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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 12

Година LII

27 март - 2 април 2014 г.

Цена 0.60 лв.

часовника с час
Кметът на Главиница Хюсеин Хамди с Местим
напред
номинация „Кмет на годината” от ТВ Европа
Преминаваме към
лятно часово време

Калина ГРЪНЧАРОВА
а най-много спечелени
проекти и подписани
договори, кметът на
община Главиница Хюсеин
Хамди е отличен с Годишна
номинация „Кмет на годината 2013” от предаването „Национален календар”
излъчвано по телевизия

З

„Европа”. Един добър повод,
читателите на в. „Тутракански глас” да научат
нещо повече за работното
ежедневие на кмета и администрацията в крайдунавската община.
- Над какви проекти работите сега, г-н Хамди?
- В момента текат про-

сяка година в неделя, през
последната седмица на
март, в 3:00 часа сутринта
местим часовника с един час напред. Тоест 3:00 става автоматично
4:00. Тази пролет смяната на времето се пада на 30 март (неделя).
Към зимно часово време минаваме през последната седмица
на октомври. Тогава точно в 4:00
часа сутринта сменяме часа с един
час назад.
Целта на тези промени са да

В

цедурите за избор на изпълнител за изграждане на
общинска пътна мрежа и
смяна на водопровод между
селата Дичево и Сокол, а в
края на месец март трябва
да има и решение на комисията.
Също така и процедурата за строителния надзор
тече в момента. В процес
на уточняване на количествено-стойностни сметки
сме имахме новости, добавени в процедурата за
изграждане на Спортен
център. Предполагам наймного до месец ще има и
решение за откриване на
процедура и избор на изпълнител. Забавиха се по
чисто процедурни и независещи от нас причини, но
в разговора, който водих
миналата седмица, Фонд
„Земеделие” няма да възпрепятства изпълнението
на проекта в срока, който е
предвиден по договора, подписан още 2012-та година.
Община Главиница има
проекти и в Националния
екодоверителен фонд – за
ремонт на 2-ри административен блок и ремонт
на ЦДГ „Иван Вазов” в с.
Зафирово, за подмяна на

може да се използва пълно светлата част от денонощието. Системата
е въведена в България през 1979
г. и е особено популярна в зоните
с умерен климат, където светлата
част на деня има големи колебания
през различните сезони.

Поетичен дует/дуел в
Красимир Костадинов, Сашо Андреев и „Абсурдни времена”
Димитрина Димитрова триумфираха на с Маргарита Петкова
и Добромир Банев
републиканското по канадска борба
на стр. 3

на стр. 4

на стр. 8
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ОБЩИНА

27.03-2.04.2014 г.

Днес - сесии на местните парламенти
НОВИНИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА СИЛИСТРА НАСРОЧИ
КОНСУЛТАЦИИ ЗА РИК
Областният управител на област Силистра Насуф Насуф, на основание Указ №54 на Президента на Република България, уведоми
централите на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП ДПС, ПП ГЕРБ, ПП
„АТАКА“, ПП НДСВ и КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, че на 28.03.2014
г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрацияСилистра ще се проведат консултации за състава на РИК за 20-ти
многомандатен избирателен район–Силистра. Консултациите ще
протекат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и
решенията на ЦИК.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТУТРАКАН - С ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 29 март обектите на Исторически музей започват да работят с
лятното работно време, т.е и в събота и неделя ще бъдат отворени
за посещение от 9 до 16 часа.
Очакваме Ви с Вашите близки и гости и през почивните дни,
канят от културната институция.
ИНТЕРАКТИВЕН УРОК
МКБППМН организира Интерактивен урок „STOP на училищния
тормоз” като превенция за противодействие на училищния тормоз
и насилие.
Участници ще бъдат ученици от 4 клас от училищата в община
Тутракан.
Урокът ще се проведе на 9 април от 15.30 часа в залата на Общински съвет –Тутракан
СДРУЖЕНИЕ „РОДЕН КРАЙ – СЕЛО ЗАФИРОВО ЩЕ ПРАЗНУВА
7-ГОДИШНИНАТА СИ
С концерт ще отбележи своята 7-годишнина от създаването си
Сдружение „Роден край – село Зафирово” на 29 март (събота).
В салона читалището с. Зафирово в празничния концерт ще се
включат Фолклорна група „Добруджанки” към СНЦ „Роден край
– село Зафирово”, Танцов състав към Клуб на пенсионера, гр.
Главиница, Фолклорна група и група за стари градски песни, гр. Главиница и Детски танцов състав за български и турски народни танци
„Универсал ритъм” към Читалище „Мехмед Джон” – с. Зарица.
Концертът ще започне в 13:00 часа.
„КЛАС НА ГОДИНАТА”
МКБППМН при Община Тутракан напомня, че остават само два
месеца до заявяване на участие в конкурса „КЛАС НА ГОДИНАТА”.
Целта на тази инициатива е да помогнем да бъдат сведени до
минимум неизвинените и безпричинните отсъствия, както и да
мотивираме учениците към екипност, толерантност и по-голяма
лична отговорност.
Критериите, по които ще бъде определен първенецът за тази
учебна година са:
- допуснати минимален брой неизвинени отсъствия;
- няма наложени наказания или допуснати противообществени
прояви;
- реализирани по идея на класа училищни изяви;
- други участия и дейности.
Предлагаме Ви, да бъде организиран вътрешен училищен кръг
и да излъчите клас, който ще се състезава за приза „Клас на годината”.
В надпреварата могат да участват желаещите от V до ХI клас.
Наградата е екскурзия до забележителна дестинация на България.
Ще бъдат раздадени и поощрителни награди.
Очакваме Вашите предложения до 30.05.2014 г. в сградата на
Община Тутракан, стая №9 - секретар МКБППМН.
Допълнителна информация на тел: 0893411092
КРИМИНАЛЕ
600 лева са откраднати от частен дом в село Сокол. Престъплението е извършено на 19 март. Образувано е досъдебно производство.
Двадесет и две кайсиеви фиданки са отнети противозаконно от
частна градина в землището на село Черногор. Престъплението е
извършено в периода 21-22 март. По случая работи РУП-Тутракан,
образувано е досъдебно производство.
Небрежна работа с открит огън е довела до пожарr в сухи треви
и ниска растителност на 24 март. Произшествията са станали край
Пожарево и Тутракан. Огнеборците са се справили с пожарите и са
предотвратили материални щети.
Спасен е и пчелин край Тутракан.

В Тутракан:

Общински съвет-Тутракан ще заседава на 27 март. Съветниците ще
разгледат отчет за изпълнение на Бюджет-2013, увеличаване общата
численост на персонала в Община Тутракан, размера на основната месечна работна заплата на кметовете на кметства през 2014 г., избиране
на регистриран одитор за заверка на годишен отчет на „МБАЛ- Тутракан”
ЕООД, откриване на допълнителни и промяна на част от съществуващите
автобусни спирки на територията на Тутракан, отчет за изпълнението
през 2013 г. на общинските План и програма за енергийната ефективност, откриване на процедура за разпределение и възлагане на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни
схеми от квотата на Община Тутракан, поради изтичане на договора със
сегашния превозвач.
14 от докладните записки са свързани с разпоредителни сделки с
общинска собственост.Редовното заседание ще започне в 14:00 часа.

В Главиница:

Редовно заседание на Общински съвет – Главиница
е свикано от неговия председател Сейфи Салим на 27
март от 14:00 часа.
Предварителният дневен ред включва четиринадесет
докладни записки от кмета на общината.
На вниманието на съветниците ще стоят Отчет на
бюджета на Общината за 2013 г., тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности на община Главиница,
годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД,
попълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и др.
Предстои и определяне на представител на Община
Главиница в Общо събрание на Асоциация по В и К – Силистра.

Годишно заседание на МКБППМН ТФ „Дунавска младост“ на финал
за приза Представителен ансамбъл
тново добри новини
и повод за радост и
гордост донесоха на
Тутракан самодейците от
най-голямата възрастова
група на ТФ „Дунавска
младост“ с ръководител
Елена Атанасова. Те се
класираха за финален етап
и се борят за приза Представителен ансамбъл за
представяне на България
на Международни фолклорни фестивали в чужбина
и педагози, психолози и юристи. на Национален Преглед на
Освен отчет за изминалата фолклорните Ансамбли на
година, бе приет и План за работа CIOFF България, информира
през 2014 г.
Зам.-кметът и председател на
комисията - Петя Василева-Князова благодари на всички за положените през изминалата година
усилия и пожела сили и търпение
а 29 март е „Часът
и за напред, за постигане на желана Земята”. На този
ните резултати в корекционно-възден за един час – от
питателната работа с малолетните
20.30 часа до 21.30 часа,
и непълнолетните.
“ТГ” в знак на съпричастност
с Глобалната инициатива
„Часът на Земята“, трябва
да спре осветлението в
частни домове и административни сгради.
„Часът на Земята“ е
една от най-мащабните
акции на WWF, която се
доходите на възрастните хора. провежда по целия свят от
Освен тези еднократни подкрепи 2007 г. насам. По време на
има и другr мерки", уточни Аде- „Часът на Земята“, хора
мов, цитиран от БТА. Той призна, от целия свят символично
че всички тези мерки няма как да изгасяват осветлението в
решат проблемите на българските домовете си за един час,
пенсионери, но при всички поло- а знакови сгради притъмжения са "крачка в правилната няват като по този начин
посока". Министър Хасан Адемов се отправя призив за поотрече изплащането на помощите устойчиво бъдеще.
В световен мащаб Чапреди Великден да са предизборен
ход. "Тази мерки ще бъдат тради- сът на Земята започва
ционни, независимо от това дали през 2007 г. През измиима избори или не. Финансовият налите години инициатиресурс ще бъде набавен от дър- вата се трансформира в
жавния бюджет и е в размер 57.7 глобално общество, чиято
цел е да покаже ангажимлн. лв.”
“ТГ” раността на хората към

О

естната комисия за борба
с противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните (МКБППМН )
проведе своето годишно пленарно заседание на 18 март в залата
на Община Тутракан.
В комисията за настоящата
година са включени представители на общинска администрация
отговарящи за образованието,
спорта и здравеопазването, представители на дирекция "Социално
подпомагане", на полицията, както

М

Пенсионерите вземат помощта
от 30 лева до 19 април

Изплащането й започва от 4 април
о Великден всички български пенсионери ще
получат еднократната
помощ от 30 лева. Това обяви
вчера министърът на социалната
политика Хасан Адемов. Изплащането на помощта ще започне
на 4 април. Идеята е средствата
да бъдат изплатени до 19 април.
„Волята на това правителство
е всеки Великден и всяка Коледа
да има традиционни добавки,
които да зарадват българските
пенсионери. Размерът на пенсиите категорично не задоволява
потребностите на възрастните
хора. Затова мерките, които предприемаме са с цел да попълним
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секретарят на читалище
„Н.Й.Вапцаров” - Светлана
Петкова.
CIOFF България е Национална секция към Международен съвет на организаторите на Фестивали
за Фолклор и традиционни
изкуства към ЮНЕСКО.
Постигнатият успех е в
резултат на таланта и
огромния труд на самодейците и техния хореограф.
„Пожелаваме им успех и
още покорени творчески
върхове!” – каза още Светлана Петкова.
“ТГ”

Часът на Земята!

Н

екологичните проблеми,
както и че промяната зависи от малките стъпки,
които всеки от нас прави
ежедневно. Така през 2013
г. в кампанията участваха
над 7000 града и общини в
повече от 150 страни по
целия свят.
По случай Часът на Земята през миналата година,
генералният секретар на
Обединените нации Бан
Ки-Муун каза: „Участваме,
ясно решени да предприемем действия срещу глобалното затопляне. Всеки
има своята роля, която
трябва да изиграе. Нужно
е правителствата да осигурят политическата воля,
бизнесът – да допринесе с
решения, а гражданското
общество и особено младите хора – да се мобилизират за глобални действия.
Нека заедно да изиграем
своята роля и да хвърлим
светлина върху разумните
решения за един по-зелен и
по-чист свят.“
“ТГ”
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ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№18/20.03.2014 год.

№19/20.03.2014 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
№20/25.03.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 19.03.2014 г. е издадена виза от главния
архитект на Община Тутракан за:
„Проект за пристроявания и нови складови сгради за разширение
и оборудване на птицеферма за проектиране и строителство на I, II,
III, IV и V етап”
Местонахождение: Стопански двор, Поземлен имот /ПИ/ № 050336
в землището на с.Шуменци, в местност ”Айвълъка”.
Визата е издадена на: АА ”Фарма” ЕООД – с управител Атанас
Димитров Атанасов
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 Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви
уведомяваме, чe на 19.03.2014 г. е издадена виза от главния архитект на
Община Тутракан за:
„За промяна предназначението на част от съществуващ гараж и пристройка
за обособяване на магазин за промишлени стоки”
Местонахождение: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496. 501. 951
от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008
г. на АГКК гр.София, УПИ III-951 в кв. 101 по План за улична регулация на
гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет
гр. Тутракан.
Административен адрес: гр. Тутракан, ул. „Белмекен” № 25
Визата е издадена на: Румен Радков Топалов
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 Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал.2 от
Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява,
че е издадена Заповед № РД-04-325/21.03.2014 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да се възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация /ПР/ за поземлени имоти /ПИ/ с
идентификатори 73496.501.3792, 73496.501.3793 и
73496.501.3794 по КККР на гр. Тутракан; в кв. 69 от
План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с
Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.
Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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РЕГИОН

27.03-2.04.2014 г.

е новият русенски
Кметът на Главиница Хюсеин Хамди с Наум
митрополит
номинация „Кмет на годината” от ТВ Европа
от стр. 1
уличното осветление в
населените места на територията на общината.
Подали сме също така
чрез Местната инициативна рибарска група (МИРГ)
заявление за ремонт на
читалището НЧ „Христо
Ботев-1940” в гр. Главиница. И там имаме уверения,
че ще бъде одобрено това,
което сме предложили.
До 10-ти април сме планирали да подадем заявление
чрез МИРГ за поставяне на
билбордове, пътни знаци,
за живо онлайн наблюдение с камери на блатото
на водните лилии в Малък
Преславец.
Също така очакваме решение и по друг проект
– за изграждането на пожароизвестителни кули по
Програмата за развитие на
селските райони. Там сме
с готовност с документите, като изчакването се
отнася до публикуване на
Наредба, по която да се кандидатства за тези мерки.
- Докъде стигна реализацията на транграничния
проект?
- Продължава работата
по проекта за училищата
между Община Главиница и
гр. Калараш по Програмата
за трансгранично сътрудничество. Вече имаме по-

ɉɨɩɨɤɚɧɚɧɚɤɦɟɬɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɝɨɫɬɭɜɚɯɚ
ɩɨɟɬɟɫɚɬɚɆɚɪɝɚɪɢɬɚɉɟɬɤɨɜɚɢȾɨɛɪɨɦɢɪȻɚɧɟɜ

дписан анекс към договора,
имаме междинни плащания,
в момента се изработват
носиите, спортните екипи за танцовия ансамбъл,
който е съставен от 5-те
училища на територията на
община Главиница. За футболния отбор също, който
ще бъде сформиран за мача
между Калараш и Главиница,
но конкретни дейности ще
има в началото на месец
юни.
Планираме, когато бъдат
ясни съответните наредби
по трансграничното сътрудничество, да продължим и първия проект, който
приключи миналата година
- за интерактивно обучение
за по-големите класове. Ми-

сля, че беше хубав проект.
Периодът е такъв, че все
още не са ясни, не са публикувани наредбите, по които
ще се работи по отделните
мерки, по отделните оперативни програми.
Като наблюдавам това,
което е основно при нас, по
което може да оползотворяваме средства - това е
по Програмата за развитие
на селските райони. Имаме
намерението да регистрираме Местна инициативна
група по селските райони,
но всичко това е само в
планиран процес.
- На мартенското заседание на Общинския съвет
ще се разглежда отчета
за изпълнение на бюджет

2013, а също и прогноза за
следващите три години.
Върху каква база стъпихте при изработването
на прогнозата?
- Прогнозата е на базата
на бюджета, който е за
2014-та година и от там
какви ще бъдат приходите и за какво ще бъдат
разпределени за местните
дейности.
- Те са предимно за
местни дейности, нали?
- Да - за издръжка, примерно, на детски градини.
Нашият, общински дял в
капиталовите разходи в поименния списък. Тази година
заложихме малко повечко
средства на инфраструктура, изграждане на улични
платна. Ще продължим,
живот и здраве, може би,
в това направление и следващата година като искам
да има такава комбинация
и да предоставяме малко
повечко социалност. Все
пак това е прогноза. Това е
законово изискване, хубаво
е наистина да се прогнозират, хубаво е да има една
визия чрез бюджета за
политика.
Б.а.: За развитието на
образованието, за тревожния ръст на безработицата
в община Главиница – разговорът с кмета Хюсеин Хамди продължава в следващия
брой на вестника.

Пламен СТОИЛОВ, Кмет на Русе, Председател на УС на АДО "Дунав”:

Променяме стратегията на работа на АДО „Дунав”

ɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɞɭɧɚɜɫɤɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɢÄȾɭɧɚɜ´ɩɪɨɜɟɞɟɡɚɫɟɞɚɧɢɟɤɨɟɬɨɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬ
ɛɟɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɧɨɨɬɤɦɟɬɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɑɥɟɧɨɜɟɧɚȺȾɈ³Ⱦɭɧɚɜ´ɫɚɨɛɳɨɨɛɳɢɧɢɩɨȾɭɧɚɜɫɤɨɬɨ
ɩɨɪɟɱɢɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹɚɩɪɚɜɨɧɚɱɥɟɧɫɬɜɨɜȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚɢɦɚɬ
ɜɫɢɱɤɢɨɛɳɢɧɢɫɢɡɥɚɡɧɚɪȾɭɧɚɜɤɚɤɬɨɢɬɟɯɧɢɬɟɫɴɫɟɞɧɢ
ɨɛɳɢɧɢ
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ ɛɟ ɜɨɞɟɧɨ ɨɬ ɧɟɝɨɜɢɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɉɥɚɦɟɧ
ɋɬɨɢɥɨɜɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɊɭɫɟɤɨɣɬɨɥɸɛɟɡɧɨɨɬɝɨɜɨɪɢɧɚ
ɜɴɩɪɨɫɢɬɟɧɚÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ´

У

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Намерихте ли решение на
всички въпроси, които разгледахте
с колегите си?
- Основно в дневния ред имахме
изясняване на някои въпроси,
свързани най-вече с позицията ни
по изпълняване проекти от асоциацията. Същевременно имахме
доста организационни въпроси в
предвид смяната на изпълнителния директор, новата структура,
нейния състав. Същевременно
обсъждахме и въпроси, свързани
с предстоящото Общо събрание на
асоциацията, знаете, че то се про-

вежда на 2 години. Но най-важното
беше да приемем структурата на
оперативния състав на асоциацията и да утвърдим трудовия договор
и длъжностната характеристика на
новия изпълнителен директор, за
да може той да влезе в изпълнение
на своите задължения.
- Кой е новият изпълнителен
директор?
- Това е Мария Цанкова, която
беше утвърдена още на предишното заседание на Управителния
съвет.
Разгледахме още оперативни въпроси, свързани както и с
използването на имуществото

на асоциацията, придобито по
проекти, както и партньорството
с основния „адрес”на асоциацията,
който е в гр. Белене. Това, което с
удоволствие мога да кажа е, че в
едно добро партньорство с Община Белене и най-вече с кмета, ние
ще получим, надявам се, с решение на Общинския съвет, нашето
искане ще бъде подкрепено да
получим едно или две помещения
безвъзмездно за ползване, без да
плащаме наем, срещу което ние ще
предоставим на Община Белене да
ползва безвъзмездно аудио техника и друго имущество, собственост
на Асоциацията, което на практика
е реализирано по европейски проекти, но в момента не е натоварено
и не се използва.
Нашата цел е в Белене да изградим един модерен учебен център
при по-ниски разходи за нас, тъй
като в момента имаме 2 помещения и плащаме сума някъде около
600 лв. на месец, което е нереално,
а те не се използват. Идеята ни е
това имущество да се ползва от
всички членове на Асоциацията
като в останалото време да е на
разположение на Община Белене,
да се ползва от тях и да бъде натоварено активно, тъй като самия
проект има период на устойчивост
от 5 години. Смятам, че всички
онези въпроси, които бяха от оперативен характер са решени, така
че вървим напред.
- Кой е следващият нов момент
в работата на АДО?
- Следващото ново е това, че
всъщност с новия екип в общи
линии променяме и стратегията на
работа. Идеята ни е от тук нататък
ангажираността по програми,
по европейските фондове и по
трансгранично сътрудничество да

бъдат така насочени, че да засягат
пряко по-голям процент от общините, а не да бъдат самоцелни и да
бъдат насочени само и единствено
за реализация на някакви проекти
и получаване на някакви заплати
от един екип. Голямата цел е да
мотивираме нашите членове, че си
струва да участват в тази асоциация, защото в новия програмен период, отчитайки категоричността
на Европейския съюз да реализира
Програмата Дунавска Стратегия,
ще има сериозно финансиране.
Сдружения от мащабите на Асоциацията са с много големи шансове
за получаване на по-голямо по
обем финансиране, което като
ефект след реализацията ще
засяга доста по-големи региони и
райони, отколкото една община.
Ще ни е необходимо време, но за
този двегодишен период, всъщност считам, че ние тотално ревизирахме и променихме дейността
на Асоциацията. Не казвам, че е
работила лошо, но самия факт,
че една голяма част от нашите
членове са резервирани относно
ползите от участието, е достатъчно
категоричен знак за това, че трябва
да се коригира дейността. И това е
смисълът. Смятам, че с избирането
на новия изпълнителен директор
на предишното заседание на управителния съвет, сега с уреждане
на трудовоправните отношения
и структурата на Асоциацията, с
категоризирането на задачите за
работа по европейските проекти
и програми, както и с идеята да
се привличат повече партньори,
включително и финансови, това
е един път, който ще даде стабилност на асоциацията и възможност
тя наистина да стига до всеки един
от членовете.

тобийският епископ Наум и
главен секретар на Светия
синод е новият Русенски
митрополит. Той беше избран от
Светия синод на 23 март т.г.
До избора на Русенския митрополит се стигна, след като досегашният
Неофит беше избран на 24 февруари
2013 г. за патриарх и Софийски
митрополит. Неофит също е избран
на тази дата преди 20 години за Русенски митрополит, когато отново се
е чествала Кръстопоклонна неделя.
Епископ Наум (Наум Андонов
Димитров) е роден на 19 октомври
1968 г. във Варна. В края на 1990 г.
е подстриган за монах от Браницкия
епископ Герасим и под духовното
старчество на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил, в
манастира "Св. ап. Петър и Павел" в

С

с. Златар, Шуменска духовна околия.
От 1 април 2004 г. е главен секретар на Светия синод и засега остава
такъв. Патриарх Неофит също е бил
главен секретар на Синода преди
да стане Русенски митрополит и е
останал на поста близо година след
поемането на Русенската епархия.
Проверка в комисията по досиетата показа, че досега епископ Наум не
е бил проверяван за принадлежност
към репресивния апарат на бившите
служби, тъй като законът не го
изисква.
Вярваме, че той ще оправдае нашите очаквания и ще бъде достоен
архипастор на всечестния клир, и
благоспасяемото паство, живеещи и
пребиваващи в диоцеза на Русенска
епархия, заяви в приветственото си
слово патриарх Неофит.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866/60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
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ɩɨɦɟɫɬɨɠɢɜɟɟɧɟ
ɇɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɟɡɚɩɥɚɬɢɥɢɝɨɞɢɲɧɚɬɚɬɚɤɫɚɡɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɧɚɤɭɱɟɨɬɥɜɳɟɫɟɧɚɥɚɝɚɬɝɥɨɛɢɜɪɚɡɦɟɪɨɬ
ɞɨɥɜɌɚɤɫɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɩɥɚɬɢɢɜɤɦɟɬɫɬɜɚɬɚɩɨ
ɦɟɫɬɨɠɢɜɟɟɧɟ
Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɭɱɟ ɫɟ ɫɴɛɢɪɚ ɨɬ
ɝɜɤɦɟɬɫɬɜɚɬɚɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɢɜɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ³Ɇɟɫɬɧɢɩɪɢɯɨɞɢ´
ɂɧɮɨɪɦɢɪɚɦɟ ȼɢ ɫɴɳɨ ɢ ɡɚ ɬɨɜɚ ɱɟ ɤɴɦ ɈȾȻɏ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɮɢɥɢɚɥɌɭɬɪɚɤɚɧɟɫɬɚɪɬɢɪɚɥɚɤɚɦɩɚɧɢɹɡɚɱɢɩɢɪɚɧɟɧɚɞɨɦɚɲɧɢɢɫɥɭɠɟɛɧɢɤɭɱɟɬɚɢɡɚɜɴɜɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɢɦɜɞɴɪɠɚɜɧɢɹɪɟɝɢɫɬɴɪɁɚɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɜɴɩɪɨɫɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɤɴɦ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɋɌȿɎȺɇɈȼ
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Сред снежната пустош…
Радка ИВАНОВА,
Библиотекар, НЧ "В. Йорданов”,
с. Нова Черна
а 21 март т.г в новочерненското читалище беше
представена книгата "Сред
снежната пустош" с участието на
автора - Стоянка Павлова.
Малка се оказа залата за тези,
които искаха да се срещнат с
писателката. Дойдоха Стефка
Станкова – директор на Дирекция
„Хуманитарни дейности” и Тодорка
Ангелова от Община Тутракан, Петър Бойчев - директор на Исторически музей и уредниците Екатерина
Тодорова, Даниела Иванова, както
и творците - Румяна Капинчева
и Иванка Морарова от Тутракан,
Тодор Делев - художник на книгата, Александър Недков – БНТ
Русе, Нехат Юсмен - кмет на Нова
Черна, Мария и Иван Акпунарлиеви
от родното село на авторката – с.
Стефан Караджа, близки на загиналите във войните новочерненци,
жители и гости на селото.
Този ден беше специален срещнахме се с миналото и си
спомнихме за онези смели българи, участвали в едно от най-сери-
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БНТ снима филм за Тутракан

Н

озните изпитания на Българската
армия в края на Втората световна
война и нейната Дравска операция,
проведена от 6 до 19 март 1945
г. на територията на Унгария. Изминаха десетилетия. Времето ни
отдалечава от онези исторически
събития. Преболяваха и раните на
близките. От тук започна техният
втори живот – в съзнанието на
поколенията. Надживели времето и
забравата, те станаха наш върховен
пример, наша мярка за етични и
патриотични стойности.
Чрез разказите си, авторката
Стоянка Павлова успя в днешно
време да направи героите, които
отдадоха живота си за Отечеството,
които загинаха в името на една

т 19 до 22 март т.
г., екип на БНТ-Русе
снима в Тутракан и
околностите туристическото предаване „Пътувай
с БНТ 2”.
Целта на екипа на предаването е да се представи
Тутракан като алтернативна туристическа дестинация през ранната пролет с всички възможности
за отдих и развлечение.
Екипът снима културно-историческите обекти Античен кастел „Трансмариска”,
Исторически музей, Етнографски музей „Дунавски

О

ɋɬɨɹɧɚɤɚɉȺȼɅɈȼȺ ɜɫɪɟɞɚɬɚ ɫɴɫɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ
ɩɪɟɫɴɡɞɚɥɢɪɚɡɤɚɡɚɌɪɢɧɚɞɟɫɟɬɢɹɬ

мечта – да видят своята България
свободна, така важни и значими за
всички нас.
Петър Бойчев представите факти
от събитията за участието на новочерненци в битките край Драва.
Самодейците Веселин Владимиров, Никола Петров, Георги Димитров, Пепа Христова, Разие Салим,
Цветелина Георгиева, Стефан
Димитров, Дельо Делев, Никола
Тодоров и отец Стоян пресъздадоха
фрагмент от разказа "Тринадесетият" написан в книгата.
Румяна Капинчева написа и
прочете стихотворение за героите
от книгата.
С решение на Община Тутракан
от протокол №1/-02.03 2010 г. за
осъществяване на проект „Истори-

ческата памет на българина - здрава основа на идните поколения”,
с основен изпълнител НЧ „Васил
Йорданов-1942 г.” бе изработена
паметна плоча за героите от Нова
Черна участвали във войните. Този
проект имаше огромно значение
за нас. Вече има и своето продължение с книга написана от нашата
Стоянка Павлова.
Авторката връчи поздравителни
адреси на на Община Тутракан,
Общински съвет, Борис Иванов и
художника Тодор Делев, които помогнаха книгата да бъде издадена.
За своя огромен творчески
труд Стефка Станкова и Тодорка
Владимирова, председател на
Читалището, връчиха на Стоянка
Павлова Поздравителни адреси от
името на РБ "Партений Павлович",
Силистра, близките на загиналите
и новочерненската общественост.
Много сълзи имаше в очите на
децата, внуците и близките на загиналите. Една вълнуваща среща с
писателката завърши с поднасяне
на венец и цветя пред паметната
плоча на загиналите новочерненци,
в знак на признателност към тези,
които жертваха себе си, за да оцелее българската нация, за да я има
българската държава, за свободата
на България.
Времето ни отдалечава от онези
исторически събития, разказани в

риболов и лодкостроне”,
Архитектурен комплекс
„Рибарска махала”, църква
„Свети Никола” и Мемориален комплекс „Военна
гробница-1916 г.”
В предаването е включено и природното богатство
на Тутракан – река Дунав
и Защитената местност
„Калимок – Бръшлен”.
Премиерата на предаването е на 6 април по БНТ 2
и БНТ Свят.
Даниела ИВАНОВА,
Уредник – ПР
Исторически музей

Едис и Илкер ще мерят
англоезични умения в
регионалния кръг на
„Spelling Bee”
книгата „Сред снежната пустош.”
Трудно е да се добави нещо ново
към образа на нашите герои, към
подвига на загиналите за свободата
и независимостта на България. Но
имаме потребност да се обръщаме
към историческата памет, защото
тя е мерило за това, което правим
днес. Повече от всякога са ни
необходими личности и идеи, устояли на времето, преминали отвъд
границите на страната, отправящи
предизвикателство за национален
дух и непреклонност в доказателства за идентичност и държавност.

21 март - Световен ден на поезията и гората
„Няма поет, който да не е възпял
гората, освен ония, които не са я
видели!”
Ламар
ъв връзка със Световния
ден на поезията и гората, в
библиотеката на СОУ „Христо Ботев” –Тутракан, съвместно с
учителите Румяна Статева и Даринка
Иванова, организирахме празник
„Веселба в гората” за малките и
трудолюбиви ученици от II б клас
„Пчелица”, наситен със забавни и
занимателни игри.
Момичетата и момчетата проследиха с интерес презентации и клипове, представящи красотата на гората
и нейните обитатели. Коментираха
как правилно трябва да постъпват,
за да опазят от замърсяване и унищожаване гората, водите, поляните,
птиците, цветята. Споделиха, че
гората е безценно богатство и затова
не трябва да палим огньове, за да я
опазим от пожари. Обясниха, че не
бива да плашим горските обитатели
и да късаме дъхавите цветя.
Лора и Бурчин с желание изпяха
песента „Хубава си, моя горо!” и бяха
бурно аплодирани от своите съученици. Второкласниците се справиха

В

блестящо с четене на непознат текст.
Емоционално и въодушевено предадоха със своя прочит настроението
на поетите, сътворили стихове за
гората и нейните обитатели. Запяха и
песента за царя на певците – славея.
Слушаха с удоволствие запис на
птичи песни в гората. Празникът продължи със забавни игри. Учениците,
разпределени в екипи, продължиха
да откриват бързо и акуратно разликите в горски картини, скритите
обитатели между дърветата, греш-

ките в рисунки за гората, загадките
в тях. Бързо се справиха и с трудната
кръстословица, посветена на гората
и нейните обитатели. Нарисуваха
дървета с характерните за различните
сезони техни особености. За кратко
време наредиха пъзелите, изобразяващи красотата на гората през
есента, зимата, пролетта и лятото.
Надпреварваха се кой по-бързо и
вярно ще отговори на народните
гатанки за гората, растенията, птиците и животните, които я обитават.

Доказаха, че се справят с лекота със
задачите, включващи четене на текст
с разбиране.
Времето течеше неусетно... Удоволствието от постигнатите резултати
беше взаимно – и за организатори, и
за ученици. Разделихме се с обещание, че ще продължим да работим по
актуалната за деня тема. С оцветени
от момичетата и момчетата пролетни
картини за гората, ще подредим и кът
в училищната библиотека.
За сведение на читателите - Световният ден на поезията се отбелязва
от 1999 г. по инициатива на ЮНЕСКО.
Целта на този ден е да популяризира
четенето, писането и публикуването
на поезия по света и както пише в
декларацията на ЮНЕСКО, "да даде
признание и сила на националните,
регионалните и интернационалните
организации за поезия".
„Световен ден на гората - отбелязва се от 1972 г. в деня на пролетното
равноденствие по инициатива на 23ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971),
подкрепена от Организацията на ООН
по прехрана и земеделие, за да се
защити флората и фауната на горите.”
Анка КОЗАРЕВА

етокласникът Едис Сюлейман е безспорният победител от СОУ „Васил Левски”
– Главиница в училищния кръг на
състезанието за англоговорящи
„Spelling Bee”. Негов подгласник е
седмокласникът Илкер Мюджелид.
Двете момчета, ученици на Рамадан Расим и на Илкнур Расим, показаха, че най-бързо и вярно умеят
да спелуват /да буквуват/ думи, което от своя страна им гарантира и
безупречен правопис на английски
език. Тези свои умения доказаха
в конкуренция с 26 участници от
различни класове, като успешно,
без нито една грешно произнесена
буква, преминаха до деветия кръг
на надпреварата.
Състезанието няма аналог в
обучението по български език. В
света се провежда от началото
на миналия век по правила изключително строго спазвани от
носителите на авторските права.
У нас се организира от Фондация
„Корпус за образование и развитие – КОРПлюс” с подкрепата на
Фондация „Америка за България”.
Тазгодишната инициатива е под
патронажа на Министерство на

П

образованието. Регионалният кръг
ще се проведе на 12 април в Русе, а
финалът ще е през лятото в София.
Състезателите спелуват, т.е.
произнасят различни думи буква
по буква. Ако участникът успее,
продължава в следващия кръг. Ако
спелуването е неуспешно – отпада.
Не се знае предварително през
колко кръга ще премине надпреварата. В нея имат право да участват
ученици до 14-годишна възраст,
които се подготвят при равни
условия – разполагат с помагала
за самоподготовка. Състезанието
е много емоционално, в САЩ се
излъчва по телевизията, а фактът,
че първенецът е само един, изисква
изключително съсредоточаване.
„Ръцете ми станаха като море!”,
сподели победителят Едис, чиито
успех разплака много амбициозни
момичета.
През настоящата година в СОУ
„В. Левски” състезанието премина
под ръководството на учителя по
английски език Рамадан Расим,
подпомогнат в журирането от
Красимира Парушева.
Мария СТЕФАНОВА
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Поетичен дует/дуел в „Абсурдни времена”
с Маргарита Петкова и Добромир Банев

ȼɈɛɪɟɞɟɧɞɨɦ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

Тя: Не знам защо се
хващаш за това не времената, ние сме
абсурдни.
Той: Говориш, сякаш
вече е било...
А аз ти казах, всичко
предстои ни!
Тя - поетеса, „Щастлива, лекомислена и слаба”, тръгнала по „Пътят
към Голгота” в „Абсурдни времена”...
Той - адвокат, едно
ново откритие...
Тя – Маргарита Петкова!

Той – Добромир Банев!
Една нова среща с
поезията за любовта из
под перото на двамата
автори събрана в първата им обща стихосбирка
„Абсурдни времена” бе
осъществена в Тутракан на 24 март.
В Обредения дом…
неслучайно… за любов
иде реч все пак!
Отколешният фен на
Тутракан Маргарита
Петкова бе във вихъра
си, надяваме се, че й
партньорът й ще се

ɋɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧ

връща отново тук. Още
повече, че стихове са
напълнили „Абсурдни времена 2” и читателите
вече ги чакат.
„Толкова искрящо беше!
Направо като шампанско! Благодарим на организаторите и най-вече
на зам.-кмета г-жа Петя
Василева! Обичам Тутракан и вече съм пуснала
молба за ПОЕТИЧЕСКО
убежище там” – написа Маргарита Петкова
във Фейсбук. Ах, този
Фейсбук! Да, да, там са

се родили „Абсурдни времена”, само за 13 дни…
Маргарита Петкова и
Добромир Банев гостуваха и в Главиница. Във
възрастта на любовта
бе голяма част от аудиторията там. Като
пропуснем представата
за лирическия герой,
младите хора се интересуваха и защо има
омраза след любовта,
а също възможно ли е
любовта да започне с
омраза… От двамата
поети те разбраха, че

за любовта няма определение, а любовта на
майката към детето е
безгранична.
„Страхотна среща!
Благодарни сме на кмета на Главиница г-н
Хамди и на зам.-кмета
г-жа Маркова, както и
на всички присъстващи!” – ни кима с благодарност от Фейсбук
Маргарита Петкова. А
Добромир Банев е съгласен с нея, лайкнал е
поста (в превод: харесал
е написаното).

Тя: Що кучета са лаяли по мен,
че ни едно не ми е вече
страшно.
Би ти завидил всеки
джентълмен пред мен не трепна и
не се уплаши.
Той: Обичам думата
апотеоз!
Апотеозни хули ни очакват.
Магьосници сме, но не
сме от Оз.
Различни сме, но всъщност сме еднакви!
Калина ГРЪНЧАРОВА

"Защо да остана в България?" Сесия на Младежкия парламент

Ɂɚɥɸɛɨɜɬɚɧɚɫɪɟɳɚ
ɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ɆɚɪɝɚɪɢɬɚɉɟɬɤɨɜɚɢȾɨɛɪɨɦɢɪȻɚɧɟɜɡɚɟɞɧɨɫɤɦɟɬɚɧɚ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɢɧɟɝɨɜɢɹɡɚɦɟɫɬɧɢɤȿɥɟɧɚɆɚɪɤɨɜɚ

Златен медал с лирата на Орфей
за малката певица Деница
еница Николова Петрова
ученичка от II-ри клас
на СОУ „Васил Левски”,
гр. Главиница и Пенка Стефанова Димитрова – музикален
ръководител, участваха в ХIV
Национален детски фолклорен
конкурс „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ” с
международно участие, който се
провежда ежегодно в гр. Стара
Загора.
Организатори на събитието
са Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче”
с председател Дочка Къшева,
Общината и със съдействието на
МОН, Министерство на културата, АМТИИ-Пловдив, Тракийско
дружество „Одринско епопея” и
Държавна опера в Стара Загора.
Конкурсът се провежда под
патронажа на кмета на община
Ст.Загора – Живко Тодоров.
Тази година участниците в тридневния конкурс бяха над 2000.
Основна цел на събитието е
изява на таланти, деца, ученици, студенти и преподаватели в
областта на българското народно-песенно, инструментално и
танцово изкуство, за запазване
и обогатяване на българската
национална култура.

Д

Деница Петрова беше наградена с грамота, Диплом-почетно
отличие и златен медал с лирата
на Орфей за индивидуални изпълнители.
Детето и нейният музикален ръководител представиха
песните:«Пелин, пелин» и «Чиракувала герджик Гергана».
Деница започва изявите през
2000 г., едва на 5 г. Талантът й
е забелязан от Пенка Димитрова – старши учител в ЦДГ «Св.
Св.Кирил и Методий», която и до
днес работи с нея като музикален
ръководител. Детето има много
награди – грамота и плакет
за първо място за най-малък
участник от Национален фолклорен конкурс за изпълнители
на народна музика - Певци и инструменталисти-Русе, грамота и
златна значка от Втори национален фестивал „Фолклорен извор
2012”, с. Царевец общ. Свищов
под патронажа на народната
певица Гуна Иванова, плакети и
грамоти от фолклорни изяви в с.
Ситово – III – събор „Песни и танци от Добруджа”, с.Иширково –
събор „Иширково пее и танцува”,
с. Малък Преславец – „Празник
на водната лилия”.

рад Гоце Делчев бе домакин
на XIV Национална пролетна
сесия на Българските Детски
и Младежки парламенти на тема
"Защо да остана в България!?",
която се проведе от 20 до 23 март.
Тутракан бе представен от председателя на Общински ученически
парламент – Даниел Терещенков.
Форумът бе открит от кмета на
общината - Владимир Москов.
Под надслов „България си струва” през първия ден участниците
в сесията се срещнаха с екипа на
сайта „Българска история”. Пред
тях бях представени младежката
организация "Национален младежки форум" и Международната
награда на херцога на Единбург.
Младите парламентаристи водиха дискусия "Да успееш в България”, в която се включиха още
предприемачите Евгени Лишев,
Венцислав Саботинов, фотографът
Мая Къркаличева и Теодора Зарева,
учител по инициативата "Заедно
в час".
Представители на неправителствената организация "Бъдеще
сега" запозна младите хора с ученето сред природата, след което
те участваха в дебат "А сега накъде"
по няколко теми: "ЗА или ПРОТИВ

Г

образованието в България", "ЗА
или ПРОТИВ професионалната
реализация в България", "ЗА или
ПРОТИВ отглеждането на децата
ми в България".
В края на сесията, парламентаристите приеха календар за
дейностите за 2014 г. и избраха
домакин на следващата XV-та национална пролетна сесия – гр. Варна.
"Непосредствено след сесията,
получихме покана за национална младежка среща от 28 до 30
март 2014 г. в Горна Оряховица.
Очакваме да се включим активно,
сподели впечатленията си Даниел
Терещенков. Сесията беше добре
организирана, а запознанството
с младежи и обмяната на опит с
тях биха помогнали за работа в
мрежа. Тези събития вдъхновяват,
зареждат с позитивна енергия и
хъс. Преминах обучение по дебати,
което е ключов елемент в работата
с млади хора. Специални благодарности отправям към кмета на
Общината – д-р Димитър Стефанов
и на г-жа Петя Василев - зам.-кмет
"Хуманитарни дейности". Благодарение на тях продължих да се уча
на започнатото през декември 2012
г" – заключава председателят на
ОУП-Тутракан - Даниел Терещенков
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ОБЩЕСТВО

Фирмите декларират приходи до 31 март
П

оследният срок за
подаване на декларациите за облагане с корпоративни
данъци изтича на 31
март 2014 г. Дължимият данък за довнасяне
се заплаща в същия
срок.
Заедно с годишните
декларации за облагане с корпоративни
данъци дружествата
са задължени да подават и годишни отчети
за дейността. Фирмите могат да избират

къде да подадат тези
годишни отчети. Възможностите са или по
електронен път в Националния статистически
институт (НСИ), задължително подписани с
електронен подпис, или
на хартиен носител в
офисите на НАП.
Обменът на информация става между двете
институции по служебен път. Така вместо
да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и

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

„Да изчистим България …”- национална кампания,
която тази година ще се проведе на 26-ти април
Уважаеми Съграждани,
Нека за пореден път заедно се включим в националната кампания
“Да изчистим България за един ден”! Тази година тя ще се проведе
на 26 – ти април /събота/.
“Да изчистим България …“ е не само кампания, а и кауза, която
ни стимулира и мотивира не само да се освободим от отпадъците,
с които сме затрупали живота си и природата около нас, а и да се
научим да живеем на “чисто”, не само за един ден, а по всяко време
и точно там, където се намираме. И също така необходимостта ни да
живеем заедно с природата и с околните, но не само на думи, а и в
реалния живот. Да създадем условия за чиста и пълноценна околна
среда, за откровена радост и добри взаимоотношения по между си.
Ние сме сънародници и трябва да бъдем единни!
Нека не замърсяваме природата, нека не ни отегчава това да отидем до кошчето за боклук и не изхвърляме отпадъците си навсякъде.
Чистотата започва от домовете ни, така както и душевната ни чистота
започва от самите нас. И не на последно място нека не забравяме,
че няма голямо или малко почистване, има само едно и единствено
почистване, а именно почистването от сърце, защото чистотата около
нас е огледало и на душевната ни чистота.
Заедно бихме могли да направим България по–хубава, мястото,
където живеем по–ведро и денят по-истински. Да пазим и обичаме
природата и да я съхраним такава, каквато трябва да бъде: чиста и
красива, защото ние не даваме природата като наследство на нашите
деца, а образно казано я вземаме назаем от тях. Ето, затова трябва
да я съхраним. Да бъдем достойни хора и се гордеем с красотата,
даровете и благата на родната ни природа. За да могат нашите деца,
а и следващите след тях да й се възхищават, затова ние – живеещите
днес обитатели на планетата трябва да я опазим и в тази връзка
да си припомним признанието на поета Иван Вазов в едно негово
стихотворение: “Сега съм у дома, в сърцето на Рила ...”. Ще можем
ли и ние като него да се почувстваме част от тази величествена
природа и да я съхраним за бъдещите поколения, предавайки им
любовта си чрез нея?
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

ЛОВНО - РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ” – ТУТРАКАН
гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 25, тел. 0866 6013

да попълват финансовите си данни в различни
формуляри, фирмите могат да го направят или
в НАП, или в НСИ. Това
спестява време и средства на дружествата.
Декларация се подава и от дружествата,
които не са осъществявали дейност през
2013 година. Те подават
специална декларация –
образец 1010а и не са
задължени да подават
годишен отчет за дейността.

Годишните данъчни
декларации на юридическите лица се подават
по електронен път, на
гише или чрез пощенски оператор. Данъчно
задължено лице, което
подаде годишна данъчна
декларация и годишен
финансов отчет до 31
март 2014 година по
електронен път и внесе
корпоративния данък в
същия срок, ползва отстъпка 1% от дължимия
годишен данък, но не
повече от 1000 лв.

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

Уважаеми Съграждани,
С цел предотвратяване на запалването и опазване
от изгаряне на контейнерите за смесени битови
отпадъци в общината, както и на тези за разделно
събиране на отпадъци от опаковки в града, Ви приканваме да спазвате разпоредбите на чл. 29, ал. 1 и
ал. 4 от Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан,
които гласят:
- “Забранява се изхвърлянето в съдовете за смет
на пожароопасни, избухливи и опасни
вещества, твърди и обемни предмети, строителни
отпадъци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини.”;
- “Забранява се запалването на сметта в съдовете
за смет и площадките.”.
При неспазване на горе - посочените разпоредби и
установяване на нарушителите се налагат административни наказания – глоби съгласно Наредба № 1
на Общински съвет – Тутракан.
Благодарим ви за разбирането!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

Управителния съвет на Ловно - рибарско дружество
“Сокол”, гр.Тутракан, съгласно чл. 25 ал.3 от Устава
на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква Общо отчетно
събрание на сдружението на 25.04.2014 г. от 17.30
часа в залата на Общинския съвет на гр. Тутракан.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане отчет за дейността на сдружението
за 2013 г.
2. Приемане отчет за дейността на Контролния
съвет за 2013 г.
3. Изменение и допълнение на Устава.
4. Приемане основни насоки и програма за дейността на сдружението за 2014 г.
5. Приемане бюджет за 2014 г.
6. Вземане решение за размера на членския внос встъпителен, редовен и намален на членовете ловци
и санкция за закъснелите.
7. Вземане решение за размера на членския внос
- встъпителен, редовен и намален на членовете
риболовци.
8. Разглеждане постъпила молба от Симеон Рачев
за наложеното му от УС наказание.
Председател:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

Годишното отчетно-изборно събрание,
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
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

1 - 5 май 2014 г.

Екскурзия
Тутракан - Будапеща - Виена
Програма

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:

ПОКАНА

27.03-2.04.2014 г.

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.

ɢɦɚɪɚɡɦɟɫɬɜɚɧɟɜɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɜɢɞɟɧɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɜɱɇɨɳɟɧɩɪɟɯɨɞ
ɪɢɞɟɧɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟɜɴɜȼɢɟɧɚɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥ
+DUU\V+RPH
ɋɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɢɥɢɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɉɪɚɬɟɪɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢ ɞɟɧ  Ɂɚɤɭɫɤɚ ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɉɚɧɨɪɚɦɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚ ɩɨ Ɋɢɧɝɳɪɚɫɟ ɉɟɲɟɯɨɞɧɚ ɨɛɢɤɨɥɤɚ ɫ ɦɟɫɬɟɧ
ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɜ ɫɬɚɪɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ȼɢɟɧɚ ɉɥɨɳɚɞ ÄɆɚɪɢɹ Ɍɟɪɟɡɢɹ´ ɡɢɦɧɚɬɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹ ɧɚ
ɏɚɛɫɛɭɪɝɫɤɚɬɚɞɢɧɚɫɬɢɹÄɏɨɮɛɭɪɝ³ɤɚɬɟɞɪɚɥɚɬɚÄɋɜɟɬɢ
ɋɬɟɮɚɧ´ɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢ ɞɟɧ  Ɂɚɤɭɫɤɚɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɡɚ
Ȼɭɞɚɩɟɳɚɨɤɨɥɨɨɛɹɞ
ɉɚɧɨɪɚɦɧɚɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚȻɭɞɚɩɟɳɚɫɦɟɫɬɟɧɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥ1$3 ɜȻɭɞɚɩɟɳɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢ ɞɟɧ  Ɂɚɤɭɫɤɚ ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɡɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɐȿɇȺɥɜ
ɐɟɧɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɫɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧɚɜɬɨɛɭɫɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚɩɴɬɧɢɬɚɤɫɢɢɩɚɪɤɢɧɝɢ
  ɧɨɳɭɜɤɢ ɫɴɫ ɡɚɤɭɫɤɚ ɜ ɯɨɬɟɥ   ɜɴɜ ȼɢɟɧɚ
ɧɨɳɭɜɤɚɫɴɫɡɚɤɭɫɤɚɜɯɨɬɟɥ ɜȻɭɞɚɩɟɳɚɩɟɪɢɮɟɪɧɨɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
ɉɚɧɨɪɚɦɧɢɨɛɢɤɨɥɤɢɧɚȻɭɞɚɩɟɳɚɢȼɢɟɧɚɫɦɟɫɬɟɧ
ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤ
ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪɧɚȼɢɟɧɚ
ɫɦɟɫɬɟɧɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɐɟɧɚɬɚɧɟɜɤɥɸɱɜɚ
- Входните такси за музеи и други туристически обекти
- Разходка с корабче по река Дунав /Будапеща/ – 15 EUR
- Посещение на двореца Шьонбрун – 20 EUR с екскурзовод на
български език
- Посещение на двореца Хофбург /съкровищницата/ с включена
входна такса и екскурзовод на български език – 20 EUR
- Посещение на увеселителния парк „Пратер“ /при подходящо
време/ с включен транспорт и входна такса за качване на Виенското
колело – 12 EUR
- Екскурзия „Нощна Виена” (обиколка по Ринга, панорамна гледка
от хълма Каленберг, 1 чаша вино + 1 порция виенски шницел с гарнитура или друго типично ястие – цена 28 EUR на човек – организира
се на място, във Виена, при минимум 20 участника
Допълнителните екскурзии и мероприятия се заявяват в офиса
на туроператора най-късно при доплащане на екскурзията.
ɉɴɥɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚZZZVDOYLQLDHX
ɋɩɪɚɜɤɢɢɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚ
ɬɟɥ*60ɢ˫
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ХОБИ
СМЯХ

- Мисля да ти направя аншлус!
- Това пък какво означава?
- Ще дойда у вас да живея с жена ти!
- Ама нали и аз живея там?!?
- На теб ще ти осигурим безопасен коридор...
Гид по време на туристическа обиколка в Скопие:
- Внимание, това е фонтан от 17 -ти век, а зад него се строи храм,
който ще е от 8 век...
Една блондинка стои с наведена глава над печката. Приятелката й я
пита: - Муцкa, защо стоиш така?
А русокоска отговаря: - Защото учителят ми каза да си опичам акъла!
Какво правят младоженците през първата брачна нощ?
- Единият брои парите, а другият качва снимки от сватбата във
Facebook.
Две мутри си говорят:
- Леле, брато, страшен хотел отворили в центъра, бе! Отиваш - вечерята без пари, спането без пари и сутринта, като се събудиш - 100
долара под възглавницата.
- Да бе! Ти кога ходи да го видиш?
- Не аз, бе! Жената вчера ходила.
Няколко полицаи се събират в кръчмата да ударят по една бира и по
едно време идва техен колега, изтупан със страшно баровски костюм.
- Бре, откъде го взе! Откъде имаш пари за такива дрехи!
- Не съм го купил, подарък ми е.
- И кой ти е подарил такова нещо?
- Жена ми. Прибирам се вчера, тя ме чака гола в леглото, а костюмът
стои проснат на стола в спалнята...
В софийски клуб двама цигулари пребили двама боксьори. Какво е
това? Подем на българската култура или упадък на българския спорт?
- Мамо, ти имаше ли мечта като дете?
- Да, Иванчо.
- А къде е тя?
- Ходи след мене и задава досадни въпроси!
- Иване, ако убия извънземен, ще ме затворят ли?
- Аха, директно в психиатрията!

Малки обяви

ТГ

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

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

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

27.03-2.04.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Красимир Костадинов, Сашо Андреев и
Димитрина Димитрова триумфираха на
републиканското по канадска борба
Т
рима тутраканци завоюваха златните медали и шампионските
титли в своите категории
по време на републиканското първенство по канадска
борба, което се проведе на
22 и 23 март т.г в Созопол.

категория.
Световният и европейски
шампион за юноши Сашо
Андреев триумфира при
младежите до 18 години в
категория до 80 кг, а след
това грабна и златото
в категория до 75 кг при

27.03-2.04.2014 г.

НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1873", гр. Тутракан
и
ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ "БОРИС ИЛИЕВ"
Ви канят на премиера
на комедията

"ГОЛЯМОТО ВЛИЗАНЕ“
В ролите:
ТИНКА - Теодора СТОЯНОВА
КМЕТА – Петьо СТОЙЧЕВ
ДОКТОРА – Ганчо АНДРЕЕВ
ДАСКАЛА – Борислав ПЕТКОВ
МИТЬО – Кристиян ЯКИМОВ
МАРИЙКА – Дияна ГОГОВА
НАБЛЮДАТЕЛА – Станислав ЙОРДАНОВ
На 1 април 2014 г. (вторник) от 18:00 часа
в салона на читалището
Вход: 3,00 лв.
За пенсионери и ученици: 2,00 лв.

Заповядайте!

Невероятни емоции донесе надпреварата и на
двете ръце.
Световният и европейски шампион при мъжете
Красимир Костадинов не
остави шанс за никого в
категория 100 кг на лява и
дясна ръка, победи претендентите и в абсолютната

мъжете, като на финала
победи вицешампиона от
миналата година Димитър
Юлев. Победите са и на
двете ръце.
Димитрина Димитрова
също спечели шампионска
титла на лява и дясна ръка
в категория над 60 кг.
Още четири тутракански

момчета се представиха
отлично в тазгодишния
държавен шампионат. При
юношите в категория до 70
кг, на дясна ръка, на второ
място е Божидар Симеонов.
Бронз той спечели в същата категория на лява ръка.
Пламен Иванов участва в
състезанията при юношите
и мъжете. При юношите,
в категория над 90 кг, на
дясна ръка, той е вицешампион, а при мъжете в категория до 100 кг – трети.

Светослав Калчев е бронзов медалист на двете
ръце при мъжете в категория до 75 кг, а Димитър
Димитров в категория над
90 кг при юношите на лява
ръка завоюва трето място.
В тазгодишното издание
на републиканския шампионат участваха над 200
състезатели от 33 клуба.
Тутраканските момчета и
Д. Димитрова се състезават втора година за благоевградския клуб „Спартак”.

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"
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 март – Д-р Димитър СТАНКОВ, Стоматолог, гр. ЦДГ „Славянка”, гр. Тутракан
31 март – Радка ГЕОРГИЕВА, ФТС „Детелини”, НЧ
Тутракан
29 март – Анка АТАНАСОВА, Директор на ОУ „Отец „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
1 април – Гинка КАРАСТОЯНОВА, Застраховател, гр.
Паисий”, с. Стефан Караджа, община Главиница
30 март – Мариан ГАНЕВ, Предприемач, гр. Тутракан Тутракан
1 април – Тодорка ДИМИТРОВА, Община Тутракан
31 март – Димитрина ПАНАЙОТОВА, Директор на

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

