РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
утра

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 26

Година LII

3 - 9 юли 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Анкета "ТГ": Кой ще е новият световен шампион по футбол?

Наталия АНДРЕЕВА,
гр. София: Германия!

Румен ГЕОРГИЕВ,
с. Богданци: Германия!

Мария РАДУЛОВА,
гр. Пловдив: Холандия!

Нури МУТИШ,
гр. Тутракан: Германия!

в парк "Христо Ботев"

Тутракан - втори в конкурса
„Европейска община”,
следвани от Главиница
След продължителните дъждове:

присъствието на
представители на
местните и регионалните власти в областта
– кметове на общини, председатели на общински съвети, експерти по проекти в
администрациите, медии и
др., в залата на Областна
администрация – Силистра
в началото на седмицата
се проведе награждаването
на отличените в конкурса
„Европейска община в област Силистра“ проведен
от Областния информационен център. Целта на
конкурса е да се отчетат
постигнатите резултати
на областно ниво през
Първия програмен период
(2007-2013) от членството
на България в Европейския
съюз, като бъдат отличени
най-активните общини в
привличането на европейски средства по седемте
оперативните програми.
Калина ГРЪНЧАРОВА
Всички седем общински
аради проливните
администрации в област
дъждове реколтата
Силистра се състезаваха
тази година ще е поɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ
за призовото първо място слаба и по-скъпа, което
ɩɨɥɭɱɢɫɩɟɰɢɚɥɧɢɹɩɥɚɤɟɬɡɚɜɬɨɪɨɬɨɦɹɫɬɨɜɤɨɧɤɭɪɫɚɨɬ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɇɚɫɭɮɇȺɋɍɎ
на стр. 2 ще се отрази негативно
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Ниски добиви от кайсии и пшеница
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Честит празник

5 юли - Професионален празник на МВР

на служителите от РУ „Полиция”-Тутракан!

Позволете ми да изразя своето уважение към
компетентността, отговорността и
професионализма на служителите от РУ - Полиция”
- Тутракан в защита интересите на гражданите, за
утвърждаване на правовия ред в района.
Вашите успехи и резултати са основание за заслужена
гордост и самочувствие!

Споделям празника Ви с дълбоко чувство на уважение
към Вас и Вашия професионализъм. Позволете ми да
изразя своята благодарност за ежедневните усилия,
които полагате, за да бъде община Тутракан спокоен и
сигурен европейски регион.
С пожелания за здраве, късмет, щастливи мигове и
повече позитивни емоции за Вас и Вашите семейства!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

Честит празник!
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

на самите производители.
Поройните валежи нанесоха
огромни щети на овошките
и на реколтата от житни
култури.
По думите на министъра
на земеделието Димитър

Греков, това няма да доведе
до недостиг на хлебно зърно за изхранване на населението. Очаква се обаче да
повиши цените на зърното.
на стр. 3

Честит професионален празник
на всички служители от
РУ-Полиция” - Тутракан и
Полицейски участък-Главиница!
Поздравления за неуморния труд и за
всеки миг, в който се опитвате да бъдете
по-силни, по-находчиви и по-решителни, за
това, че въпреки напрежението и несгодите
изпълнявате служебните си задължения!
Кмет на Община Главиница: Хюсеин ХАМДИ
Председател на ОбС-Главиница: Сейфи САЛИМ
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ОБЩИНА

НОВИНИ
ЗАПОЧНА НОВАТА РОТАРИАНСКА ГОДИНА

ɂɜɚɧ
ɄɈɋɌȺɇɐȺɅɂȿȼ

ɉɟɬɹ
ȾɂɆɂɌɊɈȼȺ

Ɉɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɦɸɥɢɡɚɩɨɱɧɚɧɨɜɚɬɚɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚɝɨɞɢɧɚ
ɤɨɝɚɬɨɫɩɨɪɟɞɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɪɨɬɚɰɢɨɧɟɧɩɪɢɧɰɢɩɫɟɨɛɹɜɹɜɚɬɧɨɜɢɬɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɊɨɬɚɪɢɤɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧɜɟɱɟɟɂɜɚɧɄɨɫɬɚɧ
ɰɚɥɢɟɜɚɫɟɤɪɟɬɚɪȼɟɧɰɢɫɥɚɜɌɚɧɱɟɜ
Äɂɧɬɟɪɚɤɬɤɥɭɛ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ³ɫɟɨɝɥɚɜɹɜɚɨɬɉɟɬɹȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɟȽɚɛɪɢɟɥɚɂɜɚɧɨɜɚ
ЗАБРАВЕНИТЕ ПАМЕТНИЦИ
ɉɚɦɟɬɧɢɤɴɬɧɚɭɛɢɬɢɬɟɨɬɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚɜɥɚɫɬɫɬɚɪɨɫɟɥɰɢ
ɩɪɟɡɝɤɨɣɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɜɝɨɪɚɬɚɤɪɚɣɫɟɥɨɬɨɟɜɨɤɚɹɧɨ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɫɚɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɨɬɋɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɭ
ɪɢɡɦɚɜɪɚɣɨɧɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɌɨɜɚɟɩɨɜɨɞɴɬɞɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬ
ɚɤɰɢɹɡɚɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɧɚɬɟɪɟɧɚɨɤɨɥɨɧɟɝɨɧɚɸɥɢ ɫɴɛɨɬɚ 
ГОДИШНА СРЕЩА
ȽɨɞɢɲɧɚɫɪɟɳɚɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟɧɚɎɨɧɞɚɰɢɹ
ÄɊɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚɡɚɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ³ɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɢɸɥɢɝɜɋɨɮɢɹ
ɌɟɦɚɬɚɧɚɫɪɟɳɚɬɚɟÄɇɚɛɢɪɚɧɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɨɬɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɄɚɤɞɚɫɦɟɭɫɩɟɲɧɢ"³
ȼɫɪɟɳɚɬɚɳɟɜɡɟɦɚɬɭɱɚɫɬɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚÄɈɛɳɟɫɬ
ɜɟɧɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢɮɨɧɞɌɭɬɪɚɤɚɧ´
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГЛАВИНИЦА
ЗАСЕДАВАХА
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɩɪɨɜɟɞɟɪɟɞɨɜɧɨɬɨɫɢɡɚɫɟɞɚ
ɧɢɟɧɚɸɧɢɧɚɤɨɟɬɨɛɹɯɚɜɡɟɬɢɪɟɲɟɧɢɹɡɚɩɨɩɴɥɜɚɧɟ
ɧɚ Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ
ɢɦɨɬɢ±ɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɫɢɦɨɬɢɜɫɟɥɚɬɚɉɚɞɢɧɚɢ
ȼɴɥɤɚɧɤɚɤɬɨɢɫɞɜɢɠɢɦɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨÄɎɭɪɚɠɨɦɟɥɤɚ´ɜ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɜɨɪɫȻɚɳɢɧɨ
ɋɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟɞɚɞɨɯɚɫɴɝɥɚɫɢɟɡɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɥɚɧɚɡɚ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɹɢɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɜɫɟɥɚɬɚȾɢɱɟɜɨɢɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚ
ɞɠɚɢɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɢɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟɧɚɨɰɟɧɤɚɧɚɢɦɨɬɢɜ
ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɫȼɴɥɤɚɧ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɜɡɟɪɟɲɟɧɢɟɢɡɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɞɴɪɜɚ
ɡɚ ɨɝɪɟɜ ɧɚ ɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟ ɨɬ ɜɨɣɧɢɬɟ ɢ ɬɟɯɧɢɬɟ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ
ɩɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɢɹɡɢɦɟɧɫɟɡɨɧ
ПРОВЕРЯВАТ ОБМЕННИТЕ БЮРА И
ФИНАНСОВИТЕ КЪЩИ
Екипи на НАП започват масови проверки на обменни бюра и финансови къщи, които извършват обмяна на валута. Проверките ще обхванат всички населени места, включително Черноморското крайбрежие.
Поводите за засиления контрол са навлизането в активния летен
сезон и сигнали от граждани за сделки с валута по неразрешени
от законодателството курсове. По действащата нормативна уредба
обменните бюра могат да търгуват валута по курс, различаващ се с
не повече от 5% от фиксинга на Българската народна банка за деня.
От НАП припомнят, че за всяка сделка по обмяна на валута трябва
да се издава документ. Сигнали за нарушения при обмяната на валута
могат да се подават на цената на градски разговор на телефон 0700
18 700 или чрез електронна поща infocenter@nra.bg.
***
ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢɹ ɨɮɢɫ ɧɚ ɇȺɉ ɫɴɳɨ
ɳɟɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬɩɪɨɜɟɪɤɢɧɚɨɛɦɟɧɢɛɸɪɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɈɛɳɚɬɚɱɢɫɥɟɧɨɫɬɧɚɱɟɣɧɱɛɸɪɚɬɚɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚȾɭɥɨɜɨɢɌɭɬɪɚɤɚɧɟɧɟɩɨɜɟɱɟɨɬ
ɉɪɢɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟɳɟɫɟɫɥɟɞɢɞɚɥɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɬɟɥɢɰɚɫɩɚɡ
ɜɚɬɞɚɧɴɱɧɨɬɨɬɪɭɞɨɜɨɬɨɢɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɨɬɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
ɤɚɤɬɨɢɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɬɟɧɚȼɚɥɭɬɧɢɹɡɚɤɨɧ
КРИМИНАЛЕ
ȼɡɥɨɦɧɚɤɪɚɠɛɚɨɬɬɴɪɝɨɜɫɤɢɨɛɟɤɬɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɧɚ
ɸɧɢɜɫɟɥɨɄɨɥɚɪɨɜɨɋɥɟɞɪɚɡɛɢɜɚɧɟɧɚɜɪɚɬɚɩɪɨɬɢɜɨɡɚ
ɤɨɧɧɨ ɫɚ ɨɬɧɟɬɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɤɚɮɟɦɚɲɢɧɚ ɢ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨ
ɤɴɦɦɨɦɟɧɬɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɚɮɟɢɰɢɝɚɪɢɇɚɚɞɪɟɫɚɟɢɡɜɴɪ
ɲɟɧɨɝɥɟɞɢɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ȼɨɞɚɱɛɟɡɤɧɢɠɤɚɢɜɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɦɭɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɪɟɞɡɚɫɴɳɨɬɨɩɪɨɜɢɧɟɧɢɟɟɡɚɫɟɱɟɧ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɇɚɸɧɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚȻɋ ɝ ɭɩɪɚɜɥɹ
ɜɚɥÄɋɢɬɪɨɟɧ´ɩɨɭɥÄɊɨɞɢɧɚ´ɢɛɢɥɫɩɪɹɧɡɚɩɪɨɜɟɪɤɚɨɬ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

“Енергоремонт” Русе ЕАД,
търси
Шлосери, монтажници, ел.заварчици и
оксиженисти - отлични условия и
добро заплащане, осигурен транспорт.
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ

3 - 9.07.2014 г.

Тутракан - втори в конкурса
„Европейска община”,
следвани от Главиница
от стр. 1 участниците и връчи плакети на първите две общини,
на третата това стори
Вяра Емилова, зам.-областен управител, а Мирослав
Калинов връчи грамоти на
всички общини в областта.
Общо 120 договора за
безвъзмездна финансова
помощ по седемте оперативни програми са сключени в област Силистра
на стойност почти 180
млн. лв. в целия програмен
период 2007-2013 г. От тях
60 (за над 152 млн.лв. ) са
проектите на общинските
администрации, което e
84% от общия размер на
привлечените европейски
средства за развитие на
областта: ОА-Силистра
има 24 договора за близо 90
млн. лв.; в община Тутракан
са сключили 10 договора за
над 28 млн. лв.; в община
Главиница – 9 договора за
над 10 млн. лв. и т.н.
Проектите на админи-

по пет критерия, определени от ОИЦ-Силистра: брой
сключени договори, обща
стойност на договорените
средства, договорени средства на глава от населението, реално изплатени суми
и реално изплатени суми на
глава от населението.
В крайното класиране община Силистра е на първо
място с 33 точки от максимални 35, община Тутракан
е на второ място с 29 т., а
община Главиница е трета
с 27 т. „Много е трудно да
бъде отличен победител и
да бъдат отчетени усилията, които полагат експертите на всички етапи от
работата по един проект.
Точно затова, обективните показатели – цифрите,
определиха класирането“,
аргументира избора Елена
Стоянова – експерт от
ОИЦ. Областният управител Насуф Насуф, поздрави

ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɩɨɥɭɱɚɜɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɬɚɨɬɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥȼɹɪɚȿɦɢɥɨɜɚ

страцията в Тутракан
носят най-висока стойност
на договорените средства
на глава от населението – 1920,62 лв./човек, а

по общинските договори
в Главиница са изплатени
най-много средства на глава от населението – 942,21
“ТГ”
лв./човек.

С частни дарения са ремонтирани улици в с. Пожарево
Калина ГРЪНЧАРОВА
ътят за с. Пожарево (отклонението от главния
път Русе-Силистра) вече е изцяло асфалтиран.
В момента там се работи по хоризонталната
маркировка.
Ремонтът му стана възможен по проект „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на
водопроводната мрежа в с. Белица”. По него бяха
обновени още пътните отсечки Нова Черна–Сяново и
Търновци-Антимово.

П

Улиците в с. Пожарево са в недобро състояние, разрушени, с огромни дупки, за чийто ремонт няма средства.
Подобно е положението и в други населени места.
В с. Пожарево обаче този проблем вече е разрешен
благодарение на двама предприемачи – Георги Пенев и
„ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД и Тихомир Дудев и неговата
фирма „Инерт”, които са дарили общо 15 000 лв.
„Крайно време беше състоянието на улиците в селото да се подобри - каза Георги Пенев. - Дарих 7 500 лв.
и колегата също толкова за ремонт на най-трудните
и опасни за движение на хората улици.”

Точка «Разни» - най-интересна и многословна

Калина ГРЪНЧАРОВА
рез следващата учебна
година в ОУ «Стефан Караджа» в с. Цар Самуил да
има маломерна самостоятелна паралелка в VI клас с пълняемост от
9 ученици, решиха на проведеното
на 26 юни заседание общинските
съветници от Тутракан. За недостига, който е също от 9 ученици (при
минимален брой 18) от общинския
бюджет ще бъдат осигурени 2 628
лева за обезпечаване на учебния
процес.
В болницата е изпълнен проект
„Преустройство и модернизация на
МБАЛ – Тутракан” с предоставяне
на възможност за долекуване” и
изискване на Управляващия орган
е, след приключване на проекта
придобитото оборудване да бъде
апортирано от Общината - бенефициент по проекта. Апортирането на придобитите по проекта
движими вещи, представляващи

П

медицинско оборудване,
ще доведе до увеличаване
капитала на дружеството,
поради което е необходимо изменение на учредителния акт. Балансовата
стойност на придобитото
чрез реализирания проект
медицинско оборудване
възлиза на 3 503 151,60
лв. Решението е прехвърляне чрез непарична /
апортна/ вноска в полза на
„Многопрофилна болница
за активно лечение – Тутракан”
ЕООД – гр. Тутракан.
Акад. Георги Марков е предложен за званието „Почетен гражданин на Тутракан”. Общинският
съвет упълномощи Временната
комисия по символиката да задвижи необходимата процедура
за приемане на предложението
в изискуемия по Наредбата по
символиката срок.
Решението за удостояването с
почетното звание се приема на тържествена сесия на местния парламент на Празника на Тутракан – 21
септември, когато се осъществява
и церемонията по награждаването.
Съветниците дадоха разрешение
и за осъществяването на шест
разпоредителни сделки с имоти
общинска собственост.

Медиите са виновни!
„В медиите е раздухано!” – този

израз бе повтарян многократно по
време на свободните разговори в
последната точка от дневния ред
– „Разни”. Повтаря го представителят на фирма „Аким Стар”, която
продава строителни материали
на Старата автогара. Медиите са
виновни, защото не е искано мнението на „Аким Стар”. А мнението
на „Аким Стар” е вписано в двете
заявления – за наемане на 200 кв.м
площ и три месеца след сключване
на договор с Общината - за прекратяване на договора.
Поводът за коментарите по
темата в залата бе сведената
информация до съветниците от
председателя Данаил Николов
за внесеното на 24 юни ново заявление от фирмата, този път до
Общинския съвет, с което се иска
договорът да бъде продължен с
още три месеца.
В спор кой кривия и кой правия,

до решение на Общинския съвет
не се стигна, най-малкото заради
факта, че до него няма внесена
официална докладна за обсъждане, а и в точка „Разни” решения
не се вземат.
Прочее, на Старата автогара търговията със строителни материали
продължава.

Болницата - с диагноза
Отчет за първото тримесечие на
2014 г. представи контрольорът на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД Младен
Минчев. Цифрите са стряскащи.
Финансовата 2014 г. болницата
стартира с неразплатени задължения към доставчици в размер на 3
288 000 лв., а в края на първото
тримесечие са 3 380 000 лв. Загубата е 92 000 лв.
Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 31 юли.
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След продължителните дъждове:

Ниски добиви от кайсии и пшеница
от стр. 1
Преди наводненията
министерската прогноза
беше за очаквана реколта
от 5 млн. тона хлебно
зърно.
Масово унищожени от
дъждовете житни посеви в
Силистренско няма, показва проверка на Областната дирекция по земеделие.

Огледите в над 50 000 декара с пшеница и над 7 000
дка с ечемик показват, че
повече от 65% от житните посеви са в много добро
състояние.
Вследствие на обилните
валежи през май и юни
се наблюдава от 3 до 5
% вторично заплевяване
и полягане на посевите
в ниските места. Има и

Мариан ГАНЕВ: - Към настоящия момент се оферира
260-270 лв. на тон пшеница, което просто е пагубно. При
среден добив 500 кг, макар да се съмнявам в този добив
- сега като започнахме да жънем се оказа, че прогнозите
са далеч от истината. Вече има пожънати площи и стопаните се оплакват от 300-450 кг добив. Няма ги тези
прогнози за 600-700 кг, както бе говорил един колега.
Изобщо секторът ще изпита много сериозни затруднения. Респективно, е възможно и рентите да се намалят
и изобщо нещата не са добре.
Всеки един дъжд от тук нататък вече променя картината драстично. Добивът пада с около 50-60-70 кг.
Качеството също пада, просто зърното се промива. А
съм извършил три пръскания.
Реалната цена на пшеницата тази година минимум е
360-380 лв. Да не говорим, че всички нормални хора, които
полагат труд, трябва да има в края на нещата печалба,
трябва да бъдат удовлетворени от този труд.
Всеки едни от нас почти има кредити, теглил е заеми
за нова техника, складове, за производство и дейност.
А на земеделското министерство и неговия министър
бих казал да погледнат малко по-реално на нещата, защото този сектор носи най-много приход в държавата.
А какво се получава на практика - секторът, който
най-много дава, той е оставен на произвола на съдбата.
Има 3-4 световни фирми,
които купуват зърното
и те си правят в България, каквото поискат,
никой не може да им каже
нищо. Затова в България
последните 2-3 години
цената на зърното е
най-ниска. Няма никъде
такава цена, каквато
има в България.

насаждения, унищожени
напълно от обилните валежи и градушките, но
според експертите те не
са много.
Освен от дъждовете,
поражения, но от пролетните слани, има и в над 430
дка кайсиеви и черешови
градини в Тутракан и Силистра. Досега са получени
18 заявления за обезщете-

ния от собственици.
Влажното време предизвиква гниене на плодовете,
което се отчита в много
овощни градини. Това ще
определи и 2014 г. като
поредната слаба година за
кайсиевата реколта.
Данните от агростатистиката на земеделското министерство сочи
трайна тенденция на спад

Димитричка ТЪРПАНОВА: 2014та се оказа една от най-неблагоприятните за сектор Плодове - черешите в Силистренско се нацепиха, а много от сортовете кайсии не
дадоха плод. Най-трагичното е, че
ще видите около градините повече
коли на винпромите и нито един на
консервен комбинат и търговци.
Много дъждове, много агрохимия,
слаби заложби и въобще не е рентабилно обработката на плодовете.
Много от колегите предпочитат да
ги оставят да окапят и да ги дадат
на винпромите, отколкото да плащат за бране. Излиза им по-скъпо.
Проблема с плодовете е голям и
най-малко две години ще трябват
на колегите, за да могат да се възстановят след такава тежка година.
При дъждовни години проблемът с фитопатогените и инсектите
е много голям във всички видове
трайни насаждения и с 30% скача
агрохимията, за да можем да
спасим това, което е заложено.
Разходът на декар е от 150 до 200
лв. Като се добавят резитбите,
торенето и пръскането…
При всички случаи на пълна
загуба ще бъдат овощарите в Силистренско. Лошото е, че сектор
Овощарство не може да разчита
на някаква национална подкрепа.
За новия програмен период 20152020 г. картината е още по-тра-

гична от предния период, защото
въобще не са предвидени национални помощи за такива тежки
години. Когато има пазарна подкрепа за реализирана продукция,
ние сме съгласни и сме доволни.
Когато има продукция - ние можем
да си покрием разходите, но като
тази година, когато не можем да
си покрием разходите и държавата
не е предвидила въобще в новия
програмен период да подпомага
овощарите, си мислим, че картината ще бъде по-трагична, отколкото
за предния програмен период.
Това, че по програмата за развитие
на селските райони се направиха
много овощни насаждения не
значи, че хората ще могат да вадят
пари от джоба си и да ги финансират, за да ги гледат. Не виждам
никакво бъдеще в сектор Плодове,
конкретно при това отношение на
държавата към нас.
Тази година гърците имат свръхпроизводство и субсидирано производство. И в момента нашите
консервни комбинати са там и
пазаруват от там, а ние нямаме
на кого да си продадем малкото
останала продукцията.
Спасението е, когато се случат
такива природни бедствия, държавата да има някаква адекватна
политика към сектора, както в
съседните на нас държави.

ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɢ ɛɟɞ
ɫɬɜɢɹɞɚɫɟɬɪɟɧɢɪɚɬ
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɓɚɛɚ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ ɤɨɨɪɞɢ
ɧɚɰɢɹɧɚɫɢɥɢɬɟ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɨɬɨ ɡɚɞɚ
ɧɢɟɛɟÄɁɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟ
ɦɚɫɬɟɩɟɧɩɨɫɤɚɥɚ
ɬɚɧɚɆɟɞɜɟɞɟɜɒɩɨɧ
ɯɨɟɪɄɚɪɧɢɤɜɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´
Ɂɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɬɚ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɩɪɢ ɬɚɡɢ
ɤɪɢɡɢɫɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɞɨɤɥɚɞɜɚɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɟɥɢɧɚɞɴɪɠɚɜɧɢɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɢɤɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɫɥɭɠ
ɛɚ ɡɚ ɩɨɠɚɪɧɚ ɛɟɡɨ
ɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɚ ɛ ɧ ɚ  ɬ ɪ ɟ ɧ ɢ ɪ ɨ ɜ ɤ ɚ ɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɩɪɢɜɬɨ
ɩɨɤɚɡɧɚɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɩɨ
ɧɚ ɬɟɦɚ ÄȾɟɣɫɬɜɢɹ ɪɢɱɧɢ ɛɟɞɫɬɜɢɹ ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɨ ɝɚɫɟɧɟɧɚɩɨɠɚɪɜɤɨɬɟɥɧɨɬɨ
ɩɪɢ ɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟ ɠɚɪ ´ɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɸɧɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
Ʉɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɟ ɢ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɐɟɥɬɚɧɚɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɬɚɟɞɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɧɚɋɇȺȼɊɩɪɢɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟ ɫɟɩɪɨɢɝɪɚɟɨɛɳɢɧɫɤɢɹɩɥɚɧ

Щ

в производството на кайсии за последните 10 години. Основната причина е в
застаряването на градините и липсата на инвестиции в подобни насаждения.
За разлика от останалите
плодни дръвчета кайсиите
са труден за поддържане
плод, който често се влияе
от измръзвания при студени зими.

Как се справят със
създалата се ситуация
разказват трима земеделски производители от
Тутракан – Димитричка
ТЪРПАНОВА, която отглежда масиви с кайсии,
праскови и череши, Мариан ГАНЕВ и Драгомир
ГАНЕВ – едни от най-големите производители
на пшеница в общината.

Драгомир ГАНЕВ: - Общо 3000 дка пшеница отглеждам,
сега я жънем. Страшна влага! Където нивата е по-равна,
горе-долу бива, където има лек баир - започват проблемите. Как ще приключим, не знам. Изключително тежко е.
Миналогодишната реколта беше някъде 4 или малко над
4 милиона тона в държавата. Тази година земеделският
министър говори за някаква прогноза над 5 млн. тона.
Аз, доколкото помня онези години, социалистическите,
и тогава в България не са достигали 5 млн. тона, така
че неговите прогнози са просто много надути. Какво
цели с тази прогноза не мога да си обясня. А предвид и
времето, пшеницата ще бъде с много лошо качество.
Разходите до тук за производство на пшеница са много
по-високи от миналогодишните. Имаме 3 пръскания вече и
резултатите не са това, което очаквах. Вече започнаха
да намалят цените доста от това, което говорим, макар още никой официално не е обявил нищо. Говори се за
цени от порядъка на 280-300 лв., но… чуваме само. Какво
ще бъде, ще видим в близките дни. Ако завали още 1-2
пъти, може би, и тези цени няма да ги има. Пшеницата
ще влоши още повече качеството си.
Аз, специално, не съм склонен да продавам на такива
цени, но трябват средства, трябват складови бази.
Нямаме складови бази за цялата продукция…
Има още един проблем като започна жътвената кампания - с ваучерите за гориво, които ни бяха отпуснати
- няма никаква яснота! Един-двама търговци на гориво,
които до сега съм чул, могат са вземат ваучерите, но
хората не се ангажират със срок за възстановяване на
акциза. Всеки казва, „Когато ми ги възстанови на мен
държавата”, а кога ще им ги възстанови държавата може 3 месеца да минат, може и 6, никой не се ангажира
със срок и по този начин няма никаква гаранция. За какво
са ми тези ваучери, които ги дадоха. Сега ми трябва
гориво, а ваучерите нищо не вършат в момента.

Успешна щабна тренировка
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July Morning или свободният дух на Тутракан
ɢɡɧɟɫɚɬ ɤɨɧɰɟɪɬ ɨɬɧɨɜɨ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦ ɱɟ ɢɧɢɰɢɚ
ɬɢɜɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɪɟɳɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɸɥɫɤɨɬɨɭɬɪɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧɟɧɚ
ɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɤɨɣɬɨɤɚɬɨɤɨɥɟɝɚɬɚɫɢɐɨɧɤɨ
ɐɨɧɟɜɨɬɄɚɜɚɪɧɚɟɡɚɩɚɥɟɧ
ɪɨɤɚɞɠɢɹ ɇɚ ɮɢɧɚɥɚ ɫɥɟɞ
ɢɡɝɪɟɜɚɬɨɣɛɥɚɝɨɞɚɪɢɧɚɦɭ
ɡɢɤɚɧɬɢɬɟ ɢ ȼɚɫɤɨ Ʉɪɴɩɤɚɬɚ
Ȼɴɪɡɚɦɞɚɩɨɩɢɬɚɦ
Ʉɚɤɜɨɳɟɫɢɤɚɠɚɬɟɞɢɧ
ɤɦɟɬɢɟɞɢɧ«
«ɢɟɞɢɧɤɜɚɪɬɚɥɟɧɧɚɉɨ
ɞɭɟɧɟ±ɫɦɟɟɫɟȼɚɫɤɨ±ɓɟ
ɫɢɤɚɠɟɦɱɟɫɦɟɧɟɩɨɫɥɭɲɧɢ
ɞɟɰɚɢɱɟɦɭɡɢɤɚɬɚɩɨɦɚɝɚɜ
ɬɪɭɞɧɢɦɨɦɟɧɬɢɇɚɲɚɬɚɦɭ
ɡɢɤɚɧɚÄɉɨɞɭɟɧɟɛɥɭɫɛɟɧɞ´
ɞɨɛɥɢɠɚɜɚɧɚɫɢɧɚɲɚɬɚɦɢɥɚ
ɪɨɞɢɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɤɴɦ ɟɞɢɧ
ɫɜɨɛɨɞɟɧɫɜɹɬɚɧɟɤɴɦȺɡɢɹ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɤɚɧɚɬɚ
ɞɚ ɩɨɫɪɟɳɧɟɦ ɫɥɴɧɰɟɬɨ ɬɭɤ
ɧɚɩɪɚɜɨ ɝɨ ɢɡɤɚɪɚɯɦɟ ɢɡɡɚɞ
ɨɛɥɚɰɢɬɟɇɟɢɫɤɚɲɟɞɚɢɡɥɟ
ɡɟɞɨɤɚɬɨɧɟɦɭɢɡɩɹɯɦɟɞɜɟ
ɫɥɴɧɱɟɜɢɩɟɫɧɢ

ɄɜɚɪɬɚɥɧɢɹɬȼɚɫɤɨɄɪɴɩɤɚɬɚɢ
ɤɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɫɟɬɤɢɯɨɪɚɨɬɪɚɡɥɢɱ
ɧɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɥɸɛɢ
ɬɟɥɢ ɧɚ ɪɨɤ ɦɭɡɢɤɚɬɚ
ɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɋɢɥɢɫɬɪɚɊɭɫɟ
Ʉɭɛɪɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢ ɝɪɚɞɨɜɟ ɧɚ
ɫɬɪɚɧɚɬɚɩɨɫɪɟɳɧɚɯɚɸɥɫɤɨ
ɬɨɭɬɪɨɧɚɛɪɟɝɚɧɚɪȾɭɧɚɜ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɥɟɞ Äɞɴɠɞɨɜɧɢɹ´ ɨɩɢɬ ɨɬ
ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɬɨɡɢ ɩɴɬ
ɜɪɟɦɟɬɨ ɛɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɢ ɰɹɥɚ ɧɨɳ ɧɚ ɨɬɤɪɢɬɚɬɚ
ɫɰɟɧɚ ɟɞɢɧ ɫɪɟɞ ɞɪɭɝ ɪɟɞɭ
ɜɚɯɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹ ɨɫɟɦ ɪɨɤ
ɝɪɭɩɢ ɨɬ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ Ⱥɧɝɥɢɹ
± Äɇɟɩɭɤɢɫɬ´ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

Д

ÄɈɝɥɟɞɚɥɧɨ´ ɨɬ ɉɪɨɜɚɞɢɹ
$&,' ɨɬ Ʌɢɜɴɪɩɭɥ 3XUSOH
+D]H (ULGDQ 0RQROLWK ɩɥɸɫ
Ɍɨɧɢɑɟɦɛɴɪɚɐɟɰɨɨɬɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚ%DG6LWL
Ɋɨɤɢɛɢɪɚɛɢɪɚɢɪɨɤɢɥɢ
-XO\ 0RUQLQJ ɧɚ ɞɭɧɚɜɫɤɢɹ
ɛɪɹɝ±ɬɚɤɚɜɚɛɟɟɦɨɰɢɨɧɚɥ
ɧɚɬɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɧɚ ɩɪɟɠɢɜɹɜɚ
ɧɟɬɨ
ɈɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɨɬɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɟ ɛɹɯɚ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢ
ɜɴɜɜɫɢɱɤɨ±ɨɬɨɬɥɢɱɧɢɭɫɥɨ
ɜɢɹɡɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɬɟ ɝɨɥɹɦɚ
ɨɬɤɪɢɬɚɫɰɟɧɚɨɫɢɝɭɪɟɧɚɫɴɫ
ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɧɚÄ/DWRQD/LYH´ 
ɞɨɞɨɫɬɚɬɴɱɟɧɬɟɪɟɧɡɚɩɚɥɚɬ
ɤɢ ɢ ɬɚɧɰɢ ɧɚ ɩɪɚɡɧɭɜɚɳɢɬɟ

-XO\0RUQLQJɧɚɞɪɟɤɚɬɚ

ɋɬɪɚɯɨɬɧɢɡɜɭɰɢɨɬɤɢɬɚɪɚɬɚɧɚ
ɐɟɰɨɨɬɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

ɨɬɧɨɜɨɤɴɦȼɚɫɤɨ
 Ɉ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɩɨɦɟɧɚɯɦɟ
ɜ ɟɞɧɚ ɩɟɫɟɧ ɩɨ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟ
ɪɟɫɟɧ ɧɚɱɢɧ ɉɪɟɞɢ ɩɨɜɟɱɟ
ɨɬɝɨɞɢɧɢɡɚɩɢɫɚɯɦɟɟɞɧɚ
ɩɟɫɟɧ ɜ ɤɨɹɬɨ ɦɢ ɬɪɹɛɜɚɲɟ
ɪɢɦɚɡɚɆɢɱɢɝɚɧÄȼȾɭɩɧɢɰɚ
ɡɚɦɪɴɤɜɚɦ ɢ ɫɟ ɫɴɛɭɠɞɚɦ
ɜ«ɂɯɬɢɦɚɧ ɇɟ ɫɬɚɜɚ Ⱦɪɚ
ɝɨɦɚɧ«ɇɟɫɬɚɜɚɂɫɟɫɟɬɢɯ

ɡɚɌɭɬɪɚɤɚɧɂɩɨɧɟɠɟɧɟɛɹɯ
ɢɞɜɚɥɜɌɭɬɪɚɤɚɧɨɛɚɞɢɯɫɟ
ɜ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯ
ɫɢɫɚɦɤɨɧɰɟɪɬɨɡɜɭɱɢɯɦɟɝɨ
ɇɟɟɱɟɫɬɧɨɞɚɫɩɨɦɟɧɚɜɚɦɟ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɜɩɟɫɟɧɚɞɚɧɟɫɦɟ
ɢɞɜɚɥɢ
ɂɬɚɤɚɞɨɫɥɟɞɜɚɳɢɹ-XO\
0RUQLQJ

ȼɚɫɤɨɄɪɴɩɤɚɬɚɢɉɨɞɭɟɧɟɛɥɭɫɛɟɧɞ

ɤɪɚɣɪɟɤɚɬɚ
ȼɨɞɟɳ ɧɚ ɮɟɫɬɚ ɛɟ ȼɚɫɤɨ
Ʉɪɴɩɤɚɬɚ ɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɝɪɭɩɚ
ɉɨɞɭɟɧɟ ɛɥɭɫ ɛɟɧɞ ɫɜɢɪɢ
ɧɚɡɚɡɨɪɹɜɚɧɟɉɪɢɢɡɩɴɥɧɟ
ɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɬɚ ɬɹɯɧɚ
ɩɟɫɟɧɇɟɤɚɛɴɞɟɫɜɟɬɥɢɧɚ
ɫɥɴɧɰɟɬɨɫɟɩɨɤɚɡɚɢɩɨɜɢɲɢ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨɢɟɦɨɰɢɢɬɟɧɚ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ
Ɂɚ ɫɜɨɹ ɝɨɞɢɲɟɧ ɸɛɢ
ɥɟɣɤɨɣɬɨɝɪɭɩɚɬɚɳɟɨɬɛɟɥɟ
ɠɢɩɪɟɡɟɫɟɧɬɚɦɭɡɢɤɚɧɬɢɬɟ
ɨɬ ɉɨɞɭɟɧɟ ɛɥɭɫ ɛɟɧɞ ɳɟ

ɆɨɧɨɥɢɬɢɌɨɧɢɑɟɦɛɴɪɚ

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚȼɚɫɤɚɬɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɢɦɚɬ ɫɜɨɛɨɞɟɧ
ɞɭɯɩɨɡɞɪɚɜɹɜɚɦɝɨɡɚɬɨɜɚ
ɤɨɟɬɨɧɚɩɪɚɜɢɡɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ
ɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɢ ɫɢ ɩɨɠɟɥɚɜɚɦɟ
ɡɚ ɧɚɩɪɟɞ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢɦ ɩɚɤ
ɡɚɟɞɧɨ±ɤɚɡɚɞɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
Ɇɢɫɥɹɱɟɬɨɜɚɟɧɚɱɢɧɴɬɞɚ
ɩɨɜɞɢɝɧɟɦ ɞɭɯɚ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɜ
ɬɨɡɢɪɚɣɨɧɚ
 Ʉɨɝɚɬɨ ɱɭɟɲ ɞɭɦɢɱɤɚɬɚ
ÄɌɭɬɪɚɤɚɧ´ɤɚɤɜɚɟɩɴɪɜɚɬɚ
ɚɫɨɰɢɚɰɢɹ" ± ɨɛɪɴɳɚɦ ɫɟ ɇɟɩɭɤɢɫɬɫɚɜɴɪɯɴɬ

Успешен творчески сезон за Школата по изобразително изкуство и керамика в с. Зафирово
две статуетки и медал (I-во, III-то
място и поощрителна награда); НК
„Казанлъшка роза”-гр. Казанлък –
два медала (златен и бронзов); НК
„Здравей ваканция! Ваканция с
Кока Кола!”-гр.Благоевград - три
поощрителни награди; НК „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейско
бъдеще на България”-гр. Шумен –
II-ро място и поощрителна награда.
С най-много отличия, в шест
национални конкурса, е Георги
Галинов Тодоров, 11 г. Той има
спечелени 2 медала и 1 плакет
за спечелени първо място и пет
поощрителни награди. Наградите

му са четири за пластика и две за
рисунки.
По брой отличия го следват
7-годишната Галена Георгиева
Василева, която има в колекцията
си от награди - 2 медала и поощрителна награда, 9-годишният
Айкут Айхан Ниази с три отличия,
11-годишният Камен Веселинов
Великов с 2 медала , 8-годишният
Свилен Петков Иванов – с 1 медал
и 1 статуетка. С по едно отличие са
Габриела Миткова Георгиева, Емре
Ертан Нехат и Мирела Красимирова Йорданова.
Тази година за първи път участвахме в VI-то издание на НК

Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬɧɚɒɤɨɥɚɬɚɩɨɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨɢ
ɤɟɪɚɦɢɤɚɅɨɪɟɬɚɋɬɚɧɟɜɚɫɄɚɦɟɧȼɟɥɢɤɨɜɢȺɣɤɭɬɇɢɚɡɢ

Марияна ЛАЗАРОВА
края на творческия сезон,
Школата по изобразително
изкуство и керамика с
ръководител Лорета Станева при
НЧ „Христо Ботев – 1901 год.” с.
Зафирово, в която се обучават 20
ученици, регистрира извоювани
22 отличия от десет национални
конкурса.
В колекцията от отличия са пет
първи места, три втори места,
три трети места, една специална
награда, една комплексна награ-

В

да и осем поощрителни награди,
подплатени с десет медала, три
статуетки, един плакет, 22 грамоти
и много предметни награди.
Най-големи постижения са в
следните национални конкурси:
НК ”Олимпиадата в детските очи
– Сочи 2014 г.”-гр. Силистра –
три медала (златен, сребърен и
бронзов) и една поощрителна
награда; НК „Малките нашенци” гр. Казанлък – три медала
(златен, бронзов и поощрителна
награда); НК „Вълшебният свят
на Ангел Каралийчев”-гр.София –

ȾɟɰɚɬɚɨɬɒɤɨɥɚɬɚɫɧɚɝɪɚɞɢɬɟɨɬɤɨɧɤɭɪɫɚɄɪɚɫɨɬɚɬɚ
ɧɚɜɨɞɧɚɬɚɥɢɥɢɹɤɪɚɣɟɡɟɪɨɬɨɜɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰ

„Мадарският конник – символ на
историческото минало и европейско бъдеще на България” и спечелихме две отличия. Класиралите се
деца участваха в церемонията по
награждаването на победителите
в гр. Шумен.
След две годишно прекъсване,
участвахме и в Международния
конкурс „Заедно в XXI век” 2014 г.,
където отличие за своята рисунка
получи Селин Севдим Исмет, 9 г.
Във втора възрастова група I – IV
клас бяха отличени само две деца
и една от тях беше Селин Исмет 9
г. В своята рисунка тя пресъздаде
момент на обсадения Ленинград.
Статистиката сочи още, че за пет
години - от 2009 до 2014 г., участниците от Школата са извоювали
85 национални отличия: 14 - I-ви
места, 14 - II-ри места, 17 - III-ти
места, 35 поощрителни награди, 5
специални награди и 1 комплексна
награда, подплатени с 32 медала,
7 статуетки, 2 приза и 4 плакета.
Шенай Нурай Шабан се класира
на III-то място в „Заедно в XXI век”,
гр. София и Петър Петев Димов е
с поощрителна награда в „Децата
рисуват цветята, морето, света…”,
гр. Поморие.
В конкурса за рисунка „Красотата на водната лилия”, с. Малък
Преславец през годините имаме

следните постижения:
2009-2010 г. – I-ви места за Симона Гатева и Иво Иванов и II-ри
места за Шенай Шабан и Деница
Василева.
2010-2011 г. – I-во място за
Бетина Великова, II-ро място за
Симона Гатева и III-то място за
Георги Тодоров.
2011-2012 г. – I-ви места за
Георги Тодоров, Деница Василева
и Бетина Великова, II-ро място за
Симона Гатева и III-то място за
Свилен Иванов.
2012-2013 г. – I-ви места за Теодор Стефанов и Иво Иванов, II-ри
места за Георги Тодоров и Петър
Димов и III-ти места за Свилен
Иванов и Дениз Али.
2013-2014 г. – I-ви места за
Веселка Цонева, Преслав Михайлов и Петър Димов, II-ри места за
Селин Ниази, Даная Станиславова
и Ангел Куцаров, III-то място за
Айкут Ниази.
Ръководството на читалището
искрено благодари на ръководителката г-жа Лорета Станева
за постигнатите резултати през
годините, за нейния всеотдаен
труд и любов към децата, с които
сътворяват тези прекрасни творби
и пластики. На всички участници
в Школата благодарим и пожелаваме още много успехи занапред.

5

ОБЩЕСТВО

3 - 9.07.2014 г.

„Бъдете активни, за да бъде Дунав жив”
Калина ГРЪНЧАРОВА
исунки върху тениска
с текстилни бои, рисунки върху дунавски
миди, Фейс арт - един
празник за малки и големи
в Дунавския парк, организираха Община Тутракан,
Местната комисия за борба
с противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните и Историческия музей по повод
Международен ден на река
Дунав – 29 юни.
В него се включиха деца,
ученици и техните родители, а също и възпитаниците
от Социално-педагогическия интернат "Христо
Ботев" в село Варненци.
Празникът на голямата
река започна ден по-рано –
на 28 юни, с регатата Сандрово - Тутракан, в която
взеха участие ентусиасти
с 11 лодки.
Щафетата пое и втора регата по реката този път организирана от

басейна, обединяващ наймного страни по света. От
извора си в Германия до румънско-украинската делта,
реката изминава над 2845
км, свързвайки 81 милиона
души от Германия, Австрия,
Чехия, Словакия, Унгария,
Словения, Хърватия, Босна
и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България,
Молдова и Украйна.
Реките са източник на
живот, енергия, храна, вода,
транспорт, място за отдих. Дунавските влажни
зони регулират замърсяването и пречистват водите.

Р

Сдружението за развитие
на туризма - по маршрут
Тутракан-Малък ПреславецПопина.
Денят на река Дунав се
отбелязва всяка година на
29 юни. През 2014 г. събитието се отбелязва за
десета поредна година под
мотото „Бъдете активни,
за да бъде Дунав жив”.
Река Дунав е втората по
Река Дунав е от изклю- чително значение и за Бъл-

По нов екопроект работят в
детската градина в с. Калугерене
големина река в Европа. Тя
и притоците й са една от
най-важните речни системи в Европа. Дунавският
басейн е играл важна роля
в политическото, социалноикономическoто и културно
развитие на Централна и
Източна Европа. Басейнът на реката е с площ
817 000 км и включва 14
страни, което го прави

Реките са връзка между
страните и обединяват
различните езици, култури
и истории. Те са и от голямо значение за европейската дива природа. Басейнът
се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и
е местообитание за много
животински и растителни
видове.
празничен концерт стартираха дейностите по проект
„Да пазим нашия дом – Земята“, финансиран от Министерство на околната среда и водите
чрез Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда, който се реализира в
ЦДГ „Мир“ с. Калугерене, община
Главиница.
Гости на събитието бяха кметът
на община Главиница Хюсеин
Хамди, началникът на Управление
„Образование” Ведиха Юдаим,
директори на детски градини в
Главиница и с. Зафирово, родителите на децата и жители на селата
Калугерене, Ножарево и Падина.
Екипът на ЦДГ „Мир“ си е поставил за цел и активно работи за

на детското заведение. Насърчава
се участието на родителите във
възпитателно-образователния
процес в детската градина, чрез
съвместни прояви и създаване на
предпоставки за затвърдяване на
екологичната култура в семейната
среда.
„Нека не забравяме, нашата
планета се нуждае от нас, толкова,
колкото и ние от нейните природни
ресурси.“ – призоваха присъстващите директорът на детското
заведение Юлвие Тасин и децата.
Първи стъпки в тази посока са
разделното събиране на отпадъците, за да може те да се рециклират.
На тази тема бяха представени
интересни и поучителни факти.
Децата от групите във филиали-

повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните
тенденции в сферата на опазване
на околната среда във възпитателния и образователен процес.
Необходимостта от разделно събиране на отпадъци, възпитаването
на действено отношение към този
проблем, като елемент на личната
култура, както и разширяване на
представите на децата за промяната в растителния свят от засяване
на семената, до израстване на
растението са приоритет в работата на педагозите и персонала

те на детската градина в Калугерене и Ножарево представиха богата
музикално-танцова програма с
екологична насоченост. За старанието, за песните, танците и усмивките, ръководството на Община
Главиница подари по една торта
на групите. Децата получиха още
много подаръци от своите гости.
Проектът „Да пазим нашия дом
– Земята“ на ЦДГ „Мир“ е част от
Националната кампания „За чиста
околна среда-2014“ и е финансиран с 5 хил. лева.

С

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Община Тутракан организира Начална пресконференция
по проект за повишаване квалификацията на своите служители
Поводът за организираната пресконференция на 27 юни
2014 г. е реализирането на проект “Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в Община
Тутракан” финансиран по Договор №13-22-113 от 06.12.2013
г. за безъзмездна финансова помощ по оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г. (ОПАК) – Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет
2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”,
Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11
Основните дейности заложени за реализация в проекта са:
Дейност 1 – Сформиране на екипа и управление на
проекта.
Дейност 2 - Подготовка на тържна документация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители.
Дейност 3 - Дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност на проекта.
Дейност 4 - Обучения на целевата група за повишаване
квалификацията и компетентностите на служителите от
Общинска администрация Тутракан.
Общата цел на проекта е:
2. Установени нужди, области и теми за бъдещо развитие по конПовишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на кретни обучения на целевите групи.
3. Проведени обучения за повишаване капацитета и ефективността
Община Тутракан.
за взаимодействие – вътрешно и между дирекциите и отделите в
Специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати чрез изпъл- администрацията – представители на целевата група.
4. Обучен персонал, който ще отговаря на специфичните потребнонение на дейностите, са:
1. Осигуряване на специализирано обучение на служителите, съо- сти на населението от административна компетентност.
5. Проведени обучения за повишаване на личната ефективност
бразно с необходимостта от развитие на специфични компетенции;
2. Обучение на служителите, съответстващо на общите цели на между общинските служители.
6. Осигуряване на информация и публичност за популяризиране на
управление на администрацията;
3. Повишаване на мотивацията за развитие на служителите от проекта, на неговите цели и резултати от него и оповестяване приноса
на ЕСФ и РБ за постигане на целите по проекта.
Община Тутракан;
7. Спазване на законодателството и правилата на ОПАК по отно4. Укрепване на административния капацитет на служителите в
общината чрез обучение, осигуряващо повишаване на професионал- шение изпълнението на дейностите и разходването на средствата по
ните компетенции и възможностите за професионално развитие на бюджета на проекта, чрез осигурено ефективно изпълнение.
служителите в администрацията;
Общата стойност на проекта е 89 530,00 лева, с продължителност
9 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
Очаквани резултати:
1. Проведени специализирани обучения на служители от общин- програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейската администрация, поред установените нужди и предпочитания. ския съюз чрез Европейския социален фонд.
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„КОМПАСЪТ НА ЖИВОТА” - ориентир за учениците от
СОУ „Христо Ботев” - Тутракан
риключи изпълнението
на дейностите по проекта
„Компасът на живота” –
реализиран от училищното настоятелство към СОУ „Христо Ботев”
в град Тутракан и финансиран от
фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма
„Знания за успех”, с финансовата
подкрепа на SAP LABS България.
Екипът по проекта си постави
за основна цел изграждането на
умения за планиране на бъдещето
и подпомагане на младите хора
по-бързо и по-лесно да се адаптират към променящия се свят.
Глобализацията и новата икономика, ориентирана към познания,
довеждат до бързи промени в
пазара на труда. В тези условия
училището трябва да осигури кадри с необходимите умения, за да
може те да се справят с промените.
Проектът „Компасът на живота”
допринесе за осъществяването на
този процес, както с възможността за надграждане на знанията
и придобиване на нови умения,
така и посредством насърчаване
на качеството на образованието и
адаптиране към новите изисквания
на пазара на труда с помощта на
сътрудничество и обмен на добри
практики.

П

Какви са резултатите от
реализирания проект
Пряко ангажирани бяха 64 ученици от десетите до дванадесетите
класове със събиране на информация, изработване и публикуване
на сайт за кандидатстване на
работа. Изградени са знания и се
формираха умения за изготвяне
на портфолио. Повиши се тяхната
информираност за документите
и уменията при кандидатстване
за работа.
В сформираните 2 клуба за
дебати са обучени 30 участници.
Проведени са два тренинга и едно
практическо занятие. Реализира
се публичен дебат с участие на
родители и ученици. Изградени са
умения за отстояване на позиция,
аргументиране в спор, възможност
да се анализира наблюдаван дебат.
Ангажирани бяха представители
на Бюро по труда и представители
на местен бизнес с проблема за
реализация след завършване на
професионално образование.
Информирани са учениците за
текущите мерки за осигуряване

на младежка заетост. Запознати
са представителите на бизнеса за
професионалните възможности
на възпитаниците на СОУ «Христо
Ботев» в град Тутракан. Изгради
се мотивация за успешен старт в
кариерата.
Реализира се обмен на добри
практики между сходни училища:
СОУ «Христо Ботев» в град Тутракан и ПГ по икономика в град
Шумен. Учениците осъзнават предимството и възможностите, които
предлага професионалното образование за реализация в живота.
Проведе се среща на настоящи
ученици и бивши възпитаници на
училището с реализирана успешна
кариера. Идеята за тази дейност
бе да се разкрие важността на
професионалното образование и
стремежа към израстване и надграждане на усвоеното в училище.
Осъзнаването на предимството
и възможностите, които предлага
професионалното образование за
реализация в живота бе в основата
на изготвените от ученици от горен
курс на обучение, презентации на
тема „Аз избрах професионалното
образование, защото…”. От тях
осмокласниците се запознаха с
качеството на образованието на
изучаваните в СОУ „Христо Ботев”
професии «Програмист», «Сътрудник в малък и среден бизнес»
и «Сътрудник в бизнес услуги» .
Подобряват се условията за
работа в училищната библиотека
и качеството на обслужване на
учениците чрез достъп до интернет
и по-голям библиотечен фонд.
Изградена е интернет връзка. Закупени са два лаптопа, ламинатор,
мултифункционално устройство /
лазарен принтер, скенер, копир/,
масички и столове.
Цената на специализираната
литература прави ограничен достъпа до нея. Екип преподаватели
по дисциплините, изучавани в
паралелките с професии «Програмист» и «Сътрудник в малък и
среден бизнес», съставиха списък
със заглавия в рамките на определения бюджет, които ще помогнат
за повишаване качеството на
обучение на възпитаниците на
училището. Освен със специализираната литература, библиотеката
в СОУ „Христо Ботев» се обогати
с енциклопедии, речници и книги,
необходими за подготовката на
учениците за държавните зре-

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 49/26.06.2014 год.

Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124 а, ал.1 и чл.110, ал.1,
т.5 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП / за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии, за външно ел. захранване и външно
водопроводно захранване на имот с идентификатор 73496.19.270 от
КККР гр.Тутракан, собственост на „ГОЛД КРОУН” ЕООД, гр.Тутракан,
представлявано от Мариан Ангелов Ганев.
Външното кабелно захранване е с начало в точка №1(СБС №44),
която е разположена в ПИ №73496.20.8 и завършва в точка №4 (КШ) в
ПИ №73496.19.270. Общата дължина на проектното трасе е 277,19 м.
Външното водопроводно захранване е с начало в точка №1(съществ.АЦ Ф 80 мм.), която е разположена в ПИ №73496.19.253 и
завършва в точка №4 (ВШ) в ПИ №73496.19.270. Общата дължина
на проектното трасе е 183,01 м
Приложено е Решение № КЗЗ-12/18.06.2014 год. на Министерството на земеделието и храните, Комисия за земеделските земи.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул. ”Трансмариска” №31,
стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Заинтересуваните лица могат в едномесечен срок
от обявлението да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план до общинска
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

лостни изпити по български език
и литература.
Училищната библиотека е съвременен информационно-образователен център. Чрез осигурената
нова техника и изградената интернет връзка се улеснява търсенето на информация, свързана
с образователно-възпитателния
процес. Закупената специализирана литература не само обогатява
фонда на училищната библиотека,
а подпомага и ще подпомага, както настоящите, така и бъдещите
ученици на СОУ „Христо Ботев”,
които са от уязвими групи. Това
е възможност за намаляване процента на отпадналите от училище.
В екип, за реализиране на дейностите от «Компасът на живота»,
с удоволствие работиха родители,
членове на училищното настоятелство, преподаватели. Признателни
сме на ръководството на училището, на представителите на Бюрото
по труда и местния бизнес, на
успешно реализиралите се възпитаници от СОУ „Христо Ботев”,
участвали в една от дейностите
, както и на всички родители,
включили се в осъществяването
на дейностите по проекта.
Благодарим от сърце на Фондация “Работилница за граждан-

ски инициативи” за осигурените
средства и предоставената ни
възможност СОУ „Христо Ботев”
в град Тутракан да се обогати с
нова техника, ново мебелиране и
нов библиотечен фонд.

За сведение
на читателите:

ФРГИ е организация, регистрирана в обществена полза в
Централния регистър към Министерство на правосъдието под
номер 003/16.11.2001.
Мисията на ФРГИ е да насърчава
различни общности да поемат отговорност и да работят активно за
социално развитие, като използват
пълноценно местни ресурси.
Всички финансирания, отпуснати от ФРГИ, се допълват от набрани средства от местните общности
и по този начин се прекъсва кръгът
на зависимост от чуждестранна
финансова помощ и стимулира
процеса на изграждане на местна
филантропия.
В процеса на отпускане на финансирането ФРГИ винаги има отговорно отношение към влаганите
средства, като съблюдава наличието на прозрачност и отчетност.
Екип на проект
„Компасът на живота”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 53/27.06.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 26.06.2014год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Проект за навес за инвентар”
Местонахождение: имот 028056 в м.”Юрта”, землище с.Старо село,
общ.Тутракан, обл.Силистра
Визата е издадена на: Георги Димитров Змеев
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 52/27.06.2014 год.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 50/26.06.2014 год.

Във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124 а, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.3 от
ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ в
обхват на имот № 73496. 19.270 по КК и КР на гр.Тутракан - имот
извън границите на урбанизираната територия, собстве-ност на
„ГОЛД КРОУН” ЕООД, гр.Тутракан, представлявано от Мариан Ангелов Ганев. С него е осигурена устройствена основа за застрояване на
имота след промяна предназначението му за неземеделски нужди –
за Производствени и складови дейности, свързани с производството,
съхраняване и преработка на селскостопанска продукция.
Допустимото застрояване е посочено с ограничителни линии на
застрояване, разположени на по 3,00 м. от всички граници на имота,
с изключение на част от западната граница, където линията е съобразена със сервитута на ел. провода, достигащ почти до средата
на тази граница.
Показателите за застрояване са посочени в матрица и таблица
към графичната част на проекта. Достъпът е осигурен от полски
път от северната страна на имота и от благоустроен път от южната
страна на имота.
Приложено е Решение № К-3/17 юни 2014 год. на Министерството
на земеделието и храните на Областна Дирекция ”Земеделие” –
Силистра.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31,
стая №13, ет.II.
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/

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 26.06.2014 год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Проект за навес и басейн”
Местонахождение: поземлен имот /ПИ/ №113, УПИ ХIХ-113 в кв.13
от Кадастрален и Регулационен план на с. Нова Черна, общ.Тутракан,
одобрени със Заповед №44/25.02.1991 год. на ОбНС – Тутракан
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Кирил и Методий” №1
Визата е издадена на: Фанка Йоргова Кулишева
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 51/27.06.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 19.06.2014год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Проект за гараж”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.2301
от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД18-6/2008 год. на ИД на АГКК гр.София, в кв.88 по План за улична
регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год.
на Общински съвет-гр.Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Радецки” №48
Визата е издадена на: Красимир Иванов Спиридонов
и Ганка Дончева Спиридонова
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Малки обяви
Търся - Тричленно семейство търси спешно кварти-

ȼɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɚɫɢɫɬɟɧɬɩɢɬɚɫɬɭɞɟɧɬɤɚ
ɄɚɤɜɨɨɡɧɚɱɚɜɚɛɭɤɜɚɬɚȾɧɚɛɥɭɡɤɚɬɚɜɢ"Ɇɨɠɟɛɢɬɨɜɚ ра в горната част на Тутракан. За контакти: Пеньо
ɟɩɴɪɜɚɬɚɛɭɤɜɚɧɚɜɚɲɟɬɨɢɦɟ"ȾɢɚɧɚȾɟɧɢɰɚȾɢɦɚɧɚ" Маринов, Нова Черна, тел. 0878 590 602
ɇɟȾɨɡɧɚɱɚɜɚɞɟɜɫɬɜɟɧɚɨɛɚɱɟɬɪɹɛɜɚɞɚɜɢɤɚɠɚɬɨɜɚ ПРОДАВА СЕ на атрактивна цена вторият етаж
ɟɟɞɧɚɦɧɨɝɨɫɬɚɪɚɛɥɭɡɤɚ
от къщата на ул. "В.Търново" №17а в Тутракан.
Проверете на тел.: 0866 6 5746
Ɉɬɢɲɴɥɩɨɩɴɬɩɪɢɤɦɟɬɚɢɦɭɫɟɨɩɥɚɤɚɥ
ɇɹɤɨɣɦɢɟɨɬɤɪɚɞɧɚɥɤɨɥɟɥɨɬɨɄɚɤɜɨɞɚɩɪɚɜɹ"
ПРОДАВАМ запазен разтегателен диван. Цена - 100 лв.
Ʉɦɟɬɴɬɝɨɩɨɫɴɜɟɬɜɚɥȼɧɟɞɟɥɹɢɡɜɴɪɬɢɩɪɨɩɨɜɟɞɬɚɤɴɦ За справки: GSM 0895 425 453
ɞɟɫɟɬɬɟ ɛɨɠɢ ɡɚɩɨɜɟɞɢ Ʉɨɝɚɬɨ ɫɬɢɝɧɟɲ ɨɫɦɚɬɚ Äɇɟ ɤɪɚɞɢ³
ɫɟɫɩɪɢɡɚɦɚɥɤɨɢɫɟɨɝɥɟɞɚɣɄɨɣɬɨɫɢɧɚɜɟɞɟɝɥɚɜɚɬɚɬɨɣ Продавам строителен фургон, напълно подвижен, с напомɝɨɟɨɬɤɪɚɞɧɚɥȼɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤɤɦɟɬɴɬɜɢɠɞɚɩɨɩɚɞɚɫɢɤɚɪɚ пени гуми и теглич, с два прозореца от двете страни, в
добро техническо състояние и дупка за комин. Фургонът е
ɤɨɥɟɥɨɬɨȿɩɨɩɟɤɨɣɝɨɛɟɲɟɨɬɤɪɚɞɧɚɥ"
ɇɟɛɟȺɡɤɚɬɨɫɬɢɝɧɚɯɞɨɫɟɞɦɚɬɚÄɇɟɩɨɠɟɥɚɜɚɣɠɟɧɚɬɚ изолиран добре, стените са с ламперия, без течове, намира
се в гр. Тутракан. Цена 1200 лв. Тел.: 0889 285 058
ɧɚɛɥɢɠɧɢɹ³ɢɫɟɫɟɬɢɯɤɴɞɟɫɴɦɝɨɡɚɛɪɚɜɢɥ«
Ɍɚɬɟɡɚɳɨɛɚɛɚɩɪɢɛɹɝɜɚɧɚɡɢɝɡɚɝɩɨɞɜɨɪɚ"
ɋɢɧɟɦɥɴɤɧɢɢɦɢɩɨɞɚɣɤɭɬɢɹɬɚɫɴɫɫɴɱɦɢ
ɀɟɧɚɤɴɦɦɴɠɚɫɢ
ɋɤɴɩɢɬɢɞɟɥɢɲɞɟɰɚɬɚɢɟɞɧɨɬɨɝɨɨɛɢɱɚɲɩɨɜɟɱɟ
ȺɛɫɭɪɞɄɨɟ"Ƚɨɲɤɨɢɥɢɞɟɛɟɥɨɬɨ"
Ɍɪɢɦɚɤɪɚɞɰɢɬɪɴɝɜɚɬɞɚɨɛɢɪɚɬɜɤɴɫɧɚɞɨɛɚɧɹɤɚɤɜɚɤɴɳɚ
ȼɥɢɡɚɩɴɪɜɢɹɚɞɪɭɝɢɬɟɝɨɱɚɤɚɬɋɥɟɞɦɚɥɤɨɫɟɱɭɜɚ³Ɍɍɉ´
ɢɤɪɚɞɟɰɚɢɡɥɢɡɚɫɟɞɧɨɩɨɫɢɧɟɧɨɨɤɨȼɥɢɡɚɜɬɨɪɢɹɬɩɚɤ
³Ɍɍɉ´ɢɬɨɣɢɡɥɢɡɚɫɩɨɫɢɧɟɧɨɨɤɨȼɥɢɡɚɬɪɟɬɢɹɬɢɫɟɱɭɜɚ
³Ɍɍɉ´´Ɍɍɉ´ɢɨɧɡɢɢɡɥɢɡɚɫɩɨɫɢɧɟɧɢɢɞɜɟɬɟɨɱɢ
Ⱦɪɭɝɢɬɟɦɭɫɟɫɦɟɹɬ
ɏɚɯɚɯɚɛɚɥɴɤɬɢɢɧɚɞɜɟɬɟɦɨɬɢɤɢɥɢɫɬɴɩɢɛɟ
ȿɞɢɧɤɥɢɟɧɬɪɚɡɝɥɟɠɞɚɜɦɚɝɚɡɢɧɚɫɬɨɤɚȼɴɪɬɢɹɜɪɴɰɟɬɟ
ɨɝɥɟɠɞɚɨɬɬɭɤɨɬɬɚɦɢɜɢɤɚɧɚɩɪɨɞɚɜɚɱɚ
ɂɡɜɢɧɟɬɟɧɚɞɩɢɫɚ0DGHLQ9HOLNREULWDQLDɧɟɳɨɦɟɫɦɭ
ɳɚɜɚ
Ɂɚɛɥɭɞɢɥɫɟɟɞɢɧɧɟɝɴɪɜɩɭɫɬɢɧɹɬɚȼɴɪɜɹɥɜɴɪɜɹɥɢɢɡ
ɜɟɞɧɴɠɧɚɦɟɪɢɥɟɞɧɚɛɭɬɢɥɤɚɈɬɜɨɪɢɥɹɚɨɬɜɴɬɪɟɢɡɥɹɡɴɥ
ɟɞɢɧɞɭɯɤɨɣɬɨɤɚɡɚɥɱɟɳɟɦɭɢɡɩɴɥɧɢɬɪɢɠɟɥɚɧɢɹɡɚɞɟɬɨ
ɝɨɟɨɫɜɨɛɨɞɢɥɉɨɦɢɫɥɢɥɧɟɝɴɪɴɬɢɤɚɡɚɥ
ɉɴɪɜɨɢɫɤɚɦɞɚɢɦɚɦɧɨɝɨɜɨɞɚɜɬɨɪɨɞɚɫɴɦɛɹɥɢ
ɬɪɟɬɨɜɫɢɱɤɢɠɟɧɢɤɚɬɨɦɟɜɢɞɹɬɞɚɫɟɫɴɛɥɢɱɚɬ
ɉɨɦɢɫɥɢɥɦɚɥɤɨɞɭɯɴɬɢɝɨɩɪɟɜɴɪɧɚɥɜɬɨɚɥɟɬɧɚɱɢɧɢɹ

"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

3 - 9.07.2014 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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В Национален турнир по спортни танци „Изгряващи звезди”, Варна 2014:

Танцово училище-Тутракан показа класа
Калина ГРЪНЧАРОВА
лестящ успех постигнаха децата от Танцово училище – Тутракан при участието си
в Националния турнир по
спортни танци „Изгряващи

Б

звезди”, който се проведе
през м. юни в гр. Варна.
Първо място и Купата
на Варна в раздел Формации и още - победители
до 9-годишна възраст са
танцовата двойка Димитър

Методиев и Ива Русева, а
при 11-годишните първа е
двойката Александър Иванов и Аврора Дамянова.
Танцово училище – Тутракан е формация към Общински център за извъну-

чилищни дейности и негови
ръководители са Тотка и
Лазар Лазарови. Целта на
треньорите е да направят
своите възпитаници победители, като в същото време им предадат страстта
си към танца и красотата
на това изключително и
зрелищно изкуство. А и те
от собствен опит знаят,
че победите идват само

за най-упоритите и отдадените.
„Конкуренцията в този
турнир беше огромна, споделиха двамата ръководители. Журито трябваше
да избира най-добрите сред
силни танцьори от Русе,
Шумен, Варна, Силистра,
Каварна, Сливен, Бургас,
Поморие, Несебър, София,
Пловдив, включително има-

ше участници и от Турция.
Изключително сме доволни
от представянето на нашите момичета и момчета.
Всеки състезател се завърна с медал, а участниците
в различни категории и с по
три. Много сме благодарни
и за подкрепата, която ни
оказаха от Община Тутракан.”

Тутракански гласове печелят
„Приятели на България”
алките вокални майстори,
възпитаници на музикалния педагог Доротея
Бальовска, са отново победители
в международен конкурс – този
по изкуствата - „Приятели на България”. Неговото 15-то издание се
проведе от 25 до 29 юни в Театървариете в КК „Албена”. Тази година
участниците в категория „Вокал”
- индивидуални изпълнители,
дуети, триа, вокални групи и
формации са над 650.
Организатори на музикалния конкурс са Синдикатите
на българските учители,
МФП „Приятели на България” и Министерството на
образованието.
При индивидуалните изпълнители в 1-ва възрастова
група - до 6 г. на първо място
са Пламена Пламенова и
Йоанна Димитрова.
Във 2-ра възрастова група - до 14 г. – Петя Костова също завоюва първото
място.
При Вокалните групи, в
1-ва възрастова група – до

М

6 г. – първо място завоюва ДВГ
„Усмивчица”.
ДВГ „Слънчева усмивка ” е на
първо място във 2-ра възрастова
група – до 14 г.
В компетентното конкурсно
жури са включени известни имена – то се председателства от
композитора Григорий Гладков,
заслужил артист на Русия, член на
журито на детската Евровизия и в

състава му са още Наталия Исаева
– завеждащ хоров отдел на Детска
музикална школа „А.К.Глазунов”,
диригент на хор „Росинка”- гр.
Москва, Русия; Фани Медникарова
– диригент на Детски хор, гр. Добрич; композиторът Хайгашод Агасян – член на журито на Евровизия
и Детска Евровизия и Валентина
Георгиева – изкуствовед, кандидат
на науките.
“ТГ”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 юли – Маргарита ВЛАДЕВА, Директор на ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий”, с. Нова Черна, община Тутракан
3 юли – Любка АНГЕЛОВА, Бюфетчик, Община Тутракан
4 юли – Стефка КАПИНЧЕВА, Библиотекар, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
5 юли – Наталия ИВАНОВА, Библиотекар, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
5 юли – Гюлзар КОВАЧЕВА, Счетоводител, „Славянка”

АД, гр. Тутракан
6 юли – Христина ДИМИТРОВА, гр. Тутракан
7 юли – Димитър АСЕНОВ, Кмет на с. Богданци, община
Главиница
8 юли – Данка МИЛЧЕВА, Общински съветник от БСП,
ОбС-Главиница
8 юли – Мурадие РЕДЖЕБ, Кмет на с. Суходол, община
Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
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