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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 9

Година LII

Скъпи дами,
Бъдете винаги готови
за предизвикателствата на живота!
Обичайте и се забавлявайте!
Бъдете щастливи!

ȅȓȟȠȖȠȚȖȚȎȞȠ

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

6 - 12 март 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Мили дами,

Скъпи дами,

Бъдете нежни, красиви,
вдъхновени, прекрасни,
бъдете себе си!
Нека да имам много слънце,
усмивки, споделени мигове и
магия във всеки един
ваш ден!

Ако пожелаете нещо много силно,
можете да го постигнете! Вероятно
ще Ви е нужно търпение, много
усилия, истинска борба - но всичко
може да бъде постигнато!

Честит 8-ми март!

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница
Сейфи ЛЮТФИ, Председател на ОбС-Главиница

Данаил НИКОЛОВ, Председател
на ОбС-Тутракан

Достъпът до обществена
информация - актуална, законова
възможност за гражданите
края на м. февруари Програма Достъп
до Информация (ПДИ)
проведе годишна работна
среща с координаторите
от журналистическата
мрежа в страната. Срещата е в рамките на проект
„Застъпническа кампания за
цялостни промени в законодателството за достъп до
информация”, финансиран в
рамките на Програмата за
подкрепа на НПО в България
по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009
– 2014.
Координаторите на ПДИ,
които в по-голямата си
част са журналисти в областните градове в страна стр. 2

В

На 7 март 2014 г. от 18:00 часа
в залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров",
гр. Тутракан

Общински съвет-Тутракан реши:

Жалбата на д-р Кръстев е неоснователна! Забраниха риболова в
рибностопански обекти
З
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚ ɜɬɨɪɢ ɩɴɬ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤ ɚɧ
ɪɚɡɝɥɟɠɞɚ ɠɚɥɛɚɬɚ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɜɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ±ɞɪ
ɄɪɴɫɬɸɄɪɴɫɬɟɜɇɚɹɧɭɚɪɫɤɨɬɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɹɛɟɨɬɥɨɠɟɧɚɫ
ɦɨɬɢɜɱɟɜɡɚɥɚɬɚɧɟɩɪɢɫɴɫɬɜɚɧɢɬɨɠɚɥɛɨɩɨɞɚɬɟɥɹɬɧɢɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɄɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɨɰɟɧɹɜɚɥɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟɱɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɡɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɛɨɥɧɢɰɚ ɢɦɚɲɟ ɫɚɦɨ ɟɞɢɧ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ±ɞɪɄɪɴɫɬɟɜɤɨɣɬɨ
ɟɛɢɥɧɟɢɧɲɟɮɩɪɟɞɢɧɹɤɨɥɤɨɝɨɞɢɧɢɄɨɦɢɫɢɹɬɚɧɟɝɨɟ
ɞɨɩɭɫɧɚɥɚɞɨɬɪɟɬɢɹɟɬɚɩɡɚɪɚɞɢɥɢɩɫɚɧɚɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɲɟɫɬɦɟɫɟɰɚɧɚ
ɡɞɪɚɜɧɨɬɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɟɬɨ
ɩɴɤɟɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɢɡɢɫɤɜɚ-

ɧɟɜɭɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
ȼ ɠɚɥɛɚɬɚ ɫɢ ɞɪ Ʉɪɴɫɬɟɜ
ɟ ɧɚɩɢɫɚɥ ÄɈɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ ɛɟɲɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɨ ɢ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɨ ɚ
ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɨɜɚ ɨɤɚɡɚ
ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ
ɨɰɟɧɤɚ´ ɋɩɨɪɟɞ ɧɟɝɨ ɬɨɣ ɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɩɪɨɟɤɬɜɬɚɛɥɢɰɚ
ɨɬɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɬɨɱɤɢɚ
ɨɬ ɬɹɯ ɛɢɥɢ ɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɦɟɪɤɢȾɪɄɪɴɫɬɟɜɬɜɴɪɞɢɱɟ
Äɫɟɝɚɲɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɢɱɚɫɬ
ɨɬɤɨɦɢɫɢɹɬɚɩɨɬɨɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɬɧɚɊɁɂɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɢɡɤɭɫɬɜɟɧɨ ɜɨɞɹɬ ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧɤɴɦɢɡɤɭɫɬɜɟɧɮɚɥɢɬ´
Ⱥɤɨɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟɤɴɦɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɟ ɨɛɴɪɧɚɥ ɫ ɠɚɥɛɚɬɚ ɫɢ
ɧɟ ɨɛɴɪɧɚɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɪ
Ʉɪɴɫɬɟɜ ɭɜɟɞɨɦɹɜɚ ɱɟ ɳɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɟɫɥɟɞɜɚɳɚɫɬɴɩɤɚ
на стр. 3

ъс заповед на министъра на земеделието
и храните проф. Димитър Греков, Изпълнителна
агенция по рибарство и
аквакултури налага ограничения в риболова през 2014
г. в определени рибностопански обекти или в зони

от тях.
Забраната за риболов в
определени рибностопански
обекти в страната е във
връзка с необходимостта
от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за
на стр. 2
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ОБЩИНА

НОВИНИ
СТЕФКА УЗУНСКА НАВЪРШИ 97 ГОДИНИ

Единствената жена-участничка във Втората световна война от Тутракан Стефка Узунска навърши 97
години на 5 март.
Ветеранката от войните бе поздравена специално
от името на кмета на общината д-р Димитър Стефанов и получи подаръци поднесени от директора на
Дирекция „Хуманитарни дейности” Стефка Станкова
и гл. експерт „Образование” Никола Крачанов.

ПОПЪЛНЕНИ СА СЪСТАВИТЕ
НА КОМИСИИ

Членове на Обществен съвет за контрол в социалното подпомагане с решение на Общинския съвет
от 27 феврурари т.г са Ангел Ранчев и д-р Синан
Топал, а в състава на Общинската експертна комисия по спорта влизат съветниците Красимр Петров
и Шенол Молла.

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА АВТЕНТИЧНА
И ОРИГИНАЛНА МАРТЕНИЦА

Община Тутракан и НЧ "Н.Й.Вапцаров 1873" обявиха конкурс за изработка на мартеници, в който
се включиха повече от 60 участници с над 100
мартеници. Изложбата е подредена във фоайето
на читалището и е достъпна за всеки, пожелал да
я разгледа.
През тази седмица компетентно жури с представители на Община Тутракан и двете училища
в града ще оцени предоставените мартеници. Резултатите от конкурса можете да откриете на
страницата на Читалището и Община Тутракан
във Фейсбук, както и в местната преса.

МГЕРБ ПОДАРИ МАРТЕНИЦИ

По традиция, всяка година общинската структура
на МГЕРБ - Тутракан подарява над 500 мартеници на
гражданите, с пожелание за здраве, щастие и благоденствие. В съботния 1-ви март много тутраканци
бяха зарадвани за празника.

Достъпът до обществена
информация - актуална, законова
възможност за гражданите
от стр. 1
ната, представиха резултатите от застъпническата си работа по места.
Най-новите попълнения
на екипа са координаторите за област Силистра
– Калина Грънчарова и за
област Габрово – Емилия
Димитрова.
По време на срещата
изпълнителният директор
на ПДИ Гергана Жулева
представи Годишния доклад за 2013 г. и целите на
проекта „Застъпническа
кампания за цялостни промени в законодателството
за достъп до информация”.
В рамките на проекта ПДИ
ще подготви и проведе
обществена дискусия за
необходими промени в законодателството за достъп
до обществена информация
с широко участие на всички
заинтересовани. На основата на резултатите от годишния одит на активната
прозрачност, постоянното
наблюдение на състоянието на достъпа до информация в България и проучване
на опита на страни с добро
законодателство в тази
област и действащи независими органи за контрол
на прилагането му, ПДИ
ще изготви и ще предложи
за обсъждане концепция за
промени на законодателството. Тази концепция
ще бъде представена пред
обществеността и законодателите. Инициирането

от стр. 1
естествено възпроизводство на популациите от
риба и други водни организми. Всяка година, съгласно
Закона за рибарството и
аквакултурите, със заповед
на министъра на земеделието и храните се забранява
риболова в определени и съгласувани с Министерство
на околната среда и водите
рибностопански обекти.
Във водите на българския
участък на река Дунав
се забранява стопанския
риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства,
както следва:
- В защитена местност
Блатото край село Малък
Преславец с изключение
на любителския риболов
от източната страна на

блатото в периодите от
датата на издаване на
заповедта до 14.04.2014
г. и от 16.06.2014 г. до
14.04.2015 г.;
- Във всички входни и изходни канали и басейните
на бившите рибарници при
с. Нова Черна и с. Старо
село, община Тутракан;
- Във всички входни и
изходни канали, попадащи в
границите и свързващи защитената местност Калимок – Бръшлен с река Дунав
и 200 м около заустването
им в река Дунав в участъка
от р.км 437 до р. км 462 на
землищата на с. Ряхово, с.
Голямо Враново, с. Бабово
и с. Бръшлен, община Сливо
поле и землищата на с. Цар
Самуил, с. Нова Черна, с.
Старо село и гр. Тутракан.

ɅɸɛɨɦɢɪɃɨɪɞɚɧɨɜɄɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɧɚɉȾɂ
ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚɫɢɨɬɢɡɩɞɢɪɟɤɬɨɪȽɟɪɝɚɧɚɀɭɥɟɜɚ

на широко обществено
обсъждане за законодателни промени ще увеличи
гражданското участие в
правенето на политики и
ще подобри диалога между
търсещи и предоставящи
обществена информация.
С тенденциите и проблемите в законодателството
през изминалата година
участниците в годишната
среща бяха запознати от
адв. Александър Кашъмов,
ръководител на правния
екип на ПДИ.
Случаите, постъпили за
правен съвет и консултация, както и съдебни дела,
подкрепяни от ПДИ през
2013 г. бяха представени
от адвокатите Дарина
Палова, Фани Давидова и
Кирил Терзийски.
ПДИ има и Интернет-

страница - www.aip-bg.org,
на която се публикува актуална информация в сферата
на достъпа до обществена
информация, а също и Блог
„Точка на достъп” - blog.
aip-bg.org.
В края на срещата, по
традиция и въз основа на
свършеното през годината, Програма Достъп до
информация избира „Координатор на годината”.
Този път честта се падна
на журналиста Любомир
Йорданов, координатор за
област Монтана, който получи специална грамота от
изпълнителния директор на
ПДИ Гергана Жулева.
На същия ден - 28 февруари, три общини – Козлодуй,
Бяла Слатина и Оряхово,
намиращи се в област Враца, оспориха законността

на две постановления на
Министерския съвет (ПМС)
– ПМС № 4/2014 г. и ПМС
№ 19/2014 г. С първото от
тях са приети ред, условия
и критерии за прозрачно
разходване на средства
по публична инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на
регионите”, а с второто е публикуван списък
на одобрените проекти,
за които са разпределени
общо около 290 милиона
лева. Трите общини, както
и много други общини в
България, са ощетени, като
не са получили нито лев от
така разпределените пари
на данъкоплатеца. Оспорването е подготвено със
съдействието на „Програма
Достъп до Информация”.
(Б.ред.: публикацията на
адв. Александър Кашъмов по
темата е на стр.3)
За състоянието на ползването на Закона за достъп
до обществена информация
в институциите на изпълнителната и съдебната
власт на територията
на Силистренска област
в момента се провежда
проучване, резултатите,
от което ще бъдат публикувани в сайта на ПДИ, в.
„Тутракански глас” и други
регионални издания.
Калина ГРЪНЧАРОВА
Координатор на
Програма Достъп до
Информация
за област Силистра

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

КРИМИНАЛЕ

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

Около 100 кг машинни елементи са откраднати от
промишлено предприятие в Главиница на 1 март. Нанесена е щета за около 50 лв. Образувано е досъдебно
производство.
Сухи треви край Тутракан са горели през изминалите почивни дни. Няма материални загуби. Огнищата
са ликвидирани от местните противопожарни звена.

Забраниха риболова в
рибностопански обекти

6 - 12.03.2014 г.

„Да изчистим България …”
Уважаеми жители и гости на община Тутракан,
И тази година продължава кампанията “Да изчистим
България за един ден”. 26 - ти април 2014 г. е датата,
на която всички хора, имащи желание да живеят в една
красива и по-чиста България ще могат да се включат
в инициативата.
Да изчистим България!
Всеки може да се включи като доброволец или организатор в кампанията за почистване на дадено място,
като почисти своята квартална градинка или околоблоково пространство.
Желанието ни да видим страната си чиста и привет-

лива, с отговорно мислещи за опазването на природата
й хора, ще ни направи по-силни и обединени към постигането на възможно по–добри резултати.
Нека и тази година на 26 - ти април всички заедно
покажем, че нашата община може да бъде още по–красива и че ще я съхраняваме за бъдещите поколения,
изпълнена с много традиции и достойнства!
Ако обединим усилията си, можем да постигнем повече.
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

Фирмите без дейност също подават годишни декларации
ирмите, които не са упражнявали дейност през
годината, също подават данъчна декларация за
облагане с корпоративен данък. Те попълват
отделен формуляр (1010а), в който декларират, че за
предишната година не са имали дейност и не са отчели
приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Същите не подават празен годишен отчет за
дейността, а само декларация за неактивност съгласно
чл. 20 от Закона за статистиката (по образец). Декларацията за неактивност се подава в електронен вариант
в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или на хартия в съответното териториално
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подразделение на статистиката.
Образецът е публикуван и може да бъде разпечатан
от интернет страницата на Националната агенция за
приходите на адрес www.nap.bg в раздела "Документи за
юридически лица".
Срокът за подаване на декларацията е 31 март 2014
година. От офиса на НАП в Силистра напомнят, че глобите за неподадени в срок декларации, включително на
лица, които не са упражнявали дейност през годината,
са от 500 до 3000 лв., а за деклариране на неверни данни
и неподадени приложения - от 100 до 1000 лв.
“ТГ”
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9 807 са безработните
Процедурите и резултатите от разпределението в Силистренска област
на 290 млн. лева за регионите атакувани В община Главиница са 1483, а в
община Тутракан - 1 107
в съда поради непрозрачност
П
От "Точка на достъп":

Александър КАШЪМОВ,
Ръководител
на Правния екип
на Програма Достъп
до информация
а 28 февруари 2014
г. три общини – Козлодуй, Бяла Слатина
и Оряхово, намиращи се
в област Враца, оспориха
законността на две постановления на Министерския
съвет (ПМС) – ПМС №
4/2014 г. и ПМС № 19/2014
г. С първото от тях са приети ред, условия и критерии
за прозрачно разходване
на средства по публична
инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво раз-

Н

витие на регионите”, а с
второто е публикуван списък на одобрените проекти,
за които са разпределени
общо около 290 милиона
лева. Трите общини, както
и много други общини в
България, са ощетени, като
не са получили нито лев от
така разпределените пари
на данъкоплатеца.
Доводите за оспорване
на ПМС № 4/2014 г. са
следните:
- дадена му е обратна
сила без законово основание;
- в него не са уредени,
въпреки заглавието му и
законовата норма, на която
се основава, правила относно прозрачното разходване
на средства, в нарушение
на чл.1, ал.6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г.;
- не са предвидени срокове за подаване на проекти
и за разглеждането им в
нарушение на принципа
за равнопоставеност и
недискримация и на състезателността на процедурата;
- не е предвидена възможност за подаване и
разглеждане на възражения

в нарушение на изискването за обсъждане на възраженията и обясненията на
засегнатите и за последователност и предвидимост;
- нарушени са изискванията за публичност, мотивираност и обществено
обсъждане на проекта за
нормативен акт, съгласно
чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона
за нормативните актове.
Доводите за оспорване
на ПМС № 19/2014 г. са
следните. Прието е:
- въз основа на ПМС №
4/2014 г., като последното
е незаконосъобразно поради
посочените причини;
- без да са спазени предвидените в ПМС № 4/2014 г.
и закона процедура, условия
и критерии; Остава неясно
как са одобрени проектите
на общините от списъка и
дали са въобще разглеждани проектите и спазени
критериите от Междуведомствения съвет /предвид
и изключително малкото
време за работата му/.
- без да е дадена възможност на всички желаещи
да кандидатстват /поради
липса на предвидени в ПМС
№ 4/2014 г. срокове/;
- без да е предоставена

възможност за възражения
и без такива да са обсъдени;
- без да са спазени изискванията на чл.26, ал.2
и чл.28 от ЗНА за предварително публикуване,
мотивиране и обсъждане
на проекта за нормативен
акт.
Особено при положение,
че и Министерският съвет,
и кметовете на общини
са политически органи на
власт, посочените нарушения и съпровождащата
ги непрозрачност създават
условия за фаворизиране
на близки до управляващите политически сили и
разпределяне на публични
средства по непрозрачен
начин в частен /партиен/
интерес. В това отношение следва да бъдат отчетени и приближаващите
избори през 2014 г.
Поискано е спиране на
разпоредбите от ПМС №
19/2014 г., с които е одобрен списъкът на общините, които получават средствата по програмата.
Оспорването е подготвено
със съдействието на „Програма Достъп до Информация”.

Общински съвет-Тутракан реши:

Жалбата на д-р Кръстев е неоснователна!
от стр. 1
±ÄɞɚɭɜɟɞɨɦɹɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɧɚɁɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ´
ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɬɨɜɚ ɛɟ ɬɨɱɤɚɬɚ
ɨɬ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɨɱɚɤɜɚɲɟ ɫ
ɧɚɣɝɨɥɹɦɢɧɬɟɪɟɫ
«ɀɚɥɛɚɬɚɦɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ȼɇɚɪɟɞɛɚɢɦɚɬɨɱɤɚɜɤɨɹɬɨɩɢɲɟɱɟɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɢɲɟ ɠɚɥɛɚ
ȼɫɟɤɢɞɨɪɢɢɩɪɟɫɬɴɩɧɢɤɴɬ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɨɜɚɩɨɥɨɠɟɧɢɟ±ɞɚ
ɩɢɲɟ ɠɚɥɛɚ ɇɟ ɱɟ ɫɴɦ ɛɢɥ
ɬɨɥɤɨɜɚ ɚɮɟɤɬɢɪɚɧ ɨɬ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ ɧɨ ɧɚɦɟɪɢɯ ɦɨɬɢɜɢ
Ȼɹɯ ɦɚɥɤɨ ɩɪɢɬɟɫɧɟɧ ɨɬ ɞɪ
ɉɨɩɨɜɤɨɣɬɨɨɳɟɨɬɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨɫɟɯɜɚɧɚɡɚɩɪɨɟɤɬɚɤɨɣɬɨ
ɫɴɦ ɧɚɩɢɫɚɥª  ɨɛɹɫɧɢ ɧɚ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟɞɪɄɪɴɫɬɟɜɦɨɬɢɜɢɬɟɡɚɠɚɥɛɚɬɚɫɢɋɩɨɪɟɞ
ɧɟɝɨɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɦɟɫɟɰɚɧɚɟɞɧɚɛɨɥɧɢɰɚ
ɤɨɹɬɨ ɟ ɢɡɰɹɥɨ ɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɛɟɡɞɴɪɠɚɜɧɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɟ ©ɦɚɥɤɨ ɫɢɥɧɨ ɤɚɡɚɧɨª
Ɍɪɹɛɜɚɞɨɫɬɚɜɪɟɦɟɡɚɞɚɫɟ
ɩɨɤɚɱɚɬɩɪɢɯɨɞɢɬɟɢɩɚɰɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɴɬ©ɋɦɹɬɚɦɱɟɟɜɴɥɲɟɛɫɬɜɨ ɡɚ  ɦɟɫɟɰɚ ɧɹɤɨɣ
ɞɚ ɜɞɢɝɧɟ ɧɹɤɨɹ ɛɨɥɧɢɰɚ ɧɚ
ɤɪɚɤɚ ȼ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɹ ɫɥɭɱɚɣ
ɚɤɨ ɧɹɤɨɣ ɨɬ ɧɹɤɴɞɟ ɧɚɦɟɪɢ
 ɦɥɧɥɜ ± ɛɢ ɫɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨª
±ɤɚɡɚɨɳɟɬɨɣɈɰɟɧɤɚɬɚ±
ɥɢɛɟɲɟɥɢɋɚɦɨ
ɡɚɪɚɞɢɨɰɟɧɤɚɬɚɱɨɜɟɤɦɨɠɟ
ɞɚɧɚɩɢɲɟɠɚɥɛɚɉɨɧɟ
ɞɚɛɟɲɟª
Ⱦɪ Ʉɪɴɫɬɟɜ ɪɚɡɜɢ ɬɟɨɪɢɹɬɚ ɡɚ ɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɨɬɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɡɚɞɨɥɟɤɭɜɚɧɟɡɚ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɟɫɬɚɤɚɞɚɤɴɦ
ɇɟɜɪɨɥɨɝɢɱɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɤɨɢɬɨɢɡɢɫɤɜɚɬɩɨɜɟɱɟɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɄɨɦɢɫɢɹɬɚɩɨɢɡɛɨɪɚɧɚɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚ
ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚɦɤɦɟɬɴɬ
ɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚɩɨɹɫɧɢɱɟɄɨɦɢɫɢɹɬɚɫɢɟɢɡɩɴɥɧɢɥɚɡɚɞɚɱɚɬɚɡɚɪɚɞɢɤɨɹɬɨ
ɟ ɛɢɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɀɚɥɛɚ
ɦɨɠɟɞɚɩɭɫɤɚɫɚɦɨɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɤɨɣɬɨɟɤɥɚɫɢɪɚɧɞɚɭɱɚɫɬɜɚ
ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɚ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɟ
ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɱɟ ɧɹɦɚ ɢɡɥɴɱɟɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ± ©ɧɟ ɫɦɟ ɞɨɩɭɫɧɚɥɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɤɨɣɬɨɡɚ
ɫɴɠɚɥɟɧɢɟɛɟɲɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧª
ɉɨɇɚɪɟɞɛɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬɨɪɝɚɧɤɴɦɤɨɣɬɨɦɨɠɟɞɚ
ɫɟɨɬɩɪɚɜɢɠɚɥɛɚɟɈɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɈɬɬɚɦɧɚɬɚɬɴɤ
Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɢɡɞɚɜɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɫɥɟɞɤɨɧɤɭɪɫɚɚɜɦɟɫɟɱɟɧ
ɫɪɨɤ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢ
ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɢ ɬɨɣ ɞɚ ɜɡɟɦɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɚɤɜɨ ɫɥɟɞɜɚ ± ɞɚɥɢ ɫɟ
ɫɤɥɸɱɜɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɢɡɛɪɚɧɢɹ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɥɢɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚ
ɧɨɜɤɨɧɤɭɪɫ
Ⱦɚ ɫɟ ɜɴɪɧɟɦ ɨɬɧɨɜɨ ɤɴɦ
ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ɨɬ
ɞɪɄɪɴɫɬɸɄɪɴɫɬɟɜɇɚɩɨɦ-

ɧɢ ɝɢ ɤɦɟɬɴɬ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɮɚɤɬ ɩɨ ɮɚɤɬ
ɨɬ ɧɟɩɪɢɹɬɟɧ ɩɨ ɧɟɩɪɢɹɬɟɧ
©ȾɪɄɪɴɫɬɟɜɧɹɦɚɤɚɤɜɨɞɚ
ɤɪɢɟɦɱɟȼɚɲɟɬɨɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɤɚɬɨɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɛɨɥɧɢɰɚɬɚɛɟɲɟɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚ
ɦɨɟɬɨ©ɢɫɤɚɧɟªɞɚɧɚɩɭɫɧɟɬɟ
ɪɚɛɨɬɚ ɉɴɪɜɨ ɧɟ ȼɢ ɩɪɚɜɢ
ɱɟɫɬ ɤɚɬɨ ɥɟɤɚɪ ɪɚɛɨɬɟɳ ɜ
ɬɚɡɢ ɛɨɥɧɢɰɚ ɞɚ ɨɩɥɸɜɚɬɟ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹɣɤɚɤɴɜɬɨɳɟɞɚ
ɟɬɨɣ±ɦɨɠɟɞɚɟɧɚɣɧɟɤɚɞɴɪɧɢɹɬɧɨɜɦɨɦɟɧɬɚɬɨɣɹ
ɭɩɪɚɜɥɹɜɚ
ȼɬɨɪɨ±ɤɨɝɚɬɨɡɚɩɨɱɧɚɯɦɟ
ɞɚɪɚɛɨɬɢɦɫȼɚɫɧɢɟɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ  ɫɪɟɳɢ ɇɚ ɩɴɪɜɚɬɚ
ɫɪɟɳɚ ȼɢɟ ɦɢ ɩɨɤɚɡɚɯɬɟ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɧɚ ɛɨɥɧɢɰɚɬɚ ɜ
ɪɚɡɦɟɪɧɚɯɢɥɥɜȺɚɡ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɛɹɯɧɚɩɪɚɜɢɥ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ± ɧɟ ɡɧɚɦ ɞɚɥɢ
ɫɢ ɫɩɨɦɧɹɬɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɚ ɢ
ɩɨɤɚɤɴɜɧɚɱɢɧɢɡɥɹɡɚɯɬɟɨɬ
ɤɚɛɢɧɟɬɚɦɢ
ȼɬɨɪɢɹ ɩɴɬ ɞɨɣɞɨɯɬɟ ɩɪɢ
ɦɟɧ ɫ   ɯɢɥ ɥɜ ɬɪɟɬɢɹ
ɩɴɬ±ɫɯɢɥɥɜɢɧɚɤɪɚɹ
ɫɟɪɚɡɛɪɚɯɦɟɱɟɛɨɥɧɢɰɚɬɚɟ
ɫɞɟɮɢɰɢɬɯɢɥɥɜ
Ʉɨɝɚɬɨ ɜɨɞɢɯɦɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ

ɫ ȼɚɫ ȼɢɟ ɢɦɚɯɬɟ ɚɤɬɨɜɟ
ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ  ɯɢɥɥɜ ɇɟ
ɡɧɚɹɞɚɥɢɫɢɫɩɨɦɧɹɬɟɚɡɜɢ
ɡɚɞɚɞɨɯ ɜɴɩɪɨɫ ©Ʉɨɥɤɨ ɨɬ
ɬɟɡɢ ɚɤɬɨɜɟ ɫɟ ɨɛɠɚɥɜɚɬ"ª
ȼɢɟɤɚɡɚɯɬɟɧɢɬɨɟɞɢɧȻɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɞɪ Ʌɸɛɨɦɢɪ
Ȼɨɣɱɟɜɨɬɨɫɬɚɧɚɯɚɯɢɥ
ɥɜ Ʉɚɡɜɚɦ ɝɨ ɜ ɩɪɚɜ ɬɟɤɫɬ
Ɍɨɣ ɝɢ ɨɛɠɚɥɜɚ ɢ  ɯɢɥɥɜ
ɨɬɩɚɞɧɚɯɚɜɟɞɧɚɝɚ
Ɂɧɚɟɯɡɚɡɚɩɨɪɢɪɚɧɢɬɟɛɚɧɤɨɜɢɫɦɟɬɤɢɡɧɚɟɯɡɚɩɢɫɦɚɬɚ ɤɨɢɬɨ ©ɏɢɝɢɹª ȼɢ ɛɟɲɟ
ɢɡɩɪɚɬɢɥɚ ɢ ©ɋɨɮɚɪɦɚª ɢ
©Ɏɚɪɤɨɥª ɢ ɤɟɬɴɪɢɧɝɨɜɚɬɚ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɡɚɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɬɚɡɚɡɚɩɨɪɢɪɚɧɟɧɚɛɚɧɤɨɜɢɬɟɫɦɟɬɤɢȼɟɞɢɧɤɪɚɫɢɜɦɨɦɟɧɬȼɢɟɧɟɡɧɚɟɯɬɟɞɨɪɢɱɟ
ɢɦɚɬɟ ɬɚɤɢɜɚ ɩɢɫɦɚ ɫ ɤɨɢɬɨ
ɬɟɡɢɮɢɪɦɢȼɢɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɜɚɬɱɟɳɟɡɚɩɨɪɢɪɚɬɫɦɟɬɤɢɬɟ
ɧɚ ɛɨɥɧɢɰɚɬɚ ȿ ɛɚɧɤɨɜɢɬɟ
ɫɦɟɬɤɢɛɹɯɚɡɚɩɨɪɢɪɚɧɢ
ɉɨɦɧɢɬɟ ɧɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ
 ɝ ɤɚɬɨ ɦɟ ɢɡɜɢɤɚɯɚ ɜ
ɋɨɮɢɹ ɡɚ ɞɚ ɡɚɤɪɢɹ ɆȻȺɅ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɉɪɟɞɥɚɝɚɦɞɚɩɪɢɤɥɸɱɜɚɦɟɫɬɨɡɢɤɚɡɭɫɞɚɨɛɹɜɢɦɧɨɜɤɨɧɤɭɪɫɢɞɚɢɦɚɟɞɢɧ
ɫɟɪɢɨɡɟɧɭɩɪɚɜɢɬɟɥɤɨɣɬɨɞɚ
ɩɨɟɦɟɜɫɢɱɤɨɜɪɴɰɟɬɟɫɢª
ȼ ɤɪɚɣɧɚ ɫɦɟɬɤɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɫ ɝɥɚɫɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟɨɬȽȿɊȻȻɋɉɢ
Ʉɨɚɥɢɰɢɹ©ɁɚɪɚɡɜɢɬɟɧɚɈɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧª ɩɪɢɟ ɪɟɲɟɧɢɟɱɟɠɚɥɛɚɬɚɧɚɞɪɄɪɴɫɬɸ
Ʉɪɴɫɬɟɜ ɡɚ ɧɟɨɫɧɨɜɚɬɟɥɧɚ
ɉɪɨɬɢɜɢɜɴɡɞɴɪɠɚɥɢɫɟɛɹɯɚ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɧɚ
Ⱦɉɋ Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ ɦɟɫɬɧɢɹɬ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɩɪɟɤɪɚɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚɩɨɤɨɧɤɭɪɫɚɢɜɴɡɥɨɠɢɧɚ
Ʉɦɟɬɚɞɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɭɜɟɞɨɦɹɜɚɧɟɬɨɧɚɠɚɥɛɨɩɨɞɚɬɟɥɹɬɡɚ
ɪɟɲɟɧɢɹɬɚɦɭ

рез януари постъпилите на работа регистрирани
безработни от област Силистра са 247, със 126
повече в сравнение с декември м.г., съобщиха от
Дирекция „Регионална служба по заетостта“ /ДРСЗ/ в
Русе. Оттам допълниха, че Започналите работа безработни без квалификация са 99, с работническа професия
– 81, а специалистите със средно специално и висше
образование – 67. Повече от половината от устроените
на работа са жени, а младежите до 29 години – 45 души.
Заетост е осигурена на 37 продължително безработни,
както и на 9 безработни с намалена трудоспособност
от областта, допълват от дирекцията.
Общо обявените през декември свободни работни
места от работодатели на територията на област
Силистра са 559 души. Броят им е по-голям в сравнение
с декември, м.г., което се дължи предимно на стартирането в началото на годината на националната програма
”От социални помощи към осигуряване на заетост”,
обясняват експертите от трудовата борса.
През месеца и търсенето на работна сила на първичния пазар значително е нараснало – с 64 в сравнение с
декември. Заявените места в бюрата по труда са предимно от частния сектор. Заявени са общо 140 работни
места. В зависимост от икономическите дейности, наймного свободни работни места в бюрата по труда са
заявени от селското стопанство (26), преработващата
промишленост (21), търговията (18), административните и спомагателните дейности (15), хуманитарното
здравеопазване и социалната работа (4), хотелиерството и ресторантьорството, транспорта, държавното
управление (по 8) и др.
В края на януари в трите Бюра по труда – Силистра,
Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 9807.
Техният брой се е увеличил с 531 души в сравнение с края
на декември. Причината е затварянето на различните
програми и схеми за заетост, които работиха много
добре през м.г. и обичайното сезонно освобождаване на
хора, допълват от ДРСЗ. Като търсещи работа лица са
регистрирани и 145 заети, 57 пенсионери и 19 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на
база официално публикуваните данни от Агенцията по
заетостта за страната, е 21,5%, при 20,4% през предходния месец. За сравнение – равнището на безработица
средно за страната е 12,2 на сто.
По общини регистрираната безработица в абсолютен
брой и относителен дял има следния вид. Най-високо е
равнището на безработица в община Кайнарджа – 52,2%
/814 безработни лица/, следват общините Главиница
– 44,4% /1483/, Ситово – 34,2% /515/, Алфатар – 29,7%
/295/, Дулово – 27,5% /2659/, Тутракан – 21,2% /1107/, и
най-ниско в община Силистра – 12,6% /2934/.

Започна Великият пост

Седем седмици преди Великден, започна Великият или
Великденският пост.
Това е най-важният и най-продължителният от четирите постни периода през годината, който припомня за
четирийсетдневния пост на Исус Христос в пустинята в
пост и подготовка за своята жертва за човека, въвежда
в Страстната седмица и в най-светлия християнски
празник Възкресение Христово – Великден.
Идеята на поста е чрез лишаване на тялото, да се
смири душата. Великият пост е време за молитви и
покаяние. През Великият пост човекът скърби заради
своята греховност, станала причина за жертвата на
Иисус Христос. Човекът трябва да преосмисля поведението си и да се моли да му бъдат простени греховете,
за да се пречисти телом и духом.
Разрешава се да се яде риба само на Благовещение –
на 25-и март.
“ТГ”
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„Подвиг, безсмъртие, бъдеще“
П
од този надслов на
28 февруари премина Тържественият
концерт, посветен на Националния празник на България, който организира НЧ
„Н.Й.Вапцаров”.
Един различен концерт,
с нов замисъл и изпълнение, сценична постановка,
която ще се помни дълго
– категорична е тутраканската публика.
В концерта участие взеха талантливите самодейци на читалището от Танцова формация "Дунавска
младост", Група "Акустика",
Вокална група "Северина",
Детски оркестър, Школите по кавал, гайда и
акордеон.
Специално място в празничната програма беше
отредено на Детска формация "Български патриоти" и второкласниците
при СОУ "Христо Ботев" с
ръководител Румяна Статева, а появата на Мемориалната чета "Таньо
Войвода" с ръководител

Маргарита Димитрова
предизвика бурни аплодисменти и направи празника
още по-тържествен. Величественият декор - Шипка,
както и двете чети, които
взеха участие създадоха
наистина неописуема атмосфера.
„На излизане от залата
хора от публиката споделиха, че са плакали по
време на първата част,
когато се опитахме да
пресъздадем основни моменти от турското робство - синджир с робини,
отвеждане на дете-еничар,
Балканджи Йово и др.” –
коментира секретарят
на читалището Светлана
Петкова. – Тържествената
вечер започна с химна на
Република България. Обмисляхме и подготвяхме дълго,
това което трябваше да
се случи на сцената и в последните минути правихме

6 - 12.03.2014 г.
Отминаха два много български празника още в първите
дни на месец март. За нас – служители и самодейци на НЧ
„Н.Й.Вапцаров 1873“, празнично завърши и месец февруари. В навечерието на празника на самодееца подарихме
на тутраканската публика тържествен концерт-спектакъл
„Подвиг, безсмъртие, бъдеще“, посветен на Националния
празник на страната ни 3-ти март. Надяваме се да сме
докоснали онова патриотично чувство, което всеки истински българин таи в душата си!
Мемориалната чета „Таньо Войвода” с ръководител
Маргарита Димитрова взе изключително важно участие в
концертната програма. Поради техническа грешка, името
на Райновска не беше обявено сред ръководителите на
участниците в концертната програма, което отчитам като
сериозна грешка и поемам цялата отговорност за създалата се ситуация! Тази жена оказа изключително съдействие
и при организацията на събитието.
Г-жа Димитрова е изключително ерудирана и уважавана
от мен и екипът, с който работя личност и поради тази
причина държим да запазим добрите си лични и служебни
отношения с нея!
Поднасям извинения и съжаление за случилото се и
се надявам да останете наш приятел и партньор! Това е
важно за нас!
Благодарим на нашата публика, че и този празник посрещна с нас!
Очаквайте още интересни и вълнуващи мигове с нашите
самодейци!
Светлана ПЕТКОВА,
Секретар на НЧ „Н.Й.Вапцаров”

Концертът се осъщест- музей-Тутракан.
промени, за да постигнем ви и с любезното съдейСнимки: Петя ДИМИТРОнай-добрия резултат и ми- ствие на Исторически ВА, Теодора СТОЯНОВА
сля, че успяхме!”

След 22 години - отново „Добруджански кукери” в с. Варненци

Ʉɭɤɟɪɫɤɢɹɬɮɟɫɬɟɜɪɚɡɝɚɪɚɫɢ

ция - Силистра за наймалкия участник в проявата - Стоян Трифонов
- на 7,5 г. За групата от

Старо село - награда за
изява според традицията, а за Белица – награда
за "Бразая”.

Ʉɭɤɟɪɢɬɟɞɨɦɚɤɢɧɢɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

Йордан ГЕОРГИЕВ
Калина ГРЪНЧАРОВА
НЧ „Светлина” успя в
начинанието си да възроди отново общинския
събор „Добруджански кукери”. Прощъпулникът
е през 1984 г., второто
издание е през 1992 г.,
а третото, след 22-годишно прекъсване - на 1
март 2014 г.
В организацията на
събитието се включиха
още кметският наместник на селото Снежана

Маринова и Община Тутракан, в чийто календар
е празникът.
Председател на журито бе Йордан Филипов
от отдел "Култура" при
Община Силистра. Бяха
раздадени шест "специални награди": гостите
от Калипетрово спечелиха наградата за обреден танц, съседите им
от Айдемир - за обичай
и благословия; отделно
- Специална награда на
Областна администра-

Ʉɚɥɢɩɟɬɪɟɧɫɤɢɬɟɤɨɦɢɧɨɱɢɫɬɚɱɢ
ɱɟɪɧɟɯɚɡɚɡɞɪɚɜɟ

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚȻɪɚɡɚɹ
ɧɚɫȻɟɥɢɰɚ

Кукерската група на
домакините от Варненци
получи Специална награда за костюми и танц.
Седмица по-рано, фолклорният състав „Денизлерци” участва в Мега
- спектакъл на Арт академия на Международния
фестивал "Утринна звезда" в столицата София.
Не повече от 10 са кукерските групи в област
Силистра. Навръх Кукеровден своите селски из-

яви по места имаха освен
участниците в проявата
във Варненци, още в села
като Проф. Иширково,
Сребърна, Средище, Кайнарджа и др. Фестивали
се провеждат в Айдемир
– от 39 година насам, а
в Калипетрово и националният фестивал, също
провеждан в продължение на десетилетия,
като следващият е през
2015 година.
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България е една – за всички!
Калина ГРЪНЧАРОВА
имнът на България и
химнът на Добруджа,
българският трикольор,
венци и десетки родолюбци – такава бе картината на 3-ти март в
парк „Христо Ботев” в Тутракан.
В очакване на празничната заря,
под звуците на Градския духов
оркестър, почит пред падналите за свободата на страната ни
отдадоха опълченците от НД
„Традиция”, Мемориалната чета
„Таньо войвода”, блокове ученици от СОУ „Йордан Йовков” и
СОУ „Христо Ботев”.
3 март 1878 г. поставя началото на новата история на
България.
На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано се подписва
мирният договор между Русия
и Турция, а с него се създава и
регламентира държавата България. Факт, останал завинаги в

Х

световната история, независимо
от всички последвали трагически промени и превратности.
„Вече 136 години нашият народ посреща 3 март със същия

ентусиазъм и възторг, както през
1878 г. – припомни в словото си
кметът д-р Димитър Стефанов.
- Нека помним тази дата, нека я
пазим от чужди посегателства,

нека я съхраним в душите и
сърцата си. За да ни има, за да я
има България вечно! Да сведем
чела пред светлата памет на
най–свидните чеда на българския народ, отдали живота си
за неговата свобода и бъдеще.”
Тутраканци вземат активно
участие във военните действия
по време на руско-турската
война. Незабравими са имената
на Деню Манев, Димитър Теодоров, Димитър Ведеров, Стоян
Керемекчиев, Трифон Иванов,
Иван Иванов, Матей Костадинов
и още много други сражавали
се храбро с руските войски при
Стара Загора, Шейново и Шипка.
Техните имена заедно с тези на
други български герои прозвучаха по време на тържествената
проверка.
Венци и цветя бяха поднесени
пред паметниците на загиналите
във войните тутраканци и Христо

Ботев от името на Община Тутракан, Общинския съвет, ОбС на
ветераните, Исторически музей,
партии и граждани.
Със заря и изпълнения на

мажоретния състав при ОЦИД и
ТФ „Дунавска младост” при НЧ
„Н.Й.Вапцаров” приключи тържеството по повод националния
празник.

ɇɚɦɚɪɬɝɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɄɉȾɊɨɞɧɨɅɭɞɨɝɨɪɢɟ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɧɟɫɨɯɚɜɟɧɟɰɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɚɬɚɩɥɨɱɚ
ɧɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚɧɚɞɭɧɚɜɫɤɢɹɛɪɹɝɤɪɚɣ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨɫɟɥɨɉɨɠɚɪɟɜɨ

Празнично в Нова Черна
Радка ИВАНОВА
рез първите четири
дни на месец март
Кметството, Читалище „Васил Йорданов” и
Младежката група „Уралиябратолия” в Нова Черна

П

творчество. Поздравление
към тях поднесе Тодорка
Владимирова - председател
на читалищното настоятелство.
На 2-ри март младежката
група „Уралия-братолия”
организира огнена клада по

ɇɚɫɜɨɹɩɪɚɡɧɢɤɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɨɬɇɨɜɚɑɟɪɧɚɛɹɯɚɩɨɡɞɪɚɜɟ
ɧɢɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɌɨɞɨɪɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ

ɦɚɪɬȼɟɧɰɢɢɰɜɟɬɹɧɚ
ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬ

организираха различни културни прояви.
На първи март самодейците отбелязаха своя празник - Деня на любителското

ɍɪɚɥɢɹɹɹɹɹɹ

случай Сирни Заговезни. Въпреки дъждовното време, на
поляната сред огньовете
се събраха жители и гос-

ти на селото. Веселието
започна с хоро около огъня.
Смелчаци го прескачаха
за здраве. Всеки поиска и
даде прошка от/на своите
близки, а огънят, както е в
поверията, сигурно е прогонил злото от нашето село.
В деня на Националния
празник на страната 3-март, пред паметната
плоча се събраха жители и
гости, за да положат цветя
на загиналите за свободата
на България новочерненци.
Водеща на тържествената церемония беше студентката от СА "Димитър
Ценов” - Свищов - Нели
Василева.
Приветствено слово поднесе кмета на селото Нехат Юсмен.
В програмата участваха 6-годишният Пеньо
Пенев - с изпълнение на
стихотворението "Аз съм
българче", самодеецът Веселин Владимиров прочете
"Прощално писмо на Никола
Обретенов", а Цветелина
Георгиева изпълни песента
"Хубава си, моя горо".

От името на обществе- преки възрастта си баба
ността на Нова Черна, кме- Кръстинка и до днес плете
тът Нехат Юсмен и Цве- своите пъстри бебешки
танка Стоянова, служител терлички. Плела е на свов кметството, поднесоха ите деца, внуци, правнуци,
венец. Цветя поднесоха и а днес вече и на пра пра
останалите присъствалии внуци. Всички присъстващи
на тържествената цере- и се прекланят пред нейномония по повод Националния то творчество изработено
от ръцете й. Тя не можа
празник.
На 4-ти март
в читалищната
библиотека беше
открита изложба
„От златните ръце
на черненката”. В
нея са представени ръкоделия
от 92-годишната
Кръстинка Трифонова, Лютфие Ремзи – 26 г., Стоянка
Панайотова - 65 г.,
Меям Асан – 64 г.
Бенгюл Али – 32 г.,
Гергина Парпалова
– 6 г., Бахтенур
Ревд – 31 г., Ганка
Владимирова – 73
г., Гюлтен Сабин
– 35 г. Всяка една
от тях разказа за
ɉɪɚɡɧɢɱɧɨɇɚɡɞɪɚɜɟɡɚɛɴɞɟɳɢ
своето хоби. Въɭɫɩɟɯɢ

да дойде на изложбата, но
самодейци посетиха дома й
и връчиха награда и поздравителен адрес с пожелание
за здраве.
Следващата проява е на
21 март - представяне на
книгата „Сред снежната
пустош” с участието на
автора - Стоянка Павлова.
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ОБЩЕСТВО

Плюс / Минус

Лично и
не лично за
разделението...
Анастасия ЯКОВА,
гр. Тутракан
ɡɫɴɦɱɨɜɟɤɨɥɸɛɟɰɈɬɞɚɜɧɚɦɟɬɨɪɦɨɡɢɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɡɚɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɯɨɪɚɬɚȼɴɜɜɫɢɱɤɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ
ɞɴɪɠɚɜɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɢɲɟɱɟɩɪɚɜɚɬɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɢɡɚɤɨɧɢɬɟɫɟɨɬɧɚɫɹɬɡɚɜɫɢɱɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɟɯɧɢɹɬ ɩɨɥ ɟɬɧɢɱɟɫɤɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɢ
ɜɟɪɨɢɡɩɨɜɟɞɚɧɢɹ
ȼɫɢɱɤɢɠɢɜɟɟɦɧɚɦɚɣɤɚɬɚɡɟɦɹȻɴɥɝɚɪɢɹɜɫɢɱɤɢɢɦɚɦɟ
ɟɞɧɚɤɜɢɝɪɢɠɢɢɧɚɱɢɧɧɚɠɢɜɨɬɂɡɩɢɬɜɚɦɛɨɥɤɚɨɬɪɚɡɧɢɬɟ
ɪɟɱɢɢɧɚɩɢɫɚɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢɨɬɧɨɫɧɨɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚ
ɦɟɠɞɭɛɴɥɝɚɪɢɢɬɭɪɰɢȾɨɪɢɢɫɟɝɚɤɚɬɨɢɡɪɚɡɹɜɚɦɦɨɟɬɨ
ɦɧɟɧɢɟɫɟɱɭɜɫɬɜɚɦɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɨɤɚɬɨɫɩɨɦɟɧɚɜɚɦɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɟɬɧɨɫɢ
ɄɚɤɬɨɪɚɡɛɢɪɚɦȾɉɋȾɜɢɠɟɧɢɟɡɚɩɪɚɜɚɢɫɜɨɛɨɞɢɫɟ
ɛɨɪɢɡɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɩɪɚɜɚɢɫɜɨɛɨɞɢɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚɟɡɚ
ɜɫɢɱɤɢɡɚɤɨɧɢɬɟɫɚɡɚɜɫɢɱɤɢȺɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚɩɨɦɟɠɞɭɧɢ"
Ɋɚɛɨɬɢɦɡɚɟɞɧɨɞɟɰɚɬɚɧɢɭɱɚɬɡɚɟɞɧɨɛɢɡɧɟɫɢɫɩɨɞɟɥɹɦɟ
ɡɚɟɞɧɨɄɴɳɢɬɟɠɢɥɢɳɚɬɚɢɢɦɨɬɢɬɟɧɢɫɚɟɞɢɧɞɨɞɪɭɝ
Ʉɚɤɜɨɬɪɹɛɜɚɞɚɞɟɥɢɦ"ɇɟɞɨɭɦɹɜɚɦɂɦɚɦɬɨɥɤɨɜɚɩɪɢɹɬɟɥɢɫɴɦɢɲɥɟɧɢɰɢɫɴɫɟɞɢɢɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢɨɬɞɜɚɬɚɟɬɧɨɫɚ
Ƚɪɢɠɢɥɚɫɴɦɫɟɡɚɞɟɰɚɨɬɪɚɡɥɢɱɟɧɟɬɧɨɫɪɚɡɥɢɤɚɧɟɫɴɦ
ɩɪɚɜɢɥɚɂɧɟɫɴɦɡɚɛɟɥɹɡɚɥɚɧɹɤɨɢɨɬɞɜɟɬɟɫɬɪɚɧɢɞɚɫɚ
ɩɪɚɜɢɥɢɪɚɡɥɢɤɢɍɜɚɠɚɜɚɥɢɫɦɟɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟɢɩɪɚɡɧɢɰɢɬɟ
ɧɚɦɸɫɸɥɦɚɧɢɬɟɢɯɪɢɫɬɢɹɧɢɬɟɜɡɚɢɦɧɨȼɫɟɤɢɩɨɫɟɳɚɜɚ
ɫɜɨɢɬɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɯɪɚɦɨɜɟɩɨɠɟɥɚɧɢɟȼɫɟɤɢɢɦɚɞɨɫɬɴɩ
ɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɤɭɥɬɭɪɚɬɚɢɫɩɨɪɬɚ
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹ
Ɂɚɳɨ ɝɨɫɩɨɞɚ ɧɚɫɚɠɞɚɬɟ ɨɦɪɚɡɚ ɦɟɠɞɭ ɧɚɫ" ɂɦɚɦ
ɦɧɨɝɨɞɨɛɪɚɩɪɢɹɬɟɥɤɚɬɭɪɤɢɧɹɬɨɥɤɨɜɚɫɦɟɫɢɫɩɨɞɟɥɹɥɢ
ɩɨɦɚɝɚɥɢɫɦɟɫɢɩɨɞɟɥɹɥɢɫɦɟɪɚɞɨɫɬɢɢɬɪɟɜɨɝɢȿɞɢɧɞɟɧ
ɬɹɦɟɩɪɟɝɴɪɧɚɢɡɚɩɥɚɤɚ´ȺɡɧɟɫɴɦɜɢɧɨɜɧɚɱɟȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɟɛɢɥɚɝɨɞɢɧɢɩɨɞɬɭɪɫɤɨɪɨɛɫɬɜɨɚɡɬɟɨɛɢɱɚɦɢɧɟ
ɢɫɤɚɦɞɚɫɟɦɪɚɡɢɦ´ɋɟɝɚɬɹɪɚɛɨɬɢɜɱɭɠɛɢɧɚɢɜɫɟɩɨɜɬɚɪɹ´Ⱥɡɧɟɫɟɨɬɤɚɡɜɚɦɨɬɟɬɧɢɱɟɫɤɚɬɚɫɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ
ɧɨɧɚɜɫɹɤɴɞɟɤɚɡɜɚɦɱɟɫɴɦɛɴɥɝɚɪɤɚɢɫɟɝɨɪɞɟɹɫɬɨɜɚ"´
Ɇɧɨɝɨɱɟɫɬɨɫɛɨɥɤɚɫɟɩɢɬɚɦ´Ɂɚɳɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɩɚɪɬɢɹɧɚɟɬɧɢɱɟɫɤɚɨɫɧɨɜɚ"´Ɍɹɧɚɫɚɠɞɚɨɦɪɚɡɚɬɚ
ɢɧɚɫɢɥɚɬɥɚɫɤɚɯɨɪɚɬɚɤɴɦɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɇɟɤɚɜɫɟɤɢɪɚɜɧɨɩɪɚɜɟɧɝɪɚɠɞɚɧɢɧɞɚɱɥɟɧɭɜɚɜɩɚɪɬɢɹɢɥɢɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɤɴɞɟɬɨɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟɢɜɢɠɞɚɧɢɹɬɚɦɭɫɴɜɩɚɞɚɬɫɧɟɝɨɜɢɬɟ
Ɍɨɜɚɫɩɨɞɟɥɹɬɢɞɪɭɝɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɢɢɨɛɢɤɧɨɜɟɧɢɯɨɪɚ
ȾɚɩɨɝɥɟɞɧɟɦɜɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚɧɚɡɧɚɱɚɜɚɬɫɟɯɨɪɚɩɨɩɚɪɬɢɣɧɚɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢɞɥɴɠɧɨɫɬɢɄɚɞɴɪɧɢ
ɢɪɭɬɢɧɢɪɚɧɢɯɨɪɚɫɟɭɜɨɥɧɹɜɚɬɢɫɟɩɨɫɬɚɜɹɬɜɪɟɦɟɧɧɢɧɟ
ɫɟɫɴɨɛɪɚɡɹɜɚɬɫɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟɤɚɱɟɫɬɜɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɪɚɛɨɬɚɫɟɫɪɢɜɚɨɦɪɚɡɚɬɚɫɟɡɚɫɢɥɜɚɂɞɜɚɬɢɡɛɨɪɢ
ɫɦɟɧɹɬɫɟɢɩɚɤɨɦɪɚɡɚɄɨɣɩɟɱɟɥɢɨɬɬɨɜɚ"ɉɪɨɩɚɞɚɦɟ
ɜɫɟɩɨɧɚɞɨɥɭɢɩɨɧɚɞɨɥɭ
Ɉɛɢɤɧɨɜɟɧɢɬɟɯɨɪɚɝɨɜɢɠɞɚɬɢɨɬɟɞɢɧɢɹɟɬɧɨɫɢɨɬ
ɞɪɭɝɢɹɁɚɳɨɝɨɫɩɨɞɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɩɪɚɜɢɬɟɬɨɜɚ"Ɂɚɜɥɚɫɬ
ɡɚ ɩɚɪɢ" ȼɢɟ ɧɚɜɹɪɧɨ ɩɟɱɟɥɢɬɟ ɨɬ ɬɨɜɚ ɩɚɪɢ ɢɦɨɬɢ ɚ
ɜɫɢɱɤɢɝɨɜɨɪɢɬɟɱɟɪɚɛɨɬɢɬɟɡɚɛɥɚɝɨɬɨɧɚɧɚɪɨɞɚɏɨɪɚɬɚ
ɧɟɢɫɤɚɬɬɨɜɚɤɨɟɬɨɢɦɧɚɥɚɝɚɬɟɏɨɪɚɬɚɧɟɢɫɤɚɬɨɦɪɚɡɚ
ɢɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɂɡɪɚɡɹɜɚɦɧɟɫɚɦɨɦɨɟɦɧɟɧɢɟɧɨɢɧɚɩɪɢɹɬɟɥɢɨɬɞɜɚɬɚ
ɟɬɧɨɫɚɢɬɨɫɝɨɥɹɦɚȻɈɅɄȺɂɫɤɚɦɟɞɚɠɢɜɟɟɦɜɦɢɪɢɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɫɬɜɨɤɚɤɬɨɟɛɢɥɨɩɪɟɞɢɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨɧɚȾɉɋ

А

Едно интервю
с Васил Левски
- Какво беше вашето
желание и мотивация
да се жертвате за България?
- Единственото ми
желание бе да облекча
тежката съдба на родината ни и да предам вяра
и сили на моите братя и
сестри.
- Мислите ли, че българският народ е сплотен?
- Трябва да е сплотен.
Ако градим всичко заедно и с общи усилия,
постигаме целите си и
не робуваме на управниците си, а извоюваме
свободата си, тогава ще
бъдем сплотен народ със
знаме, на което ще пише
„Свята и чиста република”.
- Какви бяха последните
ви думи?
- Последните ми думи
бяха: „Боже, избави България!”
- Какво ви подтикна
да оставите близките
си и смирения живот на
монах?
- Копнежът за по-добър
живот и свободата на родината!
- Какво е мнението ви
за България днес?
- В днешно време България не представлява чистата и свята република, за
която се борих.
- Не съжалявате ли, че
не можахте да създадете
семейство?
- Копнежът за свобода
беше по-силен от желанието ми за личен живот. Ако
имах семейство и деца,
те също щяха да живеят в
робство.

което ще се състои на 22 март 2014 г. от 9:00
часа на адрес: гр. Главиница, ул. ”Раковска” №2, в
сградата на кооперацията

ДНЕВЕН РЕД

- Какво бихте казали
на днешните протестиращи?
- Бих им казал „дерзайте!”. Но по-скоро желая да
се обърна към управляващите.
- Какво ще кажете на
политиците?
- Бих ги посъветвала да
обединяват народа, а не
да го разединяват. Да не
забравят това, за което
ние сме се борили. На първо
място винаги трябва да е
народът, а не те с егоистичните си цели. Не затова
умряха толкова борци за
свобода!
Апостолът на свободата!
У нас възниква трепет:
пред делото му, пред живота му, пред смъртта му.
Васил Левски е име, което
ще остане завинаги в историята на България!
Ива-Мария МАРИНОВА,
Х а клас,
СОУ ”Христо Ботев”,
гр. Тутракан

1. Приемане на нови членове на кооперацията;
2. Освобождаване на членове на кооперацията;
3. Отчет на Управителния съвет за дейността на
кооперацията през 2013 година;
4. Отчет на Контролния съвет за дейността през
2013 година;
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата;
6. Освобождаване на Председателя на кооперацията;
7. Освобождаване на Управителния съвет;
8. Освобождаване на Контролния съвет;
9. Избор на Председател на кооперацията;
10. Избор на Управителен съвет;
11. Избор на Контролен съвет;
12. Определяне и утвърждаване размера на рентните плащания за предходната и настоящата стопанска година;
13. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за Кооперациите, събранието ще се проведе един
час по-късно независимо от броя на присъстващите.
От Управителният съвет

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"

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:

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

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

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Емил Ангелов Данев, собственик на
поземлен имот с идентификатор 73496.501.2357 от
Кадастрална карта на гр.Тутракан е издадена Заповед
№ РД-04-234/ 28.02.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на проект:
ПУП – План за регулация /ПР/ за поземлен имот с
идентификатор 73496.501.2357 от Кадастрална карта
на града , одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
год. на АГКК гр. София, в кв.89 от План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Управителният съвет на ЗК „ЛАЗУР-94”,
гр. Главиница, област Силистра
ви кани да присъствате на

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

№ 14/28.02.2014 год.

Покана

Годишното отчетно-изборно събрание,

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЯВЛЕНИЕ

6 - 12.03.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15/28.02.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на „Ситимат” ООД с представител Николай Илиев Димитров, собственик на поземлен имот
с идентификатор 73496.501.3699 от Кадастрална
карта на гр.Тутракан е издадена Заповед № РД-04235/ 28.02.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с
разрешение да възложи изработване на проект:
ПУП – План за регулация /ПР/ за поземлен имот с
идентификатор 73496.501.3699 от Кадастрална карта
на града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
год. на АГКК гр. София, в кв.51 от План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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.
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ХОБИ
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СМЯХ

Малки обяви

Едно негърче се боядисало бяло. Върнало се в къщи. Като го видяла
майка му, веднага скочила:
- Ти на бял ли ще ми се правиш? - дръпнала му един здрав пердах.
След малко баща му: - Ти на бял ли ми се правиш? - спукал го от бой.
Излезнало на улицата, там неговата банда, без да го пита и тя го
спукала от бой. Седнало негърчето на една пейка и си казало:
- Ей, от 15 мин. съм бял и вече мразя негрите!

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Три косъма за една глава са малко, но за една супа са много!
След сватбата младоженците сложили до леглото касичка и се разбрали, че всеки път като правят любов, мъжът ще оставя по пет лева.
След време отворили касичката, а мъжът учуден:
- Как така? Аз слагах само петачки, а тук има и десетачаки и двадесетачки...
- Ами, не всички са стиснати, като теб!
Един праща SMS на приятел: – Защо не вдигаш?
Отговор: - Забравил съм си телефона вкъщи.
SMS: Тате, преведи ми сто лева! Спешно!
Oтговор: One hundred leva.
Госпожата по география вдига Мария на картата и пита:
- Покажи ми къде е Америка!
Мария посочва: - Тук!
Госпожата: - Добре. А сега деца, кажете кой е открил Америка?
Деца в един глас: - Мария!
Съпругата: - Живея като Пепеляшка - мия, чистя, готвя...
Съпругът: - Ами нали ти казах - омъжиш ли за мен ще живееш като
в приказка!
- Бомба си маце! Как се казваш?
- Мина.
"Животът започва след петдесетте!" - каза той и си наля още петдесет грама...

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

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

Водач на сафари заеква. Повежда групата из джунглата и изведнъж
вижда хипопотам, готвещ се за атака. Ужасен, започва да вика:
- Хип… Хип… Хип…
- Ура! - дружно отговаря групата.

ТГ

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

Още един успех за Школата по
изобразително изкуство и керамика

ецата от школата
към НЧ „Христо Ботев
– 1901 г.” извоюваха
първа награда от Националния конкурс „Св. Трифон
Зарезан” в гр. Сунгурларе,
за което получиха красива
статуетка и грамота.
Конкурсът, чиято цел е да
съхранява и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан” се провежда за
единадесета поредна година.

Д

Той е посветен на традиционния празник на лозаря и
винаря – Трифон Зарезан, и
празника на град Сунгурларе
– 14 февруари. Тази проява
инициирана от НДД и ОДК
в Сунгурларе, организирана
от МОН, РИО-Бургас, под патронажа на кмета на община
Сунгурларе д-р Георги Кенов
е ярко доказателство за ангажираността на цялата общественост за запазване на

българския дух, съхраняване
на традициите и ценностите, които ще се пренесат в
бъдещите поколения.
Изложбата от детски рисунки бе подредена в Зимната градина на СОУ „Христо
Ботев”, гр. Сунгурларе. С
1897 рисунки (графика и живопис), скулптори и творби
на приложното изкуство
участваха деца от 28 региона от България. Около 70%

от детските творби са дело
на деца от ОДК, ДК, ЦРД,
НДД-София – т.е. от всички
обслужващи звена в системата на образованието от
цялата страна. Получените
творби бяха журирани в
четирите жанра - живопис,
графика, скулптора и приложно изкуство.
Победителите в националния
конкурс разпределени в три
възрастови групи бяха излъчени
от жури съставено от художници: председател – Сашо Казанджиев и членове - Снежана
Великова и Христо Крушков.
Наградите - специална
статуетка и медали, на
класиралите се на призови места бяха връчени от
гостите на тържеството.
Статуетката на децата
от Школата от Зафирово бе
връчена от кмета на Сунгурларе - Георги Кенов.
Комплексната 1-ва награда
бе извоювана от Преслав,
Галена, Даная, Ангел, Свилен,
Габриела, Селин, Богомил,
Сезин, Георги, Арзу, Тамер,
Айкут, Емре, Ердин и Мертин – участвали с рисунки
и скулптори посветени на
празника Трифон Зарезан.
Гостите и наградените
деца, бяха поздравени от
вокални групи към ОДК Сунгурларе.
Лорета СТАНЕВА,
Ръководител на Школата
Марияна ЛАЗАРОВА,
Библиотекар-секретар
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Спорт

Краси Костадинов победител в блиц-турнир по шах

чест на националния празник – 3 март,
шахматният клуб
„Трансмариска” проведе
шахтурнир.
Състезанието премина
под егидата на кмета на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов.
На първо място се класира Венцислав Мирчев, на
второ – Васил Симеонов, а
трети е Красимир Костадинов.
Турнирът премина много
оспорвано под съдийството
на Бехчет Патраклъ.
Напредък бележи постоянният участник от село
Белица – Георги Петров.
Неизменен участник в турнирите по шахмат организирани от тутраканския
шахклуб е и Фикрет Емин

В

от с. Бреница.
Целта на ръководството
на клуба е за в бъдеще да
се привлекат за участие и
учениците от общината.
През 2014 г. са предвидени много турнири, като целта им е да се популяризира
красивата шахматна игра.
След официалния турнир
се проведе блиц-турнир,
който беше спечелен по
един безапелационен начин
от световния и европейски
шампион по канадска борба
– Красимир Костадинов.
И двата турнира преминаха в дух на спортсменство и разбирателство.
Благодарим на кмета на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов за подсигурения награден фонд.
Георги ВАСИЛЕВ

От редакционната поща

Новочерненци са със свободолюбив дух
а 3 ти март, съвсем
импровизирано, се събрахме да отпразнуваме националния празник
на България на една улица
в село Нова Черна с патриотични песни.
В последствие се събраха много хора и дори отец
Стоян от новочерненската църква „Св. Св. Кирил и
Методий" дойде и отслужи
молебен за загиналите новочерненци във войната за
свободата на България.
„Началникът” на празника
бе Георги Иванов, който караше всеки новодошъл да целува
неговият меч или щик като се
закълне, че ще брани родината. А знамето „Свобода или
смърт” се вееше през цялото
време в центъра на уличката.
Това е българският дух без подготовка, без уговорки, просто така внезапно
отпразнувахме освобождението на България от
османско владичество.
Станислав СТЕФАНОВ,
с. Нова Черна

Н

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 март – Иванка ДОНЧЕВА, Кмет на с. Сокол, община
Главиница
10 март – Анка АНДРЕЕВА, Мед. сестра, „Спешна
помощ”-Тутракан
10 март – Маринка АНГЕЛОВА, ВГ „Северина”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
10 март – Айсун КОШУДЖУ, Ст.спец. Техник, Община
Главиница
10 март – Даниел СВИЛЕНОВ, 6 години, гр. Тутракан

10 март – Джеват ШАБАН, Кметски наместник, с.
Бащино, община Главиница
11 март – Борислав ПЕТКОВ, ТС „Борис Илиев”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
11 март – Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община
Тутракан
12 март – Жулвер РЕДЖЕБ, Ст. спец. „АФО”, Кметство Зебил, община Главиница

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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