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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 8

Година LII

27 февруари - 5 март 2014 г.

Цена 0.60 лв.

3 март - Национален празник на Република България

Подвиг, безсмъртие, бъдеще...
В Тутракан:

В Главиница:

ържествата по повод националния празник на България – Трети март,
започват в петък, 28 февруари. В салона на НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873"
от 18:00 часа ще започне големият празничен концерт под надслов
„Подвиг, безсмъртие, бъдеще”. Входът е 2,00 лв.
На 3 март от 19:00 часа в парк "Христо Ботев" е началото на тържествена
заря-проверка. В нея ще вземат участие Мемориалната чета "Таньо войвода",
представителни блокове на дружество "Традиция" - Велико Търново, на СОУ
"Христо Ботев" и СОУ "Йордан Йовков". Проверката ще бъде приета от подполк. Борислав Калчовски, началник на Областен военен отдел-Търговище.
Слово ще произнесе кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов.
Под звуците на градския духов оркестър ще бъдат поднесени венци и цветя
на признателност пред паметниците на загиналите във войните за независимостта на България и на Христо Ботев.
Тържеството ще завърши с празнична програма, в която ще участват
мажоретен състав при ОЦИД, танцова формация "Дунавска младост" при
НЧ „Н.Й.Вапцаров” и оркестър "Извор".

церемония по издигане на националния трибагреник ще започне тържеството за честване
на Националния празник на България на 3 март
(понеделник) от 10:00 часа в град Главиница.
На централния площад пред сградата на Общината
тържествено слово ще произнесе кметът Хюсеин
Хамди.
В празника са включени още литературно-музикална програма подготвена от Читалище „Христо
Ботев” и СОУ „Васил Левски”, а също и поднасяне
на венци и цветя пред паметника на Апостола на
свободата.
От 9:00 часа в православния храм „Св. Димитър Солунски” ще бъде отслужена Света Литургия в памет на
загиналите за свободата и за благоденствие на всички
български граждани.
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Симона нарисува Левски,
подари картината на училището в Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
„По случай патронния
празник на нашето училище,
в СОУ „Васил Левски” се
проведе интересна среща
– информира директорът
на учебното заведение в
Главиница Нефие Раим. Поканихме ръководителя на
Школата по изобразително
изкуство в гр. Тутракан
Аурел Стоянов и една негова ученичка – Симона
Йорданова.”
Среща с тях са провели
единадесетокласниците
от полуинтерната група с
възпитател Гьонюл Ресул.
Възпитаничката на популярната Школата Симона Йорданова, нарисувала
портрета на Васил Левски,
показа и представи своята
на стр. 3

На 1 март (събота) в с. Варненци:

Общински събор "Добруджански кукери-2014”
италище „Светлина-1904” в с. Варненци е
организатор на общинския събор „Добруджански кукери-2014”, съобщи секретарят
Олга Атанасова. Съборът ще се проведе на
площада в селото, началото ще бъде поставено
в 10:00 часа.
За участие досега са се записали кукерски
състави от Силистренска и Русенска област.
Съхраняване и популяризиране на кукерските
традиции в Добруджа е целта на първия събор.
Силна кукерска група има читалището, което
през тази година ще отбележи 110-годишен
юбилей.
Според регламента, групите ще бъдат оценявани в четири категории - обичай, обреден танц,
благословия и оригинална носия, а в журито са
включени фолклористи от областния център
Силистра и от Тутракан.
За победителите са предвидени награди.

Ч

“ТГ”

Уважаеми съграждани,
Уважаеми жители на община Главиница,
Поздравяваме Ви по
повод Националния
празник на България!
Нека на този ден заедно
се преклоним пред
величествения подвиг
на героите, извоювали
независимостта ни и да
изразим почитта си към
тяхната саможертва!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница
Сейфи ЛЮТФИ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми жители
на община Тутракан,
136 години ни делят
от онзи Трети март,
когато в Сан Стефано
се полагат подписите,
ознаменували края на
Руско-турската война
и раждането на българската свобода.
Нека с отговорност
да съхраним свободолюбивия български дух
и национална гордост!

Честит празник!

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан
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ОБЩИНА

27.02-5.03.2014 г.

Днес:

Заседават местните парламентаристи

НОВИНИ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ɉɭɛɥɢɱɧɨɨɛɫɴɠɞɚɧɟɧɚɝɨɞɢɲɧɢɹɨɬɱɟɬɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ Ȼɸɞɠɟɬ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɝɜɱɚɫɬɬɚɡɚɦɟɫɬɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢ
ɧɢɰɚ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ  ɝ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ
ɨɬɱɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ ,9
ɟɬɚɠ 
ɉɨɤɚɧɚɬɚɤɴɦɝɥɚɜɢɧɢɲɤɚɬɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɟɨɬɩɪɟɞɫɟ
ɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɋɟɣɮɢɅɸɬɮɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟɮɢɧɚɧɫɢ
ОТЧИТАТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
В ТУТРАКАН

едовното заседание
на Общински съвет
– Тутракан ще се
проведе на 27 февруари
2014 г. в 14:00 часа.
В предварителния дневен ред са включени 18
точки, половината, от които са свързани с разпоредителни сделки с общински имоти, включително
и допълване на Годишната
програма за управление

Р

и разпореждане с имоти
общинска собственост
за 2014 г.
Общинските съветници
ще приемат още Общински план за младежта, ще
попълнят съставите на
Обществен съвет, като
контролен орган за социално подпомагане и на
Общинската експертна
комисия по спорта.
На сесията, кметът на

Тутракан д-р Димитър
Стефанов ще представи
доклад за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто полугодие
на 2013 г.
Ще бъде разгледано
предложението до Националния институт за
недвижимо културно наследство Мемориалният
комплекс “Военна гробница-1916г.“ от деклариран

паметник със статут
паметник на културата с
“местно значение“ да се
регистрира за паметник
категория “национално
значение”.
На вниманието на местните парламентаристи
ще стои и жалбата на
д-р Кръстю Кръстев, кандидат в конкурса за управител на МБАЛ-Тутракан.
“ТГ”

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

Ɉɬɞɨɮɟɜɪɭɚɪɢɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɬɨɬɱɟɬɢɬɟɡɚɬɟɪɟɧ
ɧɢɬɟɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹɩɪɟɡɝɧɚɋɟɤɰɢɹɡɚ
ɚɧɬɢɱɧɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ ɧɚ ɇȺɂɆȻȺɇ ȼ ɬɹɯ ɜɡɟɦɚɬ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɚɪɯɟɨɥɨɡɢȿɦɢɥɉɟɬɤɨɜɢȽɟɨɪɝɢɆɢɬɟɜ
ȿɦɢɥɉɟɬɤɨɜɳɟɨɬɱɟɬɟÄɋɩɚɫɢɬɟɥɧɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɩɪɨ
ɭɱɜɚɧɟɧɚɨɛɟɤɬÄɘɠɧɚɤɪɟɩɨɫɬɧɚɫɬɟɧɚɧɚɚɧɬɢɱɟɧɤɚɫɬɟɥ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ³ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɦɟɠɞɭ
ɭɥɢɰɢɬɟÄɄɪɟɩɨɫɬɬɚ³ɢÄɉɟɬɴɪȻɟɪɨɧ³ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ´
ПОДАЙТЕ ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ,
БЕЗ ДА ПЪТУВАТЕ ДО ОБЛАСТНИЯ ГРАД
ɂ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɇȺɉ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢɥɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɦɟɬɨɞɢ
ɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɬɟɡɚɨɛɥɚɝɚɧɟɧɚɞɨɯɨɞɢɬɟɡɚ
ɝɈɫɜɟɧɩɨɢɧɬɟɪɧɟɬɡɚɤɨɟɬɨɫɟɢɡɢɫɤɜɚɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɩɨɞɩɢɫɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬɞɚɩɨɞɚɞɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɚɱɪɟɡ
©Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɩɨɳɢªɜɩɥɢɤɫɨɛɪɚɬɧɚɪɚɡɩɢɫɤɚɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨ
ɜɩɨɳɟɧɫɤɢɹɤɥɨɧɩɪɢɤɨɟɬɨɫɟɩɨɥɭɱɚɜɚɢɜɯɨɞɹɳɧɨɦɟɪ
ɈɳɟɜɫɪɟɞɚɬɚɧɚɹɧɭɚɪɢɇȺɉɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɧɚ
©Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɩɨɳɢª ɨɛɪɚɡɰɢ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ
ɉɪɢɢɡɱɟɪɩɜɚɧɟɧɚɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɧɟɞɨɫɬɢɝɴɬɫɟ
ɩɨɩɴɥɜɚɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ
Ɉɛɪɚɡɟɰɧɚɩɨɞɨɯɨɞɧɚɬɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɬɟɝɥɢ
ɛɟɡɩɥɚɬɧɨɢɨɬɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɚɝɟɧ
ɰɢɹɡɚɩɪɢɯɨɞɢɬɟZZZQDSEJ
ȼɌɭɬɪɚɤɚɧɝɨɞɢɲɧɢɞɚɧɴɱɧɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɦɨɝɚɬɞɚɫɟɩɨɞɚ
ɜɚɬɜɰɟɧɬɪɚɥɧɚɩɨɳɚɧɚɭɥÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ɢɜɩɨɳɟɧɫɤɢɹ
ɤɥɨɧɩɨɞɛɥÄɂɫɬɴɪ´ɚɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ±ɧɚɭɥÄȼɢɬɨɲɚ´
ЗЕМЕДЕЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО
ОТКРИ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРИЕМАНЕ НА
КОМЕНТАРИ ПО НАРЕДБИТЕ
ПО КАМПАНИЯ - 2014 г.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ɢ ɯɪɚɧɢɬɟ ɨɬɤɪɢ ɟɥɟɤ
ɬɪɨɧɟɧ ɚɞɪɟɫ GSSS#P]KJRYHUQPHQWEJ ɧɚ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɢɟɦɚɬɤɨɦɟɧɬɚɪɢɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɩɪɨɟɤɬɢɬɟɧɚɧɚɪɟɞɛɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢɫɴɫɫɬɚɪɬɢɪɚɧɟɬɨɧɚɄɚɦɩɚɧɢɹɬɚɡɚɩɪɢɟɦɚɧɟɧɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɡɚɝȼɫɢɱɤɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɚɫɨɰɢɚɰɢɢɢɛɪɚɧɲɨɜɢɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢ ɢɦɚɬ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɞɚɞɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ
ɫɯɟɦɢɬɟɢɦɟɪɤɢɬɟɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɪɟɡɝȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɹɬ
ɚɞɪɟɫɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɜɪɭɛɪɢɤɚÄȺɤɬɭɚɥɧɨ´ɧɚɫɚɣɬɚɧɚɆɁɏ
СИЛВИН-2014

„Да изчистим България …” - участвай активно,
от самите нас зависи в каква среда живеем!
а изчистим България за един ден? Можем да направим България по чиста, нека го покажем!
Кампанията по световното почистване се ражда преди три години сред група приятели в Естония.
Те са убедени, че държавата, гражданите и бизнеса
не само, че трябва да направят нещо, те вярват, че
трябва да го направят заедно. Така в Естония е поставено начало, повече от успешно. В рамките на деня
над 50000 души изчистват територията на страната
си от 10000 тона отпадъци. Хубаво е, че България за
пореден път също ще се включи в инициативата, като
за общонационално почистване тази година е избрана
датата 26.04.2014 г. Засега това е най-мащабната
доброволна кампания у нас, като се има предвид, че
хората по принцип трудно толерират подобни начинания. След като миналата година хиляди доброволци,
начело с обществени личности, стартираха националното почистване, мечтата на организаторите е през
настоящата година в кампанията да се включат още
повече участници.
Това е кампания, в която вярваме, защото България е

Д

мястото, в което искаме да живеем и да се развиваме.
За нас е важно общината, в която живеем и природата,
която обичаме да бъдат чисти, а отпадъците наоколо
не са нормална част от тях. 26-ти Април е денят на
почистването не само защото събираме хиляди тонове
отпадъци за един ден, а защото променяме нещо, караме
хората да се замислят, възпитаваме децата си.
Нека всички подкрепим инициативата - това е начин
да направим стъпка към по-чиста околна среда и посъвременно мислещи хора. Природата е на всеки един
от нас и затова всички имаме грижата и задължението
да я пазим.
Нека бъдем част от кампанията и всички заедно се
включим в нея на 26-ти Април 2014 г.! Нека с общи усилия
направим нашия крайдунавски град, и община като цяло,
едно по-приятно и по-чисто място за живеене!
И не на последно място: много по-лесно е да пазим, отколкото да почистваме това, което вече сме замърсили.
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

Важно за собствениците на моторни превозни средства!
секи гражданин, който притежава моторно превозно средство,
регистрирано в Република
България, което не е спряно от движение, е длъжен
да сключи договор за задължителна застраховка
„Гражданска отговорност”,
напомнят от сектор „Пътна полиция” при ОДМВРСилистра.
Гаранционният фонд
предоставя ежеседмично
актуална информация на

В

компетентните органи за
всички моторни превозни
средства, за които не е
сключен договор за задължителна застраховка
„Гражданска отговорност”
или сключеният договор е
бил прекратен или неподновен. Съгласно действащото законодателство
собствениците на такива
превозни средства подлежат на административно
наказание по чл. 315 от КЗ
- глоба в размер от 400 до

600 лева за физически лица
и имуществена санкция от
2000 до 5000 лв. за юридически лица.
Важно е уточнението,
че изискването за наличие
на валидна застраховка
„Гражданска отговорност”
се отнася за всички регистрирани МПС, независимо
дали се използват или не.
Не се изисква застраховка
„Гражданска отговорност”
само за автомобилите, които са спрени от движение

Книгата
зминала е почти една година от събитията, описани в „Жената, която трябваше да умре“ (ИК „Колибри“, 2002 г.), и репортерката Аника Бенгтзон все още е измъчвана от кошмари,
след като се е разминала на косъм от смъртта като пленница на
Бомбаджията. В службата отношенията с главния редактор Андерс
Шиман са се обтегнали, а у дома тя и съпругът й се отчуждават все
повече. Сякаш животът на всички е продължил, но без нея. Неспособна
да се отърси от преживения ужас, Аника открива, че се чувства
жива и на себе си единствено когато е потънала до уши в работа. В
края на шейсетте е извършена една от най-дръзките терористични
атаки в историята на Швеция – взривен е изтребител в силно охранявана военна база, ала извършителят така и не е заловен. Въпреки
възраженията на шефа си Аника заминава за северния град Люлео,
решена да изтупа прахта от случая с трийсетгодишна давност, но
вместо това попада на нов – Бени Екланд, колегата журналист, който е обещал да й съдейства в разследването, е загинал в привидно
тривиална злополука. Вярна на инстинктите си, Аника започва да
търси връзка между атентата и смъртта на Бени, без да подозира,
че се е натъкнала на гнездо на усойници. Сред мрачните силуети
на западащия провинциален град, дълги години се е спотайвала една
тайна, която отприщва помитаща вълна от насилие.
„Марклунд е една от най-динамичните и известни криминални
авторки на нашето време.“ – Партриша Корнуел
„Благодарение на своите интелигентни истории, уверения си стил
и критичен поглед към съвременното общество Лиза Марклунд няма
равна.“ – Хенинг Манкел
„Вземете коя да е книга на Лиза Малклунд, четете я цяла нощ,
изчакайте да отворят магазините и си купете още една.“ – Джеймс
Патерсън

И

ȼɋɢɥɢɫɬɪɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚɩɪɨɹɜɚɡɚɞɟɝɭɫɬɚɰɢɹ
ɧɚɜɢɧɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɩɪɢɞɨɦɚɲɧɢɭɫɥɨɜɢɹɢɡɜɟɫɬɧɚɤɚɬɨ
ɋɂɅȼɂɇɁɚɬɢɩɴɬɩɨɩɨɤɚɧɚɧɚȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚɧɚɥɨɡɚɪɢɬɟ
ɢ ɜɢɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɜ ɧɟɹ ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɨɛɳɢɧɢɨɬɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚȾɨɛɪɭɞɠɚɄɨɧɤɭɪɫɴɬɛɟ
ɜɤɚɬɟɝɨɪɢɢ±ɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɛɟɥɢɱɟɪɜɟɧɢɢɜɢɧɚ
ɪɨɡɟɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɞɪɘɥɢɹɧɇɚɣɞɟɧɨɜɜɪɴɱɢ
ɧɚɝɪɚɞɢɬɟɧɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟȼɤɚɬɟɝɨɪɢɹÄɱɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨ´ɜɬɨɪɨ
ɦɹɫɬɨɡɚɜɨɸɜɚɜɢɧɨɬɨɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰɚɅɸɞɦɢɥɋɩɚɫɨɜ
КРИМИНАЛЕ
ɋɥɭɱɚɣ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ ɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɜɌɭɬɪɚɤɚɧɉɪɨɜɟɪɤɚɩɨɤɚɡɚɥɚɱɟɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɝɨɞɢɲɧɢɹɇɄɟɩɪɢɫɴɟɞɢɧɟɧɨɤɴɦɟɥɟɤɬɪɨɩɪɟɧɨɫɧɚɬɚ
ɦɪɟɠɚɩɨɧɚɱɢɧɧɟɩɨɡɜɨɥɹɜɚɳɩɴɥɧɨɨɬɱɢɬɚɧɟɧɚɩɨɬɪɟɛɟɧɚ
ɬɚɟɥɟɧɟɪɝɢɹɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪɢ ɜ ɫɭɯɢ ɬɪɟɜɢ ɤɪɚɣ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɚ ɩɨɝɚɫɟɧɢ ɧɚ 
ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɬɟ ɡɜɟɧɚ ɇɹɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɡɚɝɭɛɢɉɪɢɱɢɧɚɬɚɡɚɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚɟɧɟɛɪɟɠɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚ
ɫɨɬɤɪɢɬɨɝɴɧ

по надлежния ред след подаване на заявление в сектор
„Пътна полиция” и връщане
на свидетелството за регистрация – част II.
В този смисъл сектор
„Пътна полиция” напомня на
гражданите, притежаващи
МПС, които не са спрени от
движение, да проверят дали
имат сключена застраховка
„Гражданска отговорност”
на автомобилистите за
2014 г.
“ТГ”
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РЕГИОН

27.02-5.03.2014 г.

Заместник-министър на образованието и
По-близки контакти на съветниците
науката на посещение в Силистра
с гражданите са необходими
З
Н
от редакционната поща

аместник-министърът на образованието
и науката Мукаддес
Налбант ще бъде на посещение в Силистра на 28
февруари 2014 г., съобщиха
от РИО на МОН. Г-жа Налбант ще участва в празника на ОУ „Отец Паисий”
в с. Добротица, община
Ситово. На празника специални гости са областният
управител Насуф Насуф и
кметът на община Ситово
инж. Николай Неделчев. В
училището, което е от
средищен тип, в 7 паралел-

ки учат 112 деца (I до VIII
клас) от няколко населени
места, вкл. големите села
Добротица, Босна и Любен.
В програмата: тържествено шествие до НЧ „Йордан Йовков“; театрален
спектакъл на учениците „С
песента на колелетата на
рода български” и пресконференция за журналисти,
вкл. по повод обсъждането
на проекта на Национална
стратегия за развитие
на педагогическите кадри, което ще се случи
в следобедните часове в

ПГМТ „Владимир Комаров”
в гр. Силистра. В него ще
участват близо 50 души
- експерти от РИО, от
община Силистра, учители,
възпитатели, директори,
помощник директори, педагогически съветници и
др. представители на институции.
През м. септември миналата година заместник
министър Налбант бе в
Силистра, където проведе
няколко срещи по различни
теми и с различни аудитории. Тогава зам.-минис-

търката заяви, че два са
основните приоритета на
сегашния екип на министерството на образованието:
предучилищната подготовка и обучение, както и
професионалното образование, което предстои да
бъде обвързано с бизнеса и
икономиката на страната.
В срещите, осъществени
от министерството, се
открояват общи проблеми,
повечето, от които са характерни и за общините от
област Силистра.
“ТГ”

Симона нарисува Левски,
подари картината на училището в Главиница

а проведеното в края
на м. януари заседание на Общинския
съвет, съветниците си
гласуваха нови възнаграждения. Те си ги формираха,
те си ги гласуваха. Без
коментари и разисквания,
всеки един от 17 съветници ще струва на тутраканския данъкоплатец по около
500 лв. месечно. И за какъв
труд - за едно заседание в
месеца от 14:00 до 16:00 ч.
и 2-3 постоянни комисии
от 1-2 часа!
Прави впечатление, че
в Общинския съвет рядко
има дебати, изказвания и
становища. Съветниците
са избрани от гражданите, няма значение от коя

от стр. 1
изключителна творба
пред учениците и учителите. Симона е осмокласничка в СОУ „Йордан
Йовков” и от няколко години се обучава при Аурел
Стоянов. Тя бе една от
участничките от тутраканска страна в последния
есенен пленер през 2013
г. на студентите от ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий”.
„Срещата премина при
изключителен интерес коментира Аурел Стоянов.
– Симона доста се потруди над картината, много
съм доволен. Разказах на
учениците от Главиница
за техниките, които се
използват при рисуването, за живописта.”
В края на срещата Симона подари портрета на
Апостола на свободата
на училището. „Една достойна потомка на Левски”

ПОКАНА
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
РПК "НАПРЕДЪК", гр. ГЛАВИНИЦА
На основание чл.16 от Закона за кооперациите,
чл.23 от Устава на РПК "Напредък", гр. Главиница,
Силистренска област и решение №1 от
протокол №1/22.02.2014 г. Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 22.03.2014 г. от 9:00 часа в Сладкарница – Главиница, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

– категорична е директорката Нефие Раим.
В Школата по изобразително изкуство към
Центъра за извънучилищни дейности-Тутракан се
обучават над 20 ученици.

Преди месец техен гост
бе доц. Йордан Йорданов
от Факултета по изобразително изкуство във
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. От ръководителя
им А. Стоянов научаваме

още, че Школата ще бъде
посетена в скоро време
от доц. Коста Млячков
и Маринета Млячкова от
Катедрата по рисуване на
Великотърновския университет.

Здравната вноска за безработните Декларирайте даренията
остава 16,80 лв. на месец
и намалете данъците си
ɨɪɚɬɚɤɨɢɬɨɫɚɦɢɜɧɚ
ɫɹɬɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɬɟɫɢ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ
ɬɟ ɜɧɨɫɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɪɚɣɧɨ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɤɨɢɬɨɧɟɩɨɥɭɱɚ
ɜɚɬ ɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɟ ɨɬ Ȼɸɪɚɬɚ
ɩɨ ɬɪɭɞɚ ɧɟ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬ
ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɢ ɞɪ  ɢ ɧɟ ɫɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɤɚɬɨ ɫɚɦɨɨɫɢ
ɝɭɪɹɜɚɳɢ ɫɟ ɩɨ ɫɦɢɫɴɥɚ ɧɚ
Ʉɨɞɟɤɫɚɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɹ
ɜɚɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɝɢɩɪɟɜɟɠɞɚɬ
ɜ ɯɚɡɧɚɬɚ ɞɨ ɬɨ ɱɢɫɥɨ ɧɚ
ɦɟɫɟɰɚɫɥɟɞɜɚɳɦɟɫɟɰɚɡɚ
ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹɬ Ɍɨɜɚ ɨɡɧɚ
ɱɚɜɚɱɟɡɞɪɚɜɧɚɬɚɜɧɨɫɤɚɡɚ
ɦɟɫɟɰ ɹɧɭɚɪɢ  ɝ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɟɜɧɟɫɟɧɚɣɤɴɫɧɨɞɨ
ɮɟɜɪɭɚɪɢ  ɝ Ɋɚɡɦɟɪɴɬ
ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɜɧɨɫɤɢɢɡɚɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɟɩɨɧɟ
ɥɜ
ɈɬɇȺɉɧɚɩɨɦɧɹɬɫɴɳɨɱɟ
ɜɫɢɱɤɢɥɢɰɚɡɚɤɨɢɬɨɜɴɡɧɢɤ
ɜɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɫɚɦɢɞɚɜɧɚ
ɫɹɬ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɫɢ ɜɧɨɫɤɢ ɩɨɞɚɜɚɬ ɜ ɬɟɪɢɬɨ
ɪɢɚɥɧɢɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɇȺɉɩɨ
ɩɨɫɬɨɹɧɟɧɚɞɪɟɫɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
± ɨɛɪɚɡɟɰ  Ɍɹ ɫɟ ɩɨɞɚɜɚ ɜ
ɫɪɨɤɞɨɬɨɱɢɫɥɨɧɚɦɟɫɟ
ɰɚ ɫɥɟɞɜɚɳ ɦɟɫɟɰɚ ɧɚ ɜɴɡ
ɧɢɤɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɨɬɥɢɰɚɬɚɤɨɢɬɨ
ɧɟɫɚɨɫɢɝɭɪɟɧɢɧɚɞɪɭɝɨɨɫɧɨ
ɜɚɧɢɟɌɨɟɫɬɚɤɨɨɬɹɧɭɚɪɢ
ɫɬɟɜɬɨɜɚɤɚɱɟɫɬɜɨɢɬɪɹɛɜɚ
ɫɚɦɢ ɞɚ ɜɧɚɫɹɬɟ ɡɞɪɚɜɧɨɨ
ɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɜɧɨɫɤɢɬɨɞɨ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɞɚɞɟɬɟ

Х

партия. Те работят за
интересите на гражданите. Хубаво е да имат
определени дни за приемни (както при народните
представители), за да
могат гражданите да поставят въпросите си по
някои проблеми. Или пък да
ги запознават с предстоящи въпроси, които ще се
решават на сесия.
Добре е в канцеларията
на Общинския съвет да има
на разположение материали за сесията и който иска
да се запознава с тях и да
дава становище.
По-близки контакти на
съветниците с гражданите са необходими.
Цветана КИРОВА

ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɨɛɪɚɡɟɰ
Ɂɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɩɪɚɜɚɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɤɨɢɬɨɫɟ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɡɚɫɜɨɹɫɦɟɬɤɚɫɟ
ɩɪɟɤɴɫɜɚɬɚɤɨɧɟɫɚɜɧɟɫɟɧɢ
ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɬɪɢ ɞɴɥɠɢɦɢ ɦɟ
ɫɟɱɧɢ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ
ɜɧɨɫɤɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ  ɦɟ
ɫɟɰɚ ɉɟɪɢɨɞɴɬ ɫɟ ɛɪɨɢ ɞɨ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɦɟɫɟɰɚɩɪɟɞɯɨɠ
ɞɚɳ ɦɟɫɟɰɚ ɜ ɤɨɣɬɨ ɥɢɰɟɬɨ
ɩɨɬɴɪɫɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɩɨɦɨɳ
ɩɥɚɬɟɧɚ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚ ɤɚɫɚ
ɉɪɚɜɚɬɚ ɫɟ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɬ
ɨɬ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɡɚɩɥɚɳɚɧɟ ɧɚ
ɜɫɢɱɤɢɞɴɥɠɢɦɢɜɧɨɫɤɢ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɧɚ
ɩɪɚɜɹɬɫɩɪɚɜɤɚɡɚɡɞɪɚɜɧɨɨ
ɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɹɫɢɫɬɚɬɭɫɤɚɤɬɨ
ɢ ɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɬ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ
ɡɚ ɤɨɢɬɨ ɢɦ ɥɢɩɫɜɚɬ ɡɞɪɚɜ
ɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ ɜɧɨɫɤɢ ɱɪɟɡ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚɭɫɥɭɝɚɧɚɇȺɉ
ɋɩɪɚɜɤɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫ
ɤɥɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹɬɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɢ ɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɚɧɚɧɚ
ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ
ɨɬɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɍɫɥɭɝɚɬɚɟ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɢɡɢɫɤɜɚ ɫɚɦɨ
ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ȿȽɇ ɱɪɟɡ ɤɥɚ
ɜɢɚɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɋ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɹ ɤɚɥɤɭɥɚɬɨɪ ɧɚ
ɇȺɉ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɚɜɬɨ
ɦɚɬɢɱɧɨ ɞɚ ɢɡɱɢɫɥɹɬ ɞɴɥɠɢ
ɦɢɬɟ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ
ɜɧɨɫɤɢ ɢ ɥɢɯɜɢɬɟ ɤɴɦ ɬɹɯ ɨɬ
ɝɞɨɫɟɝɚ
“
ТГ”

* Намаляваме данъците наполовина
с дарение за лечение на деца
до 50% може да се
намали данъчната
основа с дарение в
полза на Центъра „Фонд
за асистирана репродукция”, Центъра „Фонд
за лечение на деца” и/
или Центъра „Фонд за
трансплантации”.
Друго данъчно облекчение, което могат да
ползват българските
граждани, е за дарение
за културата, тоест в
полза на културни институции и организации. С
парите, платени за култура, може да се намали
с до 15 % данъчната
основа.
До 5 на сто от всички
доходи на физическите
лица се намаляват с дарения в полза на здравни
или лечебни заведения;
на специализирани институции за предоставяне на социални услуги,
както и на домове за
отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа,
на детски ясли, детски
градини, училища, висши

С

училища или академии.
Облекчението може да
се ползва и за дарения
в полза на бюджетни
предприятия, на регистрираните в страната
вероизповедания, на специализирани предприятия
или кооперации на хората с увреждания, както
и в полза на Агенцията
за хората с увреждания;
на Българския Червен
кръст; на културни институти и читалища.
Данъците могат да
се намалят законно и с
направени през изминалата година вноски по
застраховки „Живот",
както и със закупуване
на осигурителен стаж.
Според закона обаче
общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече
от 65% от годишната
данъчната основа.
Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30
април 2014 г.
“ТГ”

1. Прекратяване на членство и прием на нови членкооператори в РПК ”Напредък”.
2. Отчет за работата на Управителния съвет през
2013 г., насоки за развитие на кооперацията и прием
на бизнес-програмата за 2014 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет.
4. Приемане резултатите от извършената финансова ревизия.
5. Доклад на Контролния съвет за работата на
Управителния съвет, заключения по доклада на Управителния съвет и годишния счетоводен отчет.
6. Даване пълномощия на УС за вземане на кредит и
залог на кооперативно имущество при необходимост.
7. Предложения за продажба на недвижимо имущество на кооперацията.
8. Освобождаване от отговорност поради изтичане
на отчетната 2013 г. на председателя, Управителния
и Контролния съвет на кооперацията.
9. Освобождаване на председателя, Управителния
и Контролния съвет поради изтичане на мандата.
10. Избор на председател на кооперацията.
11. Избор на Управителен съвет на кооперацията.
12. Избор на Контролен съвет на кооперацията.
13. Избор на делегати за годишното събрание на
РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите,
при липса на кворум събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Общо 44 млн. лв. са заработили
първите 25 по доходи българи
ɛɳɨ  ɦɥɧ ɥɜ ɫɚ
ɡɚɪɚɛɨɬɢɥɢ ɩɴɪɜɢɬɟ
ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɩɟɬɝɪɚɠɞɚ
ɧɢɩɨɞɨɯɨɞɢɜɫɬɪɚɧɚɬɚɫɩɨɪɟɞ
ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟɞɨɬɨɡɢɦɨɦɟɧɬ
ɞɚɧɴɱɧɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɡɚɨɛɥɚɝɚ
ɧɟɧɚɞɨɯɨɞɢɬɟɇɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨ
ɟ  ɝɨɞɢɲɟɧ ɫɬɨɥɢɱɚɧɢɧ
ɱɢɣɬɨɞɨɯɨɞɟɦɥɧɥɜɋɬɨ
ɥɢɱɧɢɹɬɛɢɡɧɟɫɦɟɧɟɫɥɟɞɜɚɧ
ɨɬ ɛɭɪɝɚɡɥɢɹ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɧɚ
Ⱦɨɛɪɢɱɤɚɬɨɜɬɨɩɧɚɧɚɣ
ɛɨɝɚɬɢɬɟɛɴɥɝɚɪɢɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬɢ
ɯɨɪɚ ɨɬ ɋɬɚɪɚ Ɂɚɝɨɪɚ Ʌɨɜɟɱ
ɒɭɦɟɧȼɚɪɧɚɢɊɭɫɟ
Ɉɛɳɨɦɥɧɥɜɞɨɯɨɞɢɨɬ
ɧɚɟɦɢɫɚɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɢɜɩɨɞɚ
ɞɟɧɢɬɟ ɝɨɞɢɲɧɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ɡɚ ɨɛɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɜ
ɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɞɨɬɨɡɢɦɨɦɟɧɬ
ȼ ɫɴɳɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɨɛɳɨ  

О

ɦɥɚɞɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɫɚɩɨɫɨɱɢɥɢ
ɜɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɬɟɫɢɱɟɢɫɤɚɬɞɚ
ɩɨɥɡɜɚɬ ɨɛɥɟɤɱɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɢɩɨ
ɬɟɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ Ɉɛɳɚ ɫɭɦɚ ɧɚ
ɥɢɯɜɟɧɢɬɟ ɩɥɚɳɚɧɢɹ ɫ ɤɨɹɬɨ
ɦɥɚɞɢɬɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɫɚ ɧɚɦɚ
ɥɢɥɢ ɞɚɧɴɱɧɚɬɚ ɫɢ ɨɫɧɨɜɚ
ɜɴɡɥɢɡɚɧɚɦɥɧɥɜ
Ɉɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɞɨ
 ɮɟɜɪɭɚɪɢ  ɝ ɜ ɰɹɥɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɫɚ ɩɨɞɚɞɟɧɢ ɨɛɳɨ 
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɡɚɨɛɥɚɝɚɧɟɧɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɟɧɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟɥɢɰɚ
ɨɬɝɌɨɜɚɟɫɩɨɜɟɱɟ
ɨɬɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɤɨɝɚɬɨɜɇȺɉɫɚɩɨɫɬɴ
ɩɢɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚȾɨ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɝɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɩɴɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ ɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɩɨɞɩɢɫ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ ɫɢ ɫɚ
ɢɡɩɪɚɬɢɥɢɞɭɲɢ “ТГ”
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Васил Левски – най-великият българин
а 19 февруари отбелязахме
141 години от гибелта на
Апостола на България. По
този повод, Исторически музейТутракан организира урок „Васил

Н

Левски – най-великият българин”
с ученици от III клас в СОУ „Йордан Йовков” и ученици от II клас
в СОУ „Христо Ботев”. Надсловът
на образователната програма, не е
случаен. Васил Левски е обявен за
„Най-великия българин" в организираното от БНТ проучване през 2007
г. с 58 857 гласа. Нему принадлежат
думите "Ако спечеля, печеля за цял

народ, ако изгубя, губя само себе
си!", слова, които всеки ученик
знаеше.
Уредникът Екатерина Николова
гостува в тутраканските училища,

„заредена” с много интересни и
непознати факти за личността на
Апостола, игри, револвер... С мултимедийна презентация за живота и
дейността на Левски, интерактивни
игри и логически задачи неусетно
преминаваха часовете. Например
знаете ли, българските историци как
са изчислили колко точно е висок
Васил Левски? Изследователите

на Дякона са достигнали до този
факт от една снимка на Левски, в
която той държи пушка. Именно от
дължината на огнестрелното оръжие
те са разбрали, че той е висок точно
172 см.
Изключително ценно и полезно за
децата бе да се докоснат до музейната ценност – револвер. Над подобен револвер, кама и Евангелие са се
заклевали съратниците на Левски.
Малките ръчички си слагаха ръкавици, за да не повредят револвера. А
и колко хора, могат да се похвалят,
че са държали истинско огнестрелно
оръжие от преди два века?

В заключителната част на урока,
учениците се разделиха на 3 отбора,
задачата им бе от предоставените
им разбъркани думички да съставят
три изречения, които са мисли на
Левски. Децата от отборът победител спечелиха билети за безплатно
посещение за цялото семейство на
музеите в Тутракан.
И за в бъдеще екипът на музея
ще продължава да работи с децата и
съвместно с учителите да възпитаме
родолюбие и патриотизъм към род
и Родина.
Даниела ИВАНОВА, Уредник–ПР
Исторически музей-Тутракан

ȼɟɧɰɢɧɚɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚɅɟɜɫɤɢɜ
ɟɞɧɨɢɦɟɧɧɢɹɩɚɪɤɩɨɞɧɟɫɨɯɚɡɚɦɤɦɟɬɴɬɉɟɬɹȼɚɫɢɥɟɜɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɴɬɜɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹȼɚɫɢɥȾɨɣɧɨɜ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɢɝɪɚɠɞɚɧɢ

ɉɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢɫɟɩɨɤɥɨɧɢɯɚɱɥɟɧɨɜɟɧɚ
ɇɎɋȻɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɉɚɦɟɬɬɚɧɚȺɩɨɫɬɨɥɚɧɚɫɜɨɛɨɞɚɬɚɩɨɱɟɬɨɯɚɜɞɟɧɹɧɚ
ɧɟɝɨɜɨɬɨɨɛɟɫɜɚɧɟɤɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬȾɚɧɢɟɥɚȽɜɨɡɞɟɣɤɨɜɚɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɭɱɟɧɢɰɢɢɝɪɚɠɞɚɧɢ

"Любовта в стихове и проза"

Светлана ПЕТКОВА
В средата на месец февруари, когато много хора празнуваха празника на любовта, НЧ
«Н.Й.Вапцаров» реши да предизвика учениците от горните класове

на двете средни училища в града
да пишат за нея. Не да се състезават, а просто да споделят своите
мисли, чувства и преживявания. И
те го направиха - Мария Терзийска,
Мариела Тодорова, Севил Ниази,

Гергана Вълкова, Християна Раева
и Десислава от СОУ "Йордан Йовков" и Ивета Николова, Ива-Мария
Маринова, Моника Лазарова,
Александрина Николова, Христина Димитрова, Йоанна Ивайлова,

ɇɚɮɟɜɪɭɚɪɢɭɱɟɧɢɰɢɨɬɩɨɥɭɢɧɬɟɪɧɚɬɧɢɬɟɝɪɭɩɢɧɚ
ɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɱɟɬɨɯɚɫɬɢɯɨɜɟɡɚɅɟɜɫɤɢɢɪɚɡɤɚɡɚɯɚ

ɡɚɧɟɝɨɜɨɬɨɞɟɥɨɜɢɦɟɬɨɧɚɫɜɨɛɨɞɚɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
Христина Крумова – от СОУ "Христо
Ботев". Подкрепиха ги техните
преподаватели по български език
и литература - Иванка Змеева,
Марийка Иванова и Донка Петрова.
За да окуражат и да дадат добър
пример на младите, а може би бъдещи писатели и поети, специални
гости на събитието бяха две познати на тутраканската общественост
дами - поетесите Ценка Бойчева и
Румяна Капинчева.
Популярни български песни за
любовта пред публиката представиха момичетата и момчетата от
група "Акустика".
«Изключително прочувствено,
неподправено и искрено звуча
личното творчество на учениците» – впечатлиха се и музейните
уредници от Исторически музей в
Тутракан – Екатерина Николова и
Даниела Иванова, които уважиха
Във фоайето на Народно читалище "Христо Ботев"
нашата покана. "Надяваме се отново да "съпреживеем" любовта, в село Белица бе подредена изложба на мартеници,
които
ще бъдат подарени на 1 март - Ден на самокоято изпитват младите таланти
на Тутракан" - казаха още те. Дано! дееца, на всички участници в самодейните състави
на читалището.
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Поклон пред паметта на патрона Васил Левски

Кой е той...

Алея от трошен камък втора година се белее в центъра на град Главиница
ко напиша, че учениците и
учителите от СОУ „Васил
Левски” в гр. Главиница на
19 февруари се поклониха пред паметника на своя патрон, това няма
да е новина. Това е ритуал, който
се извършва във всяко населено
място, не само у нас, а и в чужбина.
И тази почит не се измерва с броя

А

Затова, ако сте чули, че в Главиница училището е направило хубав
празник, да знаете, че е вярно!
Всичко си беше изпипано, казаха
гостите, които заедно с учениците
участваха в шествието. Ученическият духов оркестър бе с нови
униформи и свиреше правилно
подходящи маршове. Две дузини

рок по родолюбие "Кой е той?" бе проведен в Детския отдел на
библиотеката в Тутракан с първокласниците от СОУ "Йордан
Йовков" с класен ръководител Румяна Младенова и възпитател
Р. Славова Той бе посветен на 141-та годишнина от обесването на
Апостола на свободата Васил Левски.
Всичко показано по време на урока заинтригува малките малчугани.
С голям интерес те слушаха и коментираха заедно със своите учители
и библиотекаря Стефка Капинчева представената презентация. Те се
впечатлиха и от разказите за него написани от Иван Вазов.
В началото на урока децата поднесоха цветя пред портрета на легендарния българин Васил Левски и се поклониха пред паметта му.

У

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɩɨɤɥɨɧɟɧɢ
ɟɬɨɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚ
Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ

Радостно е когато на празник получиш поздравления от
началника на Регионалния инспекторат Габриела Миткова
и от директора Нефие Раим
на венците и колко пари са платени
за тях. Казват, важно е, едно живо
цвете да е сложила незнайна ръка,
но и трева да не никне по пътя към
постамента.
Това се опитват да постигнат и
педагозите в Главиница – почитта
да надмогне учрежденската ритуалност. Затова поемат инициативата
и на най-тъжния и величав ден за
отечеството ни – 19 февруари организират градското поклонение. То
иначе някак не върви – паметникът,
който бе издигнат преди година и
половина се намира в училищния
парк. С народна пара бе направен,
а кметството обеща да оформи
пространството край него. Така му
прилича защото бюстът от черен
мрамор е в центъра и оформя
градския ландшафт.

венци и още толкова различни плакати с незабравимите заветни думи
на Левски. Почетна стража, макар че
тук няма организация „Родолюбие”.
И най-важното – от най-малките дечица в забавачницата до възрастните от пенсионерския клуб - всички
излязоха, за да превият коляно в
минута за почит. Всички минаха по
каменната алея. Казаха се силни
думи, както прилича на този ден,
да сме равни нему, поне на думи...
И празникът не спря, след като
отекнаха барабаните. Той продължи
с концерт, на който учениците отдадоха почит не само на своя патрон,
но и на всеки благодетел, помогнал
със средства, за да бъдат ремонтирани и освежени класните стаи на
цялото училище. Нали такъв е и
заветът „Дела трябват, а не думи”.

Радваме се да споделим, че на този
бяхме заедно с Габриела Миткова,
началник на РИО-Силистра, както и
кметът на община Главиница Хюсеин Хамди, сред нас бяха общински
съветници и бизнесмени, родители
и приятели. Получихме подаръци,
чухме топли думи за нашия колектив. Нефие Раим, директор на
училище, представи постиженията
ни и не скри проблемите. Повече
от два часа продължи концерта, в
който бяха изпети вечните песни на

България и азбукарските стихчета.
Училищните формации – мажоретен и танцов състав, пременени с
нови костюми, представиха новите
си програми. Дадохме воля на емоциите и се веселихме, защото така
му прилича на празника. Натрупахме емоции, за да се готвим отсега
за следващия ден на проверка – по
каменната пътечка пред паметника
на Апостола.
Мария СТЕФАНОВА
Снимки: Авторът

Организацията на инвалидите в Тутракан е
най-многобройна в Силистренска област
С

Анастасия ЯКОВА
ɴɸɡɴɬɧɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɨɜɟɞɟ ɫɜɨ
ɟɬɨ ɝɨɞɢɲɧɨ ɨɬɱɟɬɧɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ȼ
ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɡɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɋɴɸɡ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟ ɏɪɢɫɬɨ
ɋɬɨɣɱɟɜ
ȾɟɹɧȾɹɤɨɜɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ɋɴɸɡɚɧɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɡɚɩɨɡ
ɧɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɱɥɟɧɨɜɟɫ
ɞɨɤɥɚɞɚɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚɄɥɭ
ɛɚɡɚɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ɍɨɣɩɨɞɱɟɪɬɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɬɚɡɚ
ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɱɥɟɧɫɤɚɬɚ
ɦɚɫɚɤɨɹɬɨɜɧɚɱɚɥɨɬɨɩɪɟɞɢ
 ɝɨɞɢɧɢ ɟ ɧɚɛɪɨɹɜɚɥɚ 
ɱɥɟɧɨɜɟ ɚ ɫɟɝɚ ±  ɤɚɬɨ
ɨɛɯɜɚɳɚɢɫɟɥɚɬɚɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ɍɨɜɚɟɢɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚɨɪɝɚɧɢ

ɡɚɰɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
ȼɞɨɤɥɚɞɚɛɹɯɚɨɬɛɟɥɹɡɚɧɢ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢɬɟɢɧɢɰɢɚɬɢ
ɜɢɱɪɟɡɧɚɤɨɢɬɨɫɚɫɴɛɪɚɧɢ
ɩɚɪɢɡɚɞɜɟɞɟɰɚɫɭɜɪɟɠɞɚ
ɧɢɹ Ɂɚ Ȼɨɝɨɦɢɥɚ ɟ ɡɚɤɭɩɟɧ
ɢɧɜɚɥɢɞɟɧ ɫɬɨɥ ɢ ɤɨɥɢɱɤɚ ɚ
ɡɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚ ɉɟɬɴɪ Ʉɨɥɟɜ
ɨɬɫȻɟɥɢɰɚɬɨɚɥɟɬɡɚɜɬɨɪɢɹ
ɞɟɧɧɚɛɚɥɚ
ɉɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɫɚ ɨɛɦɟ
ɧɟɧɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɫ Ʉɥɭɛɚ ɧɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɜ Ȼɚɥɱɢɤ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɤɥɭɛɨɜɟ ɨɬɛɟɥɹɡɚɧ ɟ Ⱦɟɧɹɬ
ɧɚɢɧɜɚɥɢɞɚɧɚɦɚɣɢɆɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬɞɟɧɧɚɯɨɪɚɬɚɫ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɋ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɞɪ
Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɤɨɣɬɨɨɬ
ɩɭɫɧɚɯɢɥɥɜɨɬɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɛɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧ ɪɟɦɨɧɬ ɬɚɤɚ ɟ ɡɚɩɥɚɬɟɧ ɩɪɟɜɨɡɴɬ ɞɨ
ɧɚɩɨɤɪɢɜɚɧɚɄɥɭɛɚɚɫɴɳɨ Ȼɚɥɱɢɤɢɫɚɩɨɞɝɨɬɜɢɯɚɩɚɤɟɬɢ
ɡɚ ɥɟɠɚɳɨ ɛɨɥɧɢɬɟ ɜ ɨɛɳɢ
ɧɚɬɚ ɩɨ ɫɥɭɱɚɣ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ
Ⱦɨɫɬɨɣɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ ɩɨɥɭɱɢ
Ʉɥɭɛɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɜ ɤɭɥɢ
ɧɚɪɧɢɬɟɤɨɧɤɭɪɫɢɢɩɪɚɡɧɢɤɚ
ɧɚɪɟɤɚɬɚÄɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ´
ȼ ɢɡɤɚɡɜɚɧɟɬɨ ɫɢ Ƚɟɨɪɝɢ
ȼɚɫɢɥɟɜ ɡɚɦɟɫɬɧɢɤɩɪɟɞɫɟ
ɞɚɬɟɥɧɚɄɥɭɛɚɢɡɤɚɡɚɛɥɚɝɨ
ɞɚɪɧɨɫɬ ɧɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ
ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɝɪɢɠɢ ɡɚ ɤɨɦɮɨɪɬɚ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɜ ɤɥɭɛɚ ɧɚ Ɋɭɦɟɧ
Ȼɪɚɬɤɨɜɤɨɣɬɨɜɢɧɚɝɢɟɜɩɨ
ɦɨɳɧɚɢɞɪ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɪɟɜɢɡɢ
ɨɧɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɂɜɚɧȻɚɥɤɨɜ
ɧɚɩɪɚɜɢɨɬɱɟɬɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɢɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟɪɚɡɱɟɬɢ

ъвместно мероприятие по повод годишнината от обесването на
Апостола на свободата организираха и проведоха НЧ „Христо
Ботев” и ЦДГ "Васил Левски" в село Зафирово.
Пред децата бе представена презентация за живота и дейността на
Васил Левски. Момиченцата и момченцата рецитираха стихове, изготвиха табло и участваха в състезание "Лъвски скок".
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɭɥɟɫɧɹɜɚ
ɧɟɠɢɜɨɬɚɧɚɯɨɪɚɬɚɫɭɜɪɟɠ
ɞɚɧɢɹ ɤɚɬɨ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ
ɫɩɢɪɤɚɞɨɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɰɟɧɬɴɪ
Äɋɜ ɂɜɚɧ Ɋɢɥɫɤɢ´ ɡɚ ɜɴɡ
ɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
Ɋɚɞɢɨɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɞɚ ɫɬɢɝɚ ɞɨ
ɜɫɟɤɢɧɚɩɪɚɜɢȺȺɝɨɩɨɜɱɥɟɧ
ɧɚɄɥɭɛɚ
ɏɪɢɫɬɨ ɋɬɨɣɱɟɜ ɧɚɩɪɚɜɢ
ɡɚɛɟɥɟɠɤɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɧɚɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨɢɨɬɝɨɜɨɪɢɧɚ
ɜɴɩɪɨɫɢ Ɍɨɣ ɢɡɤɚɡɚ ɫɜɨɟɬɨ
ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨɨɬɛɪɨɹɧɚɱɥɟɧɨ
ɜɟɬɟɧɚɋɴɸɡɧɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɢ
ɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɦɭ
"Ще пазим завета му велик " - под този надслов премина срещата
ɋɴɛɪɚɧɢɟɬɨ ɡɚɜɴɪɲɢ ɫ ɩɨ посветена на годишнината от гибелта на Васил Левски организирана от
ɱɟɪɩɤɚ ɢ ɫ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚ ɞɨ НЧ „Светлина” и ОУ „Стефан Караджа” в село Цар Самуил.
ɛɪɚɞɟɣɧɨɫɬɩɪɟɡɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ
Със стихове за Васил Левски децата от клуб "Млад приятел на книгаɝɨɞɢɧɚ
та”, ученици и учители почетохме паметта на Апостола.
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ОБЩЕСТВО

Репортаж от Белград
/мястото на лъвския скок/
- Здравейте, включваме
се с извънредни новини.
Току-що наш репортер от
Белград е забелязал Васил
Иванов Кунчев да участва
в Първата българска легия
на Георги Стойков /Сава/
Раковски. Ето, включваме
нашия репортер:
- Здравейте! В момента
точно зад мен се вижда
следното: Голяма група
от млади момчета и един
мустакат мъж /Георги
Раковски/. Вижте, те се
нареждат в редица, точно
пред един трап, пълен с
пръст. Ето, че започват

надпреварата – все силни мъже, които вярват в
собствените сили, решени на всяка цена да покажат сила и мъжество.
Прескачането започва.
Един, втори, трети –
все още никой не успява
да постигне целта – да
премине на отсрещната
страна. Увличаме се от
гледката: все нахъсени
мъже за победа мерят
сили, но вместо да прескочат огромния трап,
се озовават в него и с
наведени глави и с помощ
излизат от дълбокия не-

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"
Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 40/13.02.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 475
Относно: Дневен ред:
1. Докладна записка относно приемане на Проект за Бюджет на Община
Тутракан за 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Докладна записка относно одобряване общата численост и организационна структура на общинска
администрация при Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 476
На основание чл. 52,ал.1 и чл. 21, ал.
1, т. 6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5
от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от
Закона за публичните финанси /ЗПФ/,
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за
2014 г., ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за
2014 г., и Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три
години и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Тутракан, Общински съвет гр. Тутракан
1. Приема бюджета на Община Тутракан за 2014 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 8 290 204
лв. /съгл.Приложения № 1/ в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от
държавата дейности в размер на 4 850
427 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани
дейности в размер на 4 220 112 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни
дейности в размер на 2 874 лв.;
1.1.1.3. Собствени и други приходи
на звената, прилагащи системата на
делегирани бюджети 79 095 лв.;
1.1.1.4. Преходен остатък в размер

на 556 190 лв., разпределен съгласно
Приложение № 12
В т.ч. капиталови разходи 16 600 лв.
1.1.1.5 Временни безлихвени заеми
между бюджет и ИБСФ 10 753 лв.
1.1.1.6 Чужди средства за разпореждане - 18 597 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в
размер на 3 439 777 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер
на 532 500 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер
на 1 453 261 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия
в размер на 988 400 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер
на 310 926 лв., в т.ч.
- за строителство, основен ремонт
и придобиване на ДМА - 177 226 лв.;
- за изграждане и основен ремонт на
общински пътища - 133 700 лв.;
1.1.2.5. За зимно поддържане и
снегопочистване на общ. пътища - 32
700 лв.;
1.1.2.6. Трансфери между бюджетни
сметки - 153 000 лв.
1.1.2.7. Трансфери м/у бюджетни и
извънбюджетни сметки - 503 316 лв.
1.1.2.8. Друго финансиране в размер
на 413 526 лв.
- заем от ФЛАГ за възстановяване - 1
350 482 лв.
- врем. безлихвени заеми м/у бюджетни. и извънбюджетни сметки 1
764 008 лв.
1.1.2.9. Преходен остатък в размер
на 364 780 лв., в т.ч. във валута 3 730
лв. /съгл. Приложение № 12/
1.2. По разходите в размер на 8 290
204 лв., разпределени по функции,
групи, дейности и параграфи /съгл.
Приложение № 1/, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дей-

ɏɪɢɫɬɢɹɧɚɏɊɂɋɌɈȼȺ

желан трап.
На стартовата линия
отива едно младо момче,
на вид средно на ръст,
русо. Засилва се като
всеки един от участниците. Нищо различно от
останалите. И ето, съвсем неочаквано за всички
присъстващи, скача смело
и уверено. Не е за вярване,
но успехът е на негова
страна. В публиката се
носи въпросът: Кой е този
младеж? От къде е? Какво
ности в размер на 4 850 427 лв.
1.2.2. Дофинансиране за делегираните от държавата дейности с местни
приходи - 201901 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер
на 3 237 876 лв.
2. Приема Инвестиционна програма
на Община Тутракан за 2014 г. в размер
на 715 332 лв. по обекти и източници на
финансиране/ съгл. Приложение № 2/
3. Утвърждава разчета на средствата
за заплати на персонала в община
Тутракан, без звената от системата на
народната просвета, които прилагат
системата на делегираните бюджети/
Приложение №3/
4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи през 2014 г.
4.1 Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи в
границите на населеното място, когато
това произтича от характера на трудовата им дейност
- Изпълнител опазване на околната
среда.
4.2 Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи от
местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни
населени места
- Гл. архитект –
- Учител в учебно и детско заведение
4.3 Утвърждава размера на средствата по т.4.1 - 100 % от действителните
разходи.
4.4 Утвърждава размера на средствата по т.4. 2 - 85 % от действителните
разходи.
4.5. Утвърждава Списък на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образованието,
които имат право на заплащане на
част от транспортните разходи, /съгл.
Приложение№ 4/
4.6. Упълномощава Кмета на общината със Заповед да променя през
годината утвърдения списък по т.4.5.
5. Приема Индикативен годишен
разчет за сметките за средства от ЕС. /

е името му? Чува
се ясно един глас
над всичко да произнася името Васил
Иванов Кунчев, от
Карлово. Незнаещите продължават да
питат къде се намира това Карлово?
Отговорът, който
се извисява е: „В
съседна България!“.
Георги Раковски
се провиква. Чувам
следното: „Браво,
бе момче, това не
е просто скок. Това
е лъвски скок. От
днес не си Васил
Кунчев, а Васил
Левски!“
Това е засега. Вие
бяхте свидетели
на едно забележително събитие, на
една паметна за българите случка, която ще се
помни много, много дълго,
бих казала докато я има
България на картата на
света и живи българи!
С вас беше младши репортер
Християна
ХРИСТОВА
Х а клас,
СОУ “Хр. Ботев“,
Тутракан
Приложение № 6/
6. Приема Бюджетна прогноза за
местните дейности на Община Тутракан
за 2014-2016 г. /Приложение №7/
7. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
/Приложение №8/
7.1. Възлага на Кмета на общината
със Заповед да определи конкретните
права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
8. Приема справка за намеренията
за общинския дълг /Приложение №9/
9. Определя размера на просрочените задължения, от 2013 г. които могат
да бъдат разплатени от бюджета 2014 г.
/Приложение №10/
10. Разчет за разходите по кметства
/съгласно Приложение № 11/
11. Приема разпределение на преходния остатък от 2013 г. /съгл. Приложение № 12/
12. Приема разчета за целеви разходи
и субсидии, както следва за:
12.1 Членски внос 6 000 лв.
12.2. Помощи по Решение на Общински съвет 35 500 лв.
12.3 Субсидии за:
- Читалища - 198 400 лв.
- Спортни клубове - 29 400 лв.
- МБАЛ Тутракан - 100 000 лв.
12.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите
разходи по т.12.3 за начинът на предоставяне и отчитането на тези средства.
13. Приема следните лимити за
разходи:
13.1. Представителни разходи на
кмета на общината - 25 000 лв.
13.2. Представителни разходи на
кметове и кметски наместници - 5 000
лв. кметства.
13.3. Представителни разходи на
председателя на Общински съвет - 1
000 лв.
13.4. Командировки в страната - 20
000 лв.
13.5. Командировки в чужбина - 3
000 лв.
13.6. Социално-битови разходи в
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№ 13/20.02.2014 год.
На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 19.02.2014 г. е издадена виза от главния
архитект на Община Тутракан за: „Проект за хладилна камера за
селскостопански нужди”
Местонахождение: поземлен имот № 020415 в землището на с.
Търновци, местността „Зоноата”
Визата е издадена на: „ЕВРО 2002” ООД, гр. Силистра
гр. Силистра, ул. „Цар Симеон” № 25, ет.1,ап.1
управител Тодор Георгиев Тодоров
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 19.02.2014 г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за: „Проект за надстрояване на магазин
с един етаж за жилищни нужди”
Местонахождение: квартал – 56, УПИ I- 1887 по плана за регулация
на гр.Тутракан
Административен адрес: гр. Тутракан, ул. „Силистра” № 11
Визата е издадена на : Методи Димитров Методиев
гр. Тутракан, ул. „Силистра” № 11
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

27.02-5.03.2014 г.

поетично
Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

В Пенсионерския клуб днес...
ȿɞɧɚɜɥɢɡɚɚɯɛɚɜɧɨ«
ɤɪɚɤɴɬɹɡɥɟɛɨɥɢ±
ɰɹɥɚɧɨɳɧɟɫɩɚɥɚ
ɱɭɞɢɫɟɢɫɟɤɚɯɴɪɢ
Ⱦɪɭɝɚɢɞɟɩɥɚɯɨ±ɫɴɪɰɟɬɨɣɢɝɪɚɣ
ɤɪɴɜɧɨɬɨɩɚɤɫɤɚɱɚɱɭɞɢɫɟɢɦɚɟ
ɤɚɤɜɨɩɚɤɞɚɝɴɥɬɚɞɚɝɨɨɡɚɩɬɢ
Ɍɨɧɹɦɚɦɹɪɚɢɭɦɨɪɚɢɜɫɟɬɭɩɬɢɬɭɩɬɢ
Ɍɪɟɬɚɬɚ±ɤɨɲɦɚɪɢɄɚɤɜɢɥɢɩɴɤɧɟ±
ɰɹɥɚɧɨɳɧɟɫɩɚɥɚɢɬɹɟɦɧɨɝɨɡɥɟ
Ⱦɪɭɝɚɤɚɬɨɞɨɣɞɟɫɯɴɫɞɭɯɨɜɢɬ
ɩɨɫɬɚɜɹɝɢɧɚɦɹɫɬɨɢɜɫɢɱɤɢɫɚɤɜɢɬ
Ɂɚɛɪɚɜɹɬɫɟɛɨɥɟɠɤɢɧɟɭɞɚɱɢɢɦɴɤɚ±
ɡɚɩɨɱɜɚɦɟɫɦɟɲɤɢɟɣɬɴɣɡɚɪɚɡɬɭɯɚ
Ʉɚɮɟɬɨɜɚɪɢɫɟɢɝɥɟɞɚɣɬɟɜɢɣ
ɛɨɥɤɢɫɴɪɞɟɱɧɢɡɚɛɪɚɜɹɦɟɧɢɣ
ɇɨɢɞɜɚɱɚɫɴɬɜɫɟɤɢɬɪɴɝɜɚɡɚɜɤɴɳɢ
ɞɨɜɨɥɟɧɢɪɚɡɜɟɫɟɥɟɧ
ɇɟɤɚɞɚɢɦɚɦɧɨɝɨɞɧɢɨɳɟ
ɧɚɞɪɭɠɟɫɤɢɫɦɹɯɨɬɤɪɨɜɟɧ
размер 3% от начислените трудови
възнаграждения, в т.ч начисленията за
сметка на работодател.
14. Определя максималния размер на
дълга, както следва:
14.1. Максималния размер на новия
общински дълга за 2014 год. - 488
091 лв.
14.2. Общинските гаранции, които ще
бъдат издадени през 2014 г. - 174 421 лв.
14.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2014 г. - 433
779 лв.
14.4. Максимален размер на общинските гаранции към края на 2014
г. - 144 593 лв.
15. Определя максималния размер на
новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани към края на
2014 г. в размер на 233 320 лв.
16. Определя максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2014 г. в размер на
2 333 198 лв.
17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2014 г. в размер
на 7 298 лв.
18. Определя максималния размер на
просрочените вземания, които кметът
следва да събере през 2014 г. в размер
на 20 000 лв.
19. Възлага на Кмета на общината:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити в рамките на общия
приет бюджет за 2014 г., както и да
ограничава или спира финансирането
на второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити, при констатирани
нарушения на финансовата дисциплина
и разписаните вътрешни правила на
системата за финансово управление
и контрол.
19.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от
дарения и спонсорство и в съответствие
с волята на дарителя.
19.3. Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за
размера на просрочените задължения,
в случаите на натрупани просрочени задължения над 5 % спрямо общинските
приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното
намаляване и ликвидиране.
19.4 Да информира общинския съвет
в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни
дейности и да предлага конкретни мерки
за трайно увеличаване на бюджетните
приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
19.5 Да включва информация по
чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
20. Задължава кмета на общината да
разпредели и утвърди одобрените по
общинския бюджет средства по прихода
и по разхода, по тримесечия.
21. Дава съгласие при временен
недостиг на бюджетни средства за
финансиране на:
21.1. „Местни дейности” текущо да
се ползват временни безлихвени заеми
от извънбюджетни сметки и фондове
на общината.
21.2. За разходи до възстановяването
им от проекта да се отправи мотивирано
искане за заем.
21.3. Да прехвърля със Заповед за
временно ползване средства от бюджета

по извънбюджетните сметки и фондове,
във връзка с финансиране на действащи проекти и до възстановяване на
средствата по тях.
22. При спазване на общия размер
на бюджета и при условия разрешени
от законодателството, дава следните
правомощия на кмета :
22.1. Да извършва компенсирани
промени между утвърдените бюджетни
показатели за разходите в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие,
че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната
делегирана дейност.
22.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга, без
да изменя общия им размер в частта на
местните дейности.
22.3 Да преразпределя резерва, в
случай че е предвиден такъв в разходната част на бюджета и без да нарушава
действащото законодателство за възникнали неотложни разходи.
22.4. Да кандидатства по структурните и други фондове на ЕС по национални
програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината
и за изпълнение на общинския план за
развитие.
22.5. Да кандидатства за средства от
централния бюджет и други източници
за съфинансиране на общински програми и проекти.
22.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти за осигуряване на алтернативни
източници на средства за реализиране
на определените годишни цели на
общината.
22.7. Да изисква със Заповед от
ръководителите на бюджетни звена в
срок до 31.03.2014 г. да разработят и
представят конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет
бюджет за 2014 г.
23. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с изравнителна
субсидия за местни дейности в размер
на 95 %. /Приложение № 1/
24. Приема за сведение Протокола
от публичното обсъждане на бюджета.
/Приложение № 13/.
Приложения №1,№2, №3, №4 , №
5,№6, № 7, №8, № 9, №10,№ 11,№12,№13
са част от решението .
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 477
На основание чл.21, ал.1, т.2 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация и при спазване на чл.12 от Наредбата за прилагане
на Класификатора на длъжностите в
администрацията, Общински съвет гр.
Тутракан одобрява промените в общата
численост на общинска администрация
по приложение №1 и организационната
структура по приложение №2.
Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши действията, свързани с
изпълнението на решението.
Приложение №1 и приложение №2 са
неразделна част от решението.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател
на Общински съвет-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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СМЯХ
- Тате, предлагам ти да сложиш точка.
- Аз пък ти предлагам точката да я сложиш ти.
- Не може. Трябва всичко да е с един и същи почерк.
Блондинка отива при лекаря: - Докторе, помогнете ми! Ухапа ме пчела!
- Не се притеснявайте, намажете с този мехлем.
- Но как ще помогне? Пчелата вече отлетя!
- Не, не - намажете мястото, където ви е ухапала.
- Ама, това беше в парка - на една пейка, под едно дърво.
- Не, аз говоря за тази част от тялото, където пчелата ви е ухапала.
- Така кажете, докторе! Пчелата ме ухапа по ръката.
- Коя ръка?
- Не помня.
- След като ви ухапа пчелата не се ли поду?
- Как да я видя дали се е подула, тя веднага отлетя!
Момче седи с блондинка в колата. - Да пусна ли климатика?
Тя: - Пусни, аз слушам всичко!

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

Мога да плувам, но с удоволствие бих потънала в разкош...

Стандартна ситуация: Полицай спира шофьор за превишена скорост.
- За къде си се разбързал така, момче?
- Бързам да ти донеса тия 20 лева!
Една майка казала на дететоси:
- Сине едно птиченце ми каза че пушиш,това е много лошо.
- Мамо, ти ти явно си на нещо много по-силно, щом птичките ти говорят.
На това му се вика истинска любов! Баба се прибира вкъщи и заварва
дядото с хапче виагра в ръката, нарязано на четири части.
- Какво правиш? Трябва цялото да се изпие!
- Може да искам просто да те целуна...
Мъж пита жена си: - Спиш ли?
- Не.
- То злото никога не спи...

"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

В час учителката пита децата:
- Деца, кой ще ми каже защо щъркелите през зимата отлитат на юг?
Иванчо вдига ръка.
Учителката: - Кажи Иванчо!
- За да може и негрите да имат деца, госпожо.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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В с. Нова Черна:

"Карнавал на приказните герои"
Ч

Радка ИВАНОВА
леновете на клуб
"Детски театър" при
ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" в с. Нова Черна
с ръководител Маргарита
Иванова представиха пред
децата от ЦДГ "Славянка"
своя „Карнавал на приказните герои”.
А те, героите, са от
прочетените книжки взети
от читателите към читалищната библиотека в Нова
Черна.
Невероятната детска
публика прие с любопитство и радост показаното
от по-големите батковци и
какички, които не за първи
път ги изненадват приятно.
Новочерненските деца знаят, че по-големите техни
приятели ще са пак отново
при тях.
По време на празничната
среща четвъртокласникът
Нурай Гюрсел получи своята
награда от Българското

ȽɸɪɫɟɥɇɭɪɚɣɩɨɥɭɱɢɫɜɨɹɬɚɧɝɚɪɚɞɚȽɪɚɦɨɬɚɢɫɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɬȻɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɪɚɞɢɨ

национално радио (БНР) грамота и списание "Аз съм
българче", за участието му
в радиоиграта"Деца четат
поезия в ефира на БНР".
От директора на ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий" Мар-

гарита Владева научаваме,
че в училището работят
още много кръжоци в различни направления. Те правят училищния живот разнообразен, весел и приятен.

Футболистите на СОУ „Христо Ботев” Пук и Чук, марш оттук!
ще представят Тутракан в областния
кръг на Ученическите игри
Ф

Антония КАЛДАРЕВА
ɭɬɛɨɥɧɚ ɫɪɟɳɚ ɦɟɠ
ɞɭ ɨɬɛɨɪɢɬɟ ɧɚ ɞɜɟɬɟ
ɝɪɚɞɫɤɢɭɱɢɥɢɳɚɋɈɍ
ÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɢɋɈɍÄɏɪɢɫ
ɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ 
ɮɟɜɪɭɚɪɢ Ɍɹ ɛɟ ɮɢɧɚɥɧɚɬɚ
ɱɚɫɬ ɧɚ Äɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢ ɫɩɨɪɬɧɢ
ɢɝɪɢ   ´ ɤɨɢɬɨ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɬɜɫɹɤɚɭɱɟɛɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɨɬȾɢɪɟɤɰɢɹ
Äɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɤɴɦ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɭɛɟɞɢɬɟɥɧɚɩɨɛɟɞɚɩɨ
ɛɟɞɢɬɟɥɢɫɬɚɧɚɯɚɦɨɦɱɟɬɚɬɚɨɬ
ɨɬɛɨɪɚɧɚɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȽɚɥɢɧɚɋɩɚɫɨɜɚ
ɤɨɢɬɨɡɚɫɥɭɠɟɧɨɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ
ɜ ɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɤɪɴɝɧɚɢɝɪɢɬɟɜɝɪɚɞɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɋɴɞɢɹɧɚɮɭɬɛɨɥɧɚɬɚɫɪɟɳɚ
ɛɟɂɜɟɥɢɧɋɩɚɫɨɜ
ɇɚɝɪɚɞɢɫɬɚɬɭɟɬɤɢɢɝɪɚɦɨɬɢ
ɜɪɴɱɢ ȼɚɫɢɥ Ⱦɨɣɧɨɜ  ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬ Äɋɩɨɪɬ ɢ ɬɭɪɢɡɴɦ´ ɜ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Детския отдел на библиотеката с учениците от Ia
клас на СОУ "Й.Йовков" с класен ръководител Румяна
Младенова проведохме открит урок по здравно образование, информира библиотекарят Стефка Капинчева.
С артистичното четене на книжката "Пук и Чук"от
Турборн Егнер, четвъртокласничките от СОУ "Христо
Ботев” - Лидия и Йозлем, успяха да привлекат вниманието и интереса на първокласниците към двете зловредни
човечета Пук и Чук.
На мултимедия гледаха куклен театър по книжката,
чрез който добиха визуална представа какво им се случва
на зъбките, когато не се мият и когато се прекалява
със сладкишите.
Малчуганите обещаха, че няма да допуснат зловредните човечета да живеят охолно в техните зъбки.

В

Честит рожден ден
и да почерпят:

27 февруари – Елена НИКОЛОВА, Пом.-директор, СОУ
„Йордан Йовков”, гр. Тутракан
27 февруари – Бахрие РАМИС, Директор на ОУ
„Н.Й.Вапцаров”, с. Листец, община Главиница
28 февруари – Даниела СТЕЛИЯНОВА, Директор на
Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”,
Община Тутракан
28 февруари – Габриела КОСУЛИЕВА, Школа по китара, НЧ "Н.Й.Вапцаров"
3 март – инж. Никола ЙОРДАНОВ, Лесничей, ДГСТутракан

3 март - Милена АТАНАСОВА, Кметски наместник, с.
Подлес, община Главиница
4 март – Филип ТОДОРОВ, Ст.спец. „Лесовъд”, Община
Главиница
4 март – Ридван АДИЛ, Ст.спец. „Техник”, Община Главиница
4 март – Шенол АЛИ, Горски стражар, ДГС-Тутракан
5 март - Нювит ЮСУФ, Кметски наместник, с. Косара,
община Главиница
5 март – Джеват ЯШАР, Община Главиница
5 март – Стефка УЗУНСКА, гр. Тутракан, ветеран от
ВСВ, 97 години

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ
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