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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 14

Година LII

10 - 16 април 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Новоизбраният Русенски митрополит Наум
ще отслужи литургия в Тутракан
егово Високопреосвещенство
Наум, новоизбраният Митрополит
Русенски, ще отслужи
Празнична Божествена
Света Литургия в храм
"Св. Николай" в Тутракан
на Лазаровден - 12 април
(събота) от 9:00 ч.
Подобно на предшественика си - Неофит, сега Патриарх
Български, първото
свещенослужение извън
центъра на митрополията, Н.В.Пр. Наум ще
извърши в Тутракан.
На 5 април т.г. митрополит Наум пое ръководството на русенска
на стр. 4
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Ремонтът на тутраканските улици предстои
В
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъпреки малкото снеговалежи през изминалата зима, в Тутракан и населените места
в общината има разрушена
пътна структура с много
отворени дупки. Освен
остарялото асфалтиране,
причина за дупките е и
солта, която се хвърля

заради заледяванията –
тя разяжда асфалтовата
настилка.
„Именно затова в капиталовите разходи за тази
година сме предвидили за
града 80 000 лв. за ремонт
на улици и ново асфалтиране и за селата 40 000 лв.
също за ремонт на улици и
за асфалтиране, каза кме-

"Обществен
дарителски фонд-Тутракан"
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Благодарим Ви!

тът д-р Димитър Стефанов в отговор на въпроса
дали са предвидени средства за ремонти. - Пуснали
сме вече обществената
поръчка. Надяваме се до
края на м. април да имаме
избран изпълнител, за да
започне съществената
работа.”
на стр. 2

Правно-счетоводна кантора "Вилиана”
Счетоводни услуги и данъчни
консултации – коректност и качество
на разумни цени!

Адвокат Величка ЦВЕТАНОВА
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №26
Тел.: 0895 673 776 и 0888 703 921

Траурна агенция „Аполон-91”, гр. Кубрат
Отвори офис в Тутракан на
ул. „Трансмариска”№22
Предлага всичко за тъжния помен, паметници
и поставянето им, специализиран транспорт за
страната и чужбина.
За информация:0894 630 986 и 0878 966 907
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По проект "ТРАНСМАРИСКА - древното начало на Тутракан”:

НОВИНИ
ДЕЦА ЧЕТАТ В ЕФИРА НА БНР
12-годишната читателка на библиотеката в с. Нова
Черна Димена Станчева участва в конкурса на програма „Хоризонт” на Българското национално радио
"Деца четат в ефира на БНР".
За своето представяне тя бе избрала стихотворението на Младен Исаев "Високи сини планини", а
почитателите на националното радио я чуха на 5
април сутринта.
С НОВ ПРОЕКТ ЩЕ КАНДИДАТСТВА
ЧИТАЛИЩЕТО В С. СТАРО СЕЛО

Учредително събрание за създаване на мрежа
за управление на туристически атракции
К
ато бенефициент
по Договор за безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна
програма «Регионално развитие» и във връзка с
изпълнението на проект
„ТРАНСМАРИСКА–древното
начало на Тутракан”, общинската администрация
организира на 23 април
т.г., от 13:00 ч. в залата
на Общинския съвет провеждането на учредително събрание за създаване
на мрежа от заинтересова-

ни лица за управлението на
маркетинга на създадените
по проекта туристически
атракции.
Туристическите атракции са три - Възстановена
част от Северна крепостна стена в античен
кастел Трансмариска, Художествено-архитектурна
асамблирана система „Звук
и светлина“ за осветление
и озвучаване на сгради и
паметници в гр. Тутракан
и Архитектурен комплекс
„Рибарска махала“, където

са възстановени пет къщи
с определено предназначение.
Сформираната мрежа от
заинтересовани лица ще
има задължението да предприеме конкретни стъпки
за максимално добрата
организация на маркетинга
на създадените туристически атракции с цел постигане на устойчивост на
резултатите от проекта
и привличане на потенциалните посетители. Те ще
определят индикаторите

за наблюдение и оценка на
пазарната реализация на
туристическите атракции
и периодично ще внасят
препоръки и предложения
за повишаване ефективността на туристическия
продукт.
Възможност за участие
в Учредителното събрание
имат всички интересуващи
се представители на местния бизнес, занаяти, неправителствени организации,
културни институции.
“ТГ”

Ремонтът на тутраканските улици предстои
от стр. 1 е предвидено и поставяне
на нова вертикална маркировка - пътни знаци. От общинската администрация
са установили, че на доста
места знаците са изчезнали и са останали само
тръбите. По този повод

Веднага след ремонтните
дейности е предвидено да
се освежи пътната маркировка в града, която също
не е в добро състояние.
В капиталовите разходи
„С песни и танци на Лазарца и Великден в с. Старо
село” се нарича проектът, който подготвят в НЧ
„Възраждане” в с. Старо село. С него те ще кандидатстват по програмата на Министерство на културата
„Живи човешки съкровища-2014 г.”
В дейностите по проекта са залегнали представяне
на обичая „Лазарца” (Лазаруване), който продължава и
на втория ден на Великден с „Пращанка” и великденски
хора, поясни библиотекарката Анелия Ангелова.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в сухи треви, листна маса и храсти е бил
гасен на 3 април. Произшествието е станало в гробищен парк в гр. Тутракан. Причините са небрежност
при боравене с огън. Няма нанесени материални щети.
На 4 април по пътя между селата Зафирово и Сокол
е възникнал пътен инцидент между трактор с прикачен
инвентар и лек автомобил, вследствие на което водачът на лекия автомобил е с множество наранявания.
Причините се изясняват.
Три пожара в сухи треви, листна маса и храсти са
били гасени в отминалите почивни дни. Произшествията са в селата Богданци и Коларово в неурбанизирана
територия. Спасени са смесена гора и кайсиев масив.
Причините са небрежност при боравене с огън. Няма
нанесени материални щети.
Кражба от частен дом в село Зарица е извършена
в периода октомври 2013 г. – март 2014 г. Противозаконно са отнети моторен трион, ъглошлайф, електромотор, метална строителна количка и инструменти.
На адреса е извършен оглед и е образувано досъдебно
производство.
Човешка небрежност при работа с огън е довела
до два пожара в сухи треви на 1 април. Произшествията са станали край селата Коларово и Богданци.
Огнеборци са погасили пожарите, преди да се стигне
до материални щети.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 22/03.04.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 02.04.2014
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Проект за навес за селскостопанска техника и
инвентар”
Местонахождение: имот с номер 102012, в местност ”Антимовския блок”, с НТП ”Стопански двор” в
землището на с. Белица, общ.Тутракан
Административен адрес: с.Белица, Мандра Белица
Визата е издадена на: „КАЛАТЕЯ” ООД с управител
Ралица Димова Кръстева
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/

вече е проведена среща със
служители от РУ „Полиция”,
включително и с директора
на ОД на МВР Кристиян
Петров. Служители на КАТ
ще обиколят всички улици в
града и ще направят предложение къде и какви знаци

трябва да се поставят или
подменят.
„Във всички села сме се
допитали до кметовете
къде искат да се направят
ремонти и асфалтиране”,
допълни още кметът д-р
Стефанов.

ПОКАНА
15 април 2014 година - "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в
РАЙОНЕН СЪД ТУТРАКАН
В Деня на отворените врати гражданите могат да
посетят Съдебната палата и да се запознаят с организацията на работа на съда, със съдебни процедури,
с работата и функциите на съдебните служби.
Ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда
- наказателно, гражданско и съдебно-изпълнителна
служба, бюро „Съдимост”, както и възможност за
посещение на провежданите за деня открити съдебни
заседания.
Инициативата на Районен съд гр. Тутракан има за

цел да спомогне за повишаване на правната култура
на гражданите, постигане на по-добра информираност
за работата на съдебната система и е насочена към
популяризиране дейността на съда.
Желаещите могат да се запознаят с работата на
институцията в рамките на работния ден – 15.04.2014
г. – от 10:00 до 16:00 часа.
Административен ръководител –
Председател на Районен съд гр.Тутракан
Спас СТЕФАНОВ

Гаранционната схема по ПРСР
в подкрепа на производители
емеделски производители от Северна
Централна България
са получили финансиране от търговските банки
общо за над 8,3 млн. лв. по
Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013
г. Те са взели 32 кредита
при облекчени условия с
подкрепата на Националния
гаранционен фонд (НГФ).
Това стана ясно по време
на семинара за журналисти
от Северна Централна България, проведен в Арбанаси,
в който участва и главният
редактор на в. „Тутракански глас”.
В този регион най-много са облекчените заеми,
отпуснати на бенефициентите от Русенска об-

З

ласт – 11 за над 2,8 млн.
лв., съобщи Диана Дукова,
главен експерт „Връзки с
наредители и бенефициенти” в НГФ. Земеделските
производители от област
Силистра са взели 9 кредита с подкрепата на НГФ,
а в Разградска област – 5.
Фондът е обезпечил 4 кредита за повече от 1,9 млн.
лв. в област Габрово, а във
Великотърновска област са
3 за над 1 млн. лв.
„Фондът издава допълваща обезпечението гаранция
в размер до 80% от размера
на заема“, обясни Дукова и
допълни, че максималната
стойност на гаранцията
е 3 млн. лв. От старта на
Гаранционната схема в началото на 2013 г. Фондът е

издал гаранции на общо 259
бенефициенти и по този
начин е подкрепил отпускането на кредити в размер
на 109 млн. лева, каза още
тя. Експертът напомни, че
от Гаранционната схема
могат да се възползват
бенефициенти по мерки 121
„Модернизиране на земеделските стопанства”, 122
„Подобряване икономическата стойност на горите” и
123 „Добавяне на стойност
към земеделски и горски
продукти“.
В Северна Централна
България се проведоха 10
информационни срещи с
общо 231 участници, които
бяха запознати с начина
на прилагане на Гаранционната схема по ПРСР. В
рамките на кампанията за
популяризиране на Схемата
по проект на Министерството на земеделието и
храните е предвидено да се

проведат общо 55 информационни срещи из цялата
страна.
По време на семинара
журналистите имаха възможност да се запознаят с „добра практика” по
мярка 121 „Модернизиране
на земеделските стопанства” на Хрисимира Иванова, управител на фирма
"Извор 2005" ООД от село
Младен, община Севлиево.
В момента фирмата изпълнява проект за изграждане
на силозно стопанство за
съхранение на зърно. В рамките на проекта ще бъде
изградена фуражна база с
вместимост за 2 000 тона
зърно. Дейностите са започнали преди два месеца,
а срокът за изпълнение на
проекта е две години. За
реализацията на проекта
фирма "Извор 2005" използва
кредит, подкрепен с гаранция от НГФ.
“ТГ”
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Антон Кутев и
Шефът на ИАРА Майдън Сакаджиев ще участва Депутатите
Петър Курумбашев ще посетят Тутракан
в семинар, който ще се проведе в Тутракан
Н
П
Калина ГРЪНЧАРОВА
рактически семинар
на тема „Представяне на възможностите
за кандидатстване с проекти по Стратегията за

развитие на МИРГ” ще се
проведе на 16 април (сряда).
В неговата работа ще
вземат участие изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултура

Майдън Сакаджиев и областният управител на
Силистра Насуф Насуф.
В работната среща могат да участват всички заинтересовани лица
– рибари, представители на

фирми, институции и неправителствени организации.
Семинарът ще се проведе
от 11:00 часа в заседателната зала на Общински
съвет-Тутракан.

На 10 април, четвъртък:

а 12 април (събота)
по покана на общинското ръководство
на БСП в Тутракан ще
гостуват народните представители Антон Кутев и
Петър Курумбашев.
От 11:00 часа в заседателната зала на Общинския съвет двамата ще се
срещнат с граждани и ще

изслушат поставените от
тях въпроси.
Антон Кутев е депутат
от Силистренски избирателен район, а Петър
Курумбашев е четвърти в
листата на кандидатите
за представители в Европейския парламент от
Коалиция за България.
“ТГ”

Ученически
Ден на отворените врати на структурите Общински
парламент-Тутракан на среща
по безопасност на храните
с представители на
образователното министерство
О
П
бластна дирекция
по безопасност на
х ран и т е-С и ли ст ра
(ОДБХ) обявява „Ден на
отворените врати” на 10
април т.г. от 11:00 часа в
заседателната зала на административната сграда
в Силистра, както и в те-

риториалните структури
за гр. Тутракан от 14:00
часа, на адрес ул. „Силистра” №50.
Инициативата е в партньорство с Гражданско
движение ДНЕС.
Целта на Деня на отворените врати е запозна-

„Уважаеми медици от найпроспериращото болнично
общинско звена в област
Силистра!”

ване с основните акценти
от дейността на ОДБХСилистра и организиране
на мероприятие с които
как се осъществява проверка в търговска мрежа
какво се контролира в
производствените предприятия и други. Идеята е

да се наберат доброволци,
които да се запознаят с
основните моменти при
откриването на опасни
окана за среща-дисхрани и след това да подакусия на тема "Обрават сигнали на откритите
зованието – модерза целта телефонни линии но, достъпно, качествено"
на БАБХ.
“ТГ” получи председателя на
ОУП – Тутракан Даниел Терещенков. Срещата ще се
това обръщение започва Поздравлението на об- проведе на 11 април 2014 г.
ластния управител Насуф Насуф до МБАЛ-Тутракан от 10:00 часа в РУ "Ангел
по повод Международния ден на здравето – 7 април. Кънчев". На нея ще бъдат
Той отправи поздравителни адреси до лекарите и меди- представени набелязаните
цинските специалисти в болничните звена и в здравните политики, необходимите
заведения от цялата Силистренска област - областната мерки за усъвършенстване
болница в Силистра, до двете общински болници в Тут- на образованието и теракан и Дулово, до Центровете за спешна медицинска мата за професионалното
помощ, диагностистичните центрове, РЗИ и РЗОК.
образование и връзката му
Сред пожеланията - общините да стоят близо до с пазара на труда.
проблемите на болниците си, за да решават заедно
"Новостите в българскопроблемите на гражданите. Изразена е надежда, че то образование могат да се
обществото все повече ще се отнася с разбиране към въведат по-бързо и по-ефекмедицинската проблематика, а държавата ще полага тивно, ако бъдат обсъдени
достатъчно усилия, за да финансира дейностите.
с всички заинтересовани
страни и приети като

С

Семейство англичани дари 9 тона храни
на домове в Силистра и Главиница

необходими и неотложни.
В този смисъл Вашето
мнение и предложения са
изключително важни за мен
и за екипа на Министерството на образованието
и науката. Очаквам да бъдете сред участниците в
срещата и да представите
своите виждания по поставените въпроси", пише в
поканата си министъра на
образованието и науката Анелия Клисарова.
В срещата са поканени
да участват директори на
училища, ректори на висши
училища, представители на
държавната и местната
власт, на бизнеса и неправителствения сектор от
Северен Централен регион
за планиране.

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

"Да изчистим България...” с повече мисъл и грижа за себе си
и бъдещето на децата ни!

Десетки пакети с най-различно
съдържание – общо 9 тона – са
превозени до България по идея
и след събирателска акция на
Бернадет и Дъглас Легет от Великобритания.
Семейството англичани са дългогодишни приятели на Дома за
деца „Димчо Дебелянов“ в Силистра. Дарението ще бъде дадено на
няколко центъра от семеен тип в

областния град, както и на СУПЦ в
Главиница. В дарението има оборудване за компютърни и учебни
кабинети, хранителни продукти,
канцеларски материали, учебни
пособия, постелъчно бельо и др.
Областната администрация в
Силистра съдейства за съхранението на дарение, чието разпределение предстои в навечерието
на Великден, информираха оттам.

РАЙОНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И СБОРНИ ПУНКТОВЕ, НА КОИТО ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ЧУВАЛИ И РЪКАВИЦИ
В ГР. ТУТРАКАН ЗА КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ…” НА 26.04.2014 г. (СЪБОТА)
I. Старата автогара, крепостната
стена по ул. „Крепостта”, бившото
училище „П. Славейков”, градския
стадион при Боровата гора, МБАЛ
– Тутракан, фирма „Славянка” на
излизане от гр. Тутракан по ул.
„Трансмариска” в посока за гр. Русе
– сборен пункт на Старата автогара – площад „21–ви Септември”;
II. Общината, Крайдунавския парк – от Тотопункта на Старата автогара по продължение на цялата кейова стена, фирма „Лодкостроител”,
Рибарската махала и зелената площ срещу хотел–ресторант „Лодката”,
Чатала – сборен пункт пред административната сграда на Община
Тутракан по ул. „Трансмариска”;
III. Общински център за извънучилищни дейности, ул. „Димитър
Благоев”, гробищния парк, Вила „Вета”, автогарата на „Т. А. Т.” ООД,
ул. „Силистра” до пресечката с ул. „Генерал Тошев” – сборен пункт
пред сградата на Общинския център за извънучилищни дейности по
ул. „Димитър Благоев”;
IV. Джамията, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Росица”, района

около жилищните блокове „Терма”, „Младост”, „Зора”, „Ела”, „Пирин”
1, „Бреза”, „Чинар” и „Росици”, супермаркет „CBA” – сборен пункт
пред Джамията на Текето;
V. Ул. „Родина”, бившото училище „Васил Левски”, района на
улиците „Рила”, „Байкал”, „Исперих” и „Марица”, СОУ „Христо Ботев”
– сборен пункт пред СОУ „Христо Ботев”;
VI. Ул. „Ана Вентура”, фирма „Славянка” – ЕТ „Ник Пластик”,
Пожарната, ул. „Сливница” до автогарата на „Т. А. Т.” ООД, ул. „Гео
Милев”, парк „Христо Ботев” – сборен пункт в парк „Христо Ботев”;
VII. „Възходи”-те и района на улиците „Добри Чинтулов”, „Опълченска”, „Александър Невски” и „Средна гора” /така нареченият Жабешки
гьол/ – сборен пункт пред хотел-ресторант „Палермо”.
Начален час на почистването 09:00 часа.
Чувалите с отпадъци ще се оставят в контейнерите за смесени
битови отпадъци или до тях при запълване на обема им.
Включете се и Вие – дори и скромното участие означава много!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

Да изчистим България за един ден?
Можем да опазим България чиста за
себе си и бъдещите поколения!
“Никой не е толкова мъдър, че да
няма какво да научи от природата.” гласи една поговорка.
Разхождали ли сте се край реката,
в планината или по морския бряг? А
направиха ли Ви впечатление многобройните разхвърляни опаковки от
вафли, бонбони и други? Оказва се, че от тези опаковки природата не може да се изчисти сама – те
са полиетилен, който не се разлага в природата. Ако
искаме тези кътчета да са красиви и очарователни
не трябва да хвърляме безотговорно отпадъците си.
Да опазим България чиста с повече мисъл и грижа
за бъдещето!
Ако искаме населените ни места да са чисти и
приветливи трябва да изхвърляме отпадъците си в
контейнерите, и да почистваме замърсените терени.
Нека да почистим парковете, за да не играят децата ни в отпадъци и мръсотия!
България ни е една. Ние сме тези, които трябва да
се грижим за нея. Така както се грижим за нашият
дом, така трябва да се погрижим и за чиста природа
и околна среда.
Нека всички заедно излезем на 26 - ти април и покажем, че не сме безразлични към всичко това!
Като всеки активен човек, който е пътувал по света и е видял колко красива и подържана е природата
в другите страни, нека направим нашата родина един
истински рай и заедно се включим в инициативата,
защото искаме да живеем в една красива България,
която гордо да наречем свой дом.
Да мислим за околната среда означава да мислим
за себе си. Нека заедно превърнем България в едно
по - чисто и уютно място за живеене!
Нека се възхищаваме на това, което не можем да
създадем сами!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЩЕСТВО

10 - 16.04.2014 г.

Новоизбраният Русенски митрополит Наум
ще отслужи литургия в Тутракан
от стр. 1
епархия. Областният управител Венцислав Калчев
и кметът на Русе Пламен
Стоилов го посрещнаха, а
от площада пред Общината
тръгна литийно шествие
с десетки русенци, което
стигна до катедралния
храм „Света Троица”. На
кратка церемония пред
църквата митрополитът
постави върху себе си поднесените му епитрахил,
малък омофор и митра.
Благодарствен молебен
бе отслужен, след който
беше огласено Патриаршеското и синодално послание
от пратеника на Св. Синод.
Архимандрит Виктор отправи приветствие към Русенския митрополит Наум.
Светските гости също
поздравиха Негово Високопреосвещенство.
Мъдрост при ръководенето на Русенска епархия
пожела областният управител на Русенския митрополит Наум. Той изрази
увереност, че духовните
и светските власти ще
работят заедно в името
на напредъка и доброто

на България. Венцислав
Калчев подари на Негово Високопреосвещенство
ръчно изработена карта на
Русенска епархия. (на сн.)
Картината, изобразяваща
границите на епархията, с

основните градове и техните символи, е дело на
русенския художник Огнян
Балканджиев.
Кметът Пламен Стоилов
подари на Русенския митрополит пластика на Св. Ге-

орги – покровител на града.
На 6 април в русенския
храм „Света Троица” митрополит Наум и архиереигости от страната и чужбина отслужиха Света
“ТГ”
литургия.

Областните управители от Северен централен ЦИК назначи служебно РИК-Силистра за евроизборите
район за планиране обсъдиха приоритетите В
си за новия програмен период
участието на областния
управител на Силистра
Насуф Насуф в град
Русе се проведе поредното заседание на Регионалния съвет
за развитие на Северен централен район, свикано от настоящия му председател Венцислав
Калчев, областен управител на
Русе. То бе предшествано от
пресконференция с участието
на областните управители на
петте области, включени в
СЦР – Русе, Габрово, Велико
Търново, Силистра и Разград.
Пред медиите те декларираха,
че успешно си взаимодействат
при решаване на проблеми в
района за планиране, към който принадлежат. Най-важните
становища се представят на
вниманието на централната
власт и ефектът от това е, че
държавните институции се
съобразяват с направените
предложения. Един такъв момент е главният път Русе–БялаВелико Търново.
Областните управители на
петте области от Северна България отчетоха резултатите от
проектите, финансирани от
фонда „Растеж и развитие на
регионите“. Повечето отбелязаха, че за пръв път от пет
години насам правителството
уважава труда на малки общини, нуждаещи се от подкрепа
по отношение на поддържана
и изграждане на инфраструктура, на социални, спортни и
екообекти. Сред тях е укрепването с нови съоръжения на
пътя Русе–Велико Търново в
местата, където преди през ден
са ставали ПТП с тежкотоварни
автомобили, а след проведените мероприятия (въведени 700
кв. м. пътни знаци, подсилена
1,2-километрова еластична
ограда и предстоящо усилено

Областна админи страция-Силистра областният управител
Насуф Насуф представи
РИК - Силистра, която
ще проведе изборите за
депутати в Европейския
парламент на 25 май т.г.
ЦИК назначи служебно комисията. За председател
е избрана Силвия Красимирова Стоилова, заместникпредседатели с Мирослава
Красимирова Червенкова и
Ванушка Василева Георгиева. За секретар е избрана
Вилдан Неждет Мемиш, а
членове са Петя Куртева,
Васил Узунов, Теодора Тодорова, Велико Димитров,
Боян Димов, Иво Андонов,

С

Галина Павлова, Ивелина Ни- ския екип от ОА-Силистра е
колова, Севда Хюсеин, Таня Светлана Великова - главен
Георгиева и Димо Димов. секретар на ОА-Силистра.
Ръководител на техниче“ТГ”

Цветан ФИЛЕВ, НАТ-2010:
просветление) неприятните
произшествия са намалели
драстично. При това става
дума за път, който е част от
европейски транспортен коридор №9.
Сред финансираните за ремонт пътища е и главният
път Силистра–Добрич, вкл. с
отсечка с отбивка през община
Алфатар. В този смисъл областният управител на Силистра уведоми колегите си, както
и представителите на държавната власт, че в крайдунавската
област продължава реализацията на дългоочаквания проект
с газификацията, както и процесът с утвърждаването на Силистра като място за мост №3
на река Дунав. Областният управител на Разград припомни
пред присъстващите, че заедно
със Силистра двете области са
сред критичните в икономическо отношение, което налага
и занапред правителството
да отделя повече внимание
на двата региона. По време на
заседанието си РСР обсъди
обсъди ключовите приоритети
и проекти за рехабилитация и

модернизация на пътната инфраструктура на територията
на Северен централен район
за периода 2014-2020 г. Става
ясно, че в новия програмен
период средствата от ЕС за
транспортна инфраструктура ще бъдат 50:50 процента
разделени между пътищата и
железопътните направления.
Като цяло идеята е да бъде
подобрена връзката „Север–
Юг“, което ще даде шансове
за развитие на областите в
Дунавската равнина.
В рамките на заседанието
Камелия Златанова, управител
на Областния информационен център в Русе, представи
въпроса за проекта за Споразумение между България и ЕС
за 7 оперативни програми и 11
фонда през програмния период 2014-2020 г., чието подписване предстои. Пред членовете
на РСР бе представена третата
след 2011 и 2013 г. процедура, даваща възможност на
общините да кандидатстват
за „Етикети за иновативно и
добро управление на местно
“ТГ”
ниво“.

В България се увеличават площите с тютюн и
тютюнопроизводителите

ɫɢɱɤɢɫɬɪɚɧɢɱɥɟɧɤɢɧɚ
81,7$% ɍɧɝɚɪɢɹ ɉɨɥ
ɲɚ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ȼɟɥɝɢɹ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɂɫɩɚɧɢɹ Ƚɴɪɰɢɹ
ɂɬɚɥɢɹ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ ɒɜɟɣ
ɰɚɪɢɹɎɪɚɧɰɢɹ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ
ɧɚ ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɤɨɦɢɬɟɬ
ɤɨɣɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɚɩɪɢɥ
ɬɝ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɚɬɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɹɬɚ ɜ ɉɚɪɢɠɎɪɚɧɰɢɹ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɨɬ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚȺɫɨɰɢɚɰɢɹɧɚɬɸ
ɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ±

В

ɇȺɌ  ɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢɹɬɚ
ɛɟ ɜɨɞɟɧɚ ɨɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚ ɇȺɌ ɐɜɟɬɚɧ Ɏɢɥɟɜ
ɢɡɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɇȺɌ
 ɨɬɝɨɜɚɪɹɳ ɡɚ ɫɨɪɬɨ
ɜɚ ɝɪɭɩɚ Ȼɚɫɦɢ ɏɚɫɚɧɫɚɛɪɢ
Ɇɟɯɦɟɞ
ɉɪɟɡ  ɝ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɟ ɨɬɱɟɬɟɧ ɪɴɫɬ ɜ ɨɛɟɦɚ ɧɚ
ɩɥɨɳɢɬɟ ɪɚɡɫɚɞɟɧɢ ɫ ɬɸɬɸɧ
ɫ ɨɤɨɥɨ  ɯɟɤɬɚɪɚ ɬɨɜɚ
ɨɬɱɟɬɟɐɜɟɬɚɧɎɢɥɟɜɌɚɤɚɜɚ
ɟɤɚɪɬɢɧɚɬɚɨɬɪɚɡɹɜɚɳɚɛɪɨɹ

ɧɚɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɜ
ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɪɴɫɬ ɫ ɨɤɨɥɨ 
ɫɬɨɩɚɧɢ  ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɢ ɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɚɬɚ ɬɸɬɸɧɟɜɚ ɫɭɪɨɜɢɧɚ
ɡɚɜɢɲɚɜɚɧɟ ɫ ɨɤɨɥɨ  ɬ 
ɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɪɟɤɨɥɬɚɝ
Ɏɢɥɟɜ ɨɬɛɟɥɹɡɚ ɢ ɡɚɧɢɠɚɜɚ
ɧɟɬɨɧɚɢɡɤɭɩɧɢɬɟɰɟɧɢɨɬ
ɞɨɢɩɪɢɱɟɬɢɪɢɬɟɫɨɪɬɨ
ɜɢɝɪɭɩɢɬɸɬɸɧȻɚɫɦɢɄɚɛɚ
ɄɭɥɚɤȻɴɪɥɟɣɢȼɢɪɠɢɧɢɹ
Ɂɚɪɚɞɢɤɨɧɸɧɤɬɭɪɚɬɚɢɪɟ
ɫɬɪɢɤɰɢɢɬɟ ɫɩɪɹɦɨ ɛɪɚɧɲɚ
ɢɡɤɭɩɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹɡɚɪɟɤɨɥ
ɬɚɝɩɪɟɦɢɧɚɩɨɞɡɧɚɤɚ
ɧɚɩɪɨɬɟɫɬɢɬɟɧɚɬɸɬɸɧɨɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɇɚɞɹɜɚɦ ɫɟ ɩɪɟɡ  ɝ
ɛɪɚɧɲɴɬ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ ɩɪɢ ɨɩ
ɬɢɦɚɥɧɢ ɡɚ ɧɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɚ
ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɨɬ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɞɚɩɨɥɭɱɚɬɩɨɞɨɛɪɢ
ɤɪɚɣɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɤɚɡɚ ɨɳɟ
ɐɜɟɬɚɧ Ɏɢɥɟɜ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɡɚ ɞɨɦɚɤɢɧ ɧɚ 
ɬɢɹ Ʉɨɧɝɪɟɫ ɧɚ 81,7$% ɩɪɟɡ
ɝɨɞ
“ТГ”
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Включете се в кампанията

Да осиновим дръвче!
ъв връзка със залесяването и опазването
на градските паркове
„Крайдунавски”, „Славянка”,
„Васил Левски” и „Христо
Ботев”, Община Тутракан
предлага на гражданите да
се включат в новата кампания „Да осиновим дръвче!”.
Нека направим града покрасив с добрата грижа
за младите дръвчета, призовават от общинската
администрация.
Всеки гражданин, който
има възможност и желание
да осинови дръвче в парковете и да полага грижи
за тях, а също и за дръвчетата, които растат в
близост до жилищата - да
се поливат с достатъчно
вода по време на Великденските празници и след тях,
може да се обади в Община
Тутракан при еколога Веселин Ташев.

В

ПОЕТИЧНО
ǬȢȉșȚȖȓȍȚȕȐȒ
ǬȢȉșȚȖȓȍȚȕȐȒȊȕȍȉȍșȈȐȏȊȐșȐȓșȍ
ȘȈȏșȚȓȈȓȍȕȈȊȖȓȧȒȖȘȖȕȈȚȈșȊȖȧ
ȗȖȌȕȍȋȖșȍȊșȐȟȒȐȕȐșȒȖșȕȐȠȐȓȐ
șȧȒȈȠȏȈȚȧȝȍȚȖȑǩȖȋȈȋȖȘȧȕȐȕ
ǹȍȋȈȚȖȑșȍȘȈȌȊȈȕȈșȐȓȈȚȈșȊȖȧ
ȕȐȒȖȑȋȖșȕȐȡȖȕȍȗȘȐȚȍșȕȧȊȈ
ȕȖȟȍșȚȖșȐșȗȖȔȕȧȏȈȋȖȌȐȕȐȚȍȌȍȚșȒȐ
ȏȈȉȖȘȉȈȚȈȎȍșȚȖȒȈȒȢȔȗȘȖȏȖȘȟȍȚȖșȊȍȚȓȖ
ǹȗȖȔȕȧșȐșȔȢȒȈȐȏȈșȊȖȐȚȍȉȘȈȚȧ
ȖșȚȈȕȈȓȐȌȖȓțȗȖȌșȍȕȒȐȌȍȉȍȓȐ±
ȍȌȕȐȏȈȒȢȘȕȧȝȈȈȌȘțȋȐțȔȘȧȝȈ
ȕȖȚȖȑșȍȐȏȔȢȒȕȈȐȏȢȘȕȈȗȘȖșȚȖȘȈ
ǯȈȚȊȖȘȐȓșȚȧȓȖȗȘȖȏȖȘȟȍȚȖșȊȍȚȓȖ
ȗȖȒȈȏȈȓȋȓȈȊȈșȐȞȧȓȈȕȈȊȢȕȒȈ
ȏȈȋȢȘȓȍȕșȠțȉȈȚȧȓȖȚȖȔȓȈȌȖ±
ȚȖȑȝțȒȊȈȕȈȋȖȘȍ±ȒȢȔșȐȕȍȊȈȚȈ

Маратон на четенето в староселската
библиотека
Анелия АНГЕЛОВА,
Библиотекар
библиотеката на
НЧ „Възраждане” в
с.Старо село на 2
април т.г. се проведе Маратон на четенето. В него
се включиха деца от 7 до
11-годишна възраст, ученици в двете училища в
Тутракан. Любими приказки
от големия детски писател
Ангел Каралийчев бяха предпочетени за маратона.
Децата четоха с ентусиазъм и останаха много
доволни.
Образователното събитие е организирано по
повод Международния ден
на детската книга.

ǲȘȈȑȕȍȋȖȐȏȘȈșȓȈȓȐȗȈșȐȊȖȒȖȘȈ
șȚȘȖȑȕȈȒȘȈșȐȊȈȐȘȈȕȖȉțȌȕȈ
ǹȧȒȈȠȕȈȘȖȟȕȖȚȖȑȍȗȖȊȐȒȈȓ
ȒȖȋȈȏȈȠțȔȐ±ȌȈȋȖșȢȉțȎȌȈ
ǨȚȐȟȖȊȍȟȍǲȖȋȈȚȖȋȖșȘȍȡȕȍȠ
șȗȘȐșȍȏȈȔȈȓȒȖȐȊȢȏȝȐȚȐșȍ
ȌȈȎȍȚȈȉȍȓȈșȕȈȌȗȐșșȓȖȎȐȔț
ÄǬȢȉȢȚȍșȚȖȓȍȚȕȐȒȌȈȋȖȖȗȈȏȐȔ´
ǲȖșȚȈȌȐȕǴǰǸǿǭǪǺțȚȘȈȒȈȕ

В

Книжката на Едис Адем е класирана на
първо място
Н

а 8 април т.г. Регионалният инспекторат по образованието-Силистра връчи грамоти и награди
на класираните ученици в Областния конкурс за
детска книжка: „Искам да бъда...“
Второкласникът от ОУ „Стефан Караджа“, с. Цар Самуил - Едис Адем Шукри, е класиран на първо място във
възрастова група I-II клас, информираха от училището.
Наградата му бе връчена от началника на РИО на МОНСилистра Габриела Миткова (на сн.).
Като порасне голям, Едис иска да стане тракторист,
лекар, футболист, пилот, капитан, музикант и готвач.
В своята книжка той е написал мотивите си да избере
тези професии, нарисувал е желанията си и избрал подходящи гатанки и афоризми за тях.
Честито на Едис!
Да продължава да твори и мечтае!

ȼɴɜȼɟɥɢɤɞɟɧɫɤɚɬɚɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚɡɚɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɫɭɜɟɧɢɪɢɡɚȻɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢɹȼɟɥɢɤɞɟɧɫɤɢɛɚɡɚɪɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ
ɨɬȾɟɬɫɤɢɨɬɞɟɥɧɚɝɪɚɞɫɤɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟ
ɜɤɥɸɱɢɯɚɫɬɚɠɚɧɬɢɬɟɋɬɨɹɧɋɬɟɮɚɧɨɜɂɪɟɧɆɚɪɢɧɨɜɚɢ
ɂɥɢɹɧɇɟɞɟɥɱɟɜɨɬɚɤɥɩɪɢɋɈɍɏɪȻɨɬɟɜɢɦɧɨɝɨ
ɱɢɬɚɬɟɥɢ
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Над 3000 лица от областта декларираха доходи до март
1 - 5 май 2014 г.

Екскурзия
Тутракан - Будапеща - Виена
Програма
ɢɦɚɪɚɡɦɟɫɬɜɚɧɟɜɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
1-ви ден - Отпътуване в 16:30 ч. Нощен преход
2-ри ден - Пристигане във Виена. Настаняване в хотел Harry`s
Home ****
Свободно време или посещение на Пратера. Нощувка
3-ти ден - Закуска. Свободно време. Панорамна обиколка по
Рингщрасе. Пешеходна обиколка с местен екскурзовод на български
език в старата част на Виена: Площад „Мария Терезия”, зимната
резиденция на Хабсбургската династия „Хофбург“, катедралата
„Свети Стефан”. Нощувка
4-ти ден - Закуска.Свободно време. Отпътуване за Будапеща
около обяд.
Панорамна обиколка на Будапеща с местен екскурзовод на български език. Настаняване в хотел NAP *** в Будапеща. Нощувка.
5-ти ден - Закуска. Свободно време. Отпътуване за България.
ɐȿɇȺɥɜ
ɐɟɧɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɫɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧɚɜɬɨɛɭɫɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɡɚɫɬɪɚ
ɯɨɜɤɚɩɴɬɧɢɬɚɤɫɢɢɩɚɪɤɢɧɝɢ
  ɧɨɳɭɜɤɢ ɫɴɫ ɡɚɤɭɫɤɚ ɜ ɯɨɬɟɥ   ɜɴɜ ȼɢɟɧɚ
ɧɨɳɭɜɤɚɫɴɫɡɚɤɭɫɤɚɜɯɨɬɟɥ ɜȻɭɞɚɩɟɳɚɩɟɪɢɮɟɪ
ɧɨɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
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˫

3100 физически лица от Силистренска област са подали през
първото тримесечие годишната си
данъчна декларация за доходите
от 2013 г. 376 от тях са направили
това чрез електронната страница
на агенцията. Това е 40% повече
в сравнение с деклариралите по
интернет през миналогодишната
кампания - 266.
Голяма част от гражданите все
още предпочитат да подадат го-

дишната си декларация на място
в салона за обслужване. До март
това са направили 2324 физически
лица. 261 са декларациите, пристигнали в офиса с писмо с обратна
разписка, а 94 са подадени в офис
на „Български пощи”, където на
момента се издава входящ номер
на документа.
Припомняме, че на 30 април
изтича срокът, в който годишна
декларация подава всеки, който е

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ОБЯВЯВАТ ДВА КОНКУРСА
По повод 135-годишнината на Български пощи и като
част от отбелязването на този юбилей „Български
пощи” ЕАД организира два конкурса на тема: „ПОЩИТЕ
КАТО ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НИ”, както следва:

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА.
Провежда се сред деца и юноши в три възрастови
категории – от 6 до 10 години, от 11 до 15 години
и над 15 години. Участниците трябва да претворят
зададената тема в рисунка формат А4, като цветът
и техниката на рисуване нямат значение.
Вторият конкурс е за

получил през 2013 г. доходи по извънтрудови правоотношения. Работилите по граждански договор
през изминалата година подават
годишна декларация, независимо
от размера на получените хонорари или възнаграждения. Доходите
си пред НАП декларират и лицата,
които през изминалата година са
упражнявали дейност, облагана
с патентен данък, земеделските
производители, а така също и

тези, които са получили доходи
от доброволно осигуряване или
застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник
в чужбина.
5% отстъпка от данъка за довнасяне получават онези физически
лица, които изпратят декларацията
си по електронен път, подписана
с електронен подпис и са внесли
дължимия данък в срок до 30
април 2014 година включително.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ЗАПОВЕД
№ РД-04-383/04.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3 от
Изборния кодекс, предвид произвеждането на избори за членове
на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Следните места за обявяване на избирателни списъци на територията на Община Тутракан, както следва:

НАЙ-ВЪЛНУВАЩА ФОТОГРАФИЯ
по темата „Пощите като част от живота ни”. За
архивните снимки изискването е те да не са експонати от действащи музейни сбирки и при тях няма изискване за размер. Съвременните фотографии следва
да бъдат формат А4 и могат да бъдат както цветни,
така и черно-бели. При участниците във фотографския конкурс ограничения за възраст не се поставят.
Конкурсните работи ще се оценяват от специални
комисии, в състава на които ще бъдат включени и специалисти по изобразително изкуство и фотография.
Крайният срок за предаване на конкурсните творби
е 20 април 2014 година. Те следва да бъдат придружени от кратка информация за имената, адреса и
възрастта на автора (при учениците – имена, адрес,
училище, клас, копие от ученическа книжка), както и
актуален телефон за връзка.
Рисунките и фотографиите изпращайте на адрес:
ул. „Акад. Стефан Младенов” 1, бл.31, дирекция „Търговска дейност и маркетинг”, 1000 София.
Авторите на отличените творби ще получат своите награди по време на тържеството по случай
135-годишнината на Български пощи – на 14 май 2014 г.
„Български пощи” получават правото да ползват
творбите победители за свои рекламни и други нетърговски цели.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ЗАПОВЕД
№ РД-04-357/26.03.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, предвид произвеждане на избори за членове на Европейския
парламент от Република България на 25.05.2014 г. образувам избирателни секции на територията на
Община Тутракан и утвърждавам тяхната номерация и адрес, както следва:

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето на таблото за обявления на община Тутракан, витрината на Информационния център на Община
Тутракан, прочитането и по радио „Мелодия” Силистра и чрез публикация на интернет страницата на
Община Тутракан. Заповедта подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването и пред РИК.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

И наемодателите
декларират доходи
рокът за подаване на декларациите за доходи,
получени от отдаване на
помещения под наем, е до 30
април 2014 г.
Физическите лица - наемодатели на други физически лица,
сами определят и внасят дължимия авансово данък. Те трябва да
декларират дължимите авансови
вноски в декларацията по чл.55,
ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал.
1 от ЗКПО за дължими данъци
(образец 4001). Декларацията се
подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите
данъци, т. е. до края на месеца,
следващ тримесечието, през което
е получен дохода от наем, като
за IV-то тримесечие, данък не се
дължи и съответно декларация не
се подава. Както до сега, годишния
данък ще се определи в годишната
данъчна декларация, която наемодателите ще представят пред НАП
до края на април 2014 г.
Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми,
също ще трябва да декларират
доходите си от наем до края на
април 2014 г., но те не са длъжни
да подават в НАП формуляра по чл.
55. В този случай декларацията по
чл. 55 от ЗДДФЛ (образец 4001) се
подава от платеца на дохода.
Гражданите с 50 и над 50 на
сто намалена работоспособност,
отдаващи помещения под наем,
дължат авансов данък, едва когато
получаваната през годината от тях
сума надхвърли 7 920 лв. от всички
източници на доходи на лицето.

С

Избирателните списъци да се обявят на горепосочените места и да се публикуват на интернет страницата на Община Тутракан в срок до 14.04.2014 г.
Настоящата заповед да се обяви чрез поставяне
на таблото за обявления на Община Тутракан, както
и на интернет сайта на Община Тутракан.
Препис от заповедта да се изпрати на Районна
избирателна комисия след назначаването й.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на
Секретаря на Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Ɇɧɨɡɢɧɚɛɴɪɤɚɬɭɦɫɬɜɟɧɢɹɬɪɭɞɫɨɬɫɴɫɬɜɢɟɬɨɧɚɮɢɡɢ
ɱɟɫɤɢ
ȾɪɟɫɶɨɪɴɬɫɟɧɚɩɢɥɅɴɜɨɜɟɬɟɡɚɦɟɡɢɥɢ
Ⱦɜɚɦɚɬɨɟɹɫɧɨɤɚɤɜɢ
Ⱦɧɟɫɧɚɦɟɪɢɯɩɨɪɬɦɨɧɟɫɥɟɜɚɧɚɭɥɢɰɚɬɚɢɝɢɨɬɧɟ
ɫɨɯɜɩɨɥɢɰɢɹɬɚɇɚɦɨɟɦɹɫɬɨɬɢɤɚɤɜɨɳɟɲɟɞɚɧɚɩɪɚɜɢɲ"
ɂɚɡɤɚɬɨɬɟɛɟɳɹɯɞɚɢɡɥɴɠɚ
Ⱦɜɚɦɚɩɪɢɹɬɟɥɢɫɢɝɨɜɨɪɹɬɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ʉɚɤɜɨɩɪɚɜɢɲɛɟɂɜɚɧɟ"
Ɉɩɴɜɚɦɟɞɧɚɚɧɬɟɧɚ
Ⱥɛɟɨɬɤɴɞɟɝɢɧɚɦɢɪɚɲɜɫɟɫɬɚɤɢɜɚɢɦɟɧɚ
Ʉɚɬɚɞɠɢɹɫɩɢɪɚɤɨɥɚɚɲɨɮɶɨɪɫɟɨɤɚɡɜɚɧɟɝɨɜɚɬɚɛɢɜɲɚ
ɭɱɢɬɟɥɤɚ±Ɂɞɪɚɜɟɣɬɟɝɨɫɩɨɠɨɉɟɬɪɨɜɚɂɡɜɚɞɟɬɟɟɞɧɚɯɢ
ɦɢɤɚɥɚɢɥɢɫɬɢɧɚɩɢɲɟɬɟɩɴɬɢɉɨɜɟɱɟɧɢɤɨɝɚɧɹɦɚɞɚ
ɧɚɪɭɲɚɜɚɦɩɪɚɜɢɥɚɬɚɡɚɞɜɢɠɟɧɢɟɩɨɩɴɬɢɳɚɬɚ«
ɉɟɲɨɢɡɩɢɣɫɢɪɚɤɢɹɬɚ
ɂɡɩɢɯɹ
ɉɨɞɨɛɪɟɥɢɫɢ"
ɉɨɞɨɛɪɟ
ɇɟɫɢɬɢɤɨɝɚɬɨɫɢɬɪɟɡɜɟɧ
ɉɫɢɯɚɪɡɚɫɬɪɟɥɜɚɩɨɥɢɰɚɣɢɡɜɴɧɢɧɚ
Ⱥɥɨɥɢɫɬɟ"
Ⱦɚɤɚɠɟɬɟ"
Ɇɢɜɟɱɟɫɬɟ
ɇɨɜɚɬɚ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɧɚ ɏɢɩɨɤɪɚɬɨɜɚɬɚ ɤɥɟɬɜɚ ɡɚɩɨɱɜɚ ɫ
ɞɭɦɢɬɟ
ɋɚɦɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɟɧɚɡɞɪɚɜɧɚɨɫɢɝɭɪɨɜɤɚ
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɧɚɫɜɚɬɛɚ
Ʉɴɞɟɟɳɚɫɬɥɢɜɚɬɚɞɜɨɣɤɚ"
ȿɞɢɧɨɬɝɨɫɬɢɬɟ
ȿɬɨɝɢɛɭɥɤɚɬɚɢɦɚɣɤɚ
Ⱥɤɨɧɹɤɨɝɚɜɠɢɜɨɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɢɡɛɢɪɚɬɟɦɟɠɞɭɮɢɧɚɧɫɨɜɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɫɟɤɫɚɩɢɥɢɡɛɟɪɟɬɟɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɧɟɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɉɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟɬɹɳɟɫɟɩɪɟɜɴɪɧɟɫɟɤɫɚɩɢɥ

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

10 - 16.04.2014 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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10 - 16.04.2014 г.

Свободна борба

Сашо Андреев – със злато,
Денислав Петков – с бронз
С

Калина ГРЪНЧАРОВА
илно участие демонстрираха по време
на републиканския
турнир по свободна борба
„Млади Данколовци” състезателите от Спортен клуб
по борба „Истър” – Тутракан, информира техният
треньор Сашко Змеев.
В категория до 76 кг.
– кадети, златен медал
завоюва Сашо Андреев.
Той спечели още едно признание – най-резултатен
състезател на турнира, за
което до медала приави и
специална купа.
В същата категория и
възраст – кадети, бронзов
медал завоюва Денислав
Петков.
44-ят турнир Млади Данколовци” се проведе на 5
април в Севлиево и в него
участваха отбори от цялата страна.
Турнирът е посветен
на Дан Колов - и до днес
е смятан от мнозина за
най-великия борец за всички времена и легенда в
бойните изкуства.

Той е първият европейски шампион на Българияпо борба свободен стил,
известен по онова време
като "кеч". Той печели
европейското злато през
1936 г. на шампионата в
Париж. Това е второ отличие за България след световната титла на Никола
Петров (класически стил)
от 1900 г.
За цялата си кариера Дан
Колов изиграва над 1500
срещи (като се твърди,
че с неофициалните са над
2000).

Ученици от с. Зебил четат любими книжки
Зайде НАИМ,
Читалищен секретар
еждународният ден
на детската книга – 2-ри април се
отбелязва като Празник
на детската книга от
1967 г. по инициативата
и решението на Международния съвет за детската
книга. Но датата 2-ри април не е избрана случайно
тогава е и рожденият ден
на датския писател Ханс
Кристиан Андерсен (1805
- 1875 г.), който е съз-

М

дал едни от
най-великолепните
приказки на
всички времена.
„Няма похубави приказки от
тия, които
създава самият живот", казва
Андерсен.
Този празник вдъхва
у децата

любов към четенето и
обръща вниманието на
обществеността върху
важността на детската
книга и литературата за
деца.
Учениците от с. Зебил,
които учат в ОУ „Васил
Априлов”, гр. Исперих и в
СОУ „Васил Левски”, гр.
Главиница посетиха библиотеката на НЧ ”Христо
Ботев-1954” в селото.
В Детския отдел те
най-напред се срещнаха с

библиотекарката Мерлин
Джемал Али. Тя разговаря с тях и им разказа за
дейността библиотеката,
след което заедно прочетоха откъси от любимите си книжки - приказки
на Андерсен, на Николай
Райнов и Константин Константинов.
Най-активните деца
получиха грамоти за доброто четене и обещаха
да участват в Маратона
на четенето.

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"

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 април – Наим НАИМ, Секретар на Община Главиница
10 април – Елица ТОДОРОВА, ТФ „Дунавска младост”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”
11 април – Пресиян СТАТЕВ, Школа по китара, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”
11 април – Димо ИЛИЕВ, Нач.-отдел „УТ”, Община
Главиница
11 април – Гюлнар ТАШЕВА, Гл.спец., Община Тутракан
13 април – Д-р Себахтин ХАЛИД, Общински съветник
в ОбС-Главиница, Ротари клуб Тутракан
13 април – Красимир БОНЕВ, Ст.спец.техник, Община

Главиница
14 април – Димитричка ХРИСТОВА, Учител, СОУ
„Йордан Йовков”
14 април – Пенка ИВАНОВА, Комп.оператор, СОУ „Йордан Йовков”
15 април – Пламена НИКОЛОВА, Ст.експерт ГРАО,
Община Тутракан
15 април – Асан ЕСКЕДЖИ, Кмет на с. Стефан Караджа, община Главиница
15 април – Жоржета СТЕФАНОВА, Спец. „АФО”, с.
Зафирово, община Главиница

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

