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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 19

Година LII

16 - 22 май 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Археологическа колекция и Обучение на членовете
чаша вино в Нощта на музеите на секционните
избирателни комисии
в Тутракан
В
На 17 май (събота):

Даниела ИВАНОВА
а 17 май се навършват 21 години
от откриването на
Историческия музей в
Тутракан.
По този повод с „Археологическа колекция” ще
гостуват Нумизматичен
музей-Русе и фондация „Братя Бобокови”.
Колекцията вече е експонирана в Изложбената зала
на музея и ще бъде открита
на 17 май (събота) от 18.00
часа от проф. д-р Димитър
Драганов, като по този начин се поставя и началото
на Нощта на музеите.
Археологическата колекция на Нумизматичния
музей е формирана в продължение на много години
и включва около 400 експоната предимно от античната епоха. Впечатляват
отделни екземпляри от
злато, сребро камък, глина и стъкло, но най-голям

Н

ъв връзка с предстоящите избори за членове на
Европейския парламент от Република България, които ще се проведат на 25 май, ще бъде проведено
обучение на всички членове на секционни избирателни
комисии (СИК).
Членове на Районна избирателна комисия–Силистра ще
разясняват процедурите за гласуване и всички свързани
с изборния ден ангажименти на СИК.
Обучението ще се проведе в залата на Общински съвет-Тутракан от 9:00 часа.
“ТГ”

интерес, от научна гледна
точка, предизвикват експонатите от бронз. Сред
тях се откроява сбирката
от апликации на колесници
от римската епоха, която
е една от най-богатите в
България. Някой от експонатите са изключително
редки, а други са без точни
иконографски аналогии.
Изложбата ще гостува
на тутраканци три месеца, но само в Нощта на
музеите входът за нея ще
е безплатен.
От 19:00 часа в лапидариума на музея ще изнесе
концерт група „Непукист”,
след него с чаша вино музейните специалисти ще
посрещнат всички посетители в експозициите
на Историческия музей и
Музея на Дунавския риболов
и лодкостроене.

„България без цензура”
предизборно в Тутракан
"Само да не ни излъжете като
другите на власт!" - предупредиха
тутраканци

Още по темата
четете на стр. 7

Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Гражданска концепция за промени в
законодателството за достъп до информация
на стр. 2
на стр. 4

60 години:

по иконопис
ТФ „Дунавска младост” е лицето на Читалището! Школата
от Кирнодж гостува
с изложба
Д
Калина ГРЪНЧАРОВА
ва часа препълнената читалищна зала
не стихна от аплодисменти. Насълзени очи,
удовлетворени лица, ентусиазъм, зареждаща емоция,
вдъхновение… На 14 май
2014-та се случи това. На
60-годишния юбилей на Танцова формация „Дунавска
младост”!
Поколения са минали през
репетиционните на читалището. Хореографите са
били различни – от Георги
Николов през Димитър Цвятков, Симеон Симеонов,
Ванко Валянов, Васил Куцаров, Никола Николов, Пенчо
Пенчев, Тодор Стоянов и
на стр. 5

на стр. 5
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ОБЩИНА

Необходими ли са промени в ЗДОИ?

НОВИНИ

Гражданска концепция за промени в
законодателството за достъп до информация

ПОДКРЕПА ЗА АБИТУРИЕНТИ В НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ
Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
се срещна през седмицата с абитуриенти в неравностойно положение от двете градски училища. Той им
връчи поздравителни адреси по случай завършването,
както и финансови средства – по 200 лв., които бяха
събрани от Великденския благотворителен базар организиран от Общината.
„ПОСЛЕДНИЯТ ЗВЪНЕЦ УДАРИ…”
Тържественото изпращане на абитуриентите от
Випуск`2014 на СОУ „Христо Ботев” в Тутракан се
проведе на 15 май 2014 год. в двора на училището.
ВЕТЕРАНИТЕ БЯХА ПОЗДРАВЕНИ НА 9 МАЙ

Поздравителни адреси, цветя и хранителни пакети
от името на кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов получиха на 9 май – Деня на победата, петимата живи ветерани - Стефка Узунска (на сн.), Георги
Пейчев, Петър Петров, Илия Чакъров и Георги Николов.
Те им бяха връчени от представителя на общинската
администрация Снежана Николова.
ЛЕТЕН НИКУЛДЕН И ВЪВ ФИЛМ
Възстановката на обичая „Никулден” от ТС „Детелини”, която бе показана на брега на р. Дунав на 9 май,
бе заснета от филмов екип. Филмът се изготвя по
проект „Трансмариска – древното начало на Тутракан”
и ще бъде излъчван в една от петте възстановени
къщи в Рибарска махала, която е обособена за Посетителски център.
Екип на БНТ също засне репортаж за честването
на Летния Никулден в Тутракан и възстановката на
посрещането на водача (ватафа) на рибарите.
Християнската църква чества на 9 май Летен Никулден, а българите наричат празника „Сухи Св. Никола”,
„Лятна Никулка” и го почитат за предпазване от суша,
градушки и наводнения.
КРИМИНАЛЕ
Пожар е възникнал в частен имот в село Ножарево
на 9 май около 01.30 часа. Изгорели са 50 кв. м покривна конструкция и лек автомобил „Фолксваген”, преди
огнеборците да потушат пожара. Дежурна група на РУ
„Полиция” – Тутракан е извършила оглед на местопроизшествието и работи по изясняване на причините за
запалването. Образувано е досъдебно производство.
Монетник на кафе-автомат с неустановена сума е
бил откраднат в Главиница. Престъплението е извършено в нощта срещу 12 май. Образувано е досъдебно
производство.
Водач без книжка и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние
е установен на 14 май от тутракански полицаи. Те
засекли М.К. да шофира „Порше Кайен” в близост до
Антимовското ханче. Срещу него е образувано досъдебно производство.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ 34/10.05.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ уведомява заинтересуваните, че е издадено
Разрешение за строеж №13/09.05.2014 год. от Главния архитект на
Община Тутракан за строеж на:
„Модулен наблюдатителен комплекс - кула за видеонаблюдения
за превенция на горски пожари в землището на гр. Тутракан”
Местонахождение: в УПИ V–3792 в кв.69 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет
Тутракан; в Поземлен имот с идентификатор 73496.501.3792 по
Кадастрална карта на гр. Тутракан.
На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж заедно
с одобрения инвестиционен проект може да бъде обжалвано по
законосъобразност от заинтересуваните лица чрез главния архитект
на Община Тутракан пред началника на РДНСК /Регионална дирекция
за национален строителен контрол/ в 14-дневен срок от настоящото
съобщение.
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

16 - 22.05.2014 г.

Програма Достъп до Информация
стартира обществена консултация
за необходими промени в
законодателството за достъп до
информация.
Предложенията в концепцията ще бъдат насочени
към разрешаване на идентифицирани в практиката
проблеми в пет основни
направления:
Û ÉÊËÀ¿ÀÆºÈÀÛ È»Û ÈÀÂ»½Ãсим орган за координиране
и контрол на прилагането
на ЗДОИ;
ÛÌÃÌÍÀÇ»ÍÃÂÃË»ÈÀÛÃÛÊËÀцизиране на ограниченията
на достъпа до информация;
Û¿ÀÍ»ÄÆÃÂÃË»ÈÀÛÈ»ÛÂ»¿ÕÆженията относно активното публикуване на информация от институциите;
Û ÎÀ¿È»Å½º½»ÈÀÛ È»Û Ë»ботата по електронните

заявление и предоставяне
на информация по електронен път;
ÛÃÂÃÌÅ½»ÈÀÛÂ»ÛÊÉ¿ÊÉÇ»¾»не на заявителите.
Обществени
обсъждания
Пет обществени обсъждания ще се проведат в
периода юни-oктомври 2014
г. Целевите групи на обществените обсъждания
са: журналисти; представители на неправителствени
организации; блогъри и интернет активисти; служители, отговарящи за ЗДОИ;
юристи и съдии.
Датите на срещите със

заинтересованите групи ще
бъдат обявени своевременно.
Всеки може да изпрати своите аргументирани
предложения и становища за необходими промени в законодателството
за достъп до информация
на следния имейл адрес:
APIAconsult@aip-bg.org .
Получените досега предложения и становища: http://
www.aip-bg.org/publicdebate/
Предложения истановища
/208182/.
След консултацията
Програма Достъп до Информация ще обобщи и систематизира в гражданска

концепция получените предложения за законодателни
промени. Концепцията ще
бъде представена на национална конференция пред
НПО, журналисти, граждани, юристи, политици.
Проектът „Застъпническа
кампания за цялостни промени в законодателството
за достъп до информация”,
по който се реализира обществената консултация
се финансира в рамките
на Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на
Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014.

Министър Петър СТОЯНОВИЧ:

Обмисля се нов начин за разпределяне
на субсидиите за читалищата

бмислят се промени в
Закона за народните
читалища, както и
нов механизъм за разпределение на държавната и
общинската субсидия. Това
съобщи министърът на културата Петър Стоянович
на 33-ия конгрес на Съюза

О

на народните читалища,
който се проведе на 11
май т.г.
"Мисля, че е дошло време,
наред със заслугите, да
спрем непременно и 100
процента да идеализираме
читалищната мрежа поради простия факт, че тя
не е икона, тя е гръбнак,
но тя трябва да бъде един
работещ механизъм, с ясни
цели. Не е възможно на
територията на България,
членка на Европейския съюз
в XXI век, да има читалищни
сгради, които практически

стоят затворени. Отделената сума в държавния
бюджет за тази година е в
размер на около 4 милиона
лева, а в момента комисията в Министерство на
културата разглежда постъпилите стотици предложения", каза министърът.
Стоянович допълни, че ще
се търсят възможности и
за финансиране по различни
програми.
При откриването на
форума вицепрезидентът
Маргарита Попова заяви,
че в европейската култур-

на политика присъстват
тези, които съхраняват
народните си добродетели: "В днешните тревожни
времена няма с какво друго
да победим злото. Ще го
победим с искрата любородна, с националния дух,
с българските читалища,
библиотеки, книжовници...
Чрез родолюбиво патриотично възпитание ще можем да бъдем едното свежо
цвете в европейския букет
от народи и нации".
www.mediapool.bg

Сеитбата на слънчоглед и царевица в областта продължава
лощите със слънчоглед в област Силистра са 346 731
дка. Завършила е кампанията по сеитба на маслодайната култура в общините
Дулово, Кайнарджа, Ситово
и Тутракан, информираха
от Областната дирекция
"Земеделие".

П

С царевица в областта са
заети 242 202 дка. В община
Дулово площите с царевица
достигат 50 000 дка, в община Ситово - 43 000 дка,
в община Силистра са над
36 000 дка. Земеделските
производители в община
Главиница са засели 30 000
дка с царевица, в община

Кайнарджа - повече от 31
000 дка, в община Тутракан - 34 000 дка и в община
Алфатар - 17 000 дка.
Започнало е разсаждането на тютюн в Силистренска област. 50 дка със
сорта"Бърлей" са разсадени
в община Ситово. Преди
дни председателят на На-

ционалната асоциация на
тютюнопроизводителите
(НАТ 2010) Цветан Филев
обяви, че стопаните в Северна България са започнали
разсаждането на тютюна
от сортовете "Бърлей" и
"Кабакулак". Около 20 000
дка се очаква да са площите
с тютюн през тази година.

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

№ 31/30.04.2014 год.

№ 33/30.04.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че Общински съвет – Тутракан с Решение № 549 по
Протокол № 44 от 24.04.2014 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
- да се възложи изработване на: ”Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за застрояване
/ПЗ/” в обхват на имот с №050012, в землището на
с. Шуменци, местност ”Айвалъка”, начин на трайно
ползване: ”Исторически паметник” (за имот извън
границите на урбанизираната територия).
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞ
ʋɊȾɝɨɞɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɨɧɚÄȺɤɢɦɇɟɥ´ȿɈɈȾȿɂɄɫɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɒɟɪɦɢɧɆɟɯɦɟɞɉɟɯɥɢɜɚɧɨɜɚɞɚɫɟɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɧɚɩɪɨɟɤɬ
ɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉ±ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɥɚɧ
ɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɢɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɂɉɊɁɡɚɢɦɨɬɢɫɢɞɟɧɬɢɮɢ
ɤɚɬɨɪɢɢɤɚɬɨɫɟɡɚɩɚɡɜɚ
ɭɥɢɱɧɚɬɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɜɤɜɩɨɩɥɚɧɚɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

Тутраканските огнеборци са втори
тборът на ПМГ „Климент
Охридски” – Силистра
надигра конкуренцията и
се класира първи на областното
състезание „Млад огнеборец”,
което се проведе на 9 май в областния град.
Възпитаниците на инспектор
Светослав Стойчев от силистренската противопожарна служба
победиха и в двете дисциплини
– „400 метра щафетно бягане с
препятствия” и „Бойно разгръщане
на 100-метрова състезателна пътека”, и заслужено грабнаха първото
място. Втори останаха младите огнеборци от СОУ „Йордан Йовков”–
Тутракан с ръководител инспектор
Велимир Николов, а отборът на ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий” – село
Черник, община Дулово, воден
от старши пожарникар Тихомир
Великов, се класира трети.
За успешното си представяне инспектор Евлоги Стамов от ОУ
На отбора–победител предстои огнеборец”, които ще се проведат
и трите отбора получиха купи „Пожарна безопасност и защита още едно предизвикателство – през юни в Курортен комплекс
и грамоти, връчени от главен на населението”.
републикански състезания „Млад „Албена”.

О

Пълноценен живот и за хората с увреждания
Анастасия ЯКОВА
пъстрите майски дни на
културата и Клубът на инвалида в Тутракан посрещна гости - сродни по съдба. На 9 и
10 май гостуваха Управителните
съвети на Съюза на инвалидите
от Разградска област – от общините Разград, Исперих, Кубрат и
Лозница.
Повечето от тях ползваха помощни средства, но това не попречи на духа и желанието им да
разгледат града на Дунава.
По стара българска традиция
те бяха посрещнати с питка и сол
от председателя на тутраканската
организация Диян Дяков, зам.председателя Георги Василев,
председателя на Пенсионерските
клубове - Елена Ангелова, и други
членове на УС на СИБ – Тутракан.
При срещата в Клуба на инвалида, председателят на Областния
съвет на СИБ в Разград Радослав
Няголов каза, че има три причини,
за да направят срещата точно в Тутракан. Първо, защото именно този
град ги привлича с красотата си,
второ - впечатлени са от дейността
на клуба в Тутракан и защото самият г-н Няголов е живял в Тутракан.
Целта на срещата бе обмяна на

В
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опит за внедряване на дейности
за подобряване живота на хората
с увреждания. При разговорите
се установи, че проблемите са
идентични.
От гостите научихме, че в Областния съюз на Разград членуват 7
организации от различни общини.
Срещата продължи с другарска
вечеря с тутраканска рибена чорба
и мамалига, на която не липсваше
музика, песни, танци и весело
настроение.
След нощувката последва сутрешното кафе, на което поздрав
към гостите поднесе Снежана
Николова, гл. експерт ”Здравеопазване и социални грижи” към
Община Тутракан.
Гостите с интерес разгледаха
красивия крайдунавски парк и
Рибарската махала. На брега на
Дунава, от заведението „Лодката”,
те се насладиха на дунавската
природа и си направиха снимки
за спомен.
С разменени адреси и пожелание
пак да дойдат, гостите поеха към
техният край.
Още веднъж хората с увреждания доказаха, че са пълноценни
хора и се чувстват полезни на
обществото.

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

СЪОБЩЕНИE
Община Тутракан информира, че на 17.05.2014 г. изтича срокът за подаване на заявление за отстраняване
на непълноти и грешки в избирателния списък.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Тутракан информира, че със заповед № РД04-491/30.04.2014 г. на Кмета на Община Тутракан е
образувана Подвижна избирателна секция за гласуване
на избиратели с трайни увреждания.
Избирател с трайни увреждания, които не е подал
заявление в срок до 04.05.2014 г. може да гласува в
Подвижна избирателна секция, ако заяви това в срок
до 19.05.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Тутракан съобщава, че е определена секция №
706 – Закусвалня, ул. „Силистра”, № 48 А, за гласуване
на избиратели с увредено зрение или със затруднения в
придвижването на територията на Община Тутракан.
За помощ в изборния ден горепосочените лица могат
да се обърнат за справки на тел. 0866/60621 или на
адрес: гр. Тутракан – Общинска администрация, ул.
„Трансмариска” № 31, ет. 2, стая № 1 /канцелария на
кмета/.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Тутракан уведомява, че във връзка с Решение
№41-ЕП/12.05.2014 г. на Районна избирателна комисия
– Силистра на 17.05.2014 г. /събота/ от 09:00 ч., ще се
проведе обучение на Секционните избирателни комисии
относно предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.
Място на провеждане на обучението - сградата на
Общински съвет–Тутракан, на ул.”Трансмариска” №20.
циация да предоставят различни
документи, за да може да бъде
изработен проектозакон, който
трудно би бил отхвърлен от законотворците.
Надежда Аждикина от Русия се
спря на девалвиращата журналистическата професия. По думите
й преди в Русия на медиите се
е вярвало повече, отколкото на
политиците. Сега обаче и там ПРжурналистиката взема връх.
44% от журналистите в Сърбия
се самоцензурират. В страната има
1300 медии, които разпределят
рекламен пазар от 150 млн. евро
- това сподели Петер Йеремич.

в Атина без работа са останали
1000 журналисти. Повечето от
журналистите в Гърция работят
без осигуровки. Голяма част от
повече от 9 месеца работят, без да
са получили заплатите си.
През втория ден на Международната журналистическа конференция "Медии и издателски
политики" бе учреден Международен медиен център под шапката на
СБЖ със седалище МДЖ Варна.
Центърът бе създаден с участието на колеги от Черноморския
и Балканския регион и е отворен
за журналистически съюзи и
синдикати.

За журналистическия синдикализъм и
политическия екстремизъм
еждународният дом на
журналистите в „Златни
пясъци” бе домакин на
международната конференция
„Медии и медийни политики” от
9 до 11 май т.г. организирана от
Съюза на българските журналисти
(СБЖ). Във форума участваха журналисти от обществени и частни
медии от страната, сред които и
главния редактор на в. „Тутракански глас” Калина Грънчарова, както
и Надежда Аждикина - зам.-председател на Съюза на журналистите
на Русия и член на Изпълнителния
комитет на Европейската федерация на журналистите, Антон
Филич - председател на Синдиката
на хърватските журналисти, Петер
Йеремич - председател на Изпълнителния комитет на Съюза на
журналистите в Сърбия, Негослава
Станоевич - председател на Независимия съюз на журналистите в
Сърбия, Драгана Чабаркапа – от
Синдиката на сръбските журналисти и Мария Антониаду – председател на Съюза на журналистите в
гръцката столица Атина.
Конференцията бе открита от
и.д председател на СБЖ Снежана
Тодорова, а видеопослание към

М
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участниците отправи Ирина Бокова
– генерален секретар на ЮНЕСКО,
под чиято егида се проведе той.
Медиите в България са на второ
място на Балканите по политически екстремизъм. Първото
място заемат медиите в Турция
с 35,17%, екстремизмът в българските медии е 24,6%, в Гърция
- 16,96%, а в Румъния - 15,5%. Това
сочи проучване, данните от които
оповести проф. д.фил.н. Милко

Петров в своя доклад в първия
панел на конференцията.
Според проф. Петров, медиите у
нас създават псевдосъбития. Чрез
тях се отклонява общественото
внимание от съществените въпроси. "Преди време разследващата
журналистика е била симптом, че
може чрез медиите да се информира обществото. Сега обаче тя
стана поръчкова-разстрелваща",
каза той.

Журналистът и член на УС на
СБЖ Васил Сотиров постави акцента върху синдикалните права
на журналистите, които в повечето
случаи са осигурявани върху минималната работна заплата, а хонорарите все по-често са хубав спомен.
Особено са ощетени работещите в
частните медии, чиито труд може
да се нарече робски, каза Сотиров.
Той предложи колегите от Европейската журналистическа асо-

Според него, трябва да се приватизират държавните медии в Сърбия.
Само журналисти в тези медии
получават редовно заплатите си.
На противоположното мнение
обаче е Драгана Чабаркапа от Синдиката на журналистите в Сърбия.
Тя смята, че приватизация може
да има, след като бъдат уредени
сериозните проблеми в гилдията.
Голяма част от медиите, които са
били приватизирани през 2001
година в Сърбия са фалирали и
значителна част от журналистите
са останали без работа.
В Гърция има пет съюза, които
обединяват работещите в медиите
там, информира участниците в
срещата Мария Антониаду. След
кризата в Гърция са закрити 27
вестници, 3 радиостанции и държавната телевизия. Други 11
радиостанции или са затворени,
или пускат само музика. Само

Идеята е да бъде подпомагано
развитието на медийната демокрация, съхраняване свободата на
словото и защита на правата на
журналистите и журналистическия
труд.
Учредяването на тази структура
срещна одобрението на секретаря
на Съюза на журналистите в Русия
и вицепрезидент на Европейската федерация на журналистите
(ЕФЖ) Надежда Аждихина. Тя
увери участниците във форума, че
от ЕФЖ ще съдействат със всички
възможни средства за развитието
на Балканско-черноморския медиен център.
Форумът с международно участие е първата от 20-те прояви, с
което стартира програмата по отбелязването на 120-годишнината
организираното журналистическо
движение в България.
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„България без цензура”
предизборно в Тутракан
"Само да не ни излъжете като другите на власт!" предупредиха тутраканци

На 16 май 2014 г. (петък) от 15:00 ч. в Дунавския парк, ГЕРБ-Тутракан кани
всички свои членове и симпатизанти на среща с кандидатите за евродепутати от ПП ГЕРБ - Томислав Дончев, Емил Радев и Асим Адемов.
Специален гост ще бъде Цветан Цветанов!

България няма време за губене!
При лошо време предизборната среща ще се проведе в залата
на Общински съвет-Тутракан.

иколай Бареков заедно с
Росен Петров, лидера на
ВМРО - Красимир Каракачанов, Румен Йончев, кандидат
за евродепутат и председател
на БЗС, главния секретар на
„България без цензура” (ББЦ)
Верка Божкова и председателя
на областната структура на ББЦ
– Евгени Георгиев проведоха
на 13 май предизборна среща в
Тутракан. Те бяха посрещнати от
координатора на „България без
цензура” в Тутракан – Ивелин
Спасов.
В парк „Христо Ботев” политиците положиха венци пред паметника на загиналите във войните и
на Христо Ботев и разговаряха с
граждани.
Шивачките от фирмата на
Стефка Козарева, облечени в
партийни фланелки, аплодираха
Бареков и се оплакаха от ниското

Н

заплащане в бранша и липсата на
облекчения за бизнеса.
По-късно групата се отправи
към новооткрития офис на партията в Тутракан (бившия р-т
„Златната рибка”) и отново се
спря на разговор с гражданите
от квартала. Ниски пенсии, безработица, гурбетчийство в чужбина
– от това се оплакаха тутраканци
на новия лидер Николай Бареков.
Той се закле пред тях, че каузата
на обеднелия народ вече се е
превърнала в негова лична битка. Само ББЦ може да направи
така, че след изборите да има
възмездие за онези политици,
които прокудиха младите от
родината им и ограбиха народа
си, заяви той.
„Болката, която срещам всеки
ден в страната, е толкова голяма, че друго, освен да работя за
каузата на българския народ, аз

вече нямам. Тук битката стана
вече много лична и аз ще я водя.
Ще водя тази битка в името на опропастените съдби на хилядите,
които напуснаха страната, в името на пенсионерите“, обеща той.
„Болката е една и съща и за
Северозапада и Североизтока –
това са младите хора. Сега тук
има много млади хора, те са последната надежда за България”,
каза лидерът на ББЦ.
Бареков, който е и водач на
евролистата на коалицията развенча мита за липсата на пари
за социална политика. „Първо, в
българската държава продължава
да се краде и то на най-високо
ниво. Вземат се пари, предназначени за българския бизнес и
здравеопазване, но те се пренасочват и това става от българските политици. Ако тук дойде
друг и започне да ви говори, че
няма пари, трябва да се спасява
бюджетният дефицит, не му
вярвайте, знайте, че той краде“,
предупреди Николай Бареков.
Думите му подкрепи и Красимир Каракачанов.
Преди да дойде в Тутракан,
Росен Петров първо поднесе
венец на Мемориал „Военна гробница-1916 г.” край с. Шуменци. В
битката за Тутраканската крепост
е участвал и неговият дядо Рангел Рангелов. „Това ме задължава
и аз да бъда тук” – каза Петров.
Той демонстрира много добри
исторически знания за Тутраканската епопея и обеща отново да
“ТГ”
се върне.

В СОУ „Йордан Йовков”:

Ученическо самоуправление на 9 май
през учебната година. Не подминахме и факта, че се спазваха
определени критерии за заемане
на длъжностите в ученическото
административно ръководство.
Отговорно се изпълняваха задълженията, които им бяха поставени
от титулярите.
В края на деня, при отчитането
на докладите от ученическото
административно ръководство
за протичането на учебния ден,
бяха предложени много идеи и
препоръки към ръководството на
училището.
радиционно в СОУ „Йордан
Йовков” в Тутракан, всяка
година на 9 май – Ден на
Европа, се отбелязва като Ден на
ученическото самоуправление.
На информационното табло
бяха поставени материали с правилата и задълженията на учениците, участващи в провеждането
на събитието, както организацията
и подготовката за този ден.
За ръководните длъжности в
училището кандидатстваха много
ученици.
Бюрото на УС при СОУ „Йордан
Йовков” съвместно с директора
на училището Соня Златарова
определиха кой каква длъжност
ще изпълнява. Стремяхме се да
удовлетворим желанието на всички ученици.
Особено интересно и отговорно
беше за учениците, когато застанат
от позицията на учител или ученик

Т

– ученическо административно
Всеки ученик получи грамота за
ръководство.
своето участие.
Тази година за първи път бе
Лилияна СТОЙКОВА,
определен ученик–директор от
Педагогически съветник,
прогимназиален етап, имайки
СОУ „Йордан Йовков”
предвид високите му постижения

Щур купон с бате Хайго

дин весел емоционален
следобед прекараха
учениците от началните класове на двете
тутракански училища на

Е

12 май т.г. Техен гост бе
приятелят на Тутракан композиторът Хайгашод
Агасян, който изпя пред тях
и заедно с тях популярни

свои детски песни.
От „Светът е хубав,
светът е чудесен” през бебешорските години до „Хей,
приятелю, здравей!” – бате
Хайго изкусно мотивира
децата и в един момент
сцената зад него бе пълна
с певци и танцьори.
Той припомни, че в Тутракан винаги идва с удоволствие, че тук е намерил добри
приятели и винаги откликва
на поканите, които получава от Общината.
Бате Хайго очаква новото издание на международния конкурс „Речни ноти”,
на чието жури е председател и не пропусна да
поздрави неговия директор
Доротея Бальовска. “
ТГ”
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КУЛТУРА

16 - 22.05.2014 г.

60 години:
от стр. 1
се стигне Магардич Астихигян. И не само…
През последните 28 години една
крехка жена, скрита от светлините
на прожекторите, с твърда воля,
кара от малки до големи да повярват в танцовите си възможности

и постепенно да разкрият талант
пред публиката – тутраканската и
не само… Това е Елена Атанасова!
Тя стеснително приемаше поздравления и цветни букети и със
сигурност все още е под емоцията
на трескавата юбилейна подготовка и осъществения концерт.
Варненски танц, танц със стомни, тракийски танц, шопски танц,
добруджански танц – пълната гама
танци от всички фолклорни области на страната - това бе в основата
на юбилейния спектакъл изпълнен

ТФ „Дунавска младост” е лицето на Читалището!
от танцьорите от трите възрастови
групи. Секунда пауза не усети
публиката – вихърът на танците и
различните носии бе толкова бърз,
че зрителят не разбра как изтече
времето. Два часа!
На сцената публиката виждаше
поколенията – заедно танцуваха

братя и сестри, майки и бащи,
внуци…
Кошници с цветя и поздравителни адреси бяха връчени от името
на областния управител Насуф
Насуф, кмета на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов, Читалищното настоятелство на НЧ "Н.Й.
Вапцаров" Областната структура
на Съюза на читалищата в България-Силистра чрез председателя
й Росен Атанасов, от Културния
център в Босилеград (Сърбия), от
общинското ръководство на Кир-

нодж (Румъния), ЦДГ „Патиланчо”.
От далечна Испания Поздравителен адрес изпрати и хореографа
Васил Куцаров.
На юбилейният концерт присъстваха делегация от съседното
румънско селище Кирнодж водена
от зам.-кмета Йон Щефан и танцов

състав от сръбския Босилеград.
Танцова формация „Дунавска младост” получи покана за участие във
фестивала „Краище пее и танцува”
в Сърбия, който се провежда от 27
юли до 2 август, а също и покана
за участие в съвместни културни
програми в Кирнодж.
Юбилейни медали, поздравителни адреси и цветя получиха
три красиви млади дами – абитуриентките Елица Тодорова, Венета
Калинова и Диана Апрозянова съпроводено с пожеланието винаги

да се завръщат в танцовия състав,
на тутраканска сцена. Така както го
направиха в юбилейната вечер д-р
Павел Ангелов, д-р Диян Малчев,
Вихрен, Теодора и др.
Специална благодарност и поздравления получиха и музикантите
от народния оркестър, както и младата тяхна смяна. Присъстващите
си спомниха и имената на хората,
които са го ръководили и свирили
- Димитър Андреев, Тефик Далов,
Минко Зарков, Тодор Далов, Митко Алексиев, Венцислав Статев,
Димитър Русев.
„Многая лета” бе естественият
финал за чудесното юбилейно
преживяване.
Многая лета…

ȿɧɬɭɫɢɚɫɬɤɢɬɟɨɬɬɚɧɰɨɜɚɮɨɪɦɚɰɢɹȾɨɛɪɭɞɠɚɤɨɢɬɨɭɱɚɬɧɚɪɨɞɧɢɬɟɬɚɧɰɢ
ɨɬȿɥɟɧɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚɩɨɤɚɡɚɯɚɭɦɟɧɢɹɬɚɫɢɧɚɸɛɢɥɟɣɧɢɹɤɨɧɰɟɪɬ

Школата по иконопис от Кирнодж гостува с изложба
ваме близостта на двата
народа, каза зам.-кметът
Йон Щефан. – Горди сме, че
ще се побратим с Тутракан
и дано са по-честите визитите и културните връзки
между нас”.
„Дунав не ни разделя, а ни
обединява” – обърна се към
присъстващите и Аурелиян
Котобан.
Ръководителката на Школата по иконопис в Кирнодж

Калина ГРЪНЧАРОВА
44 икони са включени в
експозицията, която бе открита за посещение във фоайето на НЧ „Н.Й.Вапцаров”
в Тутракан на 14 май.
На церемонията присъстваха зам.-кметът на румънското селище Кирнодж
Йон Щефан, зам.-кметът
на община Тутракан Петя
Князова-Василева, председателят на църковното
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настоятелство в Кирнодж и общински съветник
Аурелиян Котобан и ръководителят на Школата по
иконопис – Стефания Наку.
Откриването съвпадна
с началото на юбилейния
концерт на ТФ „Дунавска
младост” и няколкостотин
тутраканци имаха възможност веднага да я видят.
„За трети път сме в
Тутракан и винаги чувст-

Стефания Наку е студентка, но активно се занимава
и със своите възпитаници,
които са на възраст от 7
до 14 години. През миналата година тя изографиса
купола на църквата „Св.
Георги” в с.Шуменци.
„Иконите са изработени
от децата с много любов,
сподели тя. – Всички сме
братя с Христос – и българи, и румънци.”
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН
Решения на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 44 от 24 април 2014 г.

РЕШЕНИЕ № 530
Относно: Дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на Докладите на читалищата в Община
Тутракан за дейността им през 2013
година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на правилник за организацията и дейността на Общинския
консултативен съвет по туризъм.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на Общинска програма
за закрила на детето за 2014 г., Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Годишен отчет за 2013 г. от Младен Минчев представител на Община
Тутракан за МБАЛ- Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2014 г. и разпореждане с имот- общинска собственост, представляващ
земеделска земя с идентификатор
№000482 с начин на трайно ползване
„нива” в землището на с. Цар Самуил,
общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
УПИ-I, кв. 51 с площ от 1035,00 кв.м.
в с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
УПИ- II, кв. 51 с площ от 1050,00 кв.м.
в с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
УПИ-III, кв. 51 с площ от 1011,00 кв.м.
в с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
УПИ-IV, кв. 51 с площ от 1035,00 кв.м.
в с.Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Разпореждане с имот-общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот
УПИ- V, кв. 51 с площ от 1019,00 кв.м.
в с.Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва Кмет на Община Тутракан
11. Разпореждане с имот- общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот
УПИ-VI, кв. 51 с площ от 1016,00 кв.м.
в с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №000222
с начин на трайно ползване „нива”
в землищата на с. Цар Самуил, общ.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот- общинска собственост, представляващ
земеделска земя с идентификатор
№000223 с начин на трайно ползване
„нива” в землищата на с. Цар Самуил,
общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №000505
с начин на трайно ползване „нива”
в землищата на с. Цар Самуил, общ.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №000506
с начин на трайно ползване „нива”
в землищата на с. Цар Самуил, общ.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №050055 с
начин на трайно ползване „Др. трайни
насаждения” в землищата на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Докладна записка с изх.№ 569
относно Рентгенов апарат Медирол.
Докладва: д-р Недка Георгиева
Цветкова управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
18. Докладна записка с изх №570
относно договор ЦСМП на „МБАЛТутракан” ЕООД.
Докладва: д-р Недка Георгиева
Цветкова управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
19. Даване на Разрешение за из-

работване на изменение на ПУП-ПЗ
за поземлен имот /ПИ/ №050012,
местност „Айвалъка” в землището на
с. Шуменци.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Допълване на годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2014г. и приемане на решение за
учредяване възмездно право на строеж/пристрояване върху 91 кв.м. от
недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, ул. „Белмекен” №25,
кв.101, поземлен имот с идентификатор №73496.501.951 по кадастрална
карта от 2008 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 531
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 26а,
ал.5 от Закона за народните читалища
Общинският съвет приема Докладите
на
читалищата в Община Тутракан
за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства
през 2013 година.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 532
На основание чл. 21, (1), т.23 и чл.
21, (2) от ЗМСМА, приема правилник
за отмяна на Правилник за организацията и дейността на Общинския
консултативен съвет по туризъм приет
с решение №422 по протокол №37
от 26.10.2006г. на Общински съвет
Тутракан.
§ 1. Отменя правилник приет с
решение №422 по протокол №37
от 26.10.2006г. на Общински съвет
Тутракан.
§ 2. Настоящият Правилник за
отмяна на Правилник за организацията и дейността на Общинския
консултативен съвет по туризъм приет
с решение №422 по протокол №37
от 26.10.2006г. на Общински съвет
Тутракан, влиза в сила от датата на
приемане на решението.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 533
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 3 от
Правилника за приложение на Закона
за закрила на детето Общински съветТутракан приема Общинска програма
за закрила на детето за 2014 година.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 534
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от
ЗМСМА във връзка с чл. 19 ал.2 от
Наредбата за реда за учредяване на
търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата
на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в
капитала, Общински Съвет-Тутракан
- приема Доклада на Младен Минчев
представител на Община Тутракан в
„МБАЛ-Тутракан ЕООД”.
Гласували: 17 съветници, За – 14,
Въздържали се – 3, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 535
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал.1 от
Закона за общинската собственост и
във връзка с чл. 4, ал. 3, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014г. приета
с решение № 452 по Протокол №
39/30.01.2014 г. на Общински съвет
гр. Тутракан с имот, общинска собственост с № 000482, местност ”До
селото”, категория III с площ от 2,375
дка. по КВС на с. Цар Самуил.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижими имоти–частна общинска
собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване
„Нива” имот № 000482 с площ от
2,375 /два декара триста седемдесет
и пет кв.м./ дка., категория III /трета/,
местност „До селото” по картата на
възстановената собственост на с. Цар
Самуил общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 1366,00 лв. (хиляда триста
шестдесет и шест лева)
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 536
На основание чл.21, ал.1, т.8 от

ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот–частна общинска собственост представляващ
незастроен урегулиран поземлен
имот УПИ-I, кв. 51 с площ от 1035,00
кв.м. в с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
по плана на с. Цар Самуил одобрен
със Заповед № 324/22.08.1990г. съгласно Акт за общинска собственост
№1584/14.11.2013 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота
в размер на 1553,00 лв. ( хиляда петстотин петдесет и три лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 537
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот–частна общинска собственост представляващ
незастроен урегулиран поземлен
имот УПИ-II, кв. 51 с площ от 1050,00
/хиляда и петдесет/ кв.м. в с. Цар
Самуил, общ. Тутракан. по плана
на с. Цар Самуил одобрен със Заповед № 324/22.08.1990 г. съгласно Акт за общинска собственост
№1586/14.11.2013 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 1575,00 лв. (хиляда петстотин седемдесет и пет лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 538
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот–частна общинска собственост представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот
УПИ-III, кв. 51 с площ от 1011,00 /
хиляда и единадесет/кв.м. в с. Цар
Самуил, общ. Тутракан. по плана
на с. Цар Самуил одобрен със Заповед № 324/22.08.1990 г. съгласно Акт за общинска собственост
№1590/21.12.2013 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 1517,00 лв. ( хиляда петстотин и седемнадесет лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 539
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот
УПИ-IV, кв. 51 с площ от 1035,00 /
хиляда тридесет и пет/кв.м. в с.Цар
Самуил, общ. Тутракан. по плана
на с. Цар Самуил одобрен със Заповед № 324/22.08.1990 г. съгласно Акт за общинска собственост
№1585/14.11.2013 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота
в размер на 1553,00 лв. (хиляда петстотин петдесет и три лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 540
На основание чл.21, ал.1, т.8 от

ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот–частна общинска собственост представляващ
незастроен урегулиран поземлен
имот УПИ-V, кв. 51 с площ от 1019,00
/хиляда и деветнадесет/кв.м. в с.
Цар Самуил, общ. Тутракан. по плана на с. Цар Самуил одобрен със
Заповед № 324/22.08.1990 г. съгласно Акт за общинска собственост
№1589/21.12.2013 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 1529,00 лв. (хиляда петстотин двадесет и девет лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 541
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот–частна общинска собственост представляващ
незастроен урегулиран поземлен
имот УПИ-VI, кв. 51 с площ от 1016,00
/хиляда и шестнадесет/ кв.м. в
с. Цар Самуил, общ. Тутракан. по
плана на с. Цар Самуил одобрен със
Заповед № 324/22.08.1990 г. съгласно Акт за общинска собственост
№1591/21.12.2013 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 1524,00 лв. ( хиляда петстотин двадесет и четири лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 542
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижими имоти–частна общинска
собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване
„Нива” имот № 000222 с площ от
1,782 /един декар седемстотин осемдесет и два кв.м./дка., категория III /
трета/, местност „До селото” по картата на възстановената собственост
на с. Цар Самуил, общ. Тутракан и
утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 980,00 лв.
(деветстотин и осемдесет лева)
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 543
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижими имоти–частна общинска
собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване
„Нива” имот № 000223 с площ от
1,395 /един декар триста деветдесет
и пет кв.м./ дка., категория III /трета/,
местност „До селото” по картата на
възстановената собственост на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота
в размер на 767,00/ седемстотин
шестдесет и седем лева/ лв.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 544
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от

ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижими имоти–частна общинска собственост представляващ
земеделска земя с начин на трайно
ползване „Нива” имот № 000505 с
площ от 1,939 /един декар деветстотин тридесет и девет кв.м./ дка.,
категория III /трета/, местност „ До
селото” по картата на възстановената
собственост на с. Цар Самуил, общ.
Тутракан и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на
1066,00 лв. (хиляда шестдесет и
шест лева)
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 14,Въздържали се – 2,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 545
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижими имоти–частна общинска собственост представляващ
земеделска земя с начин на трайно
ползване „Нива” имот № 000506 с
площ от 2,278 /два декара двеста
седемдесет и осем кв.м./ дка., категория III /трета/, местност „До
селото” по картата на възстановената
собственост на с. Цар Самуил, общ.
Тутракан и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на
1253,00 лв. (хиляда двеста петдесет
и три лева)
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 14, Въздържали се – 2,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 546
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижими имоти–частна общинска собственост представляващ
земеделска земя с начин на трайно
ползване „Др.трайни насаждения”
имот № 050055 с площ от 10,405 /
десет декара четиристотин и пет
кв.м../ дка., категория III /трета/,
местност „Акар Гьол” по картата на
възстановената собственост на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота
в размер на 7023,00 лв. (седем хиляди двадесет и три лева)
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 16, Въздържали се – 1,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 547
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 37, ал. 2 от Наредба за реда за
учредяване на търговски дружества
с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на
общината в търговските дружества
с общинско участие в капитала
Общински съвет Тутракан дава съгласие да бъдат бракувани Апарат
„Ехокардиограф АТЛ Ултрамарк 9”
и Рентгенов апарат, возим за графия
„Медирол-1”, Медикор, собственост
на „МБАЛ Тутракан” ЕООД.
2. Възлага на д-р Недка Цветкова
- Управител на „МБАЛ Тутракан”
ЕООД, да извърши всички необходими действия за законосъобразното
приключване на действията по бракуването на техниката.
Гласували поименно: 17съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 548
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 36, ал. 1 от Наредба за реда за
учредяване на търговски дружества
с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на
общината в търговските дружества
с общинско участие в капитала , Общински съвет Тутракан дава съгласие
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД да сключи

16 - 22.05.2014 г.
договор за безвъзмездно ползване
за срок от 10 години с „Център за
спешна медицинска помощ-Силистра” за нуждите на филиала на ЦСМП
Силистра в гр. Тутракан на следните
помещения, собственост на „МБАЛТутракан” ЕООД:
11 броя помещения на първия
етаж в сградата на болницата с обща
полезна площ 114 кв.м. и разпределени, както следва:
- три помещения за оказване на
спешна помощ, с обща полезна
площ 58 кв.м;
- четири помещения за персонала,
с обща полезна площ 48 кв.м.;
- склад и сервизно помещение, с
обща полезна площ 4 кв.м.;
- два санитарни възел, с обща
полезна площ 4 кв.м.
- 2 броя гаражи с обща площ 40
кв.м.,
Както и 1 бр. помещение на първия
етаж в сградата на болницата с площ
33 кв.м. - за противошокова зала.
2. Възлага на д-р Недка Цветкова
- Управител на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД, да подпише договора с Център
за спешна медицинска помощ-Силистра.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 549
На основание ч.21, ал.1 т.11 от
ЗМСМА, чл.124а ,ал.1 от ЗУТ, във
връзка с чл.124а, ал.1 и ал.7
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА
Да се възложи изработване на:
”Подробен устройствен план /ПУП/
– изменение на План за застрояване
/ПЗ/” в обхват на имот с №050012, в
землището на с. Шуменци, местност
”Айвалъка” , начин на трайно ползване: ”Исторически паметник” (за имот
извън границите на урбанизираната
територия).
Да представи проект за ПУП-ИПЗ
в съответствие с изискванията на
Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, Наредба № 8/14.06.2001 год.
за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закона за
опазване на земеделски земи /ЗОЗЗ/.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.
Да се представи в три екземпляра
– оригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху
непрозрачна основа и на магнитен
носител.
Проектът да е съгласуван със
заинтересуваните експлоатационни
дружества – представяне на писмено
становище от ведомството.
Настоящото Решение да бъде
изпратено на Кмета на Община
Тутракан и Областен управител на
Област Силистра в седем дневен срок
от приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на
чл.128, ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 17съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 550
На основание чл.21.ал.1, т.8 от
ЗМСМА , чл. 8, ал. 9 и чл.38, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3, чл.32, ал.1, т.3 и
чл.48, ал.2, т.б от Наредбата за реда
за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество
/ НРПУРОИ/
1. ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 г. приета
с решение № 452 по Протокол №
39/30.01.2014 г. на Общински съвет
гр. Тутракан с: „учредено вещно
право/ право на строеж върху 91
кв.м. от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
общ.Тутракан, ул.„Белмекен” №25,
кв.101, поземлен имот с идентификатор №73496.501.951 по кадастрална карта от 2008 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване
възмездно право на пристрояване
към сграда собственост на Румен
Радков Топалов от гр. Тутракан,
върху 91 /деветдесет и един/ кв.м.
от недвижим имот частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул. „Белмекен”
№25, кв.101, УПИ-III-951 по плана за
улична регулация на гр. Тутракан,
одобрен с Решение № 327/02.02.2006
г., поземлен имот с идентификатор
№73496.501.951 целия с площ от446
кв.м. по кадастрална карта одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г.
- по цена определена от лицензиран оценител в размер на 550,00 лв.
/ петстотин и петдесет лева/.
- срок за реализиране правото на
строеж 5 /пет/ години от датата на
подписване на договора за учредяване правото на строеж.
3. Възлага на Кмета на община
Тутракан да извърши всички законосъобразни действия във връзка с
взетото решение.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма

Председател
на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

Нещо повече за

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1873“, гр. Тутракан

“Археологическата колекция на Нумизматичен музей - Русе”

Н

с правата си по новия закон. Съществува само още един подобен
документ, открит в крайдунавската
римска крепост Бригецио (сега на
територията на Унгария), но той е
силно фрагментиран. Ето защо този
официален императорски документ
е изключително ценен за историята
на нашите земи в началото на 4-ти
век.
Впечатляващ експонат е и изящният стъклен рог на изобилието от 4-ти век, украсен с цветни
спираловидни линии. По принцип,
да се открие запазено изделие от
стъкло е голяма рядкост, защото
този материал е крехък и чуплив.
Досега са открити само няколко
фрагмента от подобен съд, но
този е единственият почти изцяло
запазен стъклен рог на изобилието
от територията на България.
Много интересен е един странен
бронзов съд, подобен на самовар,
който се състои от три отделни
цилиндрични съда, поместени един
в друг, подобно на матрьошки. Найотгоре стои капаче, чиято дръжка
представлява фигурка на петле.
Този съд е служел за загряване
на благовония в храмове и светилища. Най-любопитното е, че в
него е открито голямо количество
разтопен и клеясал от времето
тамян. Подобен съд може да се
види единствено в Помпей. Този,
от колекцията на Нумизматичен
музей - Русе е най-запазеният и
най-информативният от научна
гледна точка в България.
Колекцията включва и други
извънредно редки и уникални експонати като:
обшитият със златен лист култов
жезъл-брадва, подобен на този от
варненския халколитен некропол
(5-то хилядолетие пр.н.е.); златната купа с украса от букели от
халщатската епоха (12-9 в. пр.н.е.);
невероятно красивите златни накити (обеци, огърлици, гривни,
медальони, пръстени с форма на
змии, пръстени с геми и полускъпоценни камъни; златни апликации
за пришиване към дреха); златни

Бъдете внимателни, за да се
насладите на празника!

К

омплекс от мерки
за обезпечаване на
обществения ред и
сигурността по време на
абитуриентските балове
са предприети от Областната дирекция на МВР и от
Областното управление
„Пожарна безопасност и
защита на населението” в
Силистра.
Полицейски служители са
се срещнали ръководствата на учебните заведения
за уточняване деня и часа
за провеждане на баловете,
маршрутите за движение
и обектите, където ще се
провеждат тържествата.
В районните управления на
полицията се разработват
планове за опазване на
обществения ред и противодействие на престъпността но време на
абитуриентските балове
и празничните мероприятия. Предвидено е засилено
полицейско присъствие в
районите на учебните и
увеселителните заведения,
както и по маршрутите на
организирано придвижване
на абитуриенти.
В обектите, където ще
се провеждат празненствата, служители на
пожарната са проверили
състоянието на евакуационните изходи и уредите

погребални нагръдници с релефна
украса; сребърни фиали (чаши);
сребърни торкви; огромен атически
червенофигурен кратер с фигурална украса; рядка бронзова кана със
сребърни инкрустации; бронзови
и керамични лампи с релефна
украса; изключително интересната
бронзова апликация, представяща
нимфата Сиринга, свиреща на лира
на Хермес и др.
Особено впечатляваща е сбирката от бронзови апликации за
колесници, която е най-богатата в
България.
Около 50 са бронзовите и сребърни статуетки, представящи
почти всички божества от гръкоримския пантеон: Юпитер, Венера,
Минерва, Аполон, Диана, Меркурий, Фортуна, Марс и мн. други.
***
Без съмнение археологическата
изложба с експонати на Нумизматичния музей - Русе е едно значимо
явление в културния и научния ни
живот. Чрез нея посетителите ще
могат да се докоснат на живо до
нови и неизвестни артефакти от античността, които години напред ще
бъдат обект на задълбочени научни
изследвания. Чрез тази изложба, те
стават достъпни за всички българи,
които обичат археологията и биха
искали да научат повече за найстарата история на нашите земи.
Няколко думи за основателите
на Нумизматичен музей - Русе
Колекциите на Нумизматичен музей - Русе са формирани в продължение на много години от братята
Пламен и Атанас Бобокови, собственици на компаниите “Приста Ойл”
и “Монбат”, които впоследствие ги
подаряват на нумизматичния музей.
Ако не беше тяхната непоправима
любов към историята на България,
тези експонати отдавна щяха да са
част от чужди колекции, отделени
от земята, от която произхождат
и недостъпни за българската наука. Тяхна е заслугата, че те сега
са неделима част от българското
културно-историческо наследство.
Техните имена вече са свързани с

не едно любородно дело. Те, например, построиха църква за българите
в Кърджали и дариха монументална
скулптура с фигурите на Кирил и
Методий на българската общност
в Одеса.
Тяхна е и заслугата сега България да има специализиран музей
в областта на нумизматиката. За
нуждите на музея те закупиха една
емблематична за Русе, но рухнала
стара сграда, за да я върнат към
нов живот. До момента те са инвестирали значителни средства в
нейната реставрация и адаптация.
Така, освен, че създават и даряват
на държавата една нова културна
институция (в Европа има само
няколко нумизматични музеи), те
искат да спасят една впечатляваща сграда - недвижима културна
ценност. Няма съмнение, че да се
инвестират значителни средства
в музейното дело на България в
този труден момент, без да се чака
материална облага, е дело наистина
достойно.
Проф. Димитър Драганов,
Директор на Нумизматичен
музей-Русе

обявява конкурс за компютърна презентация и видеоклип на тема

"Разкажи за културата на
Тутракан"
Разкажете за: историята на културно-историческите забележителности от тутраканския регион – църкви, училища, читалище, паметници и стари сгради, паркове и местности, колоритни улици и дворове;
личности и известни фамилии с принос в културния и обществения
живот на Тутракан и областта.
Разкажете за: народните ни традиции и обичаи, опазени и съхранени
в бита на местните общности от тутраканския регион.
Общи условия: В конкурса могат да участват хора от всички възрасти
с авторски презентации или видеоклипове за културно-историческото
минало на Тутракан и региона.
Участието в конкурса „Разкажи за културата на Тутракан" означава,
че авторите са съгласни с условията на конкурса, както и, че читалище
„Н.Й.Вапцаров 1873“ има право да използва наградените видеоклипове и презентации с образователна цел и за популяризиране на
културно-историческото наследство на тутраканския регион.
Селектираните творби ще бъдат качвани на страницата на читалището във Фейсбук.
С колко материала може да се участва в конкурса: Всеки участник
има право да изпрати 1 презентация и 1 видеоклип, изработени през
2014 г., които не са участвали в други конкурси.
Технически параметри и изисквания за презентациите:
Размер на файла: до 90 МБ
Формат на файла: ppt (Powerpoint)
Технически параметри и изисквания за видеоклиповете:
Продължителност: от 3 до 10 минути
Броят на слайдовете в презентацията и дължината на видеото на са
определящи за крайния резултат. Важни критерии са оригиналност,
достоверност, автентичност, както и използването на различни по
вид художествени изразни средства и оформление.
Краен срок за изпращане на авторските материали: 15 август 2014 г.
Как да участвате:
1. Правите видео или презентация по темата;
2. Изпращате ни писмо на e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
със следната информация: трите имена на неговия създател, възраст, телефон и e-mail за връзка.
3. Файловете могат да бъдат изпращани и на физически носител на
пощенски адрес: гр. Тутракан, пл. Суворов №2 или на място в двата
отдела на библиотеката.
Определяне на победителите:
Победителите ще бъдат определени от компетентно жури, съставено
от специалисти.
Журито си запазва правото да не присъди някоя от наградите, а
също и да раздели първата награда между двама участници. Решението на журито не подлежи на обжалване.
Наградите и наградените ще бъдат обявени в рамките на празниците, посветени на 21 септември – Ден на Тутракан. Точната дата, място
и час ще бъдат обявени допълнително.
Въпроси може да задавате на chitalishte_tutrakan@abv.bg или на тел:
Светлана Петкова – 0893504322, Наталия Иванова –
0893504324, Стефка Капинчева - 0893504327

СМЯХ

Син пише писмо на майка си: ''Мила, мамо! Роди ми се син! Жена
ми нямаше мляко и бебето сучеше от една негърка. Затова, за една
седмица то почерня.''
за първоначално пожарогаМайката му отговорила: ''Мили, сине! Когато ти се роди, аз също
сене. Дадени са указания на нямах мляко и затова ти давах от крава, но явно рогата са ти порастперсонала за недопускане нали чак сега.''
на пожарни инциденти.
Уточнени са училищата,
Съдията пита: - Защо ударихте жена си с чук по главата?
които ще организират
Подсъдимият: - Всеки сам кове щастието си, господин съдия.
екскурзии за абитуриентите и местата, където
1917 г. Петербург. Стар декабрист лежи на леглото, а внучката му
ще пребивават. С органи- гледа през прозореца тълпата долу. – Женя, какво става? Какъв е този
заторите се провеждат шум навън?
разговори за недопускане
– Революция, дядо!
на инциденти и обезпе– Така ли? А кои са? Какво искат? За какво се борят? - оживил се
чаване сигурността на старият революционер.
пътуващите.
– Болшевики, дядо! Искат равенство! Борят се да няма богати!
Набелязани са и мерки
– Странно! И ние едно време се борехме за равенство, но искахме
за безопасност на дви- да няма бедни.
жението по пътищата,
целящи да не се допуснат
Кавалер пита дамата, с която току-що се е запознал:
инциденти при организира- На колко години сте?
ното придвижване на аби- Няма да ви кажа направо, само ще ви намекна – кокетничи тя.
туриентите. Превантивен Дъщеря ми е в детската градина.
контрол ще има в часовете
- Браво! Сигурно е директорка там.
на интензивно движение и
след приключване на балоПрибира се мъжът, няма нищо за ядене и казва на жена си:
вете в нощните часове.
- Ти и децата сте лесни – ще ядете бой! А аз какво ще ям?!
От своя страна абитуриентите също трябва
В аптеката: - За Вас какво?
да проявяват повишено
– За мен – тест за бременност.
внимание и да не допускат
– Какъв?
рисково поведение, за да се
– Отрицателен, ако може…
насладят на празника. Особено опасно е пътуването
Говорят си един англичанин, един французин и един българин за
с автомобили, управлявани жените си. Англичанинът казва: - Моята жена като язди на кон, краката й
от употребили алкохол, опират в земята - не че конят е нисък, а защото бедрата й са много дълги.
неправоспособни или саФранцузинът казва: - А пък аз на моята й обхващам кръста с две ръце,
монадеяни водачи, както и не че ръцете ми са толкова големи, просто талията й е много малка.
показването от прозорциБългаринът рекъл:
те и люковете на колите
- Пък аз моята Пена, преди да тръгна за работа, като я плясна по гъза
по време на движение.
и като се върна от работа, той още се тресе. Не че й е толкова голям
“ТГ” задникът, ами просто толкова ми е работното време.

"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

СУДОКУ

умизматичният музей Русе е първият частен музей и освен това първият
специализиран музей в областта на
нумизматиката в България.
Той разполага с два типа колекции: археологически и нумизматичен.
Археологическата колекция, която се състои от над 400 експоната,
пътува из страната от 2007 г. и вече
беше експонирана в големите български музеи (Русе, Плевен, Варна,
Кюстендил, Търговище, Бургас,
Благоевград, Перник, Велико Търново и др.).
Колекцията включва редица
редки и уникални експонати:
Изключително ценна е, например, миниатюрната сребърна глава
на римския император Отон, който
е властвал само 3 месеца през 69 г.
Неговият образ е останал само върху твърде ограничен брой каменни
скулптури и няколко типа монети.
Сребърна статуетка или бюст на
този император не е намерен досега
дори в Рим. Затова сребърната
глава на Отон от сбирката на Нумизматичен музей - Русе е уникална и
неизмеримо ценна за науката.
Невероятно значим е и друг един,
впечатляващ с външния си вид експонат, а именно официалният декрет за привилегиите на войниците и
ветераните, издаден на 10 юни 311
г. от император Лициний I. Става
дума за документ, който съобщава
на легионерите от дунавския лимес
кога и как могат да се пенсионират,
какви предимства получават, с какви документи трябва да се снабдят
и пр. Декретът, съдържащ над 40
реда разпореждания, изписани на
латински език върху огромна медна
плоча, е издаден в Сердика (София)
– град, който тогава се е считал
за временна столица на Римската
империя за Източна Европа. По неофициални данни медната плоча е
намерена в Дуросторум (Силистра),
който по това време е бил седалище
на 11-ти Клавдиев легион. Там е
бил изложен на видно място, за да
могат легионерите да се запознаят
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Магията на Виена и Будапеща
Анастасия ЯКОВА
разникът 1-ви май група
тутраканци ще запомнят
с началото на дългоочакваната и вълнуваща екскурзия до
двете европейски столици - Виена

П

и Будапеща.
Желаещите за това приключение се оказаха твърде много и
затова туроператорската агенция
„Салвиния” на Камелия Златанова
го организира с два автобуса на
фирма „Кристал”.
Продължителното пътуване не
успя да намали настроението на

екскурзиантите - почивките се
редуваха на 4 часа, а перфектните
магистрали създаваха уют и приятно пътуване.
По обяд на 2-ри май Виена ни
посрещна с много слънце и топли-

на, а извисяващият се 40-етажен
хотел „Harry's Home”, в който
бяхме настанени е построен преди
година и е част от последното модерно строителство в австрийската
столица.
Първият ден имахме свободно
време и така пред нас се откри
възможност да се насладим на

дунавския бряг непосредствено
пред хотела. Други ентусиасти
потеглиха към центъра на Виена.
През Виена преминава р. Дунав
със своя ръкав - Донауканал. Брегът на същинския Дунав е опасан
от красив парк. Във водата плуваха
бели лебеди, които очакваха хората да им хвърлят храна.
По реката се движеха големи
туристически кораби и натоварени
шлепове.
Близките мостове помогнаха на
някои тутраканци да разгледат и
отсрещния бряг. Мостовете над
реката във Виена са 14 - различни
по вид и архитектура. Всеки мост
си има име, според властника,
който е бил инициаторът за построяването му.
Отбелязахме, че за съжаление в
България до скоро съществуваше
само един мост – Дунав мост край
Русе. Освен познатите превозни
средства, общественият транспорт
на двумилионна Виена включва
и мрежа от скоростни влакове
(S-Bahn) и Метрополитен (U-Bahn),
който се движи и под реката Дунав.
Следващият ден ни посрещна
дъждовен и студен. Програмата ни
започна с посещение на известния
увеселителен парк „Пратера”.
Огромното Виенско колело се
извисяваше над всички атракции,
които бяха приказни и многоброй-

ни. Невъзможно бе да ги обходим
всички. Някои се качиха на Виенското колело и видяха от най-високата точка цяла Виена. Виенското
колело е символът на столицата.
То е създадено през 1897 г. от
английския инженер Валтер Басет,
послучай тържествата за 50-я юбилей на император Франц Йозеф.
През Втората световна война, то е
било бомбардирано и разрушено.
По-късно е реставрирано. На фона
на валса „На хубавия син Дунав” от
Щраус, на площада някои от нас
затанцуваха красивия танц.
По обяд в центъра на древна
Виена ни очакваха двете екскурзоводки. Изслушахме беседа за
историята на Великата Австроунгарската империя.
Като населено място градът
датира от 1 век с име Виндобона.
Към 12 век Виена става седалище

Започна сезонът за Клуб „Тутракански вятър”

Тодорка АНГЕЛОВА
„Оказва се, че след години на
застой, гълъбовъдството става
все по-популярно у нас. То е
било в своя апогей преди 30-40
години”, сподели Игор Шербанов - дългогодишен член на
Клуба за декоративни и спортни
гълъби „Тутракански вятър” в
крайдунавския град и на неговия
Управителен съвет.
Клуб „Тутракански вятър”,
започна своя състезателен сезон
за 2014 г. в края на април и ще го
приключи в края на юли – с общо
21 полета от различни разстояния. Тези полети са традиционни
и се провеждат всяка година.

Подготовката на гълъбите започва по-отрано и се състои в
почти ежедневни тренировъчни
полети от различни разстояния.
Към гълъбите трябва да се
проявява хуманно отношение и за
тях да се полагат големи грижи специална храна и медикаменти,
пояснява още Шербанов.
На 2 май 2014 г. бе третият за
сезона полет, когато в продължение на 5 часа опръстенени общо
608 гълъба в клуба (на всеки
гълъб се поставя пръстен с индивидуален номер за участие и се
записва в специален формуляр).
Гълъбите са транспортирани до
гр. Мартен, където съвместно с

гълъбовъдите от гр. Русе, те са
натоварени в специално пригоден
камион. (на снимката)
„През нощта гълъбите пътуваха
до гр. Фокшан - Румъния, откъдето на сутринта бяха пуснати за
състезателен полет на разстояние
от 190 км. Всеки следващ полет
е от по-голямо разстояние. Найдълъг ще е полетът на 11 юли
от Иванивка - 1000 км, от Киев
– 900 км и от различни градове
на Румъния - в порядъка на 300
до 500 км” – разказа още Игор
Шербанов.
От него научаваме, че гълъбите
се разделят най-общо на две
големи групи. Едната от тях са по-

щенските гълъби. Селекционират
се заради изключителните си качества да летят и да се връщат от
огромни разстояния - далечните
полети-маратони са на 700–1000
километра. Гълъбите се пускат
едновременно от определено
място и всеки гълъб се връща в
своя дом. Отчитането на скоростта и времето на прибиране става
с електронни уреди, като всеки
гълъб има чип.
Другата група, обект на отглеждане с цел хоби, са декоративните
гълъби. Поради генетичните им
особености, при тях се получават
много бързи мутации и голямо
разнообразие на породи. Техните
качества се оценяват на международни, национални и местни
изложби.
Всяка година Федерацията на
българските гълъбовъди провежда есенни национални и клубни
изложби, в които участва и нашия
клуб. Стана традиция и в Тутракан
да организират изложби на декоративни птици и животни.
Гълъбовъдството е изключителна страст, която привлича за
радост много млади гълъбовъди
от община Тутракан.
Гълъбовъдството е хоби, което
съчетава в себе си контакта с
животното, храненето, наблюдението. Другото е селекцията,
което е още едно предизвикателство – всеки се стреми да получи
спрямо стандарта най-добрите
представители на даден вид
птици. Те се селекционират, състезават се на изложби, сравняват
се, получават се награди, медали
– допълнителен стимул за хората,
които ги отглеждат.
Вратите на клуб „Тутракански
вятър” са отворени за всички,
които желаят да се занимават с
този наистина атрактивен спорт.

Честит рожден ден
и да почерпят:

Община Тутракан
15 май – Милен ФИЛИПОВ, гр. Тутракан
18 май – Данаил РАЕВ, ВиК-Тутракан
17 май – Марийка ЛАЗАРОВА, Ст. счетоводител,
21 май – Наталия МАНЧЕВА, Школа по китара, НЧ
Община Главиница
18 май – Тодорка АНГЕЛОВА, Секретар на МКБППМН, „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан

на австрийската херцогска династия Батенберг. В 13-15 век градът
се изгражда в този си вид, като
средище на изкуството и литературата за Европа. Разцветът на
Виена е при династията Хабсбург.
Те й създават световна известност
със създаването на Виенски университет и Академията на науките.
През 1485 г. кралство Унгария
окупира града. А през 1529 г. Османската империя атакува на два
пъти безуспешно Виена.
На площадите в града са разположени паметниците на императрица Мария Терезия, Франц
Йосиф, Моцарт и други исторически величия. Минахме покрай
дома, където е живял Великият
Моцарт. В малката красива улица
почувствахме духът на древните
музиканти. Пред нас се разкри и
величествената катедрала „Свети

Стефан”, построена през 1147 г.
- най-големият католически храм
в Европа.
Покрай площадите във Виена са
разположен музеи, дворци и други
забележителни сгради с множество статуи и други архитектурни
елементи. За улеснение на туристите и за атракция, на площадите
има много файтони/карети в стар
стил, а водачите очакват гостите
да ги разходят и почувстват духа
на 17-18 век.
Млади мъже облечени в характерните ливреи (като Моцарт),
раздаваха покани за предстоящия концерт в прочутата Виенска
опера.
За нас най-привлекателната
дестинация бе Дворецът на Сиси,
императрицата изиграла значителна роля в историята на Австрия.
/Следва/

"Обществен
дарителски фонд-Тутракан"
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Благодарим Ви!

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!
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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