, защото
пише „За отлично представяне
като Консултант в конкурса за послание „Нека кажем „Благодаря”. И
когато младите хора дадат такава
ȾɨɧɤɚɉɟɬɪɨɜɚɩɨɥɭɱɚɜɚȽɪɚɦɨɬɚɡɚɨɬɥɢɱɧɨɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ
оценка на учителите, това кара
ɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚ
човек да се разчувства и да бъде
Световния ден на думата „Благода- ници отличителен знак – грамота, удовлетворен.”
ря”. Празникът е с постоянна дата сподели по време на награждаваТочно на 11 януари, предста– 11 януари, а произходът му не е
известен, но е добър повод всеки
да си спомни за добрините край
него и да благодари на близките
хора за това.
В конкурса участваха общо 30
ученици от СОУ „Христо Ботев” и
СОУ „Йордан Йовков” в крайдунавския град. В повечето случаи
посланията са адресирани до найблизките – семейство, приятели,
учители.
Посланията на единадесетокласниците Младен Тодоров
и Светлин Недков с консултант
Валентина Тодорова и на десетокласничката Радостина Пейчева с
консултант Донка Петрова от СОУ Ȼɟɥɢɬɟɬɟɧɢɫɤɢɛɹɯɚɢɡɩɢɫɚɧɢɫɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɢɩɨɫɥɚɧɢɹ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Община Тутракан организира Начална пресконференция
по проект за повишаване квалификацията на своите служители
ɉɨɜɨɞɴɬ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚɬɚ ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ Äɉɨɞɨɛɪɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɢɛɢɡɧɟɫɚɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɱɪɟɡɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɧɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ´ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ʋ Ⱥ ɝ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ÄȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ´ ɩɨɞɩɪɢɨɪɢɬɟɬ 
ÄɄɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚɢɟɮɟɤɬɢɜɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ´
Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɡɚɥɨɠɟɧɢɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɜɩɪɨɟɤɬɚɫɚ
Ⱦɟɣɧɨɫɬ  ± Ɉɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɬ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ȾɟɣɧɨɫɬɈɛɭɱɟɧɢɟɩɨɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟɡɢɤ
ȾɟɣɧɨɫɬɈɛɭɱɟɧɢɟɡɚɦɟɠɞɭɤɭɥɬɭɪɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɹɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɚɧɬɢɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹ
ȾɟɣɧɨɫɬɈɛɭɱɟɧɢɟɩɨɩɪɢɜɥɢɱɚɧɟɧɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɡɚɭɫɬɨɣɱɢɜɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɤɥɸɱɨɜɢɬɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɣɧɨɫɬ±ɈɛɭɱɟɧɢɟɫɩɪɨɝɪɚɦɟɧɩɪɨɞɭɤɬÄȺɪɯɢɦɟɞ³
Ⱦɟɣɧɨɫɬ±Ⱦɟɣɧɨɫɬɢɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬ
ȾɟɣɧɨɫɬɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɩɪɨɟɤɬɚ
Ɉɛɳɚɬɚɰɟɥɧɚɩɪɨɟɤɬɚɟ
ɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɢɛɢɡɧɟɫɚɜɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɱɪɟɡ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɤɦɟɬɫɬɜɚ
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɬɟɰɟɥɢɤɨɢɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢɱɪɟɡɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɫɚ
 ɉɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɧɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ
ɭɫɥɭɝɢɱɪɟɡɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚɢɦ
ɉɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɚɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɱɪɟɡɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚɦɨɬɢɜɚɰɢɹɬɚɢɦ
ɑɪɟɡɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɩɨɩɪɨɟɤɬɚɨɛɭɱɟɧɢɹɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟɩɪɢɞɨɛɢɹɬɢɪɚɡɜɢɹɬɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɡɚɰɟɥɟɧɚɫɨɱɟɧɨɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɢɜɥɢɱɚɧɟ
ɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɪɚɣɨɧɚɢɩɨɝɨɥɹɦɩɨɬɨɤɨɬɬɭɪɢɫɬɢɉɨɜɢɲɚɜɚɧɟɬɨɧɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɟ ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɣɬɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɱɟ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɳɟɦɨɝɚɬɞɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɭɫɥɭɝɢɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɢɛɢɡɧɟɫɚɢɳɟ
ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬɫɥɭɠɟɛɧɢɬɟɫɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɴɫɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɧɚ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹɢɟɥɟɤɬɪɨɧɢɡɚɰɢɹɜɴɜɜɫɢɱɤɢɚɫɩɟɤɬɢɧɚɫɨɰɢɚɥɧɢɹɠɢɜɨɬɎɨɪɦɢɪɚɧɟɬɨ
ɢɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɦɟɤɢɭɦɟɧɢɹɤɚɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɜɪɟɦɟɬɨɢɪɚɡɪɟɲɚɜɚɧɟɧɚɤɨɧɮɥɢɤɬɢ
ɳɟɩɨɞɨɛɪɢɰɹɥɨɫɬɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɚɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɨɛɭɱɟɧɢɹɡɚ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɢ ɝɪɭɩɢ ɢ ɯɨɪɚ ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɳɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɟɠɟɞɧɟɜɢɟɬɨ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɢɩɨɞɤɪɟɩɢɜɤɥɸɱɜɚɳɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧȼɪɚɦɤɢɬɟɧɚɩɪɨɟɤɬɚ
ɳɟɛɴɞɚɬɨɛɭɱɟɧɢɨɛɳɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚȾɟɣɧɨɫɬɢɬɟɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬɳɟɞɨɜɟɞɚɬɞɨɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɩɪɟɫɬɢɠɚɧɚɪɚɛɨɬɚɬɚɜɨɛɳɢɧɚɬɚɤɚɤɬɨɢɞɨɩɨɝɨɥɹɦɚ
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚɜɚɤɚɧɬɧɢɬɟɩɨɡɢɰɢɢɩɨɪɚɞɢɞɨɛɪɢɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɤɚɪɢɟɪɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɈɛɳɚɬɚɫɬɨɣɧɨɫɬɧɚɩɪɨɟɤɬɚɟɥɟɜɚɫɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬɦɟɫɟɰɚɢɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ³Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɤɚɩɚɰɢɬɟɬ´
ɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɚɨɬȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɴɸɡɱɪɟɡȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɨɰɢɚɥɟɧɮɨɧɞ

вители на Общинския ученически
парламент поднесоха своето "Благодаря", като започнаха инициативата от Дома за стари хора – Тутракан. "От всички хора, вие най-много
заслужавате „Благодаря!”. Вие сте
тези, които сте отгледали съвременните управници, директори,
експерти, доктори, учители..."
– казаха те на възрастните хора.
Освен това, те им поднесоха питки
от фурна "При Дидо" и рисунки,
изработени от учениците на СОУ
"Христо Ботев" и СОУ "Йордан
Йовков”.
Инициативата продължи по
тутраканските улици и в градския
парк, където младите парламентаристи събираха послания по
белите тениски, които носеха,
напомняйки на гражданите за
празника на думата "Благодаря".
„От името на ОУП - Тутракан
благодаря на господин Данаил
Николов, председател на ОбСТутракан, на Networx - Тутракан
и всички, които взеха присърце
нашата инициативата” – коментира
председателят Ученическия парламент Даниел Терещенков.

"Нека го направя, нека просто да го напиша.
Казвам “Благодаря” на всеки, който ми е помогнал
в труден момент от моя живот. Благодарност
отправям на родителите ми, които направиха
нужните усилия, за да ме отгледат като едно
пълноценно дете. За всичко, което те направиха,
аз им казвам едно голямо “Благодаря”.

Трето място:
Радостина Пейчева, X клас, СОУ „Христо Ботев”
"Искам да поздравя и да се отблагодаря на четирите жени, които ме водят по правилния път.
Първо съм благодарна на моята майка. Не само,
че ми е дала живот. Всеки може да роди дете,
важното е, че малко са хората, които въпреки
трудностите, успяват да отгледат децата си.
Още по-малко са тези, които им посвещават живота си. Благодаря също и на моята баба, която
ме е отгледала. Огромно благодаря казвам и на
леля, която винаги ми е като по-голяма сестра.
Най-вече й благодаря, че винаги ме подкрепя и
обича безрезервно.
Казвам БЛАГОДАРЯ на моята майка, че е винаги
до мен! На баба, че ме е отгледала! На леля, че
ми вярва и ме подкрепя! На преподавателката
ми, че ме научи, освен да пиша прекрасни есета,
а и да бъда себе си! Благодаря ви!”

XW
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повърхностни води в село
Долно Ряхово, община Главиница” финансиран по
Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/4.1-04/2010
/056 от 16/03/2012 г.
Приоритетна ос 4:
„Местно развитие и сътрудничество”,
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/4.1-04/2010
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.
Обща стойност на проекта: 969 566.89 лв.
Съфинансиране от ЕФРР: 824 131,86 лв.
Съфинансиране от националния бюджет: 96 956,69 лв.
Собствен принос на общината: 48 478,34 лв.
Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца
Постигната е целта на проекта за подобряване качеството на живот и съответните
екологични условия, включително предотвратяването на рискове от наводнения, на
жителите на Община Главиница, чрез осъществяване на мероприятия за предотвратяване на наводнения върху обект в село Долно Ряхово.
По проекта са извършени строително–монтажни дейности за корекция на дере за
отвеждане на повърхностни води в с. Долно Ряхово: продълбочаване на дъното, оформяне на откосите и почистване от храстовидна и тревна растителност, облицоване
на дъното и откосите с дължина 1123.30 м.
“Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Договарящия орган.”
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Граждански форми за отстояване
на човешките права
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Отстояването на човешките права се осъществява с добра правна
култура. Необходимо е да се
знаят законите чрез техни-

те правила и норми и това
на практика ни прави хора,
индивиди” – подчерта в своята лекция адвокат Маргаритка Шербанова пред
дванадесетокласниците

от СОУ „Христо Ботев”. Тя
им гостува в час по предмета „Свят и личност” по
време на урока „Граждански
форми за отстояване на
човешките права”, който
се преподава от Маргарита
Димитрова.
Всеки може да реагира
срещу нарушаване на човешките права и в частност на неговите права, но
само по законов път – чрез
сезиране на съответните
компетентни органи.
При нарушаване на гражданските права се обръщаме към съда и прокуратурата, а при нарушаване
на трудови права – най-напред към Инспекцията по
труда, научиха учениците.
Ако решенията на сезирания компетентен орган не
удовлетворяват, заинтересованото лице може да
обжалва. В случай, че не е
удовлетворено от българското законодателство,
може да сезира и Международния съд за правата на

човека.
Формите на гражданска
активност бяха другият интересен елемент в учебния
час. Учениците разбраха,
че това са гражданско
неподчинение, граждански
протести и инициативи,

гражданско движение за
решаване на конкретен
проблем, граждански организации, групи за натиск
и застъпнически кампании.
Адв. Шербанова разясни
и ролята на обществения
посредник – омбудсман.

Дванадесетокласниците
получиха и домашна работа
– да си изберат интересен
проблем и да обяснят как
ще реагират при дадената
ситуация ползвайки знанията за формите за гражданска активност.

В с. Нова Черна:

Час по български
език в читалищната
библиотека
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Проект "Повишаване на капацитета на служителите на
Община Главиница чрез инвестиции в обучения”,
Договор № А12-22-80/11.06.2013 г.

ǹȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȈȕȐȖȉțȟȍȕȐȧȗȖȒȖȔȗȦȚȢȘȕȈ
ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚșȍȗȘȖȊȍȎȌȈȚȊǶȉȡȐȕȈǫȓȈȊȐȕȐȞȈ
едмокласници от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" в село
Нова Черна проведоха своя час по български език в
читалищната библиотека.
"Да се запознаем с творчеството на местните и общински писатели" бе темата на изнесения урок. Преподавателят по български език Стоянка Павлова запозна учениците
с творчеството на новочерненския писател Пеньо Владимиров и на авторите от Тутракан Кармен Мишу, Ценка и
Петър Бойчеви, Румяна Капинчева, Иванка Морарова и др.
Библиотекарят Радка Стефанова разказа на учениците за
творчеството на тяхната учителка, местната писателка
Стоянка Павлова, и за предстоящото й нова книга.

С

а провеждането
на Специализирани
обучения по компютърна грамотност за
83 служители на община
Главиница след проведена обществена поръчка
бе сключен договор №
276/19.08.2013 год. между Община Главиница и
ЦПО към «Рувекс» АД
гр. София. Предметът
на обществената поръчка бе «Провеждане
на обучения във връзка
с изпълнение на договор
№А12-22-80/11.06.2013 г.
„Повишаване на капацитета на служителите на
Община Главиница чрез
инвестиции в обучения”,
Оперативна програма
„Административен капацитет 2007-2013 г.”,
подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

З

До момента са проведени обучения по компютърна грамотност за начинаещи и напреднали, в които
участваха 50 служители от Общинска администрация,
старши специалисти „АФО” и кметове на населени
места на територията на Община Главиница.
Всеки обучен служител получи Сертификат за

преминатото обучение.
Освен тези две обучения, за 2014 год. ще се проведат още две специализирани обучения - „Електронни
услуги за гражданите и бизнеса” – за 25 служители
и „Photoshop CS5 – 8 служители.
Обученията ще модернизират работата на общинската администрация и ще я подготвят за бъдещато въвеждане на така нареченото „Електронно
правителство”.
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"Дали се зора довърши, или се
две нощи смесиха?"
Приятно нещо е да има човек
топла соба, самун хляб, парче
сланина и няколко глави праз
лук, пък да легне и да мисли, или
да спи и да сънува. Приятно е, но
да има и една от тия две болести:
или млада жена, или стар ревматизъм; лежиш, лежиш, а мисълта ти
като у немец, пълна и богата като
готварница, дълга и безконечна
като суджук - суджук, с който
във виенския райхстаг немците и
маджарите бият по главата славянските депутати; а въображението
ти като у арапин, силно и остро
като тюмбекия - тюмбекия, която
е крайно полезна за краставите
народи, - пламенно и възвишено
като дим. Дим, дим, под който
ние българите така сладко спим.
Мислиш, мислиш, пък се попротегнеш като философ, прозевнеш
се като дипломатин, почешеш се в
тила като политик и ако ти позволи
жената или ревматизмът да заспиш, то спиш като Крали Марка.
Заспиш и сънуваш... Но какво
сънуваш? - Сънуваш, че светът
прилича на кръчма и че гладните,
дрипавите и измръзналите народи
са се събрали в нея и на колене
въздават хвала Бахусу. Г-н Бисмарк възседнал земното кълбо и
точи из него пелин за здравето на
Германия; дядо Горчаков раздава
коливо за "бог да прости" славяните; майстор Андрашия свири
чардаш и кани чехите, сърбите и
хърватите да попеят и да поиграят
на гладно сърце; Мак Махон плете
кошница за яйцата, които Франция
ще да снесе през немските велики
пости на Елзас и на Лотарингия;
лорд Дерби си точи севастополската костурка, за да надроби прясно
сирене за европейската търговия
на возток и за да отреже от бутовете на някое диво африканско
или азиатско племе бюфтек за
английското човеколюбие; испанските "братовчеди" са застъпили
тялото на майка си, бозаят кръв
из нейните гърди и плюят един
другиму в очите; владетелят на
чизмата се наговаря с човека от

ОБЩНОСТ
Капрера да изчистят блатото на
Рим (не папата, който ще да се
изчисти сам) и, наместо хляб и
макарони, да дадат чист въздух на
Мациниевите дечица; безбрадото
пърчле на солените, възседнало
буцефалът на Александра Македонски и исторически иска да
докаже, че само немецът може да
бъде пастир на козите; босфорският пилафчия подсмърча до вратата
на кръчмата, яде червата на раята,
пие дипломатическа боза и вика
"Аман от пияни хора". Множество
малки и големи господа духат на
своите измръзнали ръце, гледат с
особено равнодушие на просяците,
молят се богу за плодородието на
човеческия род и за изобилието
на хорската глупост и слушат как
вият вълците в гъстата литературна
и финансиялна мъгла и как плачат
децата на Европа за лятото на науката и на цивилизацията.
А ти, българин и патриотин,
гледаш на всичкото това с особено
недоверие и думаш: "суета сует и
всяческая суета". Светът е кръчма,
а ти трябва да плачеш със смях,
да се смееш със сълзи и на сън
да виждаш лятото на Балканския
полуостров. "Щастлив е, думаш,
българският народ, щастливи са
грешните в мъката, щастлив съм и
аз в своята топла соба." Лежиш на
гърба си и благодариш всевишният
таван, че по негова непостижима
милост ти имаш барем покрив
над главата си; снегът те не вали,
мухите те не безпокоят, в червата
ти не произхожда никаква революция, ревматизмът те не безпокои,
жената ти не те мъчи, парите ти
не се губят; а на четирите стени
на стаята ти мухите ти оставили в
наследство цели томове списания
на български език. Наместо икона,
над главата ти виси портретът на н.
в. султанът, покрит с тънко едно
було от лионската фабрика на паяците; под портрета е залепен фермана с 11-те точки на българското
щастие, а във фермана волята на
негово императорско величество,
небесният представител на влашкките българи, г. Пандурски, и
горещите желания и надежди на

ПОЛИТИЧЕСКА ЗИМА
Христо Ботев

нашите цариградски патриоти.
Земи си един комат хляб, малко
сланина и една глава лук, пък
чети: "Моята царска воля е, щото
сичките животни по държавата
и верни мухи поданици да могат
да помагат доколкото им се пада
на гърбовете, на ежедневните им
царски поядания, които полагам
за достигание до по-висока степен
на моето затлъстяване и за благоденствието на моята обширна
кочина." А по-надоле следва рахатлъкът на екзархията, правдините
на българския народ и кефът на
босфорския Саул.
- Но какво дяволите? Животни
ли сме ние, животни ли са нашите
владици, учители и вестникари?
Протестуваме!
- Не бойте се, господа, аз сънувам. Дайте ми да прочета цариградските български вестници и аз
ще да си зема думите назад, т.е. ще
да се уверя, че по сичките краища
на паяжината е тихо и мирно и че
сичко блаженствува под дебелата
сянка на паяка. Само - црррр! Там
на една муха изпили кръвта, тука
на друга светили маслото; там
вързали 50 - 60 души за рогата
и ги карат на място злачно и на

място покойно, т.е. - в Диари Бекир
и в Акия, тука връзват други и им
четат баснята за вълка и агнето;
там окачили едного на въже да се
поизсуши.
- Но ние имаме училища, читалища, екзархия, литература,
журнали, правдини - имаме младо
поколение...
- Да, да! Имаме! Кой ви казва,че
нямате? Но ако е работата да се
хвалиме, то и ние имаме тука, в
Румъния. Откогато г-н Пандурски
остави своята знаменита политическа и литературна кариера и откогато на хоризонта на българската
литература се появи съзвездието
"Блъсков" и "Дружеството за разпространение полезни знания",
оттогава науката, поезията, педагогиката и литературата потекоха
из крачолите на българския народ
и на неговото книжевно щастие
захванаха да завиждат даже и
манджурите, откакто цариградските ханъмки родиха литературнополитическото списание "Ден", то
Милош Милоевич престана вече
да разпространява сърбизмът
из България; откакто "Училище"
роди богобоязливия редактор
на "Градинка", то нашите учени

ТОВА, КОЕТО ИМЕТО ТИ КРИЕ
Книгата
малкото градче Дианиум на испанското крайбрежие, сред комфорт и разкош, необезпокоявани
от никого, са свили уютно гнездо група бивши
нацисти, уверени, че владеят тайния еликсир на
вечната младост.
Норвежците Фредрик и Карин Кристенсен, от
обкръжението на Хитлер, привидно мили и добронамерени старци, взимат под крилото си една млада
жена, Сандра, дошла тук, за да избяга от предишния
си живот и от мъжа, от когото чака дете, объркана,
диреща своето място в света.
Ала ето че на пътя им се появява Хулиан, испански
републиканец, оцелял от концлагера „Маутхаузен“,
посветил остатъка от дните си на преследване
и лов на някогашните злодеи. И от този донякъде
случаен сблъсък на героите Клара Санчес заплита
психологически съспенс с хичкоковски привкус, с една
странна любовна история и с неочаквана развръзка.
Зад задъхания ритъм на действието обаче прозира
вечната тема за паметта, за възмездието и изкуплението на вината. Нищо не може да бъде скрито,
никой не може да остане невидим, докато е жива
паметта за стореното зло и волята за справедливо
възмездие.

В
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младежи престанаха вече псуват
света Богородица; откакто отец
Марко цанцугерът турна на своите
глупости заглавие "Век", то великите български пости станаха 365
дена в годината; откогато "Право"
се кръсти на "Напредок", то българският поет Славейков зави чалма
и захвана да пее "аман, аман", а
откогато "Levant Times" се преведе
на български, то нашите патриоти
захванаха да плетат мрежа, за да
покрият народа от политическия
студ, от литературната мъгла,
от революционната виелица, от
индустриалния сняг, от економическото пиянство и от белите, черните и сивите цариградски вълци; а
откогато най-после "Читалище" се
обеща, че от нова година (т.е. от
първи януари на деветнадесетия
век) ще да се оправи и няма да
печати гениалните глупости на
нашите литературни телци, то колата на европейската цивилизация
останаха без катран и заскърцаха
въз баира на българския напредок;
умствените чакръчета на нашето
младо поколение замръзнаха и
пуснаха вощеници за "упокой" на
грешните и живоумрелите политически и литературни души; а в
пияцата (т.е. - по бит пазар) на
нашето умствено развитие, произлязоха такива важни операции
и такива чудни метаморфози,
щото при броениците на нашето
калугерско щастие се притуриха
още няколко стотини зърна, с
които ние няма никога да изчетеме
своите навечерки и никога няма
да дочакаме "светлото Христово
възкресение".
И наистина, погледнете със
слепите си очи на главите на
нашите мудрословеснейши патки
и вие тутакси ще да видите, че
по тях отдавна вече са захванали
да растат различни литературни
зеленчуци, сякакви политически
бурени и всевъзможни научни
билки; а нощта се не свърша, зимата се не изминува и патриотите
лежат в своите топли стаи, сънуват
настрадинходжовски сънища и
чакат да съмне, за да ги разкажат
на своята революционна Пенелопа

и на нейните сополиви любовници.
Но и аз съм патриот, господа!
Топлата соба, изпросеният хляб,
харизаната сланина и краденият
лук довеждат стомаха ми до такова
поетическо настроение, щото и аз
сънувам, че скоро ще да дойде
равноправното лято. Облаците ще
да произведат революцията, политическите дъждове ще да пометат
гюбрето из моя двор, пред вратата
ми ще да огрее слънце, народите
ще да изпъплят из кръчмата и
ще да се запощат на припек; а
аз ще да излеза из своя палат да
се порадвам на ясното небе, на
миризливите цветя и ще да запея:
"Гледайте, очи, ненагледайте се!"
И да се ненагледаш! Пред вратата
ти се събрало на конгрес племето,
което едно време е избавило Рим, и
с патриотически крякания се приготовлява да направи преврат в историята на гастрономията; почтените
и важните кокоши физиономии се
разхождат по двора и правят археологически открития по купището,
за да снесат яйцето на общото южнославянско щастие; коронясаните
венценосци се борят помежду си,
земат стратегически позиции и
кукурикат за близкото решение на
возточния вопрос; а младото поколение изникнало покрай дуварите
и чака да го огрее слънцето откъм
запад, за да каже своята последна
дума за живота, за характера и за
стремленията на гъбите.
А ти... О! ти си българин и
патриотин! Запей песента "Гъби,
мои гъби", пък легни и сънувай,
че си предводител на гъските,
цар на кокошките и защитник на
българския народ. Но преди сичко,
попитай жената си или своя мозъчни ревматизъм, изминала се е
зимата, превалила ли се е нощта?
Ако ти каже, че не е, то ти спи,
както си спиш и сега, завивай се в
своята мрежа и извикай сам: "Дали
се две нощи смесиха, или се зора
довърши? Кукуригу! Ето петлите!
Джав, джав! Ето кучетата! Зимата
се свърши и нощта се измина."
Михал
в. „Знаме”, г.I,
брой 10 от 2 март 1875 г.

Старозагорец в
декларацията си пред НАП:

Издържам
правителството...

Авторът
лара Санчес (1955) е сред най-ярките представители на съвременната испанска белетристика,
университетски преподавател и журналист в
печатни и електронни медии.
Води авторска колонка във в. „Ел Паис“. През 2010
г. за „Това, което името ти крие“ в надпревара с 261
номинирани тя получава „Надал“, най-старата и найпрестижна литературна награда на Испания, която
се връчва от 1944 г., а между нейните лауреати се
открояват майстори на словото като Мигел Делибес,
Кармен Лафорет, Рафаел Санчес Ферлосио.
Произведенията се издават в стотици хиляди екземпляри и са преведени на множество езици в над
10 страни по света.

К

ационалната агенция
по приходите /НАП/ е
отказала да приеме
данъчната декларация на
жител на Стара Загора,
тъй като в нея той е обявил, че издържа властта,
чиновници и стотици хиляди роми, съобщава вестник
„Монитор“.
В декларацията авторът с
фамилия Минчев е посочил в
колоната: „Лица, издържани
от декларатора“ – „прави-

Н

телство, парламент, президент, държавни и местни
чиновници и няколкостотин
хиляди цигани!”.
От НАП са изпратили обратно на мъжа декларацията
му по Закона за данъка върху
доходите на физическите
лица, която беше разпространена в интернет, за да
коригира посочените данни,
тъй като нямал право да
вписва изброените.
“ТГ”

Малки обяви

Фризьорски салон “Офелия”

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

Красота на народни цени!

СМЯХ
Какво подари на жена си за Нова година?
20 дни на Малдивите.
Прекрасно... А тя на теб?
Отлетя...

Две баби стоят на пейката и си говорят:
- Аз заради крадците оставям радиото включено.
Другата казала: - Аз на вътрешната страна на вратата оставям бележка: ''Иване, всички змии са плъзнали из
апартамента. Събери ги, аз нямам време.''
- Ало, обаждаме се от зоопарка. Тъща Ви падна при
крокодилите.
- Чии са крокодилите?
- Наши са си.
- Е па, спасявайте си ги вие тогава.
Съпруг и съпруга вечеряли в къщи и по едно време се звъни
на вратата. Жената се стреснала: - Леле, мъжа ми си идва!
Съпругът й хоп-скочил в гардероба. По едно време се
усетил, излязъл от гардероба и казал:
- Брей, жена, с тия командировки, как сме се изнервили!
Свети Петър приема група новопристигнали жени и
дава команда: - Всички, които са изневерявали на мъжете
си една крачка напред!
Всички пристъпили, освен една. Петър ги погледнал замислено и казал: - Всички в Ада! И глухата също.

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Продавам

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

ТГ

справочник

- Знаеш ли скъпа, навремето живеех с една надежда...
- Нищо скъпи! И аз съм живяла с един Стойчо, а после с
един Жоро...

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Жена казва на мъжа си:
- Скъпи, отивам да пояздя...
А мъжът:
- Да, добре скъпа, конят вече трети път се обажда...

тел.: 0894 204 486

до Общинския пазар предлага:

Неделна махмурологична прогноза: Навсякъде е ясно в
страната, мъглата се премести в главата...

Съпруга се оплаква на мъжа си от поведението на сина
им: - Той е станал непоносим. Слушва съветите на разни
идиоти. Говори с него, моля те!

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

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

Сканди

СУДОКУ

-

7

ХОБИ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Пътешествия със „Салвиния”!
уристическа агенция
„Салвиния” на Камелия
Златанова за пореден
път събра своите приятели
– редовни пътешественици
в интересните дестинации
през изминалата година.
На маса в механа „Мелани”, в добро настроение
и нестихващо желание за
пътуване, участниците си
спретнаха няколкочасов весел купон с Дядо Коледа (в
ролята - Димитър Григоров,
който го играе и поп, когато трябва…), викторина и
много танци. И свой химн
сътвориха…
Един след друг се редяха
и спомените от последните туристически воайяжи:
древните Троя и Ефес, мечтата Памуккале, курортът
Кушадасъ в Турция, както
и солната мина Слъник,
историята на Синая и Брашов, столицата Букурещ в
Румъния.
След Балканите, през 2014та година, „Салвиния” предлага и едно европейско пътуване – до Виена и Будапеща.
Някогашна Австро-Унгария
ще кажат историците…
В началото на м.май, през
петте почивни дни, тутра-

Т
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Екскурзия
Будапеща - Виена
Програма

канските пътешественици
ще поемат отново на път.
Офертата е публикувана в
този брой, а своите преживявания екскурзиантите отново ще разкажат на страниците на „Тутракански глас”.

Химн на екскурзиантите
от Тутракан
И пак събрахме се дружина
на връх на Новата година,
с мечти за екскурзии с мнозина
годината във фантазии премина!
С Камелия и агенция "Салвиния" това сме ние - с ентусиазъм и озарения
и за Виена заредени
с паричките със зор спестени.
В Дубровник, Турция голяма
там с кючеците позната.
Македония, Румъния и Гърция
и ето - светът тесен взе да става!
Вятър, сняг и студ не ни попречи
да се устремим и по-далече
и Ниагара не ще ни се опре
дори на Еверест ще ни е добре!
Две хиляди и четиринайста идва
с живот и здраве се усмихва!
Сурва, сурва, весела година
и безброй екскурзии да има!

1-ви ден: Отпътуване в 18,30 ч., нощен преход
2-ри ден: Пристигане в Будапеща около обяд. Панорамна обиколка на Будапеща с местен екскурзовод, на български език: Площад
на героите, замък Вайдахуняд, Парламента - най-внушителната
административна сграда в Унгария /отвън/, сградата на Операта,
базиликата "Св. Ищван" /отвън/, Хълма на розите с резиденцията
на Мария Терезия, Будайската крепост: Рибарските кули, църквата
Матиаш /отвън/. Настаняване в хотел 3* в Будапеща. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Свободно време или възможност за разходка
по Дунава с корабче по р. Дунав. Отпътуване за Виена. Панорамна
обиколка – забележителностите на Рингщрасе, Парламента със
статуята на Атина Палада, Бургтеатър, великолепната сграда на
Кметството на Виена, Виенски университет, Виенската държавна
опера, Пратера с виенското колело, шарените къщи на Дома Хундертвасер, двореца на Евгени Савойски ”Белведере”. Пешеходна
обиколка с местен екскурзовод на български език в старата част
на Виена: Площад "Мария Терезия", зимната резиденция на Хабсбурската династия ”Хофбург”, катедралата”Свети Стефан”.
Настаняване в хотел 2/3* периферно разположен. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Свободно време. По желание посещение на
двореца Шьонбрун, музея Сиси, кралска съкровищница или посещение на Пратера. Свободно време. Нощувка.
5-ти ден: Закуска. Отпътуване за България. Пристигане късно
през нощта.
Цена: 395 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- две нощувки със закуска в хотел във Виена
- една нощувка в Будапеща
- панорамни обиколки на Будапеща и Виена с местен екскурзовод
на български език
- екскурзоводно обслужване по маршрута
- застраховка
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- входни такси за музеи и други туристически обекта
- разходка с корабче по Дунав – 15 евро
- посещение двореца Шьонбрун – 20 евро с екскурзовод
- двореца Хофбург /съкровищница/ - входна такса с екскурзовод
на бълг.език - 20 евро
- Увеселителен парк Пратера, с транспорт и качване на виенското
колело -12 евро
- екскурзия ”Нощна Виена” /обиколка по Ринга, панорамна гледка
от хълма Каленберг, 1 чаша вино с една порция виенски шницел
с гарнитура или друго типично ястие /28 евро на човек - при 20
човека минимум.
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено следните клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките му
реквизити.
Печелившия талон ще се изтегли на 26.12.2014 в
17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Вили ГЕОРГИЕВА

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

17 януари – Виолета НИКОЛОВА, Бюфетчик, с. Нова Черна
22 януари – Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС17 януари – Георги СЛАВОВ, Пазач, Община Тутракан
Тутракан
17 януари – Джем ВЕДАТ, 1 б клас, СОУ „Йордан Йовков”
22 януари – Севинч МЕХМЕД, Чистач, Община Тутракан
19 януари – Гюлджан РАМИС, Гл.спец „БДС” в ЦИУГ,
17 януари – Антоновден – Антон, Андон, Антоний,
Община Главиница
19 януари – Нише НИАЗИ, Гл.спец „Приходи”, Община Антония, Антоанета, Тонка, Тони
Главиница
18 януари – Атанасовден – Атанас, Атанаска,
21 януари – Николина МИЦОВА, Гл. специалист, Упра- Танас, Наско, Нася, Настя
вление „Образование”, община Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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