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Вестникът
е основан през 1962 г.
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Цена 0.60 лв.

Тутракански фирми
"МИНИСТЪРЪТ ЖЕНКАР"
отличени в конкурса
„Бизнесмен европеец“
ДТ "Сава Огнянов", гр. Русе
Представя в Тутракан комедията

ЕТ "Ник Пластик - Валя Петрова”
и "Брезентови изделия” с успешно
реализирани проекти с европейско
финансиране
а официално събитие
за представяне на
резултатите в конкурса „Бизнесмен Европеец“
проведено в Силистра в
началото на седмицата,
бяха отличени и наградени
фирми-бенефициенти, които успешно са реализирали
свои проекти с европейско
финансиране. Инициатор и
организатор бе Областният информационен център
в Силистра, а домакин –
Община Силистра.
Конкурсът има за цел
да популяризира добрите

Н

практики от изпълнени
проекти на бизнеса от Силистренска област, както
и да привлече вниманието
на тези, които все още се
колебаят относно възможностите за финансиране
на своите бизнес идеи от
Европейските фондове.
Зам.-кметът на Община
Силистра Денка Михайлова
поздрави победителите и
връчи плакети на представителите на отличените
фирми, които се състе-

С участието на актьора Христо ГЪРБОВ
На 30 юни 2014 г. (понеделник) 18:00 ч. в залата
на Читалището
Цена на билета: 6.00 лв.
Предварителна продажба на билети в библиотеките на читалището

Заповядайте!

на стр. 3

В очакване на

Джулай Морнинг
на дунавския бряг в Тутракан
на стр. 3

Ако вярвате в мечтите си, те наистина
ще се сбъднат...
С
тази древна истина
посъветва публиката Марина преди великолепното си изпълнение
на представената през
седмицата заключителна
годишна продукция на Общинския център за извънучилищни дейности. Всъщност, това бе музикално-театрален спектакъл
наречен „Суматохата”, в
който своето изкуство
показаха възпитаниците
на различни школи към
ОЦИД. Режисурата и постановката са дело на
Анелия Калдарева и Христо Христов.
По същото време във
фоайето на читалището

на стр.5

ТОП МЕН ЕООД
Фабрика за мъжки костюми
Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Предлага:Безплатен транспорт
мотивиращо заплащане
За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340
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ОБЩИНА

НОВИНИ
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ
На 20 юни в с. Кайнарджа ще се проведе Международна научна сесия „Руско-турската война през 1768-1774
г. и нейният отзвук”.
Владимир Климанов, генерален консул на Руската
федерация в град Русе, ще открие изложба с копия
от документи, свързани с темата на конференцията.
Във форума ще вземе участие Екатерина Николова–Цанева, уредник в Исторически музей–Тутракан.
Нейният научен доклад е под надслов „Тутракан и
Руско-турската война (1768 - 1774 г.)”.
ПЕТ МИЛИОНА СПРАВКИ ОНЛАЙН С ПИК
Над 5 милиона справки онлайн са направили клиентите на НАП, които имат персонален идентификационен
номер (ПИК) за е-достъп до услуги на Агенцията. До
момента в цялата страна са издадени 200 000 персонални кода, като 70% от тях са на физически лица.
Най-много справки, почти половината от всички, са
направили клиентите на НАП за задълженията си към
бюджета. Тази услуга е ползвана от граждани и юридически лица 2,2 милиона пъти.
Следващата по актуалност услуга е тази за извършените плащания. 1,3 милиона са справките на
клиентите на НАП за преводите им към бюджета.
513 000 пъти гражданите са проверили актуалния си
трудов договор, а справката за осигурителния доход
е ползвана 687 000 пъти.
С ПИК гражданите могат да проверяват в интернет
върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски, да получат информация за членството
си в пенсионен фонд, както и да видят какъв трудов
договор е декларирал пред НАП техният работодател.
Чрез ПИК клиентите на приходната агенция могат да
поискат и издаването на документ, като например
удостоверение за липса на задължения, да проверят
какви и колко са им задълженията към бюджета, както
и какви плащания са направили.
Клиентите на НАП могат да получат своя ПИК като
подадат заявление по образец, което може да се изтегли от www.nap.bg. Документът може да се подаде
във всеки офис на НАП, но получаването му става в
офис на агенцията по постоянен адрес.
***
Инспекторите по приходи от офиса на НАП в Силистра досега са издали общо 1766 бр. персонални
идентификационни номера. Предимно физически лица са
искали да им бъде предоставен достъп до електронните услуги на агенцията чрез получаването на ПИК.
КРИМИНАЛЕ
Лаптоп е откраднат от къща в село Цар Самуил
в нощта срещу 11 юни. Крадецът е проникнал в жилището през оставен отворен прозорец. По случая е
образувано досъдебно производство.
12 стека цигари са откраднати от търговски обект
в село Стефан Караджа в нощта срещу 12 юни. Престъплението е извършено чрез взломяване на прозоречно
стъкло. Образувано е досъдебно производство.
Моторен трион, бормашина, пералня и телевизор
са откраднати от къща в село Богданци в периода от
месец септември 2013 г. до 15 юни т.г. Престъплението е извършено чрез взломяване на врата. Образувано
е досъдебно производство.
35-годишният В.Д. е засечен да шофира „Форд
Ескорт” без книжка на 13 юни в района на Тутракан.
Справка показала, че той се намира в едногодишния
срок от наказването му по административен ред за
същото деяние. Срещу него е започнато бързо производство.
Спасители и пожарникари помогнали на 42-годишен
мъж да излезе от 4-метров пресъхнал кладенец, където
пропаднал при опит да извади котката си. Инцидентът
е станал на 17 юни около 10:00 часа в село Коларово.
Човекът се измъкнал невредим посредством спуснато
от спасителите въже.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно намерение
С настоящето Ви уведомяваме за намеренията на
ЕООД “ЕКОФРУТ”, гр. Тутракан, представлявано от
инж. Красимир Йорданов Петров да разработи проект
"Разширяване на основното производство чрез технологична модернизация позволяваща производство
на пелети без свързващо вещество от зърнени и
технически култури фуражен тип за храна на риба и
животни" чрез закупуване на технологична линия от
смесен тип за производство на пелети без свързващо
вещество от зърнени и технически култури фуражен
тип за храна на риби и животни и екопелети за отопление за битови и промишлени нужди от отпадъчна
дървесина и растителни отпадъци на територията
на “Славянка” АД на площадката на ул. “Трансмариска” № 134 в гр. Тутракан, община Тутракан, Област
Силистра, собственост на “Славянка” АД, където
по настоящем се намира производствената база на
фирмата.
Бр. 24/19.06.2014 г., в. „Тутракански глас”
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Тутракански фирми
отличени в конкурса
„Бизнесмен европеец“
от стр. 1
заваха в три категории.
Обективни критерии определиха класирането – на
база реално инвестирани средства по успешно
приключили проекти по
Оперативните програми
за периода 2007-2013 г., информация за тях е налична
в публичния модул на ИСУН
(Информационна система
за управление и наблюдение на средствата от ЕС).
Първите две категории
са за направени инвестиции в материални активи
и човешки капитал, по
схеми на Оперативните
програми „Развитие конкурентоспособността на
българската икономика“
(ОПРКБИ) и „Развитие
на човешките ресурси“
(ОПРЧР), които са били
най-атрактивни за бизнеса – най-много фирми
са реализирали проекти
по тях. Това са мерките
„Технологична модернизация в МСП“ по ОПРКБИ и
„Безопасен труд“ по ОПРЧР. В третата категория
попадат предприятия, допринесли за развитието на
бизнеса на територията
на областта, инвестирайки европейски средства.

В Категория „Европейски
инвестиции в ново оборудване“ трето място заема
ЕТ "Ник Пластик – Валя
Петрова", гр.Тутракан за
проект "Инвестиции в нови
технологии за биоразградими пластмаси, разшире-

ние на производствената
дейност и реорганизиране
на производствения процес
за ЕТ “Ник Пластик – Валя
Петрова" – обща стойност
378,7 хил. лв.
В Категория „Безопасни европейски условия на

труд“ проектът на „Брезентови изделия“ АД, с.
Цар Самуил „Да подобрим
заедно работната среда в
"Брезентови изделия" АД“
на обща стойност 110,1
хил. лв. е класиран на второ място.
“ТГ”

Новочерненци ще открият
ЕНЬОВДЕН – ПРАЗНИК НА
празника „Еньовден в „Етъра”
БИЛКИТЕ И ЗДРАВЕТО
ɧɟɞɟɥɧɢɹ  ɸɧɢ ɜ
ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫ
Äȿɬɴɪɚ´ ɤɪɚɣ Ƚɚɛɪɨɜɨ
ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɬ
ɩɪɚɡɧɢɤÄȿɧɶɨɜɞɟɧɜÄȿɬɴɪɚ´
Ƚɨɥɹɦɚɬɚ ɱɟɫɬ ɞɚ ɨɬɤɪɢɹɬ
ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚ ɛɢɥɤɢɬɟ ɫɥɴɧɰɟɬɨɢɜɨɞɚɬɚɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɫɟ
ɩɚɞɧɚɧɚɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɨɬɇɑ
Äȼɚɫɢɥ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ´ ɫ ɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɤɚɬɚɊɚɞɤɚɂɜɚɧɨɜɚɓɟ
ɭɱɚɫɬɜɚɬȽɪɭɩɚɬɚɡɚɧɚɪɨɞɧɢ
ɨɛɢɱɚɢɢȽɪɭɩɚɬɚɡɚɧɚɪɨɞɧɨ
ɩɟɟɧɟ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ
Äȿɧɶɨɜɞɟɧɫɤɚɨɛɪɟɞɧɨɫɬɨɬɫ
ɇɨɜɚɑɟɪɧɚ´
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ
ɨɳɟ  Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ȿɧɶɨɜɫɤɢ
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ɜɟɧɟɰ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ȿɧɶɨɜɫɤɢ
ɦɨɦɢɧ ɜɟɧɟɰ ɢ ɤɢɬɤɚ Ȼɚɡɚɪ
ɧɚɛɢɥɤɢɢɛɢɥɤɨɜɚɤɨɡɦɟɬɢɤɚ ɦɟɞ ɢ ɩɱɟɥɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɇɚɪɨɞɧɢ ɥɟɱɟɛɧɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɢ ɂɡɥɨɠɛɚ ³ȿɧɶɨɜɞɟɧɫɤɚ ɨɛɪɟɞɧɨɫɬ´ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ȺȿɄ
³ȿɬɴɪ´
ȼɴɜɮɨɥɤɥɨɪɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɳɟ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɨɳɟ ɀɟɧɫɤɚ ɢ
Ɇɴɠɤɚɩɟɜɱɟɫɤɢɝɪɭɩɢɩɪɢɇɑ
³ȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ´ɫȽɨɪɧɚ
ɊɨɫɢɰɚȾɭɟɬ³ȿɞɟɥɜɚɣɫ´ɝɪ
Ƚɚɛɪɨɜɨ³Ƚɚɛɪɨɜɫɤɢɬɟɝɥɚɫɨɜɟ³  ɮɨɥɤɥɨɪɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɩɪɢɇɑ³Ƚɚɛɪɨɜɨ³Ɏɨɥɤɥɨɪɟɧ ɚɧɫɚɦɛɴɥ ³Ɋɚɡɜɢɬɢɟ´
ɩɪɢɇɑ³Ɋɚɡɜɢɬɢɟ±´ɝɪ
ɋɟɜɥɢɟɜɨɢɞɪ
“
ТГ”

ɚ  ɸɧɢ ɟ ȿɧɶɨɜɞɟɧ
ȼɹɪɜɚɫɟɱɟɫɭɬɪɢɧɬɚɧɚ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɤɨɝɚɬɨɢɡɝɪɹɜɚ
ɫɥɴɧɰɟɬɨÄɬɪɟɩɬɢ³ɢÄɢɝɪɚɟ´ɢɤɨɣɬɨɜɢɞɢɬɨɜɚɳɟɛɴɞɟɡɞɪɚɜɩɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɋɴɛɪɚɧɢɬɟ ɩɨ ɬɨɡɢ
ɢɡɝɪɟɜɛɢɥɤɢɫɚɧɚɣɥɟɤɨɜɢɬɢ
ɉ ɨ  ɬ ɨ ɡ ɢ  ɩ ɨ ɜ ɨ ɞ  ɇ ɑ
ÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ´ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɢɹ
ɩɪɚɡɧɢɤɢɧɮɨɪɦɢɪɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬɋɜɟɬɥɚɧɚɉɟɬɤɨɜɚ
ȼɪɚɧɧɚɬɚɭɬɪɢɧɧɚɸɧɢ
ɜɬɨɪɧɢɤ ɜɱɚɫɚɫɛɨɪɧɢɹɬ ɩɭɧɤɬ ɧɚ ɠɟɥɚɟɳɢɬɟ
ɞɚ ɩɨɫɪɟɳɧɚɬ ɢɡɝɪɟɜɚ ɫɪɟɞ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚɢɞɚɧɚɛɟɪɚɬɪɨɫɧɢ
ɛɢɥɤɢɩɨɩɨɥɹɧɢɬɟɤɪɚɣɫȼɚɪɧɟɧɰɢɟɞɨɩɚɪɤÄɏɪɢɫɬɨȻɨ-
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ɬɟɜ´ɨɬɤɴɦɤɚɮɟɧɟÄɏɚɜɚɧɚ´
ɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɧɟ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɧɨ ɡɚ ɩɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɜɴɧɟɬɟ ɧɚ ɬɟɥ
ɢɥɢ
ɉɨɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟɧɚɸɧɢ±
ɱɚɫɚɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɨɬɑɢɬɚɥɢɳɟÄȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜ´ɫɴɳɨ
ɳɟɬɪɴɝɧɟɝɪɭɩɚɞɚɛɟɪɟɟɧɶɨɜɢ
ɤɢɬɤɢ ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ ÄɄɚɥɢɦɨɤ´
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɫɚɨɫɢɝɭɪɢɥɢɞɴɯɚɜ ɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɫɤɢ ɛɢɥɤɨɜ ɱɚɣ
ɤɢɬɤɚɫɟɧɶɨɜɫɤɢɛɢɥɤɢɢɩɢɬɤɚ
©ɉɪɢɥɨɲɨɜɪɟɦɟɱɚɫɴɬɧɚ
ɫɛɢɪɤɚɬɚ ɫɢ ɨɫɬɚɜɚ ɫɴɳɢɹɬ
±ɱɚɨɛɢɱɚɹɬɳɟɩɪɨɜɟɞɟɦɜɴɜɮɨɚɣɟɬɨɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ´±ɭɬɨɱɧɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹɬ
Ɋɚɞɤɚɂɜɚɧɨɜɚ
“ТГ”

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 46/16.06.2014 год.

№ 47/17.06.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Елвира
Балтазарова Бойчева от гр.Тутракан, собственик на поземлен имот
с идентификатор 73496. 500.74 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София е
издадена Заповед № РД-04-694/16.06.2014 год. на Кмета на Община
Тутракан с разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
73496.500.74 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед №
РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; кв.9 от ЗРП на гр.Тутракан,
одобрен със Заповед №270/12.04.1976 год. на ОНС-Силистра.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че е издадена Заповед № РД-04-699/164.06.2014 год.
на Кмета на Община Тутракан с разрешение да се
възложи изработване на проект:
”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на
План за регулация /ПР/” в обхват на УПИ II-79 и УПИ
III-80 в кв.33 от действащия ЗРП на с. Преславци, одобрен със Заповед № 295 от 12.09.2001 г. на Община
Тутракан и Заповед №РД-02-14-1543/16.08.1999 г. на
МРРБ-София.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

3

ОБЩИНА

19 - 25.06.2014 г.

Изборите ще са между 28 септември
и 12 октомври
В
се още не е ясно кога
ще има оставка на
правителството.
Участниците в Консултативния съвет за национална сигурност са се
обединили около идеята за
"плавен преход"
Консултативният съвет
за национална сигурност
(КСНС) при президента не

се обедини около конкретна
дата за предсрочните избори, но постигна договорка
те да се проведат между
28 септември и 12 октомври тази година.
Това са датите, по които партиите започват
консултации, съобщи след
края на продължилото над 4
часа заседание държавният

глава Росен Плевнелиев.
Президентът представи
пред медиите становището и предложенията на
КСНС относно актуалната
политическата обстановка
в страната.
Той обяви, че участниците в КСНС се обединили
около идеята за "плавен
преход" и предстоящи кон-

султации за точната дата
на изборите.
Все още не е ясно кога
правителството ще подаде
оставка.
Готов съм да бъда част
от решението за дата за
предсрочни избори, но то
зависи от мандатоносителя и от управляващата коалиция, заяви президентът.

В очакване на

Джулай Морнинг
на дунавския бряг в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
чаквайки добро време, Община Тутракан и тази година
ще организира Джулай
Морнинг – посрещане на
лятното утро.

О

На кейовата стена до
Лодкостоянката е сборният пункт - на 30 юни
(понеделник), където има
терен за палатки. Там ще
бъде издигната открита
сцена, на която цяла нощ

от 21:00 часа до сутринта ще свирят рок групи.
Празникът ще се води
от Васко Кръпката, ще
свирят „Подуене блус
бенд”, тутраканската
рок банда „Непукист”

е от Центъра за национална слава на Русия и
неговата тема е „Генерал
Ото Адолф Вайсман фон
Вайсенщайн или руският
Ахил”. Сънародникът му
Игор Самохвалов от МДЮ
„Асоциация на витязите“
участва с доклада „Фелдмаршал граф Пьотър Румянцев – пълководецът”.
Екатерина Николова е
от Историческия музей
в град Тутракан и ще
предложи своето виждане по въпроса „Тутракан
и Руско-турската война
(1768 - 1774 г.). Милена
Георгиева от Регионален
исторически музей – град
Шумен, ще чете по темата „Ролята на Шумен
(Шумла) в Руско-турската война (1768-1774 г.)”.
Нейният колега Радослав
Симеонов от Регионалния
исторически музей от
град Добрич се представя
с „Добрич и Добричко по
време на Руско-турската
война (1768-1774 г.)”. Учас-

Регата Сандрово-Тутракан предстои,
готви се Празник на кайсията
о повод Международния ден
на река Дунав –
29 юни, от Община
Тутракан организират няколко събития,
съобщи директорът
на Дирекция „Хуманитарни дейности”
Стефка Станкова. Регата „Сандрово-Тутракан” е едно от тях.
Местната комисия за
борба с престъпленията на малолетните
и непълнолетните ще
организира занимания
с рисунки върху тениски с текстилни бои
за децата и техните
родители.

П

Предварително ще
бъде проведена информационна кампания
сред населението с
материали подготвени от Общината и
Басейнова дирекцияПлевен.
Наближава и Празникът на кайсията.
Тази година той ще
се проведе на 4 юли –
петък, от 18:00 часа,
на обичайното място
- в парк „Христо Ботев”. В програмата
са включени различни
конкурси за малки и
големи, вкл. избор на
Мини Мис и Мистър
Кайсийка.
“ТГ”

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

БЪДИ АКТУАЛЕН СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!
Броят на населението по света наближава 7 милиарда души. Доста голяма цифра, като се имат предвид
ограничените природни ресурси, с които разполага
Земята. Отрупани сме с информация за променящият
се климат, за нарушени природни цикли, за недостиг
на ресурси, на енергия, на вода, за замърсяването на
околната среда, което директно влияе върху нашето
здраве и върху благосъстоянието на планетата. Така
глобалните проблеми започват да засягат нашето
лично пространство. Заради парниковите газове, с които пресищаме атмосферата, високото потребление
на ресурси и ниската енергийна ефективност, всеки
един от нас е част от проблема.
Но ние сме част и от решението.

От къде да започнем?

и още шест групи, вкл.
английска от Ливърпул.
Организаторите гарантират, че за участниците в тазгодишния Джулай
ще има и други приятни
изненади.

Кайнарджа кани на 240-годишнината от
Кючуккайнарджанския мирен договор
О

бщина Кайнарджа
разпространи покана с програмата за
Международната научна
сесия „Руско-турската
война през 1768-1774 г. и
нейният отзвук”, която ще
се проведе в село Кайнарджа на 20 юни 2014 г. Предвидено е преди началото
на пленарното заседание
да бъде открита изложба
с копия от документи,
свързани с темата на форума. Открива я Владимир
Климанов, генерален консул на Руската федерация
в град Русе. Основният
доклад „Руско-турската
война през 1768-1774 г.
и нейният отзвук” е на
н.с. Станка Димитрова от
град Варна. Доц. Андрей
Андреев от Великотърновски университет„Св. св.
Кирил и Методий” ще се
представи с разработката
„Политиката на Русия към
православните християни
на Балканите през XVIIXVIII в.”. Валерий Латинин

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

- Обърнете внимание къде се намират най-близките
контейнери за разделно събиране;
- Въведете системата за разделно събиране на хартия, пластмаса, стъкло и метал в дома си, в училище
и на работното си място;
- Обяснете на семейството си ползата от разделното събиране на отпадъци;
- Не забравяйте, че разделното събиране е само първата стъпка към така нареченото зелено ежедневие;
- Информирайте се за още начини да пестите енергия и ресурс, и да намалите екологичния си отпечатък.

Живейте Зелено!
Зеленото ежедневие е въпрос на желание и осъзнаване на необходимостта от него. Не е нужно да
чакаме някой да ни даде пример или да ни го напомня.
Дори и най-малката стъпка в тази насока може да
има положително отражение.
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
тниците в научната сесия
ще изслушат материала
„Изследването на историка Юрдан Трифонов на
зараждането у българите
на вярата в Дядо Иван
(Русия)“, подготвен от Дафинка Станева от Община
Кайнарджа. Сесията ще
завърши с обсъждания и с
разглеждане на Историческия комплекс в Кайнарджа.
На 21 юни са предвидени
няколко тържествени момента: от 9.30 до 10.00 ч.
е церемонията по откриването на Туристическия
посетителски център,

последвана от ритуала по
откриване на бюст паметник на фелдмаршал П. В. Румянцев. Ще има поднасяне
цветя на скалата, където
е подписан Кючуккайнарджанският мирен договор,
както и на паметника на
руската императрица Екатерина Велика, първият
по рода си у нас, изграден
преди 5-6 години. Накрая е
тържествената част със
слова от организаторите
и гостите. Началото на
фолклорния събор е от
11.30 ч.
“
ТГ”

Броят белите щъркели
а 15 юни стартира VII
Международно преброяване на белите щъркели.
То се провежда на всеки 10 г. в
цяла Европа. У нас мащабната
кампания се координира от Българското дружество за защита
на птиците (БДЗП), а в световен
мащаб от NABU (BirdLife Германия), съобщават от Дружеството
за птици. Преброяването на белите
щъркели е една от най-големите
природозащитни кампании в
света, включващ хиляди доброволци и експерти. При него се
брои цялата световна популация
на този емблематичен и обичан
от хората вид птица. Първото
преброяване на белия щъркел
е проведено през 1934 г. То се
организира на световно ниво от
BirdLife International – мрежа от
над 110 природозащитни организации в цял свят. Представител

Н

за България в BirdLife International
е БДЗП. България се включва в
преброяването на белия щъркел
през 70-те години на миналия век.
По време на преброяването, което
се провежда в две поредни лета –
2014/2015 г., ще бъдат обходени
хиляди населени места и ще бъде
описано всяко щъркелово гнездо
– дали птиците са се завърнали
от Африка и са загнездили, дали
имат малки и колко са те и къде
се намира гнездото – върху дърво,
комин, църква, ел. стълб. За първи
път обикновените хора също ще
могат да се включат в тази кампания и да участват в „правенето на
наука“ по метода „citizen science“
(гражданско участие в научни
изследвания). БДЗП приканва
всички желаещи да станат част
от голямата природозащитна
инициатива.
“ТГ”

№ РД-04-677/11.06.2014 г.
Гр. Тутракан
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба № 1 за опазване на
озеленените площи и декоративната растителност,
обн. ДВ. бр. 26 / 30.03.1993 г., както и във връзка с
чл. 19, ал. 1 от същата наредба,

ЗАБРАНЯВАМ:
Преместване, отсичане, изкореняване, кастрене
на клони и увреждане на дълготрайната декоративна растителност – дървета и храсти /в частност
дървесни екземпляри с видова принадлежност „Липа”
– „Tilia” и др./, собственост на Община Тутракан, без
издадено разрешение за това по установения административен ред.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам:
- За територията на гр. Тутракан и прилежащото
към града землище – на Заместник кмета по стопанските дейности на Община Тутракан;
- За територията на селата от Община Тутракан
и прилежащите към тях землища – на Кметовете и
Кметските наместници по места.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на заинтересованите длъжностни лица за сведение
и изпълнение. Същата да се доведе до знанието на
обществеността чрез средствата за масово осведомяване.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓ
 ƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи
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В СОУ "Христо Ботев” - Тутракан

Литературна вечер

ОБЩЕСТВО

поетично

„Памет, гордост, свобода”
„Българио, аз всички тебе
дадох:
душа, сърце, любов, зари
небесни,
от теб приети, върнах ти ги в
песни.”
Иван Вазов
ази година се навършват
120 години от издаването
на първия български роман
„Под игото”. Написан е от Патриарха
на българската литература – Иван
Вазов, по време на изгнание в Одеса
/Украйна/ в периода 1887 - 1888
година. Първата част от романа е
публикувана през 1889 година в
„Сборникь за народни умотворения,
наука и книжнина”. През 1890 година в същия сборник са публикувани
и останалите части. В България е
пренесен с руската дипломатическа
поща. Издаден е за първи път като
самостоятелна книга през 1894
година от издателство „Т.Ф.Чипев”.
През 2009 година романът печели
първо място в „Голямото четене” класация на най-любимите и четени
книги на българите.
За да покаже, че героите от
романа не губят стойността си,
защото Вазов е вградил в образите
им непреходни нравствени ценности, преподавателката по български
език и литература Валентина Тодорова, организира и проведе с
учениците от VI б клас, литературна

Т

Боянова/, Бойчо Огнянов /Богомил
Маргаритов/, Кириак Стефчов /
Ивайло Шевкенов/, учителят Климент /Владимир Николов/, ученичките Иванка /Гюлсевер Неджати
/, Пенка /Ванеса Любомирова/,
Райна /Траяна Калинова/, Събка /
Памела Иванова/, чорбаджи Мичо /
Тодор Караиванов/, Хаджи Ровоама
/Петя Вилиянова/, Соколов /Йордан
Петров/, чорбаджи Марко /Николай
Калчев/, Михалаки Алафрангата /
Емир Бояджиев/... Учениците се
вживяха в ролите си и се постараха
да предадат духа на времето и народопсихологията – т.е. културата, душевността и националното самосъзнание на българина. Облечени бяха
в подходящи костюми, някои от тях
ръчно изработени. Голямо старание
бе вложено и при изработката на
декорите. Образите на светите
братя Кирил и Методий нарисува
Траяна, а Памела направи постер
за бележити наши възрожденски
герои. Оформен бе кът за Вазов, а
за драматизацията учениците осигуриха цветя, венци, перодръжки, с
които са писали нашите деди преди
векове. В подготовката на представлението дори родителите и бабите
на шестокласниците се включили да
помагат. Наблюдавайки играта на
артистите не можехме да останем
безучастни и затова ги наградихме
със заслужени аплодисменти. И

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Време мое...
Где си мое време?
Сънувам те във всеки сън –
къде отиде, завърни се,
не ме оставяй вън.
Аз искам в мойте мисли
да си с мен до векове.
Защо ти все роптаеш,
какво друго те зове?
Аз теб не те забравям, време
на размисли, мечти.
Бъди ти моля те със мене,
бъди ти в моето сърце.
Мечти и в старост те спохождат,
макар и други да са те.
Обичам те, о, време мое,
обичам те от все сърце.
И нека моят разум
те помни много дни.
В живота спомени аз имам,
какво остава друго – предскажи!
ако можеше да види в днешния
двадесет и първи век, как творбите
му трогват сърцата ни с високите
хуманни идеали, на които е служил
със завидна енергия и въодушевление. Иска ми се да вярвам, че в
„наший край свободни” неговите
„песни все ще се четат”...
Анка КОЗАРЕВА
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Преживяно...
рез студената зима на 2012
г. се запознах с млада дама
от малко градче наблизо.
33-годишна, разведена, с дете.
Знаете, в интернет, опознаването става съвсем случайно, но
в случая дори нямаше време за
опознаване... защото Тя още на
третия ден реши да се видим и
пристигна в Тутракан. Тогава
учех в курсове за безработни в Ивайло ЙОРДАНОВ,
с. Цар Самуил
Тутракан. Срещата ни бе в уютен ресторант почти на брега
на Дунава. Поръчахме си по рибена супа и малка ракия. Залезът над реката бе много красив, а аз някак
романтично настроен. Жената срещу мен бе млада,
симпатична, със светли очи и коса... и най-важното
проявяваше внимание към мен. А аз, понеже съм некрасив и без самочувствие, та проявата на симпатия
към мен караше сърцето ми да бие лудо и да изпитва
радост. Тя разговаряше свободно, смееше се, ръкомахаше, а аз жадно поглъщах всяка нейна дума и жест.
Дали се влюбих в него ден. Не знам точно. Не мога
да си го обясня. Любовта, струва ми се, има някакъв
живот, история, тя не живее само час или миг. Аз
повече не видях Л. Казваше се Л. и държеше малка
книжарничка в още по-малък град.
Писахме си след срещата още седмица и тя неочаквано ми съобщи, че срещнала друг мъж. Бизнесмен. С
3-4 години по-възрастен от мен. Разведен и вече дядо.
Приех с горчивина раздялата. Страдах месец-два и
забравих. Страдах силно, мъчително. Но най-хубавото
у човека е, че всеки нов ден му носи нови впечатления
и старите остават много далеч в съзнанието. Стоят
си там като експонати в музей. И интересни, единствено, за публиката. Или така си мислех…
Преди няколко дни само случайно попаднах на снимка
на Л. във фейсбук. Л. със своя възлюбен бизнесмен. Усмихнати, щастливи. Гордо позиращи с мъничко, розово
и пухкаво бебе . Техният общ син. Не знам защо, но
ми стана много тягостно и тъжно... даже неприятно.
Чуждото щастие ли ме подразни? Не знам. Идеше ми
да ритна кутията на стария си компютър, да изтръгна старото си страдащо сърце. Но не сторих нищо.
Всъщност сторих. Изпратих снимка на Л. Моя снимка
пред Лувъра в Париж от тази зима и й написах: „Аз
съм вече богат мъж.”
А всъщност бях безпомощен и жалък мъж, но има
ли значение?
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Тутракански ученици отличени от Движение „Русофили”
аграждаване на лауреатите
в осмото издание на Националния конкурс "Не се
гаси туй що не гасне" се проведе
на 14 юни т.г. в Руския културноинформационен център в столицата. Организатор на конкурса е
Национално движение "Русофили"
в партньорство с образователното
министерство.
Гости на церемонията бяха
инициаторът на конкурс – дфн
Скъпидар Николов, председателят
на СБУ - Янка Такева, зам. - председателят на Националното движение „Русофили” – П. Зулчев, акад.
Андрей Пантев - почетен председател на националното жури и
първият български космонавт ген.
Георги Иванов.
Д-р Цвети Цветков, председател
на националното жури, направи
анализ на участието и обяви резултатите. В своето слово, той
отчете, че в конкурса са участвали
3000 участници в две възрастови
групи - прогимназиален и гимназиален етап. Той сподели, че всички
разработки са алманах от бисери.
Изрази увереност, че все повече
ще бъдат участниците, защото в
разработките си споделят, че не се
гасят детските усмивки и те никога
не ще угаснат. Поради качеството и
задълбочеността на разработките,
организаторите ще намерят начин
да ги предоставят с цел усвояване
на учебния материал. Особеност
на тазгодишния конкурс е, че
разработките трябваше да бъдат
на руски език и това е постигнато
на 40%.
Приветствие поднесе и Янка Такева. Именно в него, тя подчерта,
че ученикът не може да постигне
резултат без подкрепата на учителя. Участието на всеки ученик помага за личностното му развитие.
Не може да се загаси онова, което
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вечер под надслов „Памет, гордост,
свобода”. Присъстваха класните
ръководители – бивш и настоящ,
а именно Румяна Статева и Володя
Иванов, учители и родители. Събитието увековечиха с прекрасни
снимки и клип Иванка Арсенова
– педагогически съветник и Ирена
Проданова – Николова.
Родолюбивата идея на преподавател и ученици предизвика сълзи
на възхищение в очите на гостите.
В кабинета по литература оживяха
героите от романа в единадесета
глава „Радини вълнения”. Денят
на годишния изпит... Любувахме
се на артистичното и емоционално представяне на всеки един от
героите: Рада Госпожина /Пресила

естествено след представения
откъс от романа, се насладихме на
възрожденски песни, изпълнени
с патос и желание от учениците.
Момчетата изпяха „Боят настана”
по творбата на Вазов „Панагюрските въстаници”, а момичетата ни
развълнуваха с Добри Чинтуловата
„Къде си, вярна ти любов народна”.
Ученици и учител не само пяха, но
и рецитираха възторжено най-силните стихове, написани от Вазов.
Валентина Тодорова изпълни прочувствено откъс от „Опълченците
на Шипка”, Пресила Боянова се
представи с „Новото гробище над
Сливница”, Йордан Петров ни
припомни Вазовите думи „Аз пях
за България, защото я обичах...”

Всички заедно рецитираха „Отечество любезно, как хубаво си ти!”...
Гюлсевер Неджати изпълни с вълнение прекрасното стихотворение
„Родина” /„Високи сини планини”/
на Младен Исаев. Тази година се
навършват 190 години от издаването на „Рибния буквар” на д-р Петър
Берон. Шестокласникът Йордан
Петров ни изненада приятно като
ни представи изработено от него
цветно копие на буквара и прочете
част от полезните поучения и съвети, които предизвикаха одобрение
и коментари от родители и ученици.
След толкова много преживявания
и аплодисменти от страна на гости
и родители, учениците бяха поздравени от тяхната първа учителка
и „втора майка” - Румяна Статева.
Тя сподели, че се гордее с тях и
им припомни, че учителят посява
зрънце в детските, жадни за знания
очи, „което в жито да кълни”. Благодарност отправи и към преподавателката, организатор и ръководител
на вечерта - Валентина Тодорова.
Родителите изненадаха класа с
почерпка. Последваха мигове на
съвместни снимки, размяна на впечатления... Всеки родител и ученик
записа с една дума какво чувство е
изпитвал по време на литературната
вечер. В листите преобладаваха
думите „Гордост”, „Възхищение”,
„Умиление”, „Благодарност”...
Замислям се и се питам колко
ли доволен би бил самият Вазов,
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е останало. Може да го поддържа
българският учител с българските
ученици чрез участието в конкурси. По този начин, те разтварят
историческата ни памет и ни карат
да погледнем в бъдещето. От СОУ
"Христо Ботев” - Тутракан в конкурса участваха двама възпитаници с
три разработки, които завоюваха
призови места сред трите хиляди
разработки. Наградите на победителите връчи българският космонавт - ген. Георги Иванов.
Въпреки бума на мултимедийни
проекти, ПЪРВО място във втора
възрастова група, раздел "Мултимедийни проекти" зае Моника
Данчева от IX"A" клас, професия
"Програмист", която получава грамота и едноседмична екскурзия
в Москва.
С коментар от ген. Георги Иванов за участието в конкурса с две
творби, в същата възрастова група,
ВТОРО място в раздел "Журналистически разработки" журито
присъди на Даниел Терещенков от
11"А" клас, чиято награда е грамота
и таблет.
За добро настроение по време

на церемонията се погрижиха танцов ансамбъл "Аура" и възпитаници
на Читалище "Ц. Церковски".
Сред 16-те наградени научни
ръководители са Дияна Станкова
- директор на СОУ "Христо Ботев"
и учител по руски език и Маргарита Димитрова, преподавател по
История и цивилизация. Кристина
Иванова - секретар на Националното движение връчи грамоти и
предметни награди на отличените
ръководители.
Благодарим на инж. Снежана
Данчева - преподавател по Информатика и ИТ, Тамара Спасова - гл.
редактор на в. "Напредък" и Румяна
Симеонова от Исторически музей Тутракан за съдействието.
Съчетанието на общообразователна и професионална подготовка отново доказа предимството на
учениците от СОУ "Христо Ботев.
Специално благодарности отправяме към ръководството на СОУ
"Христо Ботев" за предоставената
възможност лично да присъстваме
на церемонията.
По информация на Моника
Данчева и Даниел Терещенков
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Ако вярвате в мечтите си, те наистина ще се сбъднат...
от стр. 1 бе обещанието на организаторите от ОЦИД в
партньорство с Община
Тутракан дадено с афишната покана, което те на
практика изпълниха.
„Суматохата” на сцената на читалището
създадоха певците, му-

бе подредена изложба от
картини на Школата по
изобразително изкуство
към Центъра, чийто ръководител е Аурел Стоянов.
Магия от песни и танци
и прекрасно настроение

зикантите, танцьорите
и актьорите, които два
часа събираха аплодисментите на публиката. Като се започне от
Младежкия театрален
състав с ръководител
Христо Христов, Градския мажоретен състав
с хореограф Емилия Борисова и ръководител
Антония Калдарева, ДВГ
„Усмивчица”, ВГ „Слънчева усмивка” и квинтет „Бърборанчета” с
ръководител Доротея
Бальовска през Школата
по класическа китара с
ръководител Росен Димитров, Школата за модерен балет с ръководител
Адриана Мумджиева, Танцово училище „Тутракан”
с ръководители Тотка

и Лазар Лазарови и се
стигне до гласовитите
солисти – Петя Костова,
Вероника и Деница, Юсеин и Нерлин, Десислава и
Йоана.
Гост изпълнители по
време на концерта бяха
балет „Аксел” от Силистра и Марина Георгиева от Русе – участничка
в музикалния формат
„Големите надежди” и от
скоро възпитаничка на
Школата за вокално пее-

не на Доротея Бальовска.
Кошница с цветя и Поздравителен адрес връчи
директорът на Дирекция
„Хуманитарни дейности”
Стефка Станкова от
името на кмета на общината, а родители и
деца също благодариха
с цветя.
До следващия великолепен спектакъл!
Калина ГРЪНЧАРОВА

Фестивални дни в Главиница

етиридневен фестивал по
проект „Модно шоу 19-ти
век” се проведе в Главиница. Той се финансира по Програмата за Трансгранично сътрудничество
Румъния – България 2007-2013 г.
Основната цел на проекта е събиране на деца, младежи и техните
преподаватели от гр. Главиница,
с. Листец, с. Стефан Караджа, гр.
Гръдищя и гр. Кълъраш.
На 2–ри юни, ден на почит към
паметта на революционера Христо
Ботев, дълбото свързан с Република
Румъния и ден след Международния ден на детето, учениците
от градовете Градищя и Кълъраш
пристигнаха в Главиница и веднага
се включиха в празничничната
атмосфера.
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Децата от двете държави облечени в традиционни костюми за
двата региона, превърнаха своето
дефиле по улиците на Главиница в
един емоционален момент с атмосферата на 19 век. С музика, танци,
детски смях и безмерна енергия
започна фестивалът. Специален
негов гост беше зам.-кмета на град
Гръдищя, Румъния.
Откриването беше обявено от
кмета на община Главиница Хюсеин
Хамди, с пожелание за весели и
празнични дни.
В духа на детската невинност и
необятност на детската душа над
150 балона литнаха в небето, пуснати от учениците. Ето от тук започна
истинският Фестивал!
Всички от присъстващи бяха по-

канени на официалното откриване
на трансграничната изложба “Красотата на мястото, където живея”.
60 избрани фотоса направени от
учениците, запаметили национални,
културни и природни ценности от
двата бряга на река Дунав, бяха
събрани в уникална изложба.
През втория фестивален ден,
на специално подготвената сцена,
в центъра на Главиница, децата
представиха 12 традиционни носии – по 6 двойки от Румъния и от
България. Всяко представяне беше
допълнено с описание на костюмите и кратка история, свързана с
всяка традиционна носия. Децата
показаха своята креативност, идеи и
знания за техните предшественици.
Беше организирано гласуване за
най–ефектна и интересна двойка
костюми.
По проекта се проведе и трансграничен футболен турнир. Преди
първият съдийски сигнал, прозвучаха двата национални химна на

Република Румъния и Република
България, което внесе тържественост и гордост в сърцата на всички
присъстващи.
Третият фестивален ден беше
открит с 2 футболни срещи и вдигна
патоса за следващите часове.
Облечени в пъстри багри в духа
на народните облекла от 19 - ти век,
децата изпълниха румънски и български народни танци. В дейността
участваха 8 групи, подготвени от
фолклорните експерти на двете
държави. Всички ученици зарадваха
жителите на града с великолепни
изпълнения под съпровода на народни песни и хора.
Четвъртият ден от Фестивала
в Главиница беше кулминацията
на събитието. Бяха изиграни 2
финални футболни срещи от двете
възрастови групи. Истински фурор
предизвика демонстрацията на
младите таланти от ССКЕ „Багаин”
– Силистра с президент Неделчо
Цветков. Възпитаниците на клуба
изнесоха зрелищно шоу, включващо основни тактики от джудо,
джу-джуцу и самбо.
Дойде време и за награждаване

на участниците във Фестивала!
Всички ученици и техните треньори,
разделени по дейности получиха
своите медали и дълги нестихващи
овации от публиката. Лично кметът
на община Главиница Хюсеин Хамди и Нефие Раим, директор на СОУ
„Васил Левски” и Ръководител на
проекта наградиха изпълнителите.
Победителят в трансграничната
фотоизложба беше определен
чрез гласуване и специално изработената купа взе 12-годишната
Таня Маркова от Главиница за
творбата „Църквата на „Св. Великомъченик Димитрий Солунски”,
гр. Главиница”, която е под номер
29 в изложбата.
Треньорите на двата футболни
отбора бяха наградени с купи, а играчите получиха и медали, спомен
от проведения турнир.
В категорията „Модно шоу на 19
– век”, призове бяха присъдени на
двойката от Румъния, представила
народна носия от Южна Мунтения и
българската двойка с традиционна
Шопска носия.

„Румънската сюита от народни
танци от региона на Южна Мунтения – Сърба, Брашовянка и Порърлану” и българският народен танц
„Младежка шега” бяха обявени за
победители, след преброяване на
гласовете при изпълнението на
народни танци.
Заредени от положителната и
чиста детска енергия, изминалите
фестивални дни се превърнаха в
едно вълнуващо събитие за всички
присъстващи. Децата се развълнуваха от предстоящият Фестивал
в Кълъраш, където ще представят
пред публиката в Румъния, изкуството на приятелството и вечната
усмивка. Езиковата бариера, липсата на информираност за местни
обичаи и традиции вече не представлява пречка при създаването на
трайни контакти, добри приятелства
и съвместни партньорства.
Изпълнени с малко тъга и радостно вълнение за предстоящия Фестивал, децата от двата бряга на река
Дунав си пожелаха „До следващата
“ТГ”
среща, приятели!”.

6

ОБЩЕСТВО

Лични срещи с фирми,
дължащи над 100 000 лв.
иректорите на териториалните дирекции на НАП в цялата страна се срещат
лично с над 300 фирми,
които имат задължения
към бюджета за над 100
000 лв. (200 000 лв. за тези
от столичната дирекция).
На срещите се обсъждат
възможностите за обезпечаване на дълговете,
включително плащане на
части по индивидуални
погасителни планове. От
фирмите се очаква да
платят в двуседмичен срок
или да предоставят имущество, с което да гарантират задълженията си и
да сключат споразумение
за плащане на части.
Междувременно стана
ясно, че 25 000 регистрирани по ЗДДС фирми имат
повече от 3 невнесени
месечни вноски за данъка
върху добавената стойност. Законът предвижда
възможност те да бъдат
дерегистрирани по ЗДДС,
ако не платят. Дерегистрацията по ЗДДС е процедура, която може да
засегне неблагоприятно
търговските дружества,
защото ги лишава от въз-

Д

можността да начисляват
данъка при доставките си,
респ. ограничава правото
на данъчен кредит на техните контрагенти. Друга
последица от прекратяването на ДДС регистрацията е, че се начислява и
внася в бюджета данък за
всички налични активи.
***
адължените лица от
офис Силистра, попадащи в списъка за
лична среща с директора
на ТД на НАП Варна са 10
на брой. От тях 5 вече са
с насрочени за следващата
седмица срещи.
От своя страна директорът на офис Силистра
проведе 28 лични срещи с
представители на фирми,
които имат задължения
към бюджета над 100 000
лв. Предстоят още 15 подобни срещи с дружества,
чиито дългове надхвърлят
50 000 лв.
Общо 259 са силистренските фирми, застрашени
от служебна дерегистрация по ЗДДС, тъй като
имат повече от три невнесени месечни вноски за
данъка върху добавената
стойност.

З

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Близо 500 завършиха училище, трябва да внесат здравни осигуровки
бщо 479 ученици от
Силистра завършиха
средното си образование тази година. Всеки
от тях, който се е дипломирал и не е започнал
работа веднага, трябва
сам да внася здравните
си осигуровки. Същото
важи и за тези, които ще
стават студенти редовно
обучение - за месеците от
завършването на средното
до започването на висшето
образование трябва да внесат здравните си вноски за
своя сметка, тъй като в
този период не попадат в
нито една от двете категории (ученици и студенти),
които се осигуряват от
републиканския бюджет. За-

О

дължително е в тези случаи
да подадат и Декларация
образец 7 – за възникване
на задължение за плащане
на здравни осигуровки. Документът се подава до края
на месеца, следващ месеца,
от който са започнали сами
да плащат. В рубриката
„Осигуряване” на електронната страница на НАП е
поместена и информацията
за попълване и подаване
на декларация 7, както и
образец на формуляра, който може да бъде изтеглен.
Подаването на декларацията става в офиса на НАП
или по пощата с обратна
разписка.
При допуснати пропуски
във вноските за здраве,

ɢɫɦɚɡɚɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɞɨ
ɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɜɢɫɲɢɬɟ
ɭɱɟɛɧɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɩɪɚɬɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ
ɡɚɩɪɢɯɨɞɢɬɟɐɟɥɬɚɟɩɪɢɡɚɩɢɫɜɚɧɟɬɨɫɢɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚɞɚ
ɩɨɥɭɱɚɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɧɨɫɧɨ
ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɬɟ ɫɢ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɡɚɞɚɧɟɛɴɞɚɬɩɪɟɤɴɫɧɚɬɢ
ɬɟɯɧɢɬɟɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ
ɩɪɚɜɚɩɨɪɚɞɢɧɟɡɧɚɧɢɟ
ɉɪɨɛɥɟɦɴɬɢɞɜɚɨɬɬɨɜɚɱɟ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɡɚɜɴɪɲɜɚɬɫɪɟɞɧɨɬɨɫɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɨɤɪɚɹɧɚ
ɸɧɢɝɚɛɢɯɚɡɚɩɨɱɧɚɥɢ
ɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɫɢ ɜɴɜ ɜɢɫɲɟ
ɭɱɢɥɢɳɟɩɪɟɡɫɟɩɬɟɦɜɪɢɢɥɢ
ɨɤɬɨɦɜɪɢ Ɂɚ ɬɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ ɬɟ
ɧɟɫɚɨɫɢɝɭɪɟɧɢɡɚɫɦɟɬɤɚɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɚɳɨɬɨ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɬ
ɜ ɧɢɬɨ ɟɞɧɚ ɨɬ ɞɜɟɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ±ɫɬɭɞɟɧɬɢɢɥɢɭɱɟɧɢɰɢɢ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɫɚɦɢ
Ⱦɨ  ɚɜɝɭɫɬ ɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɞɚɞɚɬ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ ɢ ɞɚ ɩɥɚɬɹɬ
ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢ ɜɧɨɫɤɢ ɡɚ ɦ
ɸɥɢɝɜɪɚɡɦɟɪɧɚ

П

ɥɟɜɚɂɡɤɥɸɱɟɧɢɟɩɪɚɜɹɬɬɟɡɢ
ɦɥɚɞɢ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ ɜɟɞɧɚɝɚ
ɫɥɟɞ ɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨ ɡɚɩɨɱɧɚɬ
ɪɚɛɨɬɚɢɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɨɬɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɬɟɫɢ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɤɨɹɬɨ
ɇȺɉ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɜ ɦɟɞɢɢɬɟ ɡɚ
ɡɚɩɢɫɜɚɳɢɬɟ ɫɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɳɟ

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

№ 44/11.06.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че е издадена Заповед № РД-04-664/11.06.2014 год. на
Кмета на Община Тутракан с която се разрешава
на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД - гр. Русе да възложи изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/ за УПИ VIII-48,УПИ
III-46, УПИ IХ-47 и УПИ I-47 в кв.1 по Кадастрален и
регулационен план на с.Пожарево, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950 г. по реда на чл.134, ал.2, т.4
от ЗУТ в обхват до един квартал на осн.чл.124а, ал.2
от ЗУТ.
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
№ 45/11.06.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ обявява,
че е издадена Заповед № РД-04-665/11.06.2014 год. на
Кмета на Община Тутракан с която се разрешава на:
Удайди Мустафа Осман – наследник на собственика на
имот – парцел /УПИ/ ХI-50 в кв.6 / 1 600 кв.м./ Мустафа
Османов Тайров с нот.акт №211, т.I, д.№407/1971 год.,
да възложи изработване на проект: ”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/”
в обхват на собственият му имот УПИ ХI-50 в кв.6,
съгласно одобреното Задание и скица – предложение.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

бъдещите студенти може
да се озоват с прекъснати
здравни права и да нямат
достъп до безплатните
здравни услуги, осигурени
от Националната здравноосигурителна каса. Напомняме, че повече от три
неплатени вноски за последните три години водят
до прекъсване на здравните
права.
Сумата за здравни осигуровки през 2014 г. е 16,80
лв. на месец и се внася до
25-о число на следващия месец, след което ежедневно
започва да се трупа лихва.
Затова, ако се внасят пари
за няколко месеца назад,
преди да се издължи сумата
трябва да се направи справ-

ка за актуалния размер
на лихвата. Справката се
прави на място в салона за
обслужване на офиса на НАП
или чрез електронните услуги в сайта на НАП - www.
nap.bg, където безплатно
е достъпен здравноосигурителен калкулатор. При
попълване на преводни нареждания за внасяне на
здравно осигурителните
вноски е необходимо да
се напише точната сума,
кодът за вид плащане (код
561111 - „Вноски от лица,
неподлежащи на здравно
осигуряване на друго основание по ЗЗО"), като
задължително се посочва
периодът, за който се отнася вноската, и ЕГН.

НАП информира бъдещите студенти чрез висшите учебни заведения

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЯВЛЕНИЕ

19 - 25.06.2014 г.

ДОПЪЛНЕНИЕ към О Б Я В Л Е Н И Е
№ 38/29.05.2014 год.
Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на възложителя в лицето на
„АКИМ НЕЛ” ЕООД и издадена Заповед №РД-04-509/10.05.2014год. на Кмета
на Община Тутракан, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл. 110,
ал. 1, т.2 от ЗУТ е изработен Подробен устройствен план/ПУП/ - Изменение
на План за регулация /ИПР/ на ПИ с идентификатор 73496.500.4027 и на ПИ
с идентификатор 73496.500.4091 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, обл.
Силистра собственост на възложителя.
Целта на исканото изменение е да се приведе дворищната регулация по
съществуващите на место имотни граници, а във връзка с инвестиционните
намерения на „АКИМ НЕЛ” ЕООД двата поземлени имота(тяхна собственост)
73496.500.4027 и 73496.500.4091 се обединят в един нов Урегулиран поземлен
имот, като се запази уличната регулация.
Обособен е нов УПИ VII-4027,4091 - „За търговия и обществено обслужване”
в кв.3 по ПРЗ на гр.Тутракан, като вътрешните регулационни линии съвпадат
с имотните граници на поземлени имоти 73496.500.4027 и 73496.500.4091 по
кадастралната карта и е запазена одобрената улична регулация.
Новообразуваният УПИ е:
1. УПИ VII-4027,4091 в кв.3 с площ - 1 055 кв.м.
2. Предаваема част от улицата с площ от - 4 кв.м.
Допълнително е внесена част:
Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на План за застрояване /ИПЗ/.
Проектът предвижда запазване на заварените сгради в имота и възможност
за застрояване в рамките на ограничителните и задължителните линии на
застрояване, съобразени с конкретното местоположение на имота, ширина
на прилежащата улица, съществуващи сгради в съседните имоти, действащия
застроителен план на града. Освен основното застрояване, може да се строят
и постройки на допълващото застрояване при спазване на показателите за
застрояване.характер на застрояването-нискоетажно.
Начинът на застрояване -ще бъде свързано застрояване.С проекта се
предвижда надстрояване на част от сградата при спазване на макс. височина
на сградата - 10 м. /3 ет./ и осигуряване на сервитут от границите на имота
по-голям от 3 м.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на
Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, ет.II, стая №13.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок
от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.

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

ɛɴɞɟɨɬɝɨɥɹɦɨɡɧɚɱɟɧɢɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɹɬ ɫ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ ɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɬ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɹ ɫɢ
ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɜɧɨɫɤɢ
ɡɚɥɟɬɧɢɬɟɦɟɫɟɰɢ
Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɫɩɪɚɜɤɚ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɬ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɡɚ

ɤɨɢɬɨ ɢɦ ɥɢɩɫɜɚɬ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ ɜɧɨɫɤɢ ɱɪɟɡ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɇȺɉ
ɉɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɹɫɬɚɬɭɫ
ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɢ
ɩɪɚɜɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɞɪɭɝɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɜɴɪɲɜɚɳɢɬɟɫɪɟɞɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɨɝɚɬɞɚɩɨɥɭɱɚɬ
ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ     ɧɚ
ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ
ɨɬ ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɨɬ
ɫɚɣɬɚ ɧɚ ɇȺɉ  ZZZQDSEJ
ɢ ɜ ɨɮɢɫɢɬɟ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ
ɚɝɟɧɰɢɹ ɋ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɹ ɤɚɥɤɭɥɚɬɨɪɧɚɫɚɣɬɚɦɨɝɚɬɞɚɫɟ
ɢɡɱɢɫɥɹɬɞɴɥɠɢɦɢɬɟɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɜɧɨɫɤɢɢɥɢɯɜɢɬɟ
ɤɴɦɬɹɯɨɬɝɞɨɫɟɝɚ
Ɉɬ ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɫɟ
ɧɚɞɹɜɚɬ ɱɟ ɫ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ
ɫɴɜɦɟɫɬɧɢɬɟ ɭɫɢɥɢɹ ɫ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɜɢɫɲɢɬɟ ɭɱɟɛɧɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɳɟ ɩɪɟɞɩɚɡɹɬ
ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ ɨɬ ɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟ
ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɢɦɩɪɚɜɚ

Тридневна екскурзия по маршрут:

Шипка-Пловдив-КърджалиПерперикон-Жеравна
От 28 до 30 юни 2014 г.
Програма
I-ви ден
6:00 – Отпътуване за историческия връх Шипка - изкачване до
паметника.
12:00 – Отпътуване за Пловдив - Посещение на комплекс Старинен Пловдив, свободно време
Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.
II-ри ден
8:00 – Закуска.
9:00 – Отпътуване за Кърджали и Перперикон през Хасково – по
пътя се разглежда природния феномен Каменните гъби.
Перперикон – археологически комплекс, състоящ се от голямо
мегалитно светилище, свещен град и крепост. Предполага се, че
това е прочутото в древността светилище на Дионис на тракийското
племе сатри, чийто жречески род били бесите. Разглеждане на
града с местен екскурзовод, участвал в разкопките на екипа на
проф. Николай Овчаров.
Настаняване в хотел в Кърджали. Вечеря. Нощувка.
III-ти ден
7:00 – Закуска.
9:00 – Отпътуване за Стара Загора - разходка в централната част.
13:00 – Отпътуване за архитектурен резерват Жеравна – приказният свят на Йовковите герои – пешеходна обиколка.
16:00 – Отпътуване.
20:00 – Пристигане.
Цена: 149 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки със
закуска и вечеря, такси 8 бр. туристически обекти и беседи /възрастните доплащат според таксата на съответния обект/, курортна
такса, придружител от фирмата, анимационна програма и “Снимка
за спомен” – колаж от снимки направени по време на екскурзията.
За записвания:
На GSM: 0889 433 359

СМЯХ
Представяме ви 15 от
най-култовите бисери на ученици.
Забавлявайте се!
“Със задните си части Крум запушил Върбишкия
проход, а с предните си части лично дебнел в засада Никифор.”
“Бай Марко бил генерален спонсор на Априлското
въстание.”
“Гогол страдал от тройнственост, която се
състояла в това, че с единия крак той стоял в миналото, с другия приветствувал бъдещето, а между
краката му била страшната действителност.”
“… и тогава той взел ножа и се застрелял.”
“Охлювът е едновременно и мъжки и женски, но
не може да се възползва от това.”
“На Онегин му тежало отвътре и отишъл при
Татяна да се облекчи.”
“Лелята на лирическия герой, която била още
старата майка на Ангелинка, стърчала в средата на стаята с двата си зеленясали зъби като
пещера.”
“Биха се до последния човек, а останалите продължиха боя”.
“Селянинът бил заможен: имал свиня и жена.”
“Кучето си тръгна, въртейки с благодарност
опашка. Няма много хора, които могат да го направят!”
“Червената шапчица минавала през гората,
където растели много гъби и затова не успяла да
различи вълка от баба си.”
“Първите успехи на Пиер Безухов в любовта били
лоши – той веднага се оженил.”
“Първото околосветско пътуване било извършено от Магелан. За нещастие той бил убит на
Филипините и екипажът се завърнал без него.
Въпреки всичко, покойният запазил добър спомен
от пътешествието си…”
“Tой казал на Серафим да влезе да не го духа
вятъра, но Серафим казал да го духа.”
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ОБЩНОСТ
Малки обяви
Търся - Тричленно семейство търси спешно квартира в горната част на Тутракан. За контакти: Пеньо
Маринов, Нова Черна, тел. 0878 590 602

ПРОДАВА СЕ на атрактивна цена вторият етаж от
къща на ул. "В.Търново" №17 в Тутракан. Проверете на
тел.: 0866 6 5746

ПРОДАВАМ Детско легло с люлееща се функция, цвят
– светлозелено. Цена – 45,00 лв. GSM 0886 893 590
Продавам строителен фургон, напълно подвижен, с напомпани гуми и теглич, с два прозореца от двете страни, в
добро техническо състояние и дупка за комин. Фургонът е
изолиран добре, стените са с ламперия, без течове, намира
се в гр. Тутракан. Цена 1200 лв. Тел.: 0889 285 058

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
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

Сканди

СУДОКУ

19 - 25.06.2014 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Клас на годината

ɟɬɢ Äɚ´ ɤɥɚɫ ɨɬ ɋɈɍ
ÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɤɨɣɬɨ
ɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥ ɜ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɡɚ ɩɪɢɡɚ Ʉɥɚɫ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɩɨɥɡɜɚɫɜɨɹɬɚɧɚɝɪɚɞɚ±ɟɤɫɤɭɪɡɢɹɨɫɢɝɭɪɟɧɚɨɬɈɛɳɢɧɚ

П

Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɄɨɧɤɭɪɫɴɬÄɄɥɚɫɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ´ɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬɆɟɫɬɧɚɬɚ
ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ
ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬ ɩɪɢ
ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɜɚɠɟɧ
ɤɪɢɬɟɪɢɣɜɧɟɝɨɫɚÄɧɚɣɦɚɥɤɨ

19 - 25.06.2014 г.

ɧɟɢɡɜɢɧɟɧɢɨɬɫɴɫɬɜɢɹ´
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɤɥɚɫɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥ ɩɨɫɟɬɢɯɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɬɟ
ɦɟɫɬɚȻɚɫɚɪɛɨɜɫɤɢɦɚɧɚɫɬɢɪ
ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ ɫɤɚɥɟɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪ
ɤɪɟɩɨɫɬɬɚ ɑɟɪɜɟɧ ɢ ɩɟɳɟɪɚɬɚɈɪɥɨɜɚɱɭɤɚɧɚɸɧɢ
ɇɚɜɴɩɪɨɫɚɄɚɤɜɚɟɬɚɣɧɚɬɚ ɧɚ ɭɫɩɟɯɚ ȼɢ"´ ɤɥɚɫɧɢɹɬ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȼɟɧɟɬɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ɫɩɨɞɟɥɢ   Äɇɚ ɤɪɚɱɤɚ
ɛɹɯɦɟ ɤɚɤɬɨ ɫɟ ɤɚɡɜɚ ɞɚ
ɢɡɜɨɸɜɚɦɟɩɨɛɟɞɚɬɚɛɟɡɧɢɬɨ
ɟɞɧɨɨɬɫɴɫɬɜɢɟɧɨɜɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɹɤɨɢ ɨɬ ɞɟɰɚɬɚ
ɬɪɭɞɧɨ ɫɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɯɚ ɩɨ
ɟɬɚɠɢɬɟɢɤɚɛɢɧɟɬɢɬɟɢɞɨɩɭɫɧɚɯɚ ɡɚɤɴɫɧɟɧɢɹ Ⱦɟɰɚɬɚ ɫɚ
ɦɧɨɝɨ ɞɨɛɪɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɢɦ
ɦɧɨɝɨɨɬɝɨɜɨɪɧɢɢɬɚɤɚɫɨɛɳɢ
ɭɫɢɥɢɹɭɫɩɹɯɦɟɞɚɫɟɜɩɢɲɟɦ
ɨɬɥɢɱɧɨɢɞɚɫɩɟɱɟɥɢɦɬɨɡɢ
ɤɨɧɤɭɪɫ Ⱦɨɝɨɞɢɧɚ ɩɚɤ ɳɟ
ɭɱɚɫɬɜɚɦɟ´
“ТГ”
в събитието, на което е съорганизатор, заедно с кметския
наместник Галина Ангелова и Народно читалище „Йордан Йовков
1946”. Благодарение на тях и на
партньорите: „Мегатрон” ЕАД-София, „ЕЛЕКТРА-СОД” – Силистра,
„Булагро” АД – Стара Загора,
„ЗОВ-92 КОМЕРС” – Тутракан, ЗК
„Дунав-93” – село Малък Преславец и др., празникът, в който
се включиха над 700 души стана
възможен.
Специален поздрав в писмен
вид към участниците отправи
областният управител Насуф Насуф, според когото подобен род
инициативи стимулират самодейците да се подготвят отговорно и
с желание да показват творческите
си заложби.
Всички певци и танцьори, сред
които турци и роми, се изявиха на
сцената пред езерото с лилиите.
европейски проект.
Този вид бяла лилия e застрашен
Кметът на общината Хюсеин вид, описан в Червената книга на
Хамди поздрави участниците България. Образуваните от нея

Празник на водните лилии

ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɩɨɡɞɪɚɜɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɢɡɪɢɬɟɥɢɬɟɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ

колонии са на територия от 46
дка и са популация №1 в страната.
Блатото „Малък Преславец” е сред
малкото запазени влажни зони в
България покрай река Дунав. В
него има 147 вид птици, повече от
половината от които са гнездящи.
Езерото е хранителна база за ча-

и други подобни видове птици,
гнездящи в намиращи се на около
30 км по пътя към Силистра друг
важен природен обект в областта –
биосферното езеро, известно като
Поддържан резерват “Сребърна”,
който наесен отбелязва 65-ата си
година.
“ТГ”

Общински център
за извънучилищни дейности - Тутракан
и Ученически отдих и туризъм

организират през месец юли 2014 г.

ЛЕТЕН ОТДИХ НА МОРЕ

ɄɦɟɬɫɤɢɹɬɧɚɦɟɫɬɧɢɤɧɚɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰȽɚɥɢɧɚ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɚɟɫɪɟɞɝɥɚɜɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ

ɇɨɜɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɪɢɛɚɪɢɬɟɢɬɟɯɧɢɬɟɥɨɞɤɢɟ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚɩɨɩɪɨɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ
ɩɨɦɟɪɤɢɬɟɧɚɆɂɊȽȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟ

а седма поредна година в района на Защитена
местност „Блато Малък
Преславец” край река Дунав се
проведе станалият много популярен напоследък Празник на
водните лилии. Той включва песни
и танци от добруджанския фолклор, както и изпълнения от други
области. Тази година се явиха 33
състава от Силистренско и Русенско, както възрастни, така и деца.
По традиция имаше състезание за
най-успешен улов сред рибарите,
които се радват на десетина нови
къщички и пристан в Дунава, изградени от Община Главиница по

З

10 дни пълен пансион; 10 нощувки; 10 закуски; 10
обяда, 10 вечери.
Безплатни занимания, водени от аниматори на
почивната база край КК „Албена”.
Стаи с по три легла със собствен санитарен
възел.
Столово хранене 3 пъти дневно.
Цена - 140 лв. на човек
Справки и записвания в ОЦИД – Тутракан и на
тел. 0866 60399
Срок за записване – 30 юни 2014 г.
със заплащане на 30% капаро от стойността.

Желаем Ви хубаво морско лято!!!
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"
пли, блестящи ибиси, корморани

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

19 юли – Мариета СПИРОВА, Учител, СОУ „Йордан
22 юни – Гюнай БЕДРИ, Ст. спец. „Горски надзирател”,
Йовков”, гр. Тутракан
Община Главиница
21 юни – Галина ДИМИТРОВА, Председател на ЧН на
22 юни – Теодора АТАНАСОВА, Школа по китара, НЧ
НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
22 юни – инж. Людмил УЗУНОВ, Лесоинженер, гр.
25 юни – Васил ПЕТРОВ, Директор на Дирекция „СпеТутракан
циализирана администрация”, Община Главиница

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

