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„Трансмарина” яхтено пристанище-мечта!
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Трансмарина” ще се нарича бъдещото яхтено
пристанище в Тутракан.
То ще се намира в края на
сегашната кейова стена,
която ще бъде удължена за
специално влизане на лодките. Идейният проект е
готов, той е дело на русенски архитекти, информира
кметът на общината д-р
Димитър Стефанов.
„Нашата цел е да го входираме по оперативните
на стр. 2

Христос Воскресе!
Нека светлината на
Неговото възкресение озари
живота Ви!
Много здраве и благополучие!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

"Моника-92” ООД, гр. Тутракан
Великден да благослови със здраве,
дълголетие, късмет и
много щастие всички добри хора!

Христос Воскресе!
Инж.ик. Венцислав ТАНЧЕВ
Управител

"Славянка" АД, гр. Тутракан
Великден да донесе
щастие на всички!
Нека си дадем обещание,
че ще изпълним сърцата
си с мир и радост!

Честито Възкресение Христово!
Инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

ЗК "Ген. Атила Зафиров”, с. Зафирово
В тези прекрасни великденски дни Ви пожелавам много късмет,
нови надежди и безкрайни емоции!
Нека светлината на
Христовото Възкресение благослови всички!

Честит празник!
Петко ПЕТКОВ, Председател

Пламъкът от
хилядите свещи запалени във
Великденската нощ,
да освети и стопли душите и
сърцата Ви и ги
изпълни с надежда и добрина!

Христос Воскресе!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

„ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ООД, гр. Тутракан
Възкресение Христово – празник,
в който в нас се събуждат
светли чувства!
Нека изпълним този ден с
надеждата на християнската любов!

Христос Воскресе!
Георги ПЕНЕВ, Управител

ÄǫȖȓȌǲȘȖțȕ´ǭǶǶǬȋȘǺțȚȘȈȒȈȕ

Нека се помолим всички на този празник свят!
Нека бъдем по-добри, да живеем в мирни дни!
Нека лицата ни сияят през цялата година!
Мир и спокойствие в душите ни цари.!

Христос Воскресе!
Инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

ЕТ Ник Пластик”,
гр. Тутракан
Пролетта дойде, изпълнена с чудеса!

Нека Великден пристигне
пълен с благословия добра!
Валя ПЕТРОВА, Управител

Цена 0.60 лв.

Великденски Благотворителен концерт
„Да помогнем на Юлия!”
с участието на

Ваня Костова и Боян Михайлов

на 21 април (понеделник) от 18:00 ч.
в залата на Читалището в Тутракан
Вход: 5,00 лв.
Средства за лечението на Юлия Малчева можете
да дарите в: Банка ДСК АД, клон Тутракан
BG56STSA93000008098194 ; BIG STSABGSF
Фондация "Обществен дарителски фонд-Тутракан"
Дарение за Юлия

С дълбоко чувство на радост
Ви поздравяваме по случай
Възкресение Христово!
Пожелавамe Ви ново начало,
мир, доброта и любов!

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница

Честит Великден на всички
клиенти на Фурна "При Дидо”!
За празниците фурна "При Дидо”
предлага вкусни козунаци!
Ще работим и на 19 април събота!

Заповядайте!
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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Кметство с. Белица

НОВИНИ
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЗТИЧА НА 30 МАРТ
Повече от два пъти е нараснал приемът на декларации на физически лица в офиса на НАП в Силистра през първите десет дни на април.
От началото на месеца до 10-о число са подадени 830 бр. годишни
данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица през
2013 г. През първите три месеца на годината средно за десетдневка
са подавани по 370 декларации. Общият брой на приетите от януари
досега документи за доходи е 4170. В тях е посочен данък за възстановяване в размер общо на 76 хил. лв.
По интернет чрез електронната страница на агенцията декларации
са подали над 400 клиенти на НАП Силистра. Това е с близо 50%
повече в сравнение с миналата година, когато това са направили
270 физически лица.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации през 2013
г. е 30 април 2014 г. Формулярите могат да се подадат по интернет,
с електронен подпис, чрез пощата с обратна разписка, в определени
пощенски станции, където служител от „Български пощи” ще ви
издаде входящ номер или на място в офис на НАП.
Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може
да се плати по Интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП не по-късно от
30 април 2014 г.
КРИМИНАЛЕ
На 9 април около 20:00 часа в гр. Тутракан е извършена полицейска
проверка на В.П., на 32 години от гр. Тутракан, като в него са установени 11 пакетчета зелена тревна маса с тегло 2.5 грама, реагираща
на канабис. По случая е започнато досъдебно производство.
Пожар в сухи треви и ниска растителност са гасили пожарникарите
на 9 април в Тутракан. Няма нанесени материални щети.
Сума от около 600 лева е открадната от частен дом в село Пожарево. В жилището е проникнато на 12 април между 8:00 и 14:00
часа чрез отключване с подбран или подправен ключ. Образувано
досъдебно производство.
Отнето предимство е причина и за друго пътнотранспортно произшествие, станало на 12 април в Тутракан. На кръстовището на
улиците „Ана Вентура” и „Алеко Константинов” 69-годишният Т.К.
не спрял с „Рено”-то си на знак „Стоп” и ударил движещ се по път
с предимство „Ланд Ровър”. Няма пострадали хора, но са нанесени
материални щети за около 800 лева. Пробата с дрегер на Т.К. е отчела 1.5 промила алкохолно съдържание. Образувано е досъдебно
производство.
Късо съединение е станало причина за пожари в два леки автомобила в Тутракан на 14 април. В 10.30 часа по ул. „Ана Вентура”
се запалил „Форд Транзит”, а четири часа по-късно – „Лада” по ул.
„Росица”. Освен ел.инсталациите и оборудване по тях, няма други
материални загуби.

Забранен е любителският
риболов в р. Дунав и язовирите
юбителският риболов е забранен от 14
април със заповед на
министъра на земеделието
и храните, информират от
Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури.
Ограничението се въвежда
по време на размножителния период и ще е в сила до
23 май включително.
Уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на Дунав се
забранява от 14 април до
30 април включително, а на

Л

калкан във водите на Черно
море – от 15 април до 15
юни. Уловът на попчета с
мрежени риболовни уреди
няма да е възможно от 15
април до 15 май.
За любителите риболовци
са оставени свободни водни
обекти на територията на
страната за осъществяване на риболов.
В община Главиница това
е язовир „Сокол”, а в община
Тутракан риболовът във
всички язовири е забранен.
“ТГ”

16 - 22.04.2014 г.

Кметство с. Нова Черна

Нека са благословени
Великденските празници нека има много радост
и веселие!

Велики дела вършите,
Велики мисли да имате,
Велики да сте!

Христос
Воскресе!

Честит празник!

Костадин МАНЕВ, Кмет

Нехат ЕБАЗЕР, Кмет

„Трансмарина” яхтено пристанище-мечта!
ще „Трансмарина” е изготвяне на устройствен план
на територията, който да
бъде в съответствие на
общия устройствен план на
Тутракан.”
Реалността сочи, че туристическият бизнес и
ползването на р. Дунав от
българска и румънска страна е изключително слаб в
сравнение с този в Горен
Дунав.
Изграждането на яхтено
пристанище „Трансмарина”
в Тутракан може да бъде
прощъпулник или пионер
в развитието не само на
туризма, но и на града
като цяло.
И от мечта сега, да се
превърне в реалност!
На снимката: Кметът
д-р Димитър Стефанов
показва идейния проект на
яхтено пристанище "Трансмарина"

от стр. 1
програми от новия програмен период.
Имаме два варианта –
или по „Трансгранично сътрудничество”, или към
„Регионално развитие" - поясни кметът. - Направено е
хидрогеоложкото проучване
на целия терен. Остава ни
само да намерим подходящата мярка за кандидатстване. Стойността на
самия проект е 5 000 000
евро.”
Според идейния проект
„изградената кейова стена
преливаща в естествен
речен бряг, с множество
рибарски лодки, дава възможност за развитие на
яхт-порт, който етапно
може да се развива в източна посока. Реалната
стъпка към реализация на
идеята за яхтено пристани-

Извънредно заседание на Общински съвет-Тутракан
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а извънредното заседание на Общински
съвет-Тутракан свикано от неговия председател Данаил Николов на 11
април т.г. бяха разгледани
четири докладни записки.
С първото решение взето
от общинските съветници
бе подкрепено кметското

предложение да бъде отпусната еднократна помощ
на Юлия Кирова Малчева в
размер на 5 хиляди лева,
която да покрие част от
разходите за нейното лечение наложило се след
«субарахноидален кръвоизлив в следствие на мозъчна
аневризма».
Единодушно бе приет Годишен план за действие по

изпълнението на Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги в
Община Тутракан за 2014
г. и 2015 г.
Местните парламентаристи дадоха съгласие Обшината да кандидатства
с проект по мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни
икономически дейности,
по- специално туризъм, чрез

създаване на допълнителна
заетост извън сектор „Рибарство”- Компонент 1 от
Стратегията за развитие
на МИРГ „Главиница- Тутракан- Сливо поле” и с проект
по Малка грантова схема
“Представяне и достигане
до широката общественост на съвременното изкуство и култура”.

18 април – Международен ден на културното наследство
пазването на паметниците
на културата е регламентирано в различни международни съглашения. ЮНЕСКО
създава специален комитет ИНКОМС за опазване на паметниците
на културата, които имат световно
значение.
България вече е част от международен проект на ЕС за опазване
и защита на археологическите
обекти от Римския Лимес чрез
включването им в Конвенцията за
световното културно и природно
наследство на ЮНЕСКО. Античният
кастел „Трансмариска” с още осем
римски крепости от Дунавския
лимес, се готвят да се присъединят
към световното културно наследство на ЮНЕСКО. Дунавският
Лимес е границата на Римската
империя по река Дунав, която
е била външният отбранителен
пръстен на империята, основан от
императорите Домициан и Траян.
Целта му е била спира варварските
нашествия от север и изток и се
е състоял от сложна система от
укрепления, пътища и селища.

О

Границите на Римската империя са
се простирали на 3 континента (Европа, Азия и Африка) и неслучайно
те са най-големият линеен обект,
който ЮНЕСКО си е поставил за
цел да включи в списъка от обекти
на световното културно и природно
наследство.

Тутракан има богато културноисторическо наследство. Регистрирани от Националния институт
за недвижимо културно наследство в Тутракан са 68 архитектурни
паметника от местно значение,
а в археологическата карта на
България присъстват над 150 па-

метника от общината. Двата музея
в Тутракан – Исторически и Етнографски музей “Дунавски риболов
и лодкостроене” са поместени в
сгради – паметници на културата от
края на ХIХ и началото на ХХ век.
Експозициите в тях отразяват част
от богатото културно наследство
на населението от Тутраканския
край. По улиците “Трансмариска” и
“Крайбрежна” в града се обособява цял комплекс от сгради – архитектурни паметници от края на ХIХ
и началото на ХХ век. Общината и
признателното поколение е издигнало паметници на признателност
към подвига и жертвоготовността
на загиналите за освобождението
на родината – Васил Левски и
Христо Ботев, на Панайот Хитов
и Таньо Стоянов - Войводата, на
загиналите във войните за обединението на България, на героя и
освободителя на Тутракан – ген.
Пантелей Киселов и др.
По повод 18 април – Международния ден на културното наследство, през цялата седмица екип
от музейни специалисти гостува

на ученици в местните училища.
Даниела Иванова и Георги Митев
представят интерактивна изложба
„Културно – историческо наследство на Тутракан“. Представят се
обектите под закрила на ЮНЕСКО
в България, след което културното
наследство в Тутраканско. Всеки
паметник си има история и за учениците е интересно да научат нови
и любопитни факти за личности
и обекти, свързани с Тутракан. И

така, както гласи народната мъдрост „Ценейки миналото, градим
бъдещето“, разказвайки и представяйки им исторически факти и
обекти, свързани с нашия град, ние
ги накарахме да се гордеят, че са
българи, че са тутраканци.
През Великденските празници
(18,19 и 21 април) обектите на
Исторически музей-Тутракан ще
бъдат отворени за посещение.
Исторически музей
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Кметство с. Старо село

Кметство с. Цар Самуил

Кметство с. Шуменци

Нека светлината на
Неговото Воскресение
озари живота Ви!
Много здраве и
благополучие!

Пожелавам всички
делници да се превърнат
в празници, безкрайни
емоции и безоблачни дни!

С пожелание за здраве,
благополучие и светли
Великденски празници!
Нека има Мир и Любов
в сърцата ни!

Честито Възкресение Христово!
Ангел ДРУМЕВ, Кмет

ǣǱǽǾǴǾǻǼǬǳǹǴǶ

Христос Воскресе!

Мехмед ЮМЕР, Кмет

Симеон ДИМИТРОВ, Кмет

Данаил Николов е новият
Възможно е БСП да поиска предсрочни парламентарни избори лидер на БСП-Тутракан
Петър Курумбашев и Антон Кутев в Силистра и в Тутракан:

Йордан ИВАНОВ
ародните представители от
Коалиция за България Антон Кутев и Петър Курумбашев, който е и в челните места
на листата за европарламента, проведоха в Градската художествена
галерия в Силистра и в залата на
Общинския съвет в Тутракан срещи
с членове и симпатизанти на БСП
от различни поколения. Според
Курумбашев, евроизборите са
най-малко интересни за българския
избирател, макар предстоящите
да са важни по няколко причини.
При ясна подкрепа за Коалиция
за България е възможно БСП да

Н

поиска предсрочни парламентарни
избори, а при победа ГЕРБ веднага
ще поиска оставка на кабинета.
Той аргументира положителен вот
за листата в полза на БСП и ПЕС с
десетина социални моменти, защитени от кабинета: отношението
към пенсиите, децата и младите
семейства, вкл. майчинските, и др.
Антон Кутев наблегна на темата
за реиндустриализацията, която
е актуална в европейски мащаб
и би била полезна за страни като
България, както и за регион като
Силистра. Темата у нас се подценявала и отношението към нея
била както към надживян остатък
от социалистическото минало.

Идеята кореспондирала с примера на Турция, Бразилия и Китай,
където осъществяването й довело
до положителни резултати. Както
и в страни като Франция и Италия,
където индустриалният сектор е
силен, за разлика от други европейски страни, сложили ударение
върху услугите и банковото дело.
България била „удобна” за индустриално производство най-малко
по две причини: ниските данъци

които не са развити.
По „горещата” тема за Украйна
и Русия Петър Курумбашев заяви:
„Няма вариант България да подкрепи икономически санкции срещу
Русия, защото България е страната,
която от векове – по история и по
дух, е най-близко и до двете страни.
Българският национален интерес е
да съхраним 250-хилядното българско население в Украйна и ще
бъде осъществен проектът „Южен

и по-евтината работна ръка, което
автоматично предизвиквало у нас
интерес това да стане политика на
ЕС в новия програмен период. Реализацията й би променила съдбата
на градовете в България в райони,

поток”, осигуряващ 7 000 работни
места. Както и една възможност
да получаваме газ под Черно море
пряко от Русия, което ни прави
независими от всеки следващ конфликт в и за Украйна”.

На евроизборите 14 926 души от община Тутракан са
с право на глас, а в Главиница - 10 760
113 629 души в област Силистра имат право на глас на предстоящите избори за европейски
парламент, съобщиха на първата
си пресконференция от Районната
избирателна комисия /РИК/. Неин
председател е Силвия Стоилова
от квотата на БСП, заместници са
Мирослава Червенкова и Ванушка
Георгиева, а секретар е Вилдан
Мемиш.
Най-много са избирателите в
община Силистра – 51 254 души,
в община Дулово те са 25 533,
в община Тутракан – 14 926, в
община Главиница – 10 760, в
община Ситово – 4 746, в община

Кайнарджа – 3 880 и най-малко – в
община Алфатар – 2 530 души.
Изборите ще бъдат проведени
в 220 секционни комисии /СИК/,
в които ще има 1 798 членове. До
19 април ще става определянето
на членовете на комисиите, които
като предложения от страна на

кметовете на общини трябва да
постъпят в РИК-Силистра до 24
април. Назначенията на СИК ще
трябва да са факт до 29 април.
Сроковете за обучението на членовете на СИК зависи от Централната
избирателна комисия /ЦИК/, тъй
като се осъществява от образова-

телно звено към нея.
На общините вече са раздадени
първата част от списъците, а след
14 април ще им бъде раздадена и
втората част, включваща имената
на гражданите от други страни
на ЕС, декларирали желание да
гласуват в област Силистра. Предстои да бъде уточнен и броят на
подвижните урни. До 14 май ЦИК
ще каже колко ще са секциите
за експериментално гласуване в
област Силистра, като машинното гласуване няма да се отчита,
защото ще е валидно гласуването
на хартиен носител.
“ТГ”

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/

съботния
12 април
се проведе
конференцията
на БСП-Тутракан, на която бе
избран нов лидер
на общинската
си организация Данаил Николов.
Досега Николов
бе временно изпълняващ длъжността, след
оставката през
миналата година на тогавашния председател
Иван Недев.
Данаил Николов е и председател на Общинския съвет
в Тутракан.
Гости на общинската конференция на БСП
бяха народните
представители
- Антон Кутев и Петър
от "Коалиция за България" Курумбашев.
“ТГ”

В

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...” на
26 април 2014 г. - дори и скромното
участие означава много!
Амбицията на тази кампания е всички заедно да направим населените
си места по-чисти, по–приветливи и
по–приятни за живеене.
Да бъдем обществено отговорни!
Нека всеки се включи в идеята за почистването на района, в който живее
или работи!
“Да изчистим България …” е една от
най-мащабните обществени инициативи у нас. Десетки хиляди доброволци все по-масово се
присъединяват към нея. В съботния ден на 26.04.2014
г. ще имаме отново шанс не само да почистим някои
емблематични места в общината, но и да направим
стъпка напред към една по-зелена, по-уютна и по-устойчива околна среда.

Уважаеми Съграждани,
Участвайте активно в кампанията по почистването на страната, която ще се проведе на 26.04.2014
г. Изберете свое място за събиране на отпадъци и
проявете усърдие, за да го преобразите. Нека войната
с боклука да бъде не само еднократна акция, а част
от ежедневието на всеки един от нас.
Инициативата за почистване на 26.04.2014 г. е предизвикателство не само за нашето трезвомислие и
грижа за здравето на приодата, но и тест за нивото
на гражданската ни култура и въпрос на цивилизован
избор.
Нека всички заедно покажем, че и най-малкото усилие
срещу тоталното замърсяване на околната среда си
струва, защото голямата промяна започва от многото малко усилия на цялото ни общество!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/
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Русенският митрополит Наум в Тутракан:

Да възродим изконните български ценности
Калина ГРЪНЧАРОВА
Н.В.Пр. Русенският митрополит
Наум отслужи Света Литургия в храм
"Св. Николай" в Тутракан на Лазаровден като спази традицията създадена
от предшественика си Неофит, сега

Тонков от Тутракан, отец Михаил от с.
Шуменци, отец Васил от с. Сокол, отец
Йордан от с. Белица и отец Данчо от с.
Зафирово.
С достойнство да посрещнем Великденските празници, пожела митрополит

та лазарка, участвала в ритуала.
„Надявам се, че както и навсякъде в
цялата страна, така и тук, в този край,
хората притежават и винаги са имали
типичните български черти – да са
добри християни, работни, онова, което

Ɇɚɥɤɢɬɟɥɚɡɚɪɤɢ
ɫɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɇɚɭɦ

Патриарх Български, първото служение
извън центъра на митрополията да е в
Тутракан.
Литургията бе в съслужие с архимандрит Емилиян, игумен на Басарбовския манастир, протодякон Кирил
Синев, Ангел Младенов, секретар на
Русенска митрополия, отец Илия

Наум.
Десетки миряни присъстваха в храма
по време на службата, включително и
второкласнички-лазарки от СОУ „Христо Ботев”, които в края на литургията
изпълниха лазарски песни и наричания,
а владиката с удоволствие се снима с
тях. 3-годишната Любена бе най-малка-

„Цветница-2014”
Румяна ЛАЗАРОВА
340 самодейци от читалищата
на територията на община Тутракан бяха тазгодишните участници
в Празника на художествената
самодейност "Цветница” домакинстван от НЧ "Искра-1928 г." в
с. Цар Самуил, на 13 април.
Събитието е част от Културния
календар на Община Тутракан.
По стар български обичай участниците бяха посрещнати с питка
и сол, а председателят на чита-

на всички състави бяха раздадени
лищното настоятелство Адем дипляни с реда и часа на участие,
Адем разля менче с вода.
подготвени от читалище-домакин,
Гости на празника бяха кметът и това допринесе за спокойното
на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов, председателят на Общински съвет-Тутракан Данаил
Николов, директорът на Дирекция
„Хуманитарни дейности” Стефка
Станкова, Никола Крачанов, главен експерт „Образование и култура”, Галина Димитрова, председател на Читалищното настоятелство на НЧ „Н.Й.Вапцаров”,
кметове на населени места.
Поздравителен адрес бе изпратил областният управител Насуф
Насуф.
На този пролетен празник всички колективи се представиха с
разнообразна програма и спазиха
регламента за участие. В началото,

знаем от историята, че са хора, които
са били изключително трудолюбиви и
са полагали усилия за своето собствено
и на близките си благопреуспяване,
каза за „Тутракански глас” русенският
митрополит Наум. Да се надяваме, че
ще останат трудолюбиви, свързани със
земята си, корените си и православната

ни църква.
Всеки един от нас трябва да загърби
злобата и омразата и да се постарае да
бъде по-добър, не само спрямо своите
близки, но и спрямо всички хора, които
живеят около него. Да възродим онези
изконни български ценности, които за
съжаление в момента липсват или са
намерили място дълбоко във всяко
едно сърце, но е необходимо малко
човек да потърси в себе си, за да ги
намери в кой кът на сърцето са, за да
може да ги използва и да може да бъде
добър човек, християнин и гражданин
– пожела в навечерието на Великден
още той.
В храма бе и кметът на общината
д-р Димитър Стефанов, който след
църковната служба показа на митрополита новостроящия се параклис "Св.
Димитър Солунски" в Тутракан.

Да постигнем мечтите им заедно…
Калина ГРЪНЧАРОВА
„С идването на пролетта, нека
отворим сърцата си, за да се радваме
на всичко хубаво и добро, да дарим радост, обич и надежда. С нашият малък
благотворителен жест ще окажем подкрепа на младите хора, за едно ново
начало в техния бъдещ живот. Нека
сбъднем заедно мечтите им!” – така
организаторите от Община Тутракан
поставиха началото на тазгодишния
благотворителен Великденски базар,
средствата, от който са предназначени
за подпомагането на абитуриенти в
протичане на празника.
неравностойно положение.
Читалище „Искра-1928 г.” в с.
Събитието бе открито от зам.Цар Самуил се представи с изпълнения на няколко колектива
- Фолклорна група "Искри", две
групи за камерни народни танци
"Искрици”, вокална група към
клуб "Млад приятел на книгата",
индивидуални изпълнения и новосформирания Клуб за народни
танци "Хармония". Тази група работи от края на м. февруари, но с
голямо желание и след много репетиции се представи блестящо.
Читалищното настоятелство
благодари на самодейците от
цялата община, които положиха
много старание и дадоха всичко
от себе си, за да се представят
достойно.

кмета Милен Маринов, а приятната
изненада за всички бяха изпълненията на малките лазарки от 2б
клас при СОУ Христо Ботев” с класен ръководител Румяна Статева и
от ЦДГ „Патиланчо” с ръководители
Елена Тодорова и Румяна Петрова.
От щандовете на базара всеки можеше да си избере и купи
сръчно изработени с много любов
великденски сувенири и украса, козунаци и сладкиши. Така на финала
бяха събрани 1024 лв.!
Съпричастни към идеята за под-

крепа на завършващите млади хора,
тази година бяха децата, родителите
и учителите от ЦДГ „Славянка”,
ЦДГ „Патиланчо” и ОДЗ „Полет”;
учениците и учителите от ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Нова Черна,
СОУ „Йордан Йовков” и СОУ „Христо
Ботев”; младежите от ГЕРБ; читалищните дейци от Тутракан и селата Нова
Черна, Старо село и Варненци; бабите
и дядовците от пенсионерската
организация и Клуба на инвалидите;
майсторите от фурните „Методиеви”,
„При Дидо”, „Берлин”, „Том и Джери”
и „Адмирал”.
Благотворителният великденски
базар се организира в партньорство с Общински ученически парламент и с изключително любезното съдействие на механа „Мелани”.
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Летящ старт за група „АКУСТИКА” в От ВГ „Акустика” с любов…
Р
Панагюрище
Ето, че отново имаме повод
да се похвалим с успех! Този път
огромната радост донесе група
„Акустика“ при НЧ „Н.Й.Вапцаров
1873” с ръководител Володя Иванов.
През изминалия празничен уикенд
/12-13 април/, групата взе участие
в Десетия национален конкурс за
патриотична песен в гр. Панагюрище
и завоюва почетното трето място.
Това е първата им изява на такава
голяма сцена. Казвам голяма, защото общият брой на изпълненията в
конкурсната програма бе 140, в т.ч.
вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители – общо около 400
деца от градовете София, Пловдив,
Добрич, Кърджали, Мездра, Перник,
Кюстендил, Карлово, Казанлък,
Хисаря, Стара Загора, Плевен,

Силистра и... Тутракан. Естествено!
Организира се от Община Панагюрище и Организационен комитет, със
съдействието на Обединен детски
комплекс – Панагюрище. Конкурсът
е включен в Националния календар
за извънучилищни дейности на МОН
за учебната 2013/2014 г.

Изпълненията на младите таланти
бяха оценявани от жури в състав: Председател - доц. Етиен Леви – български
певец и музикален педагог, преподавател към Департамент “Музика” в Нов
български университет, консултант
и вокален педагог в редица реалити
формати, хабилитиран доцент от 2006
г.; членове - Светослав Лобошки –

един от най-известните автори и аранжор на популярна музика в България и
Дочка Кацарева – литератор, педагог,
общественик, идеен основател на
Национален фестивал “Родолюбие”.
Това са имена, които сами по себе
си говорят за професионализъм и
критичност при оценяването. Високата
конкуренция и нивото на компетентност на журито правят този успех още
по-голям. Групата се представи с две
патриотични песни, едната, от които все
още не е представяна пред тутраканската публика. Подготовката за участието
започна веднага след концерта посветен
на Националния празник на страната и
за краткото време, с което разполагаха и
децата от групата, и г-н Иванов – резултатите са налице. В миналогодишното
издание на конкурса Володя Иванов е
участвал с деца от СОУ „Хр. Ботев“. Тази
година представи Читалището, след
като му бе отправена специална покана

от организаторите.
Няма да преувелича, ако кажа, че
този успех е очакван. Наблюдавах
последната репетиция преди отпътуването им. Видях едни спокойни, уверени
и добре подготвени деца. Те нямат
излишно самочувствие. Не афишират
какво могат. Просто излизат на сцената
и го правят. В групата участват 10 деца
– 2 солистки и 8 китаристи : Владимир
Димитров, Илиян Неделчев, Йорданка
Петрова, Славена Балканска, Габриела
Косулиева, Наталия Манчева, Радина
Великова, Пресиян Статев – китаристи
; Теодора Атанасова и Стефания Дамянова – солистки. Те полагат много труд
и старание при овладяване на своите
умения. Не само те, но и децата от
школата по китара, получават една
много добра подготовка от техния ръководител. Децата са разпределени по
възрастови групи, а всяка възрастова
група има утвърден график на работа и

адваме се, че се грабнахме трето място в Десетия национален
фестивал за изпълнение на патриотична песен „Родолюбие”
в гр. Панагюрище. За нас беше чест да покажем какво умеем,
можем и се гордеем с това, че оцениха таланта ни.
Ние за пореден път доказваме, че с много труд и воля, постигаме
отлични резултати. В този фестивал участваме за втори път и през двете
години сме в челната класация (първо и трето място), като се нареждаме
до групи от музикални училища, а това само по себе си говори много.
Групата се сформира в края на 2012-та/началото на 2013-та година,
като всичките членове са възпитаници на г-н Володя Иванов. Всички
китаристи преди това бяхме в Школа по китара, която по него време
беше към ОЦИД - Тутракан. С течение на обстоятелствата школата се
премести към НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1873” гр. Тутракан, а малко след това
се създаде и групата. Тук групата работи с професионалисти и това се
вижда от резултатите, които показваме. Преди това ние сме свирили
в училищата и на концерти в града, а сега ходим на национални състезания и фестивали.
Искаме да благодарим най сърдечно на НЧ ”Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан, че ни помагат в развитието ни, че е винаги до нас и ни подкрепя
в начинанията ни, защото без тяхната помощ и съдействие ние нямаше
да можем да продължаваме да се развиваме.
Искаме да благодарим и да изкажем нашата признателност към ръководителя ни г-н Володя Иванов. Защото той е човекът, който ни събра,
който ни научи да свирим и без него нямаше да ни има като група. Ние
искаме да му кажем едно голямо БЛАГОДАРЯ и да му пожелаем много
здраве, късмет, щастие, любов, професионално и творческо развитие!
Да е винаги до нас и да продължаваме да вървим все така нагоре и да
побеждаваме заедно и за напред!
Благодарим на всички, които ни подкрепят и които ни помагат в
начинанията ни!
ВГ „Акустика”

допълнително разпределяне в по-малки групи. Това гарантира достатъчно
отделено време и внимание за всяко
дете, желаещо да изучи тънкостите и
възможностите на китарата.
Има голям интерес и желаещи да
посещават Школата по китара. Вратите
на Читалището са отворени за всички,
а също така и в Школите по кавал,
гайда, акордеон, народно пеене; Танцовите състави „Дунавска младост” в
различните възрастови групи; ВГ „Северина“, ФТС „Детелини“, а защо не и
да опитате уменията си в Театралната
школа. Ние ви гарантираме, че при
своите занимания ще получите уваже-

ние, подкрепа и отлична подготовка!
Гордеем се с успеха на група
„Акустика“!
Благодарим Ви, че избрахте
нашето читалище за ваш партньор!
Изказваме огромна благодарност
за оказаното съдействие при осигуряване на транспорта на групата
на д-р Димитър Стефанов - кмет на
Община Тутракан и за финансовата
помощ на г-жа Гергина Върбанова
- родител и г-н Людмил Узунов директор на ДГС-Тутракан! Вие сте
час от успеха на групата, защото
направихте пътуването им възможно!
Светлана ПЕТКОВА, Секретар

Проект № 12-11-12

"Ефикасност и ефективност гарантиране на целите
в местната администрация на
община Тутракан
чрез оптимално използване на
наличните ресурси"
ɇɚɝɜɁɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɩɪɨɜɟɞɟɁɚɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɩɨɉɪɨɟɤɬ
Äȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ± ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɰɟɥɢɬɟ ɜ
ɦɟɫɬɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɱɪɟɡɨɩɬɢɦɚɥɧɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ´ ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ÄȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ´ ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚ
ɨɫ , ÄȾɨɛɪɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ´ ɉɨɞɩɪɢɨɪɢɬɟɬ  Äȿɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ´ Ȼɸɞɠɟɬɧɚ
ɥɢɧɢɹ %*32 ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɫ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɦɨɳ 

ȼ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɟɲɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɚɧɚɥɢɡɧɚɈɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɩɪɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɩɨɪɴɤɢ ɨɬ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ    ɫɟ ɢɡɝɨɬɜɢ  ɩɥɚɧ ɡɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɧɟɬɨɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɨɬɝɥɟɞɧɚɬɨɱɤɚɧɚɧɟɣɧɚɬɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬ
ɫɩɪɹɦɨ ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɤɚɬɨ ɨɪɝɚɧ
ɧɚɜɥɚɫɬɢɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɞɟɣɫɬɜɚɳɚɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɭɪɟɞɛɚ
ɉɪɟɞɩɪɢɟɬɢɛɹɯɚɫɥɟɞɧɢɬɟɫɬɴɩɤɢ
ɉɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟɧɚɡɜɟɧɚɨɬɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚɜɨɛɳɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɜɁɚɤɨɧɚɡɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ
Ɉɬɤɪɢɜɚɧɟɧɚɧɨɜɨɡɜɟɧɨɜɨɛɳɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɨɟɬɨ
ɞɚɨɛɯɜɚɳɚɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɩɪɚɜɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɤɚɧɰɟɥɚɪɢɹ
ɢɩɪɨɬɨɤɨɥɜɪɴɡɤɢɫɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ
ɉɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɮɭɧɤɰɢɢɬɟɧɚɞɢɪɟɤɰɢɢɬɟ
ɉɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɧɚɞɥɴɠɧɨɫɬɢɬɟ
Ɉɬɪɚɡɟɧɢɫɚɜɫɢɱɤɢɩɪɨɦɟɧɢɜɍɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɹɩɪɚɜɢɥɧɢɤɢ
ɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɬɨɜɚɟɢɡɝɨɬɟɧɨɢɭɬɜɴɪɞɟɧɨɧɨɜɨɞɥɴɠɧɨɫɬɧɨ
ɪɚɡɩɢɫɚɧɢɟɢɞɥɴɠɧɨɫɬɧɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɉɨɫɬɢɝɧɚɬɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɉɨɫɬɢɝɧɚɬɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɦɟɠɞɭɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚɧɚɤɦɟɬɚ
ɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ
Ɉɩɬɢɦɢɡɢɪɚɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ
ɂɡɛɟɝɧɚɬɢɞɭɛɥɢɪɚɧɢɮɭɧɤɰɢɢɢɥɢɩɫɜɚɳɢɮɭɧɤɰɢɢ
ɉɨɫɬɢɝɧɚɬɚɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹɜɴɜɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɚɧɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚɧɚɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
Проект "Ефикасност и ефективност - гарантиране на целите в
местната администрация на община Тутракан чрез оптимално използване на
наличните ресурси“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд

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

ǹȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȈȕȐȖȉțȟȍȕȐȧȗȖȒȖȔȗȦȚȢȘȕȈ
ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȕȈșȓțȎȐȚȍȓȐȚȍȊǶȉȡȐȕȈǫȓȈȊȐȕȐȞȈ
бщинската администрация на Главиница реализира
проект „Повишаване на
капацитета на служителите на Общината
чрез инвестиции в обучения” по Оперативна
програма «Административен капацитет 20072013 г.».
Проведоха се още две
обучения за служителите на Общината, като
при първото от тях, 25
човека разпределени в
две групи от съответно
по 13 и 12 представители, се запознаха с
темата за „Електронни
услуги за гражданите
и бизнеса“, както и с
програмата „Рhotoshop
CS5” - за 8 служители
от Общината.

О

руги 19 служители
ще участват в обучителните лекции на Института по
Публична администрация в София.
11 от тях ще преминат курс за

Д

«Методи и техники за прозрачна
администрация», 4 от служителите ще преминат обучение по
«Контрол, одит и отчетност в
администрацията». Останалите

ще усъвършенстват знанията си
по «Административно обслужване»
с цел повишаване качеството на
услугите, които ще предлагат на
гражданите и бизнеса.
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ОБЩНОСТ

Засилен контрол и строги проверки по
пътищата в Силистренска област във
връзка с Великденските празници
Проверена е пожарната обезопасеност на 34 църкви и манастири,
където ще се извършват празнични богослужения
ътна полиция засилва
контрола върху безопасността на движението във връзка с предстоящите
Великденски празници. Строги
проверки ще бъдат извършвани
на територията на цялата Силистренска област, включително
по третокласните и общинските
пътища. Заради очакваната повисока интензивност на движението в конфликтните участъци
на пътната мрежа ще има явно
полицейско присъствие. Целта
е да се предотвратят предпоставките за настъпване на тежки
пътнотранспортни произшествия
с пострадали и загинали хора.
Полицейските служители ще
следят за превишена и несъобразена скорост, неправилно
изпреварване, отнемане на предимство, шофиране след употреба на алкохол, използване на

П

предпазни колани, управление
на неизправни и нерегистрирани
моторни превозни средства.
Планирани са полицейски
операции, вкл. по метода за
широкообхватен контрол, с
акцент върху шофирането с
несъобразена скорост, след
употреба на алкохол или пък от
неправоспособни водачи.
За да се избегнат излишни
рискове при струпването на
много хора, служители на ОУ
„Пожарна безопасност и защита
на населението” са извършили
проверки на 34 църкви и манастири в областта. Няма установени нарушения при прегледа на
електроинсталациите, наличието
на противопожарна техника, евакуационните изходи и обезопасеността на местата за палене на
свещи. С църковните служители
са проведени инструктажи за

Община Главиница
Област Силистра

стриктно съблюдаване на противопожарните правила и норми.
За да се гарантира спокойствието и сигурността на гражданите
дежурни екипи на полицията и
пожарната ще бъдат в денонощна готовност да реагират при
спешни случаи, телефонът за
връзка е 112.
По време на предстоящите
празнични дни за Великден и
Гергьовден възникват и специфични опасности за тежки пътни
злополуки поради: значително
увеличената интензивност на
движението и образуването на
колони и задръствания; появили
се след зимата неравности и повреди на пътните платна; включване в движението на много
велосипедисти, мотоциклетисти
и мотопедисти, каруци; управление от водачи с малък опит и без
правоспособност; превишаване

на разрешените скорости и
рискови изпреварвания; повишена рискова склонност към
компромиси и управление на
моторни превозни средства в
нетрезво състояние; занижена
дисциплинираност на водачи и
пешеходци.
Употребата на алкохол през
празничните дни и последващото сядане зад волана в нетрезво
състояние е една от причините за
поредица злополуки с жертви и
ранени в този период през последните години. Потърпевши са
най-вече пътниците в автомобили и на мотоциклети, съгласили
се лекомислено да бъдат возени
от пияни и неправоспособни
шофьори.
За да не попадате в рискови
състояния и ситуации за пътни
злополуки е необходимо да
спазвате правилата за движение.

Община Главиница
Област Силистра

Обявява

Обявява

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА
НА: Товарен автомобил „ЗИЛ 157” - бордови с ДК №
СС 2415 СС, с начална тръжна цена 4400,00 лв. без
ДДС /5280,00 лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 08.05.2014 г. от 10,30 ч. в
заседателната зала на общината – IV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена),
следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00
часа 07.05.2014 г.
Тръжната документация се получава от Център
за информация и услуги на Община Главиница, етаж
I, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на
10,00 лв., платими в брой в касата на общината до
16.00 ч. на 07.05.2014 г.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра
за информация и услуги на общината до 16,00 ч. на
07.05.2014 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 15.05.2014 г. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация на тел. 08636 2128 - отдел „ОбС”

Публичен търг с явно наддаване за продажбата
на: Урегулиран поземлен имот УПИ I-127 кв.17 с площ
9136кв.м. заедно с построена в него двуетажна масивна сграда - бивше „Училище” със застроена площ
– 340,80кв.м. по плана на с. Коларово с начална тръжна
цена – 49 926,98 лв. с ДДС. АОС № 3046/11.07.2012 г.
Търгът ще се проведе на 08.05.2014 г. от 10,30 ч. в
заседателната зала на общината – IV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна
цена), следва да бъде внесен в касата на общината
до 16,00 часа 07.05.2014 г.
Тръжната документация се получава от Център за
информация и услуги на Община Главиница, етаж I, стая
№ 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00 лв.
платими в брой в касата на общината до 16.00 ч. на
07.05.2014 г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след
закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00 ч. на
07.05.2014 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 15.05.2014 г. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация на тел. 086362128

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

ОБЯВЛЕНИЕ

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

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 23/10.04.2014 год.

№ 24/10.04.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на
09.04.2014год. е издадена виза от главния архитект
на Община Тутракан за:
„Проект за стопанска сграда-овчарник”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор
73496.500.608 от Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/2008 г. на ИД на АГКК
гр.София, УПИ ХХVIII-608 в кв.2 по Регулационен план
на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976
г. на ОНС-гр.Силистра.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Ясен” №8
Визата е издадена на: Нахид Сюлейман Чанакчъ
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/

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɁɍɌ ȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱɟɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚ
Äɉɪɨɟɤɬɡɚɩɥɴɬɧɚɨɝɪɚɞɚɫɜɢɫɨɱɢɧɚɞɨɦɩɨɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟɝɪɚɧɢɰɢɧɚɍɉɂ,ɤɜɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɚɢɡɰɹɥɨɜɫɴɳɢɹ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
 ɨɬ Ʉɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋɊȾ ɝ ɧɚ ɂȾ ɧɚ ȺȽɄɄ
ɝɪɋɨɮɢɹɍɉɂ,ɜɤɜɩɨɉɥɚɧɡɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹ
ɧɚ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɨɞɨɛɪɟɧ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ ɝ ɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ´ɋɬɪɚɰɢɧ´ʋȺ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚȺɧɤɚɂɥɢɟɜɚɅɟɤɨɜɚ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ȼɂɁȺ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɨɛɠɚɥɜɚɧɟ ɩɪɟɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɫɴɞɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɨ ɪɟɞɚ ɧɚ ɱɥ ɨɬ ɁɍɌ ɱɪɟɡ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ ɞɧɟɜɟɧ ɫɪɨɤ ɨɬ ɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨ ɢ ɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

16 - 22.04.2014 г.

Община Главиница
Област Силистра

Обявява
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
помещение с площ 35,00 кв.м., представляващо самостоятелен
обект в сграда с идентификатор № 15031.501.419.1.2, етаж I
на сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.419 по кадастралната карта на гр.Главиница,
ул.”Витоша” №44.
Търгът ще се проведе на 08.05.2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на общината – IV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 140,00 лв. без ДДС /168
лв. с ДДС/.
Депозитът за участие в търга в размер на 168,00 лв.(10% от
годишната наемна цена) се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00 часа на 07.05.2014 г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00 лв. Цената се
заплаща в брой в касата на общината до 16.00 часа на 07.05.2014 г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за
информация и услуги срещу представяне на документ за платена
цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 07.05.2014 г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00
часа на 07.05.2014 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на
15.05.2014 г. при същите условия.
Допълнителна информация на тел. 08636 2128 - отдел „ОбС”

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"

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
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

16 - 22.04.2014 г.

СМЯХ

Малки обяви

Жена се връща със синчето си от море. Разправя на мъжа си:
- Там се запознах с много хора, единият беше герой от войната...
Синчето я прекъсва: - Герой, герой, пък се страхува да спи сам...

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

- Професоре, какво казвате на вашите възпитаници при среща?
- Голяма бира с картофки, моля.
Алкохолик звъни по телефона:
- Алооо, т’ва ли е номера за помощ на алкохолици?
- Да, кажете.
- Абеее, как се прави мохито?
Жена след дълги дебати отива заедно с мъжа си на риба. Пристигат,
той прави бивак, приготвя такъмите и казва: - Къде е хлябът?
- Ми... изядох го по пътя.
- А качамака?
- Ми... и него изядох.
Мъжът примирено казва: - Ми, дояж и червеите тогава и да си ходим!
- Ти к'во правиш в гардероба, бе пич?
- Пръскам против молци...
- Ми, що си гол, бе?
- Еййй, кога успяха, тяхната мама и гадини!
- Мъжо, гледам една от кокошките е омърлушена, дали да не я
заколим?
- Ами, ако мислиш, че това ще я развесели.
- Пари имате ли?
- Не.
- А, ако намеря?
- Ще съм ви признателен.

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

ТГ

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

Отишъл попът при кмета и му се оплакал:
- Някой ми е откраднал колелото. Какво да правя?
Кметът го посъветвал:
- В неделя извърти проповедта към десетте божи заповеди. Когато
стигнеш седма "не кради", се спри за малко и огледай хората. Който си
наведе главата, той го е откраднал.
В понеделник кметът вижда, че попът си кара колелото.
- Е, как е, попе? Кой го беше откраднал?
- Не, бе! Аз като стигнах до шесто "не пожелавай жената на ближния"
и се сетих къде съм го забравил...
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

16 - 22.04.2014 г.

”STOP на училищния тормоз”
щината д-р Димитър Стефанов.
Урокът се състоя в залата на Общинския съвет на
8 април т.г и протече под
ръководството на Иванка
Арсенова - член на Комисията и обществен възпитател към нея.
Презентацията, показана
пред тях, целеше учениците сами да достигнат до

понятията тормоз, агресия
и видовете агресия.
Разпределени чрез жребий в три работни групи,
по дадени опорни думи,
децата съставяха текст
и определяха вида агресия.
Под ръководството на
Маргарита Манолова, учител от СОУ „Йордан Йовков” бяха проведени игри с
публиката по темата.

Тодорка АНГЕЛОВА,
Секретар на МКБППМН
естната комисия
за борба срещу противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните (МКБППМН) при Община Тутракан, проведе Интерактивен
урок на тема ”STOP на
училищния тормоз” с четвъртокласници от ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”, с.
Нова Черна и двете средни
училища в гр. Тутракан.
Участниците бяха поздравени от кмета на об-

М

В края на урока всички
участници получиха грамоти и предметни награди,
както и плакати за класовете.
Урокът се проведе като
превенция за противодей-

Дискусия за образованието

а трета поредна година
Спортен клуб по борба
„Истър” - Тутракан печели
финансиране на проект по Програмата „Спорт за деца с увреждания
и деца в риск” на Министерството
на младежта и спорта.
По проекта са предвидени безплатни занимания по борба за
децата от СПИ ”Христо Ботев” в с.
индивидуалния подход към Варненци, които са партньори на
учениците.
спортния клуб.
Ръководителят на НЦ за
оценка на компетентностите
към БСК Томчо Томов посочи,
че младежката безработица
е около 30%, а 40 хиляди
са потомствено безработни.
Освен това, над 20% от работещите заемат позиции, които
изискват по-висша степен на
образование от това, което те
притежават, а над 60% от работодателите не са доволни от
заемащите ключови позиции.
"Благодарности отправям
към Община Тутракан за подкрепата и доверието, което ми
гласуваха. Дискусията беше
ползотворна, макар че се наблегна повече на негативните страни на образованието.
Работи се усилено за въвеждането на дуалната система,
която е факт в нашия град, а
именно проект "Ученически
практики", по който участват
много ученици", сподели Даниел Терещенков.
“ТГ”

Социално-педагогическия интернат предоставя спортната база
и осигурява 36 деца, които ще
водят занимания в 3 групи по 12
деца.
Заниманията по борба ще се
водят от Ангел Ройбов и Сашко
Змеев.
Проектът се реализира в периода от 20 март до 5 ноември
2014 г., а неговата обща стойност
“ТГ”
е 4800 лв.

Честит рожден ден
и да почерпят:

17 април – Денка ГАНЕВА, ФТС „Детелини”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
17 април – Валентин РОЙБОВ, Подвижна горска стража, ДГС-Тутракан
17 април – Мердан АХМЕД, Ст.спец. „Пожаронаблюдател”, Община Главиница
18 април – Пламен ПРОДАНОВ, Бизнесмен, „Палермо”
ЕООД, гр. Тутракан
18 април – Сенами РАШИД, Гл.експерт „Стопански
дейности”, Община Тутракан
20 април – Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет на Община
Тутракан

годарност към ръководствата на училищата и
Общински център за извънучилищни дейности, за
оказаното съдействие и
подкрепа при реализиране
на инициативата.

Занимания по борба
за възпитаниците на
СПИ „Христо Ботев”

З

"Образованието - модерно,
достъпно и качествено" е темата на срещата-дискусия, която
се проведе в Русе. В нея участва председателят на Общински
ученически парламент – Тутракан - Даниел Терещенков. Тя
беше открита от проф. Анелия
Клисарова с думите "Ключът
към качественото образование
е учителят, който трябва да
бъде личен пример!”.
"Училищата в България
трябва да бъдат модерни,
атрактивни и достъпни", каза
в приветствието си кметът на
Русе Пламен Стоилов. Преди
дискусията с образователния
министър приветствие поднесе
и ректорът в РУ "Ангел Кънчев"
проф. дтн Христо Белоев,
който посочи, че "средното, висшето образование и бизнеса
трябва да работят в синхрон."
На дискусията беше обсъдена
дуалната система, резултатите
от PISA, превенцията, интервенцията, работата с родителите и институциите, както и

ствие на училищния тормоз
и насилие.
На финала всички бяха
убедени, че „ТРЯБВА ДА
БЪДЕМ СИЛНИ, НЕ НАСИЛНИЦИ!”
МКБППМН изказва бла-

20 април – Нурхан АЛИ, Гл. счетоводител, Община
Главиница
20 април – Илмие ХАШИМ, Кмет на с. Вълкан, община
Главиница
20 април – Джанер ДАУД, Ст.спец. „Пожаронаблюдател”, Община Главиница
21 април – Величка ЧЕРНЕВА, Учител, СОУ „Йордан
Йовков”
20 април – Възкресение Христово – Великден – Велик, Велика, Велико, Велин, Велислав, Величка, Величко,
Велка, Велко, Вельо, Вили, Витан

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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