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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 17

На 6 май
(вторник):

Година LII

30 април - 8 май 2014 г.

Цена 0.60 лв.

В Мемориален комплекс „Военна гробница-1916 г.”
ще бъдат отбелязани Гергьовден и Денят на храбростта
Уважаеми съграждани,

Приятно ми е да Ви поздравя по
повод 1-ви май – Международния ден на
труда и настъпването на
християнския празник Гергьовден, който почитаме и като Ден на храбростта!
Пожелавам Ви здраве, достоен труд с
достойно заплащане, милосърдие,
доброта и великодушие!
Нека Св. Георги да Ви вдъхва смелост,
храброст и увереност във всяко
Ваше начинание!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

В навечерието на празниците
1-ви май и Гергьовден,
с удоволствие поднасям своите и на
общинските съветници специални
поздравления към всички съграждани!
Понеже празниците са свързани с
веселие, равносметка и надежда, искам
да Ви уверя, че Общинският съвет
работи за интереса и благополучието
на всеки от Вас!

Весели празници!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми съграждани,
ǽȞȖȓȚȓȠȓțȎȦȖȠȓȟȨȞȒȓȥțȖȝȜȕȒȞȎȐȖȝȜȝȜȐȜȒ
ǲȓțȭțȎȠȞȡȒȎǱȓȞȑȪȜȐȒȓțȖȃȨȒȞȓșȓȟ
ǽȜȥȡȐȟȠȐȎȗȠȓȓȚȜȤȖȭȠȎțȎȠȓȕȖȝȞȎȕțȖȤȖ
ȕȎȧȜȠȜȠȓȝȜȘȎȕȐȎȟȖșȎȠȎțȎȟȜșȖȒȎȞțȜȟȠȠȎ
ǯȨȒȓȠȓȕȒȞȎȐȖȎȚȏȖȤȖȜȕțȖ
ȡȐȓȞȓțȖȐȟȖșȖȠȓȟȖȣȜȞȎ

Весело и щастливо посрещане на
празниците!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница

Проект № 12-11-12
"Ефикасност и ефективност - гарантиране на целите
в местната администрация на община Тутракан
чрез оптимално използване на наличните ресурси"
На 16 април 2014 г. в Заседателната зала на Община Тутракан,
в рамките на проект „Ефикасност и ефективност – гарантиране на целите в местната администрация на община Тутракан
чрез оптимално използване на наличните ресурси“ съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет“,
приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” BG051PO002/12/1.1-04, се проведе
Заключителна пресконференция.
рамките на проекта беше направен функционален анализ на Общинска администрация при Община Тутракан.
Във връзка с направените констатации и препоръки от извършения функционален анализ се изготви план за действие за оптимизирането на структурата
на общинската администрация от гледна точка на нейната релевантност спрямо
правомощията на кмета на общината като орган на власт и във връзка с действащата нормативна уредба.
Предприети
бяха следните
стъпки:
- Прехвърляне на звена от
специализирана
в обща администрация определени в Закона
за администрацията
- Откриване
на ново звено
в обща администрация, което
да обхваща дейности по правно обслужване,
канцелария и
протокол, връзки с обществе-
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ността
- Преформулиране на функциите на дирекциите;
- Преформулиране на задълженията на длъжностите;
Отразени са
всички промени
в Устройствения правилник
и във връзка с
това е изготено и утвърдено
ново длъжностно разписание и
длъжностни характеристики.
Постигнати
резултати:
- Постигната релевантност между правомощията на кмета и структурата на
администрацията
- Оптимизирано функционално натоварване в администрацията
- Избегнати дублирани функции и липсващи функции
- Постигната хармонизация във вътрешната документация
- Гарантирано изпълнение на правомощията на кмета на общината

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
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
НА 6 МАЙ - ГЕРГЬОВДЕН И ДЕН НА ХРАБРОСТТА
Дългите празнични дни в началото на м.май ще приключат с
честване на християнския празник Гергьовден на 6 май. Тогава в
България се отбелязва и празникът на българската армия – Денят
на храбростта.
Общината и Историческият музей и тази година са главни организатори на честванията, които ще се проведат в Мемориален комплекс
„Военна гробница-1916 г.” край с. Шуменци. Началото е от 11 часа.
Повече подробности - на 8-ма стр.
РИК-СИЛИСТРА НАЗНАЧИ СИК В ОБЩИНИТЕ
На редовно заседание на РИК-Силистра са взети решения за
назначаване на секционни избирателни комисии в шест общини
в областта: Силистра - 92 секции (778 - членове на СИК), Главиница - 25 секции (191 членове на СИК), Дулово - 42 секции (352
членове на секции), Кайнарджа - 13 секции (97 членове на секции),
Тутракан - 27 секции (219 членове на СИК), Алфатар - 9 секции (67
членове на СИК).
Поради непостигнато съгласие при консултациите на политическите партии и коалиции в община Ситово, РИК - Силистра е взел
решение назначенията на членовете на СИК в тази община да бъдат
направени от ЦИК.
НОВИНИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТУТРАКАН
В град Варна публично бе представен Наръчник за дейността
на туристическите информационни центрове в България по
проект „Създаване на мрежа от туристически информационни
центрове (ТИЦ), функциониращи въз основа на единни стандарти”. Акцент в представянето бе визията и ролята на ТИЦ в
развитието и маркетинга на дестинацията. На представянето
присъстваха Дамян Стелиянов, художник – реставратор в
Исторически музей – Тутракан и Васил Дойнов, специалист
„Спорт, туризъм и младежки дейности” при Община Тутракан.
Представянето се организира от Министерството на икономиката и енергетиката.
В рамките на проект „Да помним сталинизма: Таврийските
българи в Добруджа“ във Варна се проведе дебат на тема “История и наследство на комунизма и сталинизма в България“,
в който взе участие Румяна Симеонова, уредник–фондовик в
Исторически музей–Тутракан.
НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА НАП-СИЛИСТРА
Поради структурни промени на банковия клон, обслужващ
офиса на Националната агенция за приходите в Силистра, от 28
април са променени банковите сметки за плащане на данъци,
осигурителни вноски и публични задължения. Плащания по
закритите банкови сметки няма да се приемат.
Новите сметки за плащане на задълженията към държавния бюджет, разкрити от „Инвестбанк” АД, финансов център Силистра.
Сметка за приходите на централния бюджет BG32IORT80478150190000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към
НОИ - BG51IORT80478550012600
Сметка за приходите за НЗОК - BG14IORT80478650012700
Сметка за осигурителни вноски и наказателни лихви за ДЗПО
- BG37IORT80478850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG23IORT80473310011800
BIC - IORTBGSF
КРИМИНАЛЕ
Части и детайли от трафопост, намиращ се в землището на село
Цар Самуил, са откраднати от неизвестно лице в периода 22-23
април. По случая работи РУ „Полиция” - Тутракан, образувано е
досъдебно производство.
37-годишният Г.Х. е задържан за предложен подкуп на длъжностно лице. На 24 април около 23.30 часа в Тутракан мъжът опитал
да осуети документирането на нарушение на ЗДвП, допуснато от
негов родственик, като подхвърлил 10 евро в служебния автомобил
на полицейския служител. Той от своя страна веднага уведомил
дежурния в РУП-Тутракан, откъдето изпратили дежурна оперативна група. Заради предложения подкуп Г.Х. е задържан за срок до
24 часа. Случаят е докладван на Окръжна прокуратура–Силистра.
Образувано е досъдебно производство.
Музикална уредба и мобилен телефон са откраднати от паркиран
товарен автомобил „Фолксваген Транспортер” вчера в село Нова
Черна. Престъплението е извършено чрез взломяване на врата.
Образувано е досъдебно производство.

Разрешават риболовът на
щука и бяла риба във всички
водоеми в страната
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т 1 май се разрешава
риболовът на щука и
распер, а от 16 май
на бяла риба.
През 2014 г. за щуката,
распера и бялата риба
действа режимът за риболов, определен в Приложение № 1 “Срокове на
забрани за улов на риба и
други водни организми през
периода на размножаване”
на Закона за рибарството
и аквакултурите.
Сроковете за забраната
за риболов на щука са определени от 15 февруари

до 30 април, за распер от
1 март до 30 април, а за
бялата риба от 15 март до
15 май. След изтичането на
забранителните срокове се
разрешава улова на тези
видове риба във всички водоеми в страната.
При случаен улов на екземпляри от други видове
риба, които са в период на
размножаване, те следва да
се връщат незабавно в съответния воден обект, от
който са уловени, независимо от тяхното състояние.
“ТГ”

30.04-8.05.2014 г.

Майско заседание на Общински съветГлавиница предстои
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъстоянието на престъпността и обществения ред на територията на РУ Полиция
– Тутракан през 2013 год.
ще бъде разгледано найнапред на предстоящото
заседание на местния парламент в Главиница, което
е свикано от председателя
Сейфи Салим за 30 април от

14:00 часа.
Една от важните точки,
по които се очакват засилен дебат е предложението
за закриване на ОУ „Н. Й.
Вапцаров” с. Листец от
учебната 2014/2015 г.
Общинските съветници
ще разгледат още Годишен
анализ за дейностите и финансов отчет на народните
читалища в общината за

миналата година, както и
Годишен финансов отчет
на „Общински превози”
ЕООД за 2013 г., Общинска
програма за закрила на детето за 2014 година,
Годишен план за действие
по изпълнението на Общинска стратегия за развитие
на социалните услуги в Община Главиница по планов
период 2014 г. и 2015 г.

От Общинския съвет
е поискано съгласие за
продажба и утвърждаване
оценка на Колесен трактор „ЮМЗ 6Л”, а също и
одобрение за откриване на
процедура за предоставяне
на концесия на язовири в
землището на гр. Главиница, с. Зафирово, с.Суходол и
с.Черногор.

Тутракан като туристическа дестинация
представен на CrossTour
а 24 април в Русе се проведе брокерско събитие
CrossTour, организирано
от Enterprise Europe Network към
Бизнес Центъра за подпомагане
на малки и средни предприятия –
Русе и с любезното съдействие на
членовете на EEN Секторна група
„Туризъм и културно наследство”
и Секторна група „Креативни индустрии”, както и Enterprise Europe
Network – Крайова, Румъния –
информираха от Исторически
музей-Тутракан.
CrossTour 2014 за пореден път
постави акцент върху промотирането на Дунавския регион и
разработването му с потенциални
партньори по време на предварително уговорени срещи и така те да
започнат бизнес сътрудничество
помежду си.
Брокерското събитие даде възможност на представители от
туристическата и креативната индустрия да се срещнат лице в лице.
В брокерските срещи участие
взеха кметът на Община Тутракан – д-р Димитър Стефанов,
Никола Крачанов - Главен експерт
"Образование и култура” в Община Тутракан и Даниела Иванова
– уредник–ПР в Исторически
музей–Тутракан.
Тутраканските представители
се срещнаха с хотелиери, туристически агенции и туристиче-
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ски информационни центрове от
България и Румъния, пред които
бе презентиран потенциалът на
Тутракан като туристическа дестинация, с основни акценти: Етнографски музей „Дунавски риболов
и лодкостроене”, Античен кастел
„Трансмариска”, Архитектурен
комплекс „Рибарска махала” и
Мемориален комплекс „Военна
гробница – 1916 г.”
На Туристическите информационни центрове и хотелите са пре-

доставени рекламни материали за
културното и природно наследство
на общината, с които да се запознават потенциалните туристи.
„На румънските туроператори
най-голямо впечатление направи
Мемориалния комплекс и въпреки
че историята на България и Румъния се преплита при Тутракан, нашите северни съседи почти нищо
не знаят за битката при Тутракан.
Разбира се, интересуваха се не
само историческите и природни

обекти, а и от културния календар,
местата за настаняване и хранене.
Връзките по между са установени и
очакваме посещения. За в бъдеще
ще изпращаме информация за
събития, организирани от Община
Тутракан, които те ще публикуват
на своите интернет страници.
И така, пазарът на румънския
турист е отворен към нас, надяваме
се да успеем да го привлечем” –
доволни от брокерското събитие
са тутраканските участници. “ТГ”

Данъците към Община Главиница вече могат да се плащат
автоматично от цялата страна и по Интернет от целия свят
- Главиница е първата община от област Силистра, внедрила модерно
и европейско обслужване
т 4 април т.г. Община
Главиница пусна модерна
услуга за жителите си.
Хората вече могат да плащат автоматично всички местни данъци и
такси от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay)
и по интернет от целия свят чрез
системата ИПЕЙ (ePay). Плащането
се извършва бързо, евтино и много
лесно - само със съобщаване на
ЕГН-то на физическите лица или
ЕИК-а на фирмите.
Таксата за плащане от каса на
ИЗИПЕЙ е минимална - от 1 до 5
лева върху общата сума за всички
данъци. Само 0.40 лв. за един вид
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данък е таксата през интернет
(ePay). Интернет плащането се
извършва след надлежна регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на
всички указателни стъпки в него.
По новия начин местните данъци може да се плащат, без да се
носят печатните съобщения, ако
те са забравени или изгубени. Не
е нужно да се попълват каквито и
да са документи, както в Банките
или Пощите, например.
ИЗИПЕЙ към момента има над 2
280 каси и офиси в цяла България.
В Главиница дружеството има 1
каса. Тя се намира на ул. "Розова
Долина" №1. На нея освен да пла-

тят данъците към своята община,
гражданите по същия начин може
да разплащат задълженията си
и към други общини в страната,
където имат някаква собственост.
Новата услуга на автоматично
разплащане на данъците улеснява
неимоверно хората. Тя е в полза
най-вече на живеещите извън
общината и пести време, нерви и
пари. Повишава и събираемостта
от местните приходи. Услугата е
безвъзмездна за Общината. Тя стана възможна след като кметът на
Главиница Хюсеин Хамди подписа
споразумение за предлагането й с
дружествата ИЗИПЕЙ и ИПЕЙ. Така

Главиница стана първата община
от област Силистра, внедрила
модерно и европейско обслужване
за жителите си с по-висока събираемост от данъци. Едновременно
с това - грижейки се за удобството
и паричното благосъстояние на
хората и изпреварвайки дори
областният град Силистра. Облекчаване на административните
услуги, снижаване на цените им,
предоставяне на широка възможност за избор от страна на
гражданите и приближаването на
администрацията до тях са едни от
основните приоритети в работата
“ТГ”
на кметския екип.

Трето място за СОУ „Йордан Йовков” от „Цветна олимпиада”
Ɇ ɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɞɟɧ
ɧɚɤɧɢɝɚɬɚɢɚɜɬɨɪɫɤɨɬɨ
ɩɪɚɜɨ ɫ ɦɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɭɡɢɤɚ ɢ ɩɨɞɚɪɴɰɢ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ ɩɨ ɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ
Äɐɜɟɬɧɚ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ´ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ ɋɞɪɭɠɟɧɢɟ ÄȻɴɥɝɚɪɢɹ ɫɢ ɬɢ³ ȼ Ⱦɪɚɦɚɬɢɱɟɧ
ɬɟɚɬɴɪÄɋɚɜɚȾɨɛɪɨɩɥɨɞɧɢ³ɫɟ
ɫɴɛɪɚɯɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɭɱɟɧɢɰɢ

В

ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɢɬɟɥɢ ɢ ɝɨɫɬɢ Ⱥ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɢɬɟɢɭɦɧɢɞɟɰɚɧɚɤɚɪɚɯɚɜɫɢɱɤɢɞɚɫɟɝɨɪɞɟɹɬɫ
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɚɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɢɦ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɭɫɦɢɜɤɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɢ ɟɞɢɧ ɨɬ ɝɥɚɫɨɜɟɬɟ
ɧɚÄȻɴɥɝɚɪɢɹɫɢɬɢ³ɢɥɸɛɢɦɟɰ
ɧɚ ɦɥɚɞɟɠɢɬɟ ɯɢɩɯɨɩ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɹɬ Ȼɨɛɨ Ɍɨɣ ɩɨɡɞɪɚɜɢ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɥɢɱɧɨ ɜɪɴɱɢ
ɝɪɚɦɨɬɢɬɟ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ ɟ
ɞɚ ɫɟ ɦɨɬɢɜɢɪɚɬ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ

9,,,  ;,, ɤɥɚɫ  ɤɴɦ ɭɫɜɨɹɜɚɧɟ
ɧɚɧɨɜɢɡɧɚɧɢɹɱɪɟɡɫɴɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟɩɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢɚɧɝɥɢɣɫɤɢ
ɢɧɟɦɫɤɢɟɡɢɰɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɋɥɟɞ ɭɫɩɟɲɧɨɬɨ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ
Ɉɬɥɢɱɟɧɢ ɛɹɯɚ  ɭɱɟɧɢɰɢ
ɨɬ9,,,ɞɨ;,,ɤɥɚɫɨɬɉɆȽɋɜ
ɄɥɢɦɟɧɬɈɯɪɢɞɫɤɢ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ȿȽɉɟɣɨəɜɨɪɨɜ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɉȽɆɌ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɨɦɚɪɨɜ

± ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɋɈɍ ɇɢɤɨɥɚ Ƀ
ȼɚɩɰɚɪɨɜ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɋɈɍ
Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɈɍ ȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ  ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɉȽɋ ɉɟɧɶɨ ɉɟɧɟɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ʉɭɩɚɬɚ ɡɚ ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɫɪɟɞ
ɭɱɢɥɢɳɚɬɚɡɚɫɥɭɠɟɧɨɩɨɥɭɱɢȿȽ
Äɉɟɣɨəɜɨɪɨɜ´ɋɢɥɢɫɬɪɚɉɆȽ
ÄɋɜɄɥɢɦɟɧɬɈɯɪɢɞɫɤɢ´ɋɢɥɢɫɬɪɚɫɟɩɨɞɪɟɞɢɧɚɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɚ
ɬɪɟɬɨɬɨɦɹɫɬɨɡɚɟɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
“ТГ”

Болницата отново във фокуса на
вниманието на общинските съветници

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъстоянието на общинската болница бе тема на
дълги дебати в последната точка «Разни», на проведената
сесия на Общински съвет–Тутракан на 24 април т.г., които
ще продължат и на следващото
заседание - през м.май.
Преди това, за по-малко от
час време, местните парламентаристи приеха единодушно
докладите на читалищата в
Община Тутракан за дейността
им през 2013 година, Правилник
за организацията и дейността на
Общинския консултативен съвет
по туризъм, Общинска програма
за закрила на детето за 2014
г. и актуализираната Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост. Дадено бе съгласие
за осъществяване на 11 разпоредителни сделки – продажби
на земя, общинска собственост,
в землището на с. Цар Самуил.
По тези сделки, общинските
съветници Петра Пенчева и Иван
Недев повдигнаха въпроса на
какво основание лицензираният
оценител е дал ниска пазарна
оценка – 500 лв. на земите, трета
категория, при условие, че декар
от същия тип земя на свободния
пазар е 1200 лв.
Темата за болницата на това
заседание бе засегната най-напред по време на годишния отчет
на контрольора на „МБАЛ-Тутракан” - Младен Минчев, който
е представителя на Общинския
съвет в здравното заведение.
Тревожните цифри посочени
в отчета насочиха вниманието на
съветниците към въпроси, които
не за първи път се поставят във
времето, но до оптимистично
разрешение на проблемите не
се стига.
До 3 291 721 лв. са достигнали
задълженията на тутраканската
болница в края на минала година
като най-големи са те към НОИ и
НАП – 1 974 802 лв., следвани от
финансовия дълг към доставчиците – 1 103 614 лв., от които 1
041 268 лв. са просрочени.
Финансовите задължения са
натрупани в предходни години,
като постепенно се натрупват
и нови.
Болницата отчита по-големи
приходи през 2013-та, на база
по-голям брой клинични пътеки,
но всъщото време се увеличават
и разходите изискуеми по реализацията на тези пътеки.
По време на заседанието управителят на МБАЛ-Тутракан
д-р Недка Цветкова представи
две докладни - за бракуване на
ехограф и рентгенов апарат,
както и за сключване на договор
за безвъзмездно ползване на
болнични помещения от страна
на Центъра за спешна помощ за
срок от 10 години, които бяха
приети.
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Общинският съветник Нехат
Кантаров постави отново въпроса си – уволнен ли е шофьорът
на новият автомобил на болницата и дали е вярно, че има
назначен нов шофьор-силистренец, а въпросният автомобил но-

щува в Силистра. Д-р Цветкова
потвърди, че това е вярно, с цел
икономии, но тутраканският шофьор не е уволнен, а пренасочен
на друга работа в болницата.
Освен това, всеки ден с автомобила се носели документи в
Силистра – в Здравната каса,
в РЗИ, пренасяли се и кръвни
банки,зареждали се тонери –
обясни още тя.
Отговорът логично подразни
съветниците, които преди няколко месеца бяха дали съгласие,
въпреки незавидното финансово състояние на болницата, да
бъде купен нов автомобил за
неотложните й нужди.
«За спешни нужди е купена
тази кола, а не да се назначават
силистренци – обърна се Нехат
Кантаров към д-р Цветкова. –
Вие ни излъгахте! Аз си дадох
гласа, а и нашата група, колата
да бъде купена, но да бъде в
Тутракан, а не в Силистра».
Общинският съветник Красимир Петров поиска информация
кога ще бъдат готови отчетите на
болницата и кога ще бъде свикано Общото събрание на МБАЛ,
чийто принципал е Общинския
съвет. Той обърна внимание на
стресиращите цифри в отчета на
контрольора показващи финансовото затъване на болницата,
независимо, че Общината за
последните две години е отделила за болницата повече от 1
милион лева.
Общинският съветник д-р
Румен Паунов обобщи ситуацията с извода, че болницата се
нуждае от ново ръководство, а
Нехат Кантаров му предложи
той, да се заеме с управлението
й. „Болницата има нужда от

авторитетен управител, който
да може да наложи своите
решения на завеждащите отделения” – отговори му д-р Паунов
имайки предвид, че няма такива
намерения.
На заседанието се даваха
различни примери в работата на
болницата, вкл. и за липсата на
местни лекари в Неврологично
отделение, на което са дадени 2
месеца «изпитателен срок» от
Медицинския съвет - ще го бъде
или не, за размера на работната
заплата на управителя и на някои лекари и т.н.
Адем Адем поиска на следващото заседание през м.май да
бъде представен тримесечният
отчет на болницата, за да се види
актуалното й състояние.
От годишния отчет на контрольора стана ясно и че през 2013
г. държавата е превела на тутраканското здравно заведение 10
800 лв. за това, че нейни лекариспециалисти са на разположение

в «Спешна помощ». Простата
сметка показва, че държавата
дава по 29,60 лв. на ден за труда
на лекарите, което е смешно като
сума. В същото време, тутраканската болница е задължена
да предоставя безвъзмездно
помещения за осъществяване на
дейността на «Спешна помощ».
Може би, е редно, взаимоотоншенията да бъдат «изчистени»,
например, така: общинската
«МБАЛ-Тутракан» дава безмъзмездно за ползване помещения
на държавната «Спешна помощ»
срещу опрощаване от страна на
държавата задълженията към
НОИ и НАП. Мисия невъзможна засега! Или пък държавата
да финансира и общинските
болници, така както го прави за
областните...
Болницата ще е тема и на следващото заседание на местния
парламент. Дано този път, освен
спорове и приети отчети, има и
реално действие.

Английско семейство достави
дарение в СУПЦ в Главиница

ървото по рода си
за СУПЦ в Главиница
дарение бе доставено от сем. Легет от
Великобритания, информират от Областната
администрация-Силистра,
с чието съдействие е осъществено пренасянето.
Зам.-областният управител
Вяра Емилова участва в
акцията по пренасянето на
голямо количество мебели,
оборудване на учебни кабинети, постелъчно бельо,
друг инвентар и хранителни
продукти. Те са събирани
от спомоществователи
от чужбина, както и от
България („Бон Марин“ – Варна, дарител на продукти,
и „Стефанов“ ЕООД – Силистра, осигурило транспорта от Силистра до
Главиница).
За дейността си Бернадет и Дъглъс Легет,
дългогодишни приятели на
Дома за деца лишени от
родителски грижи „Димчо
Дебелянов“ – Силистра,
разказаха преди няколко
дни по време на официална
среща по покана на об-

П

ластния управител Насуф
Насуф, проведена в ОА.
Друга част от дарението
е предназначена за дома за
сираци с директор Стилиян
Стойчев и за Центъра за
медико-социални грижи с
директор д-р Таня Стойкова – и двата в Силистра,
както и за Дома за деца в
село Малък Преславец.
В района на СУПЦ – Главиница се намират Защитено
жилище, Център за временно настаняване и самият
Социален център, в който
живеят хора на различна
възраст с психически разстройства. Общо над 50
са обитателите в трите
социални заведения.
До един месец трябва да
стане преоборудването на
нуждаещите се от осъвременяване помещения,
благодарение на дарението.
След това ще предстои
посещение на дарителите
и на представители на
Областна администрация,
за да се види реализиран
резултатът от вниманието на дарителите.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Тутракан
като център на агломерационен ареал ще бъде изработен
Калина ГРЪНЧАРОВА
ачална пресконференция по проект „Изготвяне на Интегриран
план за градско възстановяване и развитие на град
Тутракан като център на
агломерационен ареал” се
състоя в началото на седмицата в заседателната
зала на Община Тутракан.
На събитието бе напра-

през следващия програмен
период 2014-2020 г. да
кандидатства с проекти
по Оперативна програма
Региони в растеж, която е
продължение на сегашната
Програма за Регионално
развитие. За целта е необходимо изработването
на Интегриран план за
градско възстановяване и
развитие на град Тутракан

възстановяване и развитие
ще бъде задължително
условие за финансиране
на проекти за устойчиво
градско развитие по линия
на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за
новия програмен период
2014-2020 г.
До края на 2014 г. Интегрираният план трябва
да бъде готов, за да успее

така и на специфични групи, носители на групови
интереси по териториален, етнически, възрастов
или друг признак, а също
така и представителните структури на бизнеса.
Проектът на Община Тутракан планира провеждане
на най-малко 6 обществени
обсъждания под различна
форма - кръгли маси, фокус

вена презентация от екипа
за управление на проекта
за целите, предстоящите
дейности и очакваните
резултати.
Тутракан е сред 67-те
български градове включени като центрове на
на агломерационен ареал,
което му дава възможност

като център на агломерационен ареал, в който
да бъдат събрани всички
възможни за изпълнение
идеи, които в последствие
могат да бъдат реализирани чрез различни проекти.
Това се налага, защото
съответствието с Интегрирания план за градско

екипът да изпълни всички
последващи изискуеми законови процедури по проект,
чиято крайна дата за финализиране е 20 май 2015
г. Той ще се разработва
с най-широко гражданско
участие, което да обхваща
както населението в неговата цялост по въпросите
от общоградско значение,

групи, анкетни проучвания, интернет въпросник,
разширени заседания на
работната група и др.
Стойността му е 200 000
лв. (170 000 лв. съфинансиране от ЕФРР, 20 000 лв.
съфинансиране от националния бюджет, 10 000 лв.
собствен финансов принос
на Община Тутракан).
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Тутракан – любима дестинация! Побратимяването на Тутракан и
Кирнодж предстои

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Наричат Тутракан Търново на
Дунава" - четох тези дни във в.
"Стандарт". Надявам се, след като
приключихме проекта "Трансмариска - древното начало на Тутракан", вече да се казва "Търново
е като Тутракан на Стара планина"
- пошегува се кметът д-р Димитър
Стефанов на церемонията по официалното откриване на обектите по
проекта на 23 април.
В присъствие на председателя на Общинския съвет Данаил
Николов, представители на фирмите-изпълнители, общински
служители и граждани, отец Илия
Тонков освети проектните обекти,
а кметът д-р Стефанов преряза
трикольорната лента.
Основните дейности по проекта
са свързани с реставрация и въз-

становяване на автентичния вид на
значими паметници на културата:
реставрация и консервация на
северна крепостна стена от Античен кастел „Трансмариска” - пред

която се състоя официалната церемония по откриването, възстановяване автентичния вид на 5 къщи от
„Рибарска махала” и настилането
на калдъръм по улицата, както и
изграждане на асамблирана система "Звук и светлина". Доставено е
туристическо атракционно влакче,
на което част от участниците в
откриването имаха възможност да
се качат и повозят.
”Рибарската махала" се превръща буквално в Музей на открито,
а вечер "Звук и светлина" правят
града приказен!
И ако се върнем в началото на
написаното тук, няколко дни покъсно, в сайта kmeta.bg, кметът
на Велико Търново Даниел Панов
е направил следния коментар:
„Установените досега "традиции" в

Калина ГРЪНЧАРОВА
елегация от румънското
селище Кирнодж бе на
посещение в Тутракан на
29 април. Тя се води от кмета Иринел Роман и в нея са включени още
зам.-кмета Йон Щефан, секретарят
на общината и целият състав на
Общински съвет, който се състои
от 15 съветници.
Освен официалната делегация,
Тутракан посетиха и 100 жители на
Кирнодж заедно със свещениците
Фанел Бурулян и Андриан Постоля
и председателят на църковното
настоятелство на тамошната църква
„Св. Никола” Аурелиян Котобан.
Поводът на визитата е първата
годишнина от установяването на
културни и църковни връзки между
двете населени места.
Най-напред гостите посетиха
Мемориала „Военна гробница-1916
г.” край с. Шуменци, където румънските свещеници заедно с отец
Михаил отслужиха панихида за
загиналите и погребани там над
8 хиляди български, румънски и
немски войници.
След свещенодействието, официалната делегация бе приета от
кмета на Тутракан д-р Димитър
Стефанов. В срещата участваха
още председателят Общинския
съвет Данаил Николов, общински
привличането на туристи служат и съветници и представители на
като "урок" на други общини, които
започват да прилагат печелившата
стратегия на старата столица. В
Тутракан например ще заложат на
светлинното шоу "Звук и светлина",
за да увеличат посещаемостта на
града.
"Това, че в Тутракан ще има
спектакъл подобен на "Звук и светлина" не е проблем за нас, нито за
туристите, които са избрали старата столица за любима дестинация",
коментира още кметът Панов.
Тутракан – любима дестинация!
– ето това трябва да бъде и водещото начало!

Д

Тутракан и Силистра отново първи в кампанията
„Да изчистим България за един ден“

ɄɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɤɨɥɟɝɚɬɚɦɭ
ɨɬɄɢɪɧɨɞɠ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧ

общинската администрация.
Там тутраканският кмет получи
от гостите официалните документи
за побратимяване на двата града –
разрешителни от Министерството на
външните работи и Министерството
на държавната администрация на Румъния. Кметът Иринел Роман пожела
експедитивност на българските власти, за да бъде подписан в най-скоро
време договорът за побратимяване.
От своя страна д-р Димитър Стефанов уведоми общинските съветници, че още на следващата сесия
проектодоговорът ще бъде внесен

„Забравените паметници”

дружението за развитие на
туризма в Тутракан и региона е организатор на кампанията „Забравените паметници”,
като първата акция бе проведена
на 27 април. Тогава членове на
сдружението и техни съмишленици от Тутракан разчистиха терена
около паметника на Панайот Хитов
край с. Дунавец, който от години е
изоставен и неподдържан.
Историята сочи, че на 28 април
1867 г. Хитов преминава на българска земя с чета от около 30 души
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ɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɤɥɭɛɪɚɡɱɢɫɬɢɯɚɬɟɪɟɧɚɧɚ
ɢɡɝɨɪɟɥɢɹɩɪɟɞɢɧɹɤɨɥɤɨɝɨɞɢɧɢɆɍɐ

бластният център Силистра и Тутракан повториха
успеха си от миналата година с участие си в националната
кампания "Да изчистим България
за един ден" проведена в съботния
26 април.
Силистра е абсолютният отличник в цялата страна в тазгодишната
кампания „Да изчистим България
за един ден“, стана известно след
края на екоакцията. Според официалната статистика, в акцията в
дунавския град са се включили
15% от населението, което е найвисоката активност в страната.
Община Тутракан пък държи
първото място с рекордните 57%
активност на населението сред общините. До регионалното депо за

О

твърди и битови отпадъци в Русе са
извозени около 50 тона отпадъци.
Представители на различни
институции – държавни, общински,
политически партии, предприятия,
учебни заведения, детски градини,
пенсионерски клубове и др. се
включиха в националната инициатива в Тутракан и общината.
В национален план статистиката
показва, че са почистени 1711
нерегламентирани сметища и са
извозени 11 922 тона отпадъци,
което е приблизително същото
количество, извозено миналата
година в деня на чистене.
И тази година Министерството
на околната среда осигури безплатен достъп на събраните отпадъци
“ТГ”
в депата.

ɉɴɪɜɨɤɥɚɫɧɰɢɬɟɨɬɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫ
ɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɊɭɦɹɧɚɆɥɚɞɟɧɨɜɚɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚɫ
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за одобрение от тях.
Двете страни се споразумяха договорът да бъде подписан в Кирнодж.
При визитата си румънските гости
посетиха културно-историческите забележителности на Тутракан – Историческия музей, Музеят на дунавския
риболов и лодкостроене, църквата
„Св. Николай”, новият Крайдунавски
парк и др.
Какво очакват да се случи след
подписване на споразумението за
побратимяване двамата кметовете –
Иринел Роман и д-р Димитър Стефанов, очаквайте в следващия брой.

при Тутракан, между селата Пожарево и Дунавец. Знаменосец на
четата е Васил Левски. При преминаване на Дунава са му доставени
оръжия чрез стария и уважаван от
българи и турци патриот Дядо Мощ
Никола от село Малък Преславец.
С четата си Хитов се отправя
към Стара планина и прекарва
известно време в района на Котел
и Сливен. Четата му няма за цел
да вдига въстание, а да осъществи
революционен марш, за да агитира
българското население.
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Отново успех за талантите от Общински център за извънучилищни дейности!
вудневен фестивал на
руските песни и танци „Пусть всегда будет
солнце“ се проведе в Русе на
25 и 26 април. Негови организатори са Национално движение
„Русофили“ със съдействието на
Фонд „Руский мир“ – Москва и
Общински детски център за култура и изкуство, под патронажа
на кмета Пламен Стоилов.
„За един кмет няма по-голяма
радост от това да открива фестивали и концерти с участието на
деца, защото те са нашият прио-
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ритет, те са нашето бъдеще - заяви
пред присъстващите патронът на
събитието. - Вярвам, че тази инициатива ще стане традиционна!”.
Една от целите на Фестивала на
руската песен и танц е да бъде провокирано вниманието на младите
хора към изучаването на руски
език, който е един от официалните
световно говорещи се езици.
В конкурсната програма на
фестивала се включиха повече
от 80 участници – индивидуални
изпълнители и групи от Борово,
Бяла, Червена вода, Обретеник,

Семерджиево, Тутракан и Перник,
разпределени в четири възрастови групи – до 10 години, от 11 до
15 години, от 16 до 20 години и
над 30 години.
Младите таланти от Общински
център за извънучилищни дейности и СОУ „Йордан Йовков” бяха
представителите на Тутракан.
Седемчленното жури председателствано от Доротея Бальовска –
организатор на един от големите
фестивала у нас - „Речни ноти”Тутракан, в чийто състав влизат
още: Емил Димитров-син, Пламен

Мирчев-Мирона,
Валентина Громико
– руска певица, Димитър Донев - хореограф, проф. д.и.н.
Николай Червенков
– Академия на науките на Молдова и
проф. Виктор Косик от Института по
славянознание към
Руската академия
на науките, оценява
изпълненията.
Тутраканското
участие бе впечатȼɨɤɚɥɟɧ
ляващо, затова и
ɤɜɚɪɬɟɬȼɢɜɚ
специалистите от
журито бяха единоненията им. В раздел „Вокални грама бяха наградени на Галадушни в оценките си за изпъл- формации” (13-15 г.) първо концерт.
“ТГ”
място спечели Вокален квартет
„Вива”, а ДВГ „Слънчева усмивка”
зае второ място в раздел „Вокални групи” до 12 г.
При индивидуалните изпълненители, Петя Костова, на 11 г., зае
първо място във втора възрастова
група – до 14 г., а при най-малките, шестгодишната Пламена Пламенова се класира на трето място.
Освен възпитаниците на Общински център за извънучилищни дейности, високо отличие от
фестивала заслужиха и представителите на СОУ „Йордан
Йовков” - първо място за първокласниците от ДВГ „Звездици” с
ръководител Анелия Калдарева, в
ɉɟɬɹɄɨɫɬɨɜɚ
раздел „Вокални групи” (до 10 г.). ɉɥɚɦɟɧɚ
ɉɥɚɦɟɧɨɜɚ
Отличените в конкурсната про-

Творческа среща на самодейците от Черногор и Богданци

ърва среща между самодейците на двете читалища… С букет уханни
пролетни цветя и с подарък за
новите ни приятели се отправихме

П

към читалище „Отец Паисий” в с.
Богданци.
Читалищният председател Мария Андреева сърдечно ни посрещна с вита пита, майсторски

спретната от сръчните ръце на
баба Данка. А масата отрупана с
баклави, сладкиши и мезета, и
всичко приготвено от самодейките
- истински кулинарки!
Време за притеснения нямаше.
Всичко си дойде на мястото щом
Пламен Калчев засвири на акордеон хороводни песни. А богданките,
повечето от тях пенсионерки, запеят ли, дето казва народът… „Ум
да ти зайде, чейне да ти падне”. А
определено има защо…
Пеят заедно от седем години под
вещото ръководство на истинския
професионалист - музикантът
Пламен Калчев – ръководител на
групата. Имат завоювани златни
и сребърни медали от участия в
различни фолклорни събори.
Подкрепяни от богданките, и нашите момичета запяха… може би
малко притеснени и неуверени, но
с амбиции при следващата среща
да ги изненадаме и да стане едно

истинско надпяване между двата
колектива.
После всички се хванахме на
хорото. С много веселие, танци,
песни и усмивки млади и стари си
пожелахме здраве, късмет и дълголетие, и не на последно място
„всички да вярваме в мечтите си и
да следваме пътя към тях”.
В края на срещата, Пламен
Калчев подари две свои авторски
песни на нашата все още млада
вокална група, с които ще изненадаме своите съселяни на наближаващия събор на селото.
Мисля, че при извикващи позитивни чувства и впечатляващи
неща вече правят едно събитие
много успешно.
Творческата среща - място за
импровизации и общуване на
самодейците, търсещи предизвикателство, импулс, искащи да
развиват и споделят идеите си.
Всеки може да се изразява и да

импровизира на момента. Всеки е
Защото имаме какво да кажем.
свободен да се изяви, в което поЗащото така искаме.
желае. Всеки има право на гледна
Защото имаме потребност.
точка, мнение и позиция.
Защото обичаме своето изкуИскаме да променим нещо СЕГА, ство.
имаме нужда от промяна, от подБЛАГОДАРИМ ВИ ПРИЯТЕЛИ!
крепа, от приятелство, от предизМарияна НАЦОВА,
викателство, искаме да вярваме и
Читалищен секретар,
искаме и другите да вярват, защото
НЧ „Янко Забунов
изкуството без вяра е невъзможно.
1957”, с.Черногор

Седем години изпълни Сдружение „Роден край - сeло Зафирово”

ȾɢɚɧɚȼȺɋɂɅȿȼȺ

края на м.март т.г. Сдружение „Роден край - село
Зафирово” навърши седем години от учредяването си.
По този повод бе организиран
празничен концерт, в който освен
рождениците от фолклорна група
„Добруджанки” към Сдружението,
участие взеха много приятели –
танцов състав и групи за народни

В

и стари градски песни към клуб
„Младост” от град Главиница и
детски танцов състав към читалище „Мехмед Джон” в село Зарица.
Празника на зафировското
сдружение уважиха кметът на
община Главиница Хюсеин Хамди,
неговият заместник Елена Маркова, председателят на Общински
съвет-Главиница Сейфи Салим,
председателят на Читалищното
настоятелство на НЧ „Ведрина”
в село Косара - Сениха Неази
и кметът на село Зафирово Ангел Ангелов. За работата на
Сдружението разказва неговият
председател Диана ВАСИЛЕВА:
„Целта на нашето сдружение е
популяризиране и съхранение
на добруджанския фолклор,
традиции, обреди и обичаи, разнообразяване културния живот в
родното село.
Сформирахме фолклорна група „Добруджанки” за автентичен
фолклор и възстановка на старите традиции и ритуали. Допреди
две години имахме младежка
танцова група „Зафировче”, а
преди четири години - и младежка

група за турски и ориенталски
танци „Веселие”, но децата пораснаха, отидоха да учат в различни
градове и групите се разпаднаха.
Със собствени средства участваме в изяви в различни краища
на страната, като целим да популяризираме фолклора и приобщим младото поколение към
ценностите му.
През лятото на 2008 г. организирахме родова среща в Румъния
- в селата Траян и Черна - родните
села на повечето от хората, преселени в селото ни. В тези румънски
села представихме обичая "Гергьовден" - с ритуала „Клане на
агне” в чест на светеца, замесване
на обредни хлябове с "цветна"
вода и люлеене за здраве. Нашата
цел бе да запознаем румънската
публика с българските традиции.
През септември 2013 г. участвахме в международен фестивал
в град Кавала /Гърция/, където се
представихме отлично.
От създаването на Сдружението
след наши участия сме наградени
с над 100 грамоти и дипломи за
добро представяне. Всяка година

фолклорна група „Добруджанки”
представя родното село на много
фолклорни събори и фестивали.
Вече е традиция да посрещаме
Първа пролет със самодейни
колективи от различни краища
на страната.
Ежегоден е фолклорният събор „Зафирово пее и танцува”,

който организираме. Целта на
събора е да съхранява, популяризира и развива народното
песенно и танцувално творчество
на България и да се поддържат
културните взаимоотношения
между самодейните колективи
от страната, да се насърчи приемствеността на младото поколение

към активно общуване с изкуството и фолклора. С този събор
ние утвърдихме една традиция и
показваме богатството и разнообразието на българските песни,
танци и обичаи. Единственият
проблем на сдружението ни е,
че си нямаме бюджет и сме на
самоиздръжка.”
“ТГ”
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ОБЩНОСТ
ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866/60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 25/22.04.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 17. 04.04.2014
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Проект за навес за лятно сервиране”
Местонахождение: УПИ ХIХ-113 в кв.13 по Кадастрален и регулационен план а с. Нова Черна одобрен със
заповед №44/25.02.1991год. на ОбНС-Тутракан.
Административен адрес:с. НоваЧерна, ул. ”Кирил и
Методий”
Визата е издадена на: Фанка Йоргова Кулишева
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 26/22.04.2014 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:
„Пристройка на два етажа към жилищна сграда за магазин
на I ет. и разширение на жилище на II ет.”
Местонахождение: УПИ I-2357, кв.89
Административен адрес: гр. Тутракан, ул. ”Ана Вентура” №18
Визата е издадена на:
1. Общинска частна собственост с Акт №11, т.I,
д.№10/07.01.2013 г. на Службата по вписванията-Тутракан
2. Емил Ангелов Данев с нот.акт №579,т.III, д.№1140/1997 год.
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община
Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 27/24.04.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 23.04.2014 г. е издадена виза от главния
архитект на Община Тутракан за:
”Модулен наблюдателен комплекс” - „Кула за видеонаблюдения
за превенция на горски пожари в землището на гр.Тутракан”
Местонахождение: УПИ V-3792, кв.69 от План за улична регулация
на гр.Тутракан (поземлен имот с идентификатор 73496.501.3792 от
Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.
02.2008 г. на АГКК гр.София)
Визата е издадена на: Община Тутракан собственик на имота съгласно Акт №484 за общинска частна собственост с вх.рег.№2103,
впис. под №128, т.IV, д.685/ 28.05.2009 год.
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 30/29.04.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед №РД-04-479/
29.04.2014 год. на Кмета на Община Тутракан е разрешено да се
възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване/ПЗ/
в обхват на соб-ственият му поземлен имот с идентификатор
73496.104.105, в местност ”Баша”, с трайно предназначени на територията ”Урбанизирана” и начин на трайно ползване”За животновъдна
ферма” по Кадастрална карта /КК/ на гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ЗАПОВЕД

30.04-8.05.2014 г.

Обява
ЗАД „Виктория” – Тутракан обявява за
НЕВАЛИДНИ
стикери „Гражданска отговорност”
от №029765268 до №029765280 (общо 13 броя).

№ РД-04-454/24.04.2014 г.
гр. Тутракан

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 183, ал.3 от
Изборния кодекс
НАРЕЖДАМ:
1. Определям местата за поставяне на агитационни материали за
насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република
България на 25.05.2014 г., както следва:
- на всички кръгли рекламни тела в гр. Тутракан;
- на другите стационарни рекламни общински табла;
- на рекламното табло по ул. “Трансмариска”.
2. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини
– с разрешение на собственика или управителя на имота.
3. Забранявам:
- използването на агитационни материали, които застрашават живота
и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост
и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват
добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
- унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден;
- поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и
инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние,
по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
(2)Когато секционната избирателна комисия установи наличие на
материали по ал. 1, тя незабавно ги отстранява - при необходимост
със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на
Министерството на вътрешните работи.
Чл. 185.(1)Забранява се поставянето на предизборни агитационни
материали извън предизборната кампания.
(2) Сигнали за поставените предизборни агитационни материали по
ал. 1 се подават до областния управител, съответно кмета на общината,
района или кметството.
(3) Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, района или кметството
или от областния управител.
(4) Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.
(5) В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен
материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта,
материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната
община, район или кметство, като при необходимост може да поиска
съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.
3. Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради –
общинска собственост.
- поставянето на агитационни материали върху живи дървесни видове;
- поставянето на агитационни материали по автобусните спирки;
- използването на превозни средства на държавния и общинския
транспорт за агитация за насрочените парламентарни избори;
5. Агитационните материали, поставени в нарушение на ИК и настоящата заповед да се премахват или изземват по решение на РИК
Силистра и СИК (при необходимост със съдействие на органите на МВР).
6. Кметовете и кметските наместници определят със своя заповед
местата за поставяне на агитационните материали на територията на
населените места.
7. В срок до седем дни след деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България (25 май 2014 г.) политическите
партии и коалиции премахват поставените от тях агитационни материали
по повод на вече приключилите избори.
Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират съгласно
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата
и общественото имущество на територията на Община Тутракан.
Настоящата заповед да се обяви чрез поставяне на таблото за обявления в Община Тутракан, както и да се публикува на интернет- страницата
на Община Тутракан, секция Избори за Европарламент 2014г.
Препис от заповедта да се изпрати на РИК Силистра.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на
Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

„АА ФАРМА” ЕООД
с. Калипетрово, община Силистра, ул. „Ново Петрово” №13

Уведомява
Всички заинтересувани физически и юридически
лица, че на 27 май 2014 г. ще се проведат срещи за
обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно
предложение: Ремонт, разширение и оборудване на
инсталация за интензивно отглеждане на бройлери
– Птицеферма с. Шуменци”, поземлен имот 050036,
землището на с. Шуменци, община Тутракан – от
11:00 часа в заседателната зала на Община Тутракан
и от 13:00 часа в Кметството в с. Шуменци.
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа,
както следва:
В Община Тутракан, ул. „Трансмариска” №31 –
Дирекция „Инфраструктура и опазване на околната
среда”, в Кметство с. Шуменци и в РИОСВ-Русе, бул.
„Придунавски” 20, отдел РРСР.
Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметството, Община Тутракан, РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от
страна на възложителя:
Атанас Атанасов, тел. 0878 229 919

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-450/22.04.2014 г.
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɦɟɫɬɧɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɦɟɫɬɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɱɥ
ɱɥɚɥɨɬɂɄ

ОПРЕДЕЛЯМ:
ɋɟɤɰɢɹ ʋ  ± Ɂɚɤɭɫɜɚɥɧɹ ɭɥ Äɋɢɥɢɫɬɪɚ´ ʋ  Ⱥ
ɡɚ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ɫ ɭɜɪɟɞɟɧɨ ɡɪɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɴɫ
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɜɩɪɢɞɜɢɠɜɚɧɟɬɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɪɟɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɬɚ ɫɟɤɰɢɹ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɹɬ ɬɚɛɟɥɚ
ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɡɧɚɰɢ ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚ ɢ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɬɨɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɌɚɛɟɥɢɬɟɢɨɛɨɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢɬɟɡɧɚɰɢɞɚɫɟɩɨɫɬɚɜɹɬɧɚɜɢɞɢɦɨɦɹɫɬɨɢɧɚɜɯɨɞɚ
ɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚ
Ɂɚɩɨɦɨɳɜɢɡɛɨɪɧɢɹɞɟɧɝɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬɞɚ
ɫɟɨɛɴɪɧɚɬɡɚɫɩɪɚɜɤɢɧɚɬɟɥɢɥɢɧɚɚɞɪɟɫɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±ɈɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɭɥÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´
ʋɟɬɫɬɚɹʋɤɚɧɰɟɥɚɪɢɹɧɚɤɦɟɬɚ
ɄɨɩɢɟɧɚɡɚɩɨɜɟɞɬɚɞɚɫɟɢɡɩɪɚɬɢɧɚɊɂɄ±ɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɡɚɫɜɟɞɟɧɢɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɩɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɡɚɩɨɜɟɞɜɴɡɥɚɝɚɦ
ɧɚȾɚɧɢɟɥɚɋɬɨɹɧɨɜɚȽɜɨɡɞɟɣɤɨɜɚɄɢɪɹɤɨɜɚɋɟɤɪɟɬɚɪɧɚ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 29/25.04.2014 год.

№ 28/25.04.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че със Заповед №РД-04-425/14.04.2014 год. на Кмета на Община Тутракан е разрешено да се възложи
изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение
на План за регулация /ИПР/ За УПИ ХХIХ „За производствени нужди”, L – „За производствени нужди”,
LI - „За дърводелски цех и търговска дейност” и
ХХХ – „За търговия на едро” в кв.75 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет
гр.Тутракан.

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝɨɞɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɞɚ ɫɟ ɜɴɡɥɨɠɢ ɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬ
´ɉɨɞɪɨɛɟɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɉɍɉ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɉɥɚɧɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɉɊ´ɜɨɛɯɜɚɬɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹɬɦɭɢɦɨɬ
ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɨɞɨɛɪɟɧɨɬɨ Ɂɚɞɚɧɢɟ ɢ ɫɤɢɰɚ±ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
Ʉɚɬɨ ɫɟ ɡɚɩɚɡɜɚ ɨɞɨɛɪɟɧɚɬɚ ɭɥɢɱɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ ɩɪɨɦɟɧɹ
ɫɟ ɜɴɬɪɟɲɧɨ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚ ɥɢɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɚ  ɦɟɠɞɭ ɍɉɂ
,ÄɁɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɧɭɠɞɢ´ɢ,,ɜɤɜɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫ
ɉɪɟɫɥɚɜɰɢ±ɄɚɞɚɫɬɪɚɥɟɧɩɥɚɧɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝɧɚɆɊɊȻɢɊɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧɩɥɚɧɨɞɨɛɪɟɧ
ɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɝɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Двама пияници си говорят. Единият казва:
- Ей, Пешо, ти ако имаш избор от какво искаш да си болен - от склероза или Паркинсон. Той му отговаря: - От склероза.
Другият пита: - Защо бе Пешо?
Пък Пешо отговаря: - По-добре да не помня какво съм пил, отколкото
да го разливам!
- Как е гаджето ти?
- Вече не ми е гадже...
- Слава Богу! Ма, той беше много прост тоя!
- Вече ми е съпруг.
- Ааа... така ли?! Еее... това е страхотно! Вие сте страхотна двойка,
така да си приличате двамата.
Влиза момиче в колата на момче и казва: - Тука мирише ужасно!
- Е, 150 коня! Ти как искаш да мирише?
Две баби: - Колко кила тежиш?
- 62 със очилата!
- А без тях?
- Е, не мога да видя!
Седи един евреин и плаче. Идва при него друг и го пита:
- Защо плачеш?
- Купих си два билета от лотарията и спечелих кола.
- Тогава защо плачеш?
- Вторият билет защо купих?!
Евреин иска аудиенция при папата в Рим. След дълги увещания го
пускат при Светия отец. Евреинът вади картина и я показва на папата:
- Това какво е?
- Тайната вечеря.
- Тези тука кои са?
- Христос и апостолите.
- Ти ли си им наместника на земята?
- Аз съм.
- А знаеш ли, че на тая вечеря още никой не й е платил сметката?
Двама си говорят и единият пита: - Ти какво използваш за безопасен
секс?
- Бронирана жилетка. - отвръща другият.
- ?!
- Ами, на моята любовница мъжът й е ловджия... И ако се върне
внезапно, презервативът няма да ми помогне.

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

30.04-8.05.2014 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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30.04-8.05.2014 г.

Стартира Националната кампания „Детската
безопасност-споделена грижа и отговорност”

Калина ГРЪНЧАРОВА
Местната комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните

към Община Тутракан стартира на
25 април Националната кампания
„Детската безопасност - споделена
отговорност и грижа” в Социално-

тор Детска педагогическа стая
Минчо Цвятков и началника на
отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално подпомагане”
Теменужка Маринова в разговор
с възпитаниците на интерната
представиха различни случаи по
темата, предизвиквайки емоционална дискусия сред учениците.
В присъствието на учители и
директора на СПИ Ангел Ройбов,
гостите насочиха вниманието на
децата към основните опасности
и правила за безопасност в дома,
на пътя и в превозните средства,
както и на местата за отдих, игра
и забавления.
Разгорещено, учениците разказваха за преживени злополуки,
поради невнимание и недомислени
собствени действия, сподели впечатленията си Тодорка Ангелова.
В края на срещата са уточнени
педагогическия интернат „Христо бъдещи дейности по темата, както
и участие в конкурсите организиБотев” в село Варненци.
Секретарят на комисията То- рани от Агенцията за закрила на
дорка Ангелова заедно с инспек- детето.

В СОУ „Христо Ботев” – Тутракан:

Литературен празник „Пътеписецът АЗ”
ъвместно с Геновева Стоянова – главен учител по
български език и литература, с учениците от VIIа и VIIб
клас, проведохме в училищната
библиотека литературен празник
„Пътеписецът АЗ”, посветен на 22
април - Световен ден на Земята и
23 април – Световен ден на книгата
и авторското право.
Впечатлени от великолепното
описание на божествената красота на Ниагарския водопад, след
изучаването на произведението
„До Чикаго и назад” от Алеко
Константинов, седмокласниците
приеха спонтанно възникналата
идея да станат пътеписци и да
разработят проект с ясно регламентирани задачи и отговорности.
Емоционално, леко и забавно
премина празникът. За него те се
подготвяха в продължение на един
месец. Всеки екип представи на
хартиен и електронен носител подбраните материали, презентации
и изготвени рекламни брошури
за чудни кътчета в нашия регион
и красивата ни родина. Членовете
на екипите устно защитиха своите идеи и виждания. Прочетоха

С

Счетоводна кантора "Вилиана”
Счетоводство на фирми и земеделски производители на разумни цени, пълно счетоводно
обслужване – осигуровки, изготвяне на всички
видове счетоводни отчети и декларации.
Ние подаваме всички декларации и счетоводни документи в Данъчната служба вместо вас!
Ще се радваме да сте наш клиент!
Заповядайте в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” 26
(срещу автобусната спирка)
За информация: 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
есета, в които споделяха лични
впечатления и чувства от природни забележителности на нашата
страна, които са посетили. Усети
се съдействието от страна на родителите и помощта, която те са
оказали на своите деца в подго-

товката на проектите. Момичетата
и момчетата проследиха с интерес
презентациите, които разкриваха
красотата на природата. Очите и
душите ни зарадваха добре озеленени паркове, с красиви орнаменти
и фигури от цветя, сътворени от
талантливите ръце на майстори
озеленители. Гледайки видео клип
на песента Earth song /„Песен на
Земята”/в изпълнение на Майкъл
Джексън, учениците се убедиха,
че освен прекрасен изпълнител с
недостижима слава, песни, глас,
движения, стил… той е и истински
защитник на природата и оцеляването на свещената наша Земя,
разделена заради убежденията
ни. Отделяме ли време наистина,
за да обърнем внимание на плачещите и брегове? Какво ще стане с
цветните полета? Какво ще стане
с моретата? Какво ще стане с нас?

Какво ще стане с природата? Какво
ще стане с животните? Какво ще
стане с горските пътеки, изгорени
въпреки молбите ни? Какво ще
стане с дните ни? Къде сбъркахме?
Някой интересува ли го това?
Изключително актуални въпроси,
които задава Майкъл Джексън в
своята песен, над които трябва
да се замислим и да намерим
решение.
Все още можем да спасим планетата. Можем да живеем в хармония с природата. Нужно е да
променим начина си на живот.
Такива са изводите, до които достигнаха седмокласниците.
Бъдещето на Земята е в ръцете
на подрастващото поколение. Нека
да повярваме, че то ще полага грижи за нея и ще я опази от разруха
и унищожение.
Анка КОЗАРЕВА

Честит рожден ден
и да почерпят:

30 април – Димо ДЕНЧЕВ, Ротари клуб Тутракан,
„Булдекс” ООД
30 април – Нехат ЕБАЗЕР, Кмет на с. Нова Черна,
община Тутракан
1 май – Мая ИВАНОВА, гр. Варна, бивш зам.-главен
редактор на в. „Тутракански глас”
2 май – Николинка ГАНЕВА, Директор на Дирекция
„Финанси, счетоводство и бюджет”, Община Тутракан
4 май – Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община

Тутракан, Ротари клуб Тутракан
5 май – Хасан МЮСРЕФ, Кмет на с. Коларово, община
Главиница
6 май – Галина АНГЕЛОВА, Кметски наместник, с.
Малък Преславец, община Главиница
8 май – Георги СИМЕОНОВ, ТФ „Дунавска младост”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан

6 май – Гергьовден – Ден на храбростта

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

