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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 28

Година LII

17 - 23 юли 2014 г.

Цена 0.60 лв.

В сайта www.bgchudesa.com

Гласувайте за Крепостта
„Трансмариска” - едно
от Чудесата на България!
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Кои са Чудесата на България за 2014 г., с които
се гордеем най-много и
искаме да видим включени
в международни, национални
и регионални туристически
маршрути?
Кои са културно-историческите атракции и археологическите находки, които
могат да привличат туристи в България и държавата
трябва приоритетно да
развива?
Това ще кажем всички
ние, българите, с референдума за „Чудесата на
България” – категорични
са организаторите на кампанията – в. „Стандарт”,
на стр. 2

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ
ОЩЕ:

Пречиствателната станция в
Тутракан – през
следващия
програмен период,
евентуално...
ɧɚɫɬɪ

Н.В.Пр. Русенският
митрополит Наум се
срещна с ръководствата на общините
Тутракан и Главиница

Днес - 17 юли, в Тутракан:
Първи Международен фолклорен фестивал

„Дунав пее и танцува”
18:30 часа - Дефиле на участниците
в парк "Христо Ботев"
19:00 часа - Дефиле на участниците по
централната улица «Трансмариска» (от Старата
автогара до Крайдунавския парк)
20:00 часа - Откриване на фестивала и концерт
Място: Амфитеатралната сцена
в Крайдунавския парк

„О Г Н Е Н И Я Т Д У Н А В”

ɧɚɫɬɪ

В "Социални"
приемат молби
за енергийна
помощ и
еднократна за
първолаци
ɧɚɫɬɪ

Програма
21 юли 2014 г. (понеделник) – Пленер-живопис
„Реката”с участието на изявени български художници
23 юли 2014 г. (сряда)– 20:00 часа, Амфитеатрална сцена, Крайдунавски парк
„Огнени песни и танци край Дунава” – фолклорен
празник
Ансамбъл „Българе” и Албена Вескова
24 юли 2014 г. (четвъртък) – 20:00 часа, Открита сцена, Крайдунавски парк
„Звезден прах над Дунав” – музикален спектакъл
гост-изпълнители - Румънеца и Енчев
25 юли 2014 г. (петък) – 20:00 часа, Открита
сцена, Крайдунавски парк
„ГРАФИНЯ МАРИЦА” - оперета от Имре Калман
Режисьор-постановчик – Марио Николов
26 юли 2014 г. (събота) – от 9.00 до 16.00 часа в
Исторически музей и Етнографски музей:
1. Изложба „Гигантски риби по Дунава”
2. Изненадайте вашите близки с „Виж каква риба
улових!"
3. Демонстрация „Плетене на рибарска мрежа”
4. Ретрофото
5. Прожекция за най-малките от 17:00 до 18:00 ч.
6. Рисуване върху лист от различни видове
дървета
7. Фейс арт в музея
8. Седянка в музея
17.00 часа, Зала – Обреден дом, Откриване на
изложба-живопис „Реката”
18.00 часа, Кейовата стена, Крайдунавски парк

С участието на:

ТФ „Дунавска младост”, фолклорни групи от
Мексико и Чехия, Кукерска група от с. Варненци

Гост и водещ – Димитър Рачков
Състезания:
- Рисунка на асфалт
- Символично преплуване на река Дунав
- Гребане с рибарски лодки
- Улов на риба
- Атрактивно състезание по греда над вода
Конкурси:
- Най-вкусно приготвена рибена чорба
- Най-добро рибно барбекю
Рок концерт на група БТР, с участието на
Непукист, Александър Филчев-Санеца,
Divinitas Fire group

Заповядайте!
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НОВИНИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
КОСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Областният управител на Силистра Насуф Насуф
свиква на заседание Обществения консултативен
съвет към институцията "Областен управител на
област Силистра", което ще се проведе на 17.07.2014
г. (четвъртък), от 10:00 часа в заседателната зала
на областната администрация. Темата за дискутиране е „Обществено обсъждане на възможността за
изграждане на мост на река Дунав между градовете
Силистра и Кълъраш“. Темата е актуална предвид
участието на регионалните и на местните власти на
Силистра и Кълъраш в два поредни форума – работни
срещи, проведени тази година в румънския град Турну
Мъгуреле през м. юни и в град Русе през м. юли.
Със заповед на областния управител от 4 септември
2013 г. бе създаден Обществен консултативен съвет,
в който членуват 30 души, представители на различни
социални сфери.
ФОРУМ ЗА РЕГИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ
И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Вчера в Русе се проведе среща на ректора на РУ „Ангел Кънчев“ проф. дтн. Христо Белоев с областните
управители на 4 от областите в Северен централен
район – Русе, Силистра, Разград и Търговище. Поводът е създаването на Форум за регионално съгласие
и сътрудничество. В срещата участваха областният
управител на Силистра Насуф Насуф, заедно със своите колеги от четирите града, както и академичното
ръководство на Университета. Подписан е Меморандум
за разбирателство, за който има „протокол за намерение“ от м. ноември 2013 г., скрепен с подписите на
представителите на държавната власт в четирите
областни града. В меморандума се определя неговият
предмет, приоритетите на всяка от страните, срокът
за действие и заключителните разпоредби.
ЕЛКА ГОРАНОВА Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ЧИТАЛИЩЕТО В ТУТРАКАН
На проведеното на 10 юли т.г. извънредно общо
изборно събрание на членовете на НЧ „Н.Й.Вапцаров”,
съгласно предварително обявения дневен ред, бе попълнен съставът на Читалищното настоятелство и
избран нов председател. Това е адвокат Елка Горанова.
Причината за свикването му е подадената по-рано
оставка на досегашния председател Галина Димитрова
по здравословни причини, която беше освободена и
като член на управителния орган, и от ръководната
длъжност.
„Ще работя Читалището да добрува и занапред” –
каза в края на събранието Горанова като благодари
на членовете за направения избор.
Предстои решенията на Общото събрание да бъдат
вписани в съда.
ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ
На 20/21 юли ще се извърши следващото пръскане
срещу комарите в Тутракан, съобщиха от общинската администрация. Условието е да не вали, тъй като
дъждът проваля ефекта от пръскането.
В СИЛА СА ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ЗАКОНА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Няма хаос по пунктовете за изкупуване на метални
отпадъци в района, показа проверка. Там вече не приемат цветни метали, старо желязо и електроуреди от
граждани, а само от фирми, които имат документ за
произход на отпадъците. Причината - влезлите в сила
ограничения в Закона за управление на отпадъците,
в които само компании могат да предават за скрап
цветни и черни метали. След протестите на бранша
през седмицата на българо-турската граница срещу
ограниченията, се очаква законът да бъде отново
променен.
ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ
За пръв път в Тутракан по време на Дунавската седмица от 21 до 26 юли ще се проведе Ваканция в музея.
„Мили деца, на всички вас, които ви е омръзнало да
стоите пред компютрите и телевизорите, предлагаме
ви, учейки се да се забавляваме заедно” – обръщат се
към желаещите от музея. Всеки ден от Дунавската
седмица, от 10:00 до 12:00 часа музейните работници ще организират занятия в музея. Програмата ще
включва теоретични и практични занимания.
Още информация - на стр. 8
КРИМИНАЛЕ
23-годишният Б.А. е заловен с наркотици. На 9 юли
в Старо село при полицейска проверка у него били
намерени около 0.5 грама канабис, идентифициран с
полеви наркотест. Срещу лицето е образувано досъдебно производство.
Проверка за 8 куб. м дърва за огрев с неясен произход извършва полицията. Те били открити в товарен
автомобил на 10 юли около 09.30 часа по пътя между
селата Зарица и Звенимир. Водачът на камиона не
притежавал редовни писмени позволителни за товара
си. Образувано е досъдебно производство.
През периода 02–15.07.2014 г., от нефункционираща
мандра в с. Листец, неизвестен извършител е отнел
хладилни агрегати, тръби от неръждавейка, кранове
от неръждавейка, агрегат за доене и луминисцентни
осветителни тела. По случая е образувано досъдебно
производство.
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Гласувайте за Крепостта
„Трансмариска” - едно
от Чудесата на България!
от стр. 1
които имат опита от проведените вече четири поредни издания.
Вотът тази година е в
две категории – „Археологически открития” - направени от 2000 г. досега
и „Културно-историческа
атракция”. Вторият раздел
е специално за десетките
крепости, светилища и
обекти, които възстановяват блясъка си от
древността по различни
програми.
Именно във втория раздел
„Атракции” тази година
в кампанията участва и
Тутракан с Крепостта
„Трансмариска”.
В сайта www.bgchudesa.
com са представени всички
постъпили предложения - 85
атракции и 33 открития.
Според регламента референдумът за „Чудесата на
България” ще протече на
три етапа:

1. До 30 септември 2014
г. избираме топ 20 във всяка категория.
2. До 31 октомври 2014 г.
избираме топ 10 във всяка
категория.
3. До края на ноември
гласуваме за финалистите
в двете категории. Те ще
бъдат обявени на специална
церемония.
В първия етап на вота
всеки българин може да
избере 20 обекта във всяка категория и да гласува
само веднъж от един имейл.
Няма въведено ограничение
за IP-адрес.
„За четири години кампанията “Чудесата на България” докосна сърцето на
всеки българин. Целта е
съхраняване и популяризиране на миналото на древния
ни народ и изработването
в партньорство с научните среди и експертите на
държавните институции на
нови маршрути за култур-

но-исторически туризъм.
Големите успехи на кампанията са:
ÊËÀ½ËÕÔ»ÈÀÍÉÛ È»Û ÅÎÆтурно-историческото наследство в стратегически
държавен приоритет
Ë»ÂË»¼ÉÍ½»ÈÀÍÉÛÈ»ÛÅÉÈкретни нови маршрути
за културно-исторически
туризъм
ÌÕÂ¿»½»ÈÀÍÉÛ È»Û ÍÎËÃÌтически пакети „Чудесата
на България
ÃÂ¿»½»ÈÀÛÈ»ÛÌÊÀÑÃ»ÆÃÂÃрана литература за популяризиране на българското
културно-историческо наследство, както и на туристически справочници и
пътеводители за привличане на чужденци в България
Кампанията мотивира
българския бизнес към създаването на ефективни
проекти за значителен
ръст на туристическата индустрия. Продукти
с клеймото “Чудесата на

България” се предлагат
вече на всички международни туристически борси.” –
информират още организаторите от в. „Стандарт”.
И така – сайтът е www.
bgchudesa.com. Избирате
„Гласувате за „Атракции”
– ще се отворят снимки
на всички участващи обекти. Намерете Крепостта
„Трансмариска”, Тутракан,
Силистра – снимката е
почти в края. Отметнете
в определеното квадратче, след това по-надолу
на страницата въведете
своя e-mail и гласувайте.
Проверете пощенската си
кутия и потвърдете вота
си чрез имейла, който сте
получили. Ако пощата ви
е в G-Mail или Abv, проверете и в Спам папката.
Гласувайте за Тутракан!
Да направим крепостта
„Трансмариска” едно от
чудесата на България!

В „Социални” приемат молби за енергийна
помощ и еднократна за първолаци
Подновени са трудовите договори на асистенти на хора с увреждания
Калина ГРЪНЧАРОВА
113 молби за отпускане
на енергийни помощи на
лица от община Тутракан и
48 от община Главиница са
подадени от 1 юли досега
в Дирекция „Социално подпомагане” - Тутракан, информира нейният директор
Шенол Молла. Документите
се приемат до края на октомври.
Целевата помощ се отпуска за зимния период – от
1 ноември 2014 до 31 март
2015 г. И тази година енергийните помощи ще бъдат
изплатени на два транша
– до 31 декември и до 31
януари. Точната сума все
още не е определена, но
тя ще покрива разхода на
350 киловатчаса електроенергия.
Право на този тип подпомагане имат хората, чиито
доходи за последните 6
месеца са под определения
диференциран минимален
доход.
До 30 септември в офисите на социалните служби ɒɟɧɨɥɆɈɅɅȺ
се приемат молби-деклараВ тутраканската дирек- само на лица от община
ции за отпускане на еднократна целева помощ за ция досега са постъпили Тутракан. Все още не са
10 молби-декларации и то постъпили такива от обпървокласници.

“Енергоремонт” Русе ЕАД,
търси
Шлосери, монтажници, ел.заварчици и
оксиженисти - отлични условия и
добро заплащане, осигурен транспорт.
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 082/814311

щина Главиница, уточни
директорът.
Основните документи,
които семействата трябва
да приложат към декларацията, са удостоверение от
съответното училище, че
детето е записано в първи
клас и служебна бележка за
доходите на семейството
за 12 месеца назад.
Тази година семействата
ще получат по 250 лв. за
първокласник. Условието е
доходът на член от семейството да бъде до 350 лв.
Продължава работата по
програма „Асистенти за
хора с увреждания” в общините Тутракан и Главиница,
съобщи още Шенол Молла.
25 лица от двете общини
са назначени отново на
трудови договори като
асистенти от началото
на м.юли. Продължителността на договорите е шест
месеца.
„По всяка вероятност
недостатъчните средства
по програмата са причина
за този срок на договорите” - поясни той. Същите
лица са били назначени и
през първото полугодие на
2014-та.

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!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан:

Пречиствателната станция в Тутракан –
в следващия програмен период, евентуално…

Калина ГРЪНЧАРОВА
правителният съвет на
Националното сдружение
на общините поиска от Европейската комисия да възстанови
плащанията по оперативната програма „Околна среда 2007- 2013“.
В писмото се посочва, че след
временното спиране на средствата,
местните власти продължават да
изпълняват своите проекти със
собствени средства и финансиране
от републиканския бюджет. Резултатът от ефективната координация между екоминистерството
и общините в секторите „води“ и
„отпадъци“ е работа по 300 проекта
за над 2 млрд. евро, като 130 от тях
са изпълнени успешно, се казва в
документа. „Ситуацията се усложни, след като и националният ни
бюджет преустанови плащанията,
с оглед на спазването на текущия
дефицит и за да гарантира финансовата стабилност на държавата.
С невъзможността да разплащаме
извършените дейности по проектите, поставяме под сериозен риск
тяхното успешно изпълнение“,
казват още от НСОРБ.

У

Къде сме ние?
От месец февруари 2013 г.
Община Тутракан чака одобрение
и становище от Управляващия
орган на Оперативна програма
"Околна среда" по тримесечния доклад за напредъка по изпълнение
на проeкт "Подготовка и изпъл-
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нение на инвестиционен проект
за изграждане на
Градска пречиствателна станция
на отпадъчни води
и доизграждане на
канализационна
мрежа в гр. Тутракан" по процедура "Подготовка
и изпълнение на
проекти за подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в
агломерации над
10 000 жители".
Договорът за изпълнението на проекта е от 31 януари
2011 г., а тримесечният доклад се
отнася за периода 1 януари - 31
март 2012 г.
Общината е получила 300 хил.
лв. от необходимите общо 600 хил.
лв. и по проектното изпълнение са
извършени няколко проверки от
оторизирани органи.
Заради забавеното становище и
одобрение от страна на Управляващия орган на Оперативната програма, първият етап на проекта все
още не може да бъде приключен.
В интервю за програма „Хоризонт” на БНР и Радио Шумен,
журналистката Роза Енчева попита
кмета на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов, според когото
местните власти не получават подкрепа от държавните институции и
не могат ефективно да използват
парите от оперативните програми, защо толкова се бави това
становище:
- Аз мога да направя само една
хронология на тази сага, която в
момента се развива при нас с проекта, който е за Пречиствателната
станция и за линейните инфраструктури. Февруари месец сме
входирали в министерството на
околната среда и водите проекти
за предварително съгласуване от
самото министерство. Като казвам
проекти, става въпрос за работен
проект за линейна инфраструктура
и за един проект за Пречиствателна станция.

- Февруари 2013, нали така?
- Точно така, всичко това е на
стойност около 600 000 лв. за
проектирането. До септември
месец постоянно имахме кореспонденция с министерството на
околната среда и водите и през
цялото време те искаха и даваха
допълнително препоръки, искаха
допълнителни данни. Съответно,
аз направих среща в МОСВ, с
което обясних, че не искам да
строя паметник на строителството,
тоест нещо, което няма да бъде
функционално. И им обясних,
че ако искаме да се случи нещо
с линейната инфраструктура и с
Пречиствателната станция, трябва
наистина да дойдат на място от
самото министерство и да видят
за какво става дума. Защото в
Тутракан в момента има 13 активни
свлачищни зони, тоест теренът при
нас е много сложен и наистина са
необходими допълнителни средства, на което ми се отговори: „Да,
вие ще ги имате, но през следващия програмен период.”.
- Г-н Стефанов, след като вие ги
поканихте да дойдат и да видят,
все пак дойдоха ли?
- От септември месец 2013-та
до сега няма никаква връзка с
министерството на околната среда
и водите, въпреки писмата, които
пишем, въпреки докладите, които
им изпращаме - глас в пустиня.
Аз се радвам, че този проект не
започнах да го реализирам. Първо,
този проект нямаше да функционира, защото не може един град
да си позволи да построи Пречиствателна станция, а в същото
време да събира отпадните води
на 1/10 от домакинствата. Мисля,
че това е едно кощунство - първо,
към самата оперативна програма
и второ - към самото население,
защото много добре знаете, при
изграждане на една Пречиствателна станция, че се вдига и таксата,
която е за отпадни води за населението. Второто нещо, което е,
имам разговори с много колеги,
кметове на общини, които в момента са си разкопали градовете.
Министерството на околната среда
и водите като управляващ орган не
предприемат абсолютно никакви
адекватни действия, казвам го с

чисто съзнание, и в момента градовете им стоят разкопани. Фирмите,
които са поели ангажимент да
реализират тези проекти, отказват
и не искат повече да работят по линейната структура и изграждането
на пречиствателните станции. Не
знам какво трябва да стане в тази
държава, за да заработят институциите, визирам министерството.
- Г-н Стефанов, а какво ще се
случи с тези 300 000 лв., които
Общината все пак е получила, до
колкото знам авансово.
- Тези 300 000 лв. ние сме се
разплатили за работния проект за
инфраструктурата и за идейния
проект за Пречиствателната станция. Разбира се, те са недостатъчни, но проектантите продължават
да работят, за да направят една
наистина добра линейна инфраструктура, за да можем да имаме
една Пречиствателна станция,
която да е функционираща.
- Вашето очакване, кога ще
започне и строителството на тази
Пречиствателна станция?
- Когато започнат министерствата да работят адекватно с кметовете. Иначе никога нищо няма
да се получи. Разберете ме, аз
съм бесен, защото нямам проект,
който да не ми се спъва именно
от министерствата. Най-големият
парадокс е, че ние искаме от Управляващия орган предварително
съгласуване, след това искаме
последващ контрол, при който те
за всичко казват „Да” и в крайна
сметка идват и ти правят някаква
финансова корекция. Ами, нека
тези управляващи органи, когато
правят един предварителен или
последващ контрол, на който ще
да е проект, да си понесат отговорността, когато първо кажат „Да”,
а след това нанасят финансовите
корекции на общините. Не говоря
само за министерството на околната среда и водите, защото аз
имам проблеми и с държавен фонд
„Земеделие”. Това са институции, в
които служителите им чакат само
на някакви заплати. Можете това
нещо да го излъчите. Аз съм тук в
моя си кабинет, който иска, може
да дойде да коментира с мен нещата, за да разберат как в България
нищо не се случва.

равителството прие
постановление, с което се определят условията, критериите и редът
за финансово подпомагане
на общините за достъпа им
до финансиране от Фонда
за органите на местното
самоуправление в България
„ФЛАГ” ЕАД.
Държавата ще оказва
финансова подкрепа за общините за покриване на
начислени през 2014 г. лихви и такси по обслужване на дълга им към ФЛАГ
при изпълнение на проекти
от европейските фондове.
Средствата са в размер до
4 млн. лв. и са предвидени
в Закона за държавния бюджет за тази година. Те
ще се предоставят като
целеви трансфери.
Предвижда се общините
да се обединят в няколко
групи с различна степен на
подпомагане според интегрална оценка на кредитния
им потенциал. Запазва се
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действалата и през 2013
г. методика за определяне
на кредитния потенциал,
предложена от НСОРБ. За
нея се използват данните
от отчетите за касовото
изпълнение на общинските
бюджети за периода 20112013 г. по три показателя
– кредитен пул на един
жител (показателен е за
размера на общинските
приходи на един жител); дял
на собствените приходи от
всички приходи; отношение на нетния оперативен
остатък към всички приходи за местни дейности
(формира се като разлика
между повтарящите се
текущи приходи и разходи).
Диференцираният подход на
подпомагане е съобразен с
определената по методиката интегрална оценка
за кредитния потенциал,
както и по отношение на
общините с население до
5000 жители.
“ТГ”

1200 ревизори започват
проверки за касови бележки
Близо 70 000 търговци ще бъдат
проверени до края на годината

ационалната агенция сова бележка, е до 500 лв.,
за приходите изпра- а за юридически лица, укрити1200 ревизори, ко- ващи обороти, може да се
ито се присъединиха към стигне и до запечатване
колегите си, за да следят на търговския обект.
за данъчни нарушения в
Заради засиленото притърговските обекти. Така съствие на инспектори и
инспекторите, които ще за да се избегнат опитите
проверяват за отчитане за измами, от Агенцията
на оборотите и издаване предупреждават, че при
на касови бележки ста- проверки служителите й
ват над 1600. Ревизорите винаги се легитимират
ще продължат да се за- със служебната си карта.
нимават с основната си Освен това инспекторите
работа – извършване на на приходната агенция не
ревизии, а проверките за приемат и не изискват
касови бележки ще правят плащания в брой. Всички
в извънработно време и в дължими глоби се заплапочивните дни. В инициа- щат по банков път.
тивата ще се включат и
Всеки може да сигналиревизорите от структу- зира на телефон 0700 18
рите за големи и средни 700 за данъчни нарушения
данъкоплатци в София.
и неиздаване на касови
Системата за дистан- бележки на цената на
ционна връзка на касовите градски разговор от цялаапарати с НАП периодич- та страна.
***
но дава данни за спад на
фисът на Националоборотите на определени
ната агенция за пригрупи
търговци
след
17,30
зиран националният план за честванията от 2014 до 2018 г., подготвян
ходите в Силистра
ч.
в
делничните
и
през
поот организационния комитет, чието първо заседание се свиква от
министъра на отбраната Ангел Найденов. Засега в Силистра има го- чивните дни. Според звено- се присъединява активно
към
инициативата
ревито
за
данъчен
контрол
на
товност да се направи поне едно предложение: в плана да влизат като
национален приоритет и финансиране някои по-големи регионални НАП подобно поведение е зорите да помагат на колегите
си
в
извършването
резултат
от
очакването,
мероприятия. За пример се има предвид възпоменателният събор
край мемориала в село Шуменци, община Тутракан, където всяка че в тези периоди не се на оперативните проверки
година в началото на септември се събират потомци от цялата страна извършват проверки. По за данъчни нарушения в
тази причина голяма част търговските обекти. Така
на загинали в боевете на Добруджанския фронт през 1916 г. “ТГ”
от контролния ресурс на инспекторите по приходи,
приходната агенция ще се които ще проверяват за
съсредоточи във вечерни и отчитане на оборотите и
проверки през уикендите. издаване на касови бележОт НАП напомнят също, ки в Силистренска област,
че глобата за физическо стават общо около 15.
В 11,30 ч. в местността „Сбо- състав от село Тодорово и др. лице, което не издаде ка“ТГ”
ряново“ край Исперих слово на Сред участниците в сбора в Сботема "177 години от рождението ряново в близост до известния
на Васил Левски" ще произнесе обект Демир баба теке. Според
проф. Иван Стоянов, преподавател легендите и преданията някога
по история във Великотърнов- там е имало древно тракийско
ския университет "Св. св. Кирил селище, българско оброчище и
и Методий“. В 12,00 ч. е предви- манастир "Св. Георги". Сегашната
ден водосвет и освещаване на постройка е разположена върху
курбаните за Илинден. В 12,30 ч. стара гробница, което се вижда от
започва музикалната програма останалите веществени следи за
с участието на народната певица предишен строеж, издигнат над
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 0888 816 708
Калинка Сгурова, Калоферските голяма скала, вградена в една от
гайдари, танцова школа „Кукерите“ стените на сградата на текето на
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ
от град Русе, самодеен фолклорен името на Железния баща. “ТГ”

Министърът на отбраната свиква на първо заседание оргкомитета
„100 години от Първата световна война и участието на България в нея“
В София в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб ще се
проведе първото заседание на националния оргкомитет за отбелязване
на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Той е създаден с решение на МС на Република България,
взето на заседанието на кабинета на 4 юли т.г. Във форума са поканени да участват представители на президентската институция, БАН,
областните управители по места или представители на съответните
областни администрации, както и държавни медии, неправителствени
организации и др.
Според предварителните намерения всяка година ще бъде актуали-

Определени са условията
за достъп на общините
до финансиране от ФЛАГ
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Отново на събор в Сборяново навръх Илинден
„Заповядайте на събора в Сборяново и няма да съжалявате, защото всяка година е различно като
съдържание, но еднакво интересно
като настроение", звучи поканата
на бизнесмена Стойчо Николов от
дуловското село Паисиево, пръв
стожер на необикновената проява
между Лудогорието и Добруджа.
За седма поредна година СНЦ
„Сборяново“ е домакин и организатор на събора в едноименната
местност. Той е по повод големия
християнски празник Илинден и
е свързан с годишнината от рож-

дението на Васил Иванов Кунчев
- Апостола на Свободата.
Патриотичното мероприятие е
по традиция в неделя на 20 юли.
Началото е в 8,00 ч. с утринна литургия в православния храм в село
Малък Поровец, Разградско. За
пръв път ще я отслужи митрополит
Наум, новият Русенски владика.
В първите години поне пет пъти
специален гост на събора е бил
настоящият патриарх Неофит, в
продължение на години духовен
водач на Доростоло-Червенската
и после на Русенската епархия.

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
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Приключи кампанията за приемане на проекти в МИРГ
- 23 проектопредложения чакат одобрение от ИАРА

ȿɜɟɥɢɧɚȾɀȿɉɋɔɇ

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 30 юни изтече крайният
срок за прием на проектни предложения от
кандидати по мерките от Местната
стратегия за развитие на МИРГ
„Главиница-Тутракан-Сливо поле”.
Какъв е резултатът от тази последна проектна сесия научаваме
от управителя на МИРГ Евелина
ДЖЕПСЪН:
- Да, на 30-ти юни приключи
приемът на проектопредложения
в Местната инициативна рибарска
група „Главиница-Тутракан-Сливо
поле”. Това беше неофициалният
срок за прием на предложения,
защото по принцип нямаше такъв
написан никъде. Това беше наше
споразумение с Управляващия
орган. Спазили сме 10-дневния
срок за оценка от наша страна и
обработка на проектите. Всички
проекти, които постъпиха до 30ти, са 23 на брой, като по две от
мерките се наложи да се прави
приоритезация на проектите, тоест, класиране по точки, защото
до него момент бяха подадени
проектни предложения за над 90%
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от финансовия ресурс на мярката.
И след като Управителният съвет
ги оцени според процедурата за
оценка, осреднихме всички оценки, подредихме ги по класирането
и изпратихме целия комплект с
документи в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
(ИАРА). Всички проекти принципно
са преминали минималния брой
точки, тоест от наша страна получават одобрение, но не за всички
има финансов ресурс. Последните
проекти, които са под мярка 3.1.2
и по 1.2 не им достига ресурс, но
се предполага, че ще има остатъци
по някои от мерките, след като
преминат тръжните процедури,
след като премине оценката на
ИАРА. Може би ще има и редукция
тук-там на някои от разходите, така
че предполагам, в края на краищата всички ще могат да бъдат
финансирани.
Срокът за договориране на
всички проекти според Наредбата
е 30-ти септември 2014 г. - всичко
трябва да бъде обработено до
30-ти септември. Сега, в момента,
ние си довършваме работата по

нашата част от проектите - да
окомплектоваме някои документи
и от тук нататък започва работата
по изпълнението на договорите,
защото те станаха много.
Някои от предишните проекти,
които са започнати преди една
година, например, са почти на
заключителен етап. Проектът
на Община Главиница, който се
реализира в с. Малък Преславец,
чака окончателно плащане. (на
снимките) Това е в общи линии,
сега очакваме оценката на ИАРА и
когато се получи писмо за допълнителна информация съдействаме
за по-бързия отговор.
- Проектите, които последно са
входирани в МИРГ от публичния
или частния сектор са?
- Общият брой без отказаните
проекти е 48 за цялата Стратегия,
18, от които са от публичния сектор и 30 от частния сектор. Като
в частния сектор влизат фирми,
регистрирани по Търговския закон, както и неправителствените
организации, които не получават
обаче държавна субсидия. Ще
посоча читалищата - те са един вид
неправителствена организация, но
получават държавна субсидия и се
водят публични субекти.
По принцип в Стратегията ни
има заложени 35 проекта, тоест
ние сме ги надхвърлили доста.
Кои ще бъдат финансирани, още
не мога да кажа, защото трябва да
приключи оценката и се надяваме
да ги запазим толкова - всички да
бъдат финансирани, въпреки че
финансовия ресурс беше надхвърлен с 13%.
- Всъщност имаше едни свободни 3 млн. лв. преди няколко месеца
и то за частния сектор.
- Имаше свободни, но те много
бързо се компенсираха и станаха 113%. И не ни достигат от
порядъка на 900 000 лв., за да
финансираме всички проекти, но
предполагам, че те ще намаляват.
Защото, например, вчера пристигна анексът на Община Сливо
поле след проведена процедура
- естествено паднала е цената, от
там остават някакви средства. Има
още две общини, които трябва да
провеждат процедури, там със
сигурност ще се промени и падне
малко цената.
На последното заседание на
Управителния съвет освен, че
оценявахме проектите, направихме и релокация там, където има
остатъци по мерките - в плюс към
тези, където има минус. Не сме релокирали средства към публичните
мерки, защото там се компенсират
така или иначе след процедурата.
След като подпишем повече договори ще стане ясно пак как ще се
преразпределят средствата.
- Частният сектор с какви проекти се представя?
- Основно от фирмите, които са
регистрирани по Търговския закон
са проектите. Има много голям
интерес към местата за настаняване – къщи за гости и от този
род проекти, свързани с туризъм,
закупуване на лодки за воден и
риболовен туризъм и т.н.

Също и по мярка 1.1 свързана
с иновации имаме два проекта единият на „Лодкостроител”, който
е за нов вид лодка, а другият - на
„Екофрут” - за храна за риби и нова
линия за фураж за риби, така да
го наречем.
Другите предимно са насочени
към туристическия сектор, а неправителствените организации имат
доста голям интерес към мярка
3.2, която е свързана с екологията.
Имаме един голям проект на WWF,
свързан с опазването на есетрови
риби и други видове риби.
„Огненият Дунав”, например,
е финансиран от нас. Надяваме
се да можем да подпомогнем на
много местни инициативи, защото
голяма част от проектите са точно
за такива.
Случи се така, че хората изведнъж се размърдаха и то на края, и
хукнаха всички да хванат последния влак. Ние ги ухажвахме сума
време, тогава те бяха малко недоверчиви, но всяко начало е така,
трудно. Докато преди няколко
месеца трябваше да убеждаваме
частните бенефициенти да кандидатстват. Проблемите и факторите, които влияеха, бяха много. Сега
вече де се надяваме, че ще можем
да договорираме всичко навреме,
за да може да се изпълнят бенефициентите проектите. Това е найважното в момента, защото като
знам колко проекти сме внесли ние
и при другите МИРГ-ове бройката
е подобна - това нещо трябва да
мине през експерти, които трябва
да го оценят.
- А какъв е крайният срок за
изпълнение на проектите?
- Принципно е до края на 2015
г., но имаме условия, че до 31-ви
август трябва да бъде внесена
последната заявка за плащане,
за да има време да се разплати. А
иначе официално в регламента си
пише 31-ви декември 2015 г., това
е срокът за изпълнение. Частните
проекти се изпълняват по-лесно,
защото те кандидатстват с готови
изпълнители, те не правят процедури, но НПО-тата минават през
Закона за обществените поръчки
(ЗОП), според едно указание на
Управляващия орган. Сега с промените на ЗОП не знам дали ще им
е много лесно, но те ще си преценяват как да го направят. Наясно са
били още в самото начало, когато
са кандидатствали, че попадат в
тази категория. И предполагам, че
ще използват външна помощ, но
това вече е въпрос на изпълнение.
- След 2015 г. какво ще се случи
с МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”?
- През 2015 г. трябва да започнем подготовката за следващия
програмен период, тоест състезанието наново за съществуването
на МИРГ. Все още не е ясно дали
ще се състезаваме само на ниво
Стратегии с евентуалните нови
кандидати или ще започнем абсолютно на равни начала. Малко е
нелогично да бъде така, но не е готова новата програма, не е готова
и Наредбата, която би управлявала
евентуалната Ос-4. Все още не е

много ясно, но подготовката на
стратегиите ще започне в началото
на следващата година, като съответно пак ще се преминава през
етапи на срещи и т.н.
Партньорството може и да е
различно, това си е въпрос на
решение. При нас най-доброто е,
че ние имаме някакъв капацитет
изграден, минали сме през един
програмен период, наясно сме

къде евентуално са подводните
камъни в една такава работа и
донякъде вече сме и познати на
територията, което също е плюс.
Зависи каква ще е политиката
от тук нататък на Управляващия
орган, кой ще е Управляващият
орган, защото не е много ясно и
това. Предполага се, че ще остане
ИАРА, но всичко е възможно.
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Архиерейско богослужение в Тутракан Н.В.Пр. Русенският митрополит
Наум се срещна с ръководството
на Община Главиница

а 13 юли, неделя V-та
след Петдесетница, Н.В.Пр. Русенския
митрополит Наум отслужи
Божествена св. Литургия
в храм „Св. Николай” в
гр. Тутракан. На архиерея
съслужиха ставр. ик. Илия
Тонков, архиерейски наместник на Тутраканска
духовна околия, ставр. ик.

Н

Минко Казаков, прот. Йоан
Иванов, представител на
БПЦ в Букурещ, свещ. Йордан Н. Йорданов (с. Белица)
и свещ. Кирил Синев.
Песнопенията от възкресната утреня изпълни
Милен Бакалов, секретар на
Русенска св. Митрополия, а
песнопенията от св. Евхаристия изпълни женският

църковен хор при храма.
В своят проповед архиереят изтъкна заслугите
на честваните св. отци
от 6-те Вселенски събори,
които са защитили Христовата вяра така, както
са я получили от св. апостоли и техните приемници. „Ако ние само на думи
сме християни, а на дело
не отобразяваме в своя
живот смисъла на християнството, това означава,
че себе си лъжем, мамим и
Бога, което е най-лошото в
случая, и по никакъв начин
не можем да оправдаем
нито себе си, нито хората,
които постъпват по този
начин”.
След св. Литургия митрополит Наум посети новостроящия се параклис „Св.
Димитър” в града, като се
запозна с хода на неговото
изграждане.
На следващия ден, 14 юли,
Н.В.Пр. Русенския митрополит Наум заедно с кмета на
Тутракан д-р Димитър Стефанов посетиха манастира
„Св. Марина” край с. Сяново.
Там за пета поредна година
идват свещеници и миряни
от цяла България – полагат
безплатен труд и беседват
на християнски теми.
В деня на великомъченица
Марина – 17 юли, в манастира ще бъде отслужена
Света литургия и осветена
водата в Аязмото, за която
се знае, че е лековита.
Кметът на Тутракан отправи покана към Русенския
митрополит за участие в
националното възпоменание в Мемориален комплекс
„Военна гробница-1916 г.”
край с. Шуменци, което се
провежда в началото на
м.септември.
“ТГ”

На автостоп до Джулая
който започват стотици стръмни
стъпала. Тръгнах надолу по тях, но
все се озовавах около различни
площади, училища и малки улички.
Изведнъж пред мен се появи Дунава в цялата си прелест, огрян от
късни следобедни лъчи. На метри
от брега бе разпъната сцена, а до
нея два фургона за напитки и доста
Божидар ХРИСТОВ/ Bobby Angel маси. Най-после открих мястото!
(продължение от бр.27)
ДО ПОЛУНОЩ

В ТУТРАКАН
На влизане в града реших да
звънна на родителите ми, тъй като
не бях казал на никого за малкото
си пътешествие. Интересно, но
и двамата не бяха никак изненадани от факта, че съм изчезнал
без да им съобщя. Предполагам
са свикнали с непредвидимостта
и диващините ми. Стигайки до
автогарата в Тутракан, която е на
няколко метра от входа на града,
се обадих на Васко Кръпката да го
попипам къде ще се проведе събитието. Лошото бе, че и той нямаше
идея, все още пътуваше с бандата.
След няколко минути чакане спрях
две хлапета с колелета за да ми
разяснят накъде да поема. Те ми
говореха така сякаш съм местен, и
трябваше да ги прекъсвам на почти
всяко изречение за допълнителни
упътвания. Казаха ми да вървя само
напред докато стигна до някаква
“котва”. Аз все пак имам ориентир, бил съм и преди в този готин
град, та попитах накъде да крача
от старата автогара – центъра. “Ти
си лесен”, отвърна единия хлапак,
като поясни, че трябва да завия
надясно от споменатата точка и да
продължа към реката. Стигайки до
познатото място разбрах, че “Котвата” всъщност е хотел, плътно, до
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ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɊɚɲɤɨȾɟɧɟɜ
Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
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ɪɚɡɥɢɱɧɢɜɴɩɪɨɫɢɨɬɜɡɚɢɦɟɧ
ɢɧɬɟɪɟɫ Ɉɫɨɛɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɛɟɲɟ ɨɬɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ ɨɬ ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɊɟɥɢɝɢɹɤɚɬɨɪɟɞɨ-

ɜɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɟ
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ɤɚɦɴɤ ɡɚ ɩɚɪɚɤɥɢɫ ɜ ɫɟɥɨ
ɉɨɞɥɟɫ ɧɚ  ɚɜɝɭɫɬ  ɝ
ɋɬɪɚɧɢɬɟ ɢɡɪɚɡɢɯɚ ɠɟɥɚɧɢɟ
ɢ ɜ ɛɴɞɟɳɟ ɞɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɬ ɢ
ɪɚɡɜɢɹɬ ɞɨɛɪɢɬɟ ɫɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɆɢɥɟɧȻȺɄȺɅɈȼ

и пиша стихове, разкази и текстове
за песни.
Групата която откри вечерта бе
Огледално. В момента, в който засвириха Ariels на System of a Down
набрах един от най-сърцатите ми
приятели Пенко, за да се порадва
на саунда. За нещастие обаче успяхме да “обелим” само по няколко
думи и връзката прекъсна. ” Много
приличаш на младия (Уейн) Руни”,
каза ми Джим и се засмя. Отвърнах,
че не съм фен на футболиста, но
уважавам мнението му, а Линда
ме запита как така имам западно
име в източна страна. “Божидар е
цялото ми име, но се представям с
краткото Боби”, репликирах аз, и
разясних значението “божи дар”.
Блондинката остана смаяна. По
едно време се появи Васко, поздрави ни, стиснахме си ръцете и
излетя нанякъде. Докато слънцето
залязваше на сцената изскочиха
Непукист – местна банда, на която ако искате да съм честен не
залагах надежди. Нали знаете за
тия треторазрядните формации от
малките градове, които не правят
силно впечатление? Е, Непукист не
се вписват в тази графа. Раздадоха
се така, че днес ги определям като
гръмотевицата на вечерта. Не повече от тинейджъри, а свирят като че
ли са на Уембли и 100 000 куфеят с
тях под прожекторите. Последваха
Bad City, ACID (дошли от Ливърпул
специално за събитието), Монолит
и здравите Eridan. Докато всички
те разпъваха струни, веселата раздумка между мен и най-готините
англичани които някога съм срещал
продължаваше с пълна пара.

на света” ме подкани да пием кайсиева ракия. Естествено нямаше
как да откажа, а след няколко глътки се започна разпален разговор
за музика, поезия, проекти и т.н.
Направи ми впечатление, че Васко
помни събития случили се преди
повече от 5-6 години, които съм
забравил или ми убягват. Имах невероятните чест и привилегия да се
запозная с прекрасната му съпруга
Елена, за която съм слушал много.
Минути преди 5 часа, Подуене
блус бенд се приготвиха за посрещането на слънцето и забиха Да
живее рокендрола, Дивите цветя,
Нощни пеперуди и Няма бира.
Постепенно мракът се изплъзна, но
от яркото небе заваля леден дъжд.
Само малка ивица над завоя на Дунава предричаше, че слънцето ще
се покаже. И като вещ магьосник,
Кръпката запя Нека бъде светлина.
С първите акорди на песента червената огнена топка се показа на хоризонта. Стотици усмивки озариха
лицата на присъстващите, завадиха
се фотоапарати и камери, а аз се
взирах в красотата на новия ден.
Още една мисия бе изпълнена. Още
един Джулай бе преживян. Дааа…

фьора, явно припознал ме с някой
друг ме качи с усмивка. Каза ми, че
моя съученик от Механото Христо
ми праща много поздрави, но аз
нито съм имал съученик с това
име, нито съм бил във въпросното
училище. Естествено потвърдих,
че го познавам. В следващите 30
километра прекарани заедно, мъжа
не спря да ми говори, че няма работа. Но нали това е чара на стопа,
да разговаряш с различни хора на
техния език. Не минах и 300 метра
след като ме остави до Зафирово,
и кола пълна с прибиращи се също
като мен от Джулая стана моя
следващ транспорт. Момчетата в
нея бяха видимо пийнали, викаха,
шегуваха се, а стиловете музика
се меняха от Светльо Витков, през
ъндърграунд БГ рап, та чак до песен
за някакъв бял шлифер, която явно
им е любима, след като я припяваха
няколко поредни пъти. В Силистра
дремнах няколко часа вкъщи, след
което се качих на един автобус
гратис и в три следобед бях на село
завидно цял и невредим.

Н

водата и реших да завържа диалог
с тях. Попитах ги дали може да
седна на тяхната маса, тъй като ми
е самотно отзад, и за мое учудване отговора беше положителен.
Запознахме се, аз се представих
като Боби, а те Джим – гологлав,
предполагам пенсионер в шейсетте,
живеещ в България със съпругата
си Триша – усмихната жена, която
доколкото разбрах е фотограф и
Линда – 30+ годишна, гостуваща
На сцената няколко музиканти на възрастната двойка, за пръв път
вече тестваха уредбите и настрой- в китната ни страна. Заприказвахме
ваха инструментите си. Огледах се, се и от дума на дума стана ясно, че
отбих се набързо до един от фур- Джим и двама нашенци са на Джугоните за бутилка вода, седнах на лая с цел представяне на бандата
втората поред маса и отпих голяма си Purple Haze, създадена в трибют
глътка от разхладителната течност. на Джими Хендрикс. Но този човек
Няколко минути по-късно на пейка- ми изглеждаше познат, бях убеден,
та пред мен се появиха трима чуж- че съм го виждал някъде преди,
денци, които започнаха разговор с затова попитах не е ли същия, който
млад дългокос българин, очевидно направи филм за Кръпката. Дори
част от някоя група или екипа по той самия остана изненадан, че
озвучаване. По произношението им съм гледал продукцията и сподели В ОЧАКВАНЕ НА ИЗГРЕВА
разбрах че са англичани. Допих си факти около създаването й. Аз от
След полунощ вечерта стана
своя страна разказах, че съм блогър хладна, въздуха мокър, а черни
облаци се спуснаха над реката. Но
щом Purple Haze започнаха с Foxy
Lady, малкото оцелели от алкохол
хипита развяха коси и се втурнаха
към първите редове. Явор Деспотов
не остави време за поемане на дъх.
Соло след соло, той се впускаше
все по-дълбоко в потопа от акорди.
Несъмнено този пич е най-добрия
съвременен български китарист,
на едно ниво с Джо Сатриани, Ерик
Клептън и дори Ричи Блекмор.
Само да можехте да чуете колко
поразително изригна на Voodo
Child. УАУ!
Докато разказваше нещо на тълпата, погледа на Васко Кръпката се
спря върху мен. Той се приближи и
ȺɜɬɨɪɴɬɩɨɜɪɟɦɟɧɚȾɠɭɥɚɹ
с думите “И вашия край е дал нещо
ɫɟɞɧɚɥɢɹɬɫɛɹɥɚɬɟɧɢɫɤɚ

ПЪТЯТ КЪМ ДОМА
Около 6 и 30 сметнах за добре,
че трябва да се изнасям от града, за
да стигна до обяд в Силистра. Едва
изкачих стъпалата в обратната посока, умората си казваше думата.
На излизане от Тутракан спрях вече
антична кола – Лада 2105, а шо-

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПОУКИ
Независимо от изгорелите врат
и лице, множеството мазоли по
краката и факта, че кожата ми
се бели като на дърта змия, след
близо 240 километра се чувствам
по-ведър от когато и да било.
Благодаря на всички за страхотното преживяване! Повярвайте ми,
ако утре беше първи юли, щях да
тръгна отново!
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ОБЩЕСТВО
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636, e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО В ХАРМОНИЯ
С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Това, което е извън нас е и вътре
в нас. Омърсеното в душите ни и
отпадъците навън са почти едно
и също нещо. Този паралел е истинско огледало на това какви сме
всъщност. Поредното изпитание
на способностите на човека сам
да се пребори със създадените от
самия него проблеми.
А ние доколко сме способни да
бъдем откровени със себе си и да
умеем градивно да се самокритикуваме?
Това е като да се разболееш и да
не вземаш никакви лекарства, за
да се излекуваш, като да излезеш
навън, на минусови температури,
без подходящо облекло. Защото
замърсяването и увреждането на
природата също водят до влошаване на нашето здраве.
Осъзнаваме или не утрешния
ден зависи от нас самите и от
това, което сме направили днес в
тази насока.
Човекът на XХI век не е свикнал
да се лишава. Негова единствена
цел е удоволствието. Идеята за
смисъла на живота е забравена –
всички избягват да мислят за нея
и искат още и още. И така, все
пак у хората се появява суеверния
страх, че ако дълго време черпят
с пълни шепи от всичко, което
природата им е давала, ще страдат
когато тя си поиска заема. Понеже
цикличността е налице, след всяко

щастие идва нещастие, а след
всяко засищане идва и глад.
Ние забравяме, че сигурността не съществува, че тя е само
илюзия. Светът и околната среда
са динамични и променящи се.
Опазването на природата е наш
дълг и е крайно време да започнем
да го изпълняваме.
Човешката безотговорност е
способна да унищожи природата,
било то със замърсяване, изсичане
и палене на огън. Всеки с ръка на
сърцето може да си признае, че
все някога е захвърлял отпадъци
не където трябва, казвайки, че това
се случва само веднъж или, че
той не е единственият. Ако всеки
човек си мисли така и продължава
по същия начин, няма как да се
оправи положението. Най–малкото е грозна гледка да виждаме
отпадъци навсякъде, а да не говорим за вредите. За да спрем
това, ние можем да рециклираме
отпадъците.
Какво е рециклиране и как да
рециклираме правилно?
Рециклирането е процес, при
който отпадъците се преработват
така, че от тях повторно да се
произведе суровина, която да
бъде използвана за производство
на нови продукти. Процесът на
рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини,
от една страна, и намаляване на

За Заявленията за напускане и
връщане в страната при воаяжи
126 жители на Силистра и областта са подали през първите шест
месеца на годината заявление за
напускане и връщане в България.
Най-много са заявленията през
месец юни – 37, и през януари и
май – съответно и 20. Наполовина
по-слабо е движението през февруари, март и април – между 12
и 18 граждани са декларирали че
отиват зад граница или се прибират
в страната.
Българите, които живеят в чужбина могат да бъдат освободени
от плащането на здравноосигурителни вноски у нас. За да стане
това обаче трябва да са изпълнени
няколко условия. Лицата трябва да
са български граждани, както и да са
били в чужбина най-малко 183 дни
през една календарна година. Найважното условие за освобождаване
от плащане на вноски за здраве е
подаване на Заявление за напускане на страната по чл. 40 а, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване в
офиса на НАП по постоянен адрес.
Заявлението може да се подаде
лично или чрез упълномощено лице.
Документът може да бъде изпратен
до НАП и по пощата, с обратна
разписка.
Българските граждани, които са
напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от
плащането на здравноосигурителни
вноски у нас и за стари периоди,
ако не са живели по това време в
България. За целта те трябва да
подадат декларация и заявление
за напускане на страната до края
на тази година. Най-лесният и бърз
начин това да стане е по пощата, но,
за да се отразят промените в българската здравна система, трябва
да се подадат и двата документа – и
декларацията, и заявлението. Често
срещан пропуск е непосочването в
декларацията на конкретна дата за
напускане на страната, а само месец
и година или само година, като по
тази причина документите не могат
да бъда обработени, въпреки че са
получени в НАП. Затова при изпращане по пощата е необходимо да се
посочва електронен адрес за кон-

такт, а при възможност и телефон
или човек за връзка на територията
на България.
За да се възстановят здравноосигурителни права при връщане в
България, в НАП се подава друго
заявление – за завръщане. Освен
него трябва да се представят и
документи, които доказват, че
сте били в чужбина повече от 183
дни през една календарна година.
Такива документи могат да бъдат
например копие от задграничен
паспорт, удостоверение от областна
дирекция на полицията, документ,
издаден от компетентен орган на
съответната държава, придружен с
точен превод от заклет преводач на
български и други.
Здравноосигурителните права на
българи, които са били в чужбина и
са подали заявление, могат да се
възстановят по два начина. Единият
е автоматично след изтичане на
шест последователни месеца, през
които те се осигуряват за здраве в
България. Ако българите, които са
били зад граница искат веднага да
възстановят своите здравни права,
то те трябва да платят еднократно
12 здравноосигурителни вноски
върху минималния месечен размер
на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ако се плащат
през 2014 г., това са 12 вноски по
33,60 лв.
С последните промени в Закона
за здравното осигуряване българските граждани, които са граждани
и на друга държава и не живеят
постоянно (повече от 183 дни през
календарната година) на територията на страната, не подлежат на
задължително здравно осигуряване
в България.
Те могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с
декларация по образец. Документът
се подава в офис на НАП. Това може
да стане лично, чрез пълномощник
или по пощата с обратна разписка.
Образци на заявления за напускане и завръщане, както и инструкции
за плащане на дължими здравни
вноски могат да се видят в сайта на
НАП на www.nap.bg.

количествата отпадъци и замърсяването на околната среда, от
друга. Поради това технологиите
за рециклиране са важни, както
във финансов, така и в екологичен
аспект.
Защо да рециклираме:
- Дори да разполагаме с достатъчно рекултивирани сметища, те
всички представляват потенциална опасност за здравето.
- Рециклирането спестява място на сметището. По–голямата
част от отпадъците се депонира
на сметище и се запръстява там.
Негативното в случая е и това, че
този метод за обезвреждане на
отпадъци е скъп и води до спорове
за изграждане на нови сметища.
- Рециклирането може да намали разходите за обезвреждане на
отпадъците.
- Може да спести енергия.
- Спестява природни ресурси.
Това са богатствата, които ни е
предоставила майката природа.
Производството на хартия от
рециклиран материал спасява от
изсичане много дървета и използва 50 % по–малко вода.
- Рециклирането може да намали замърсяването на въздуха
и водите.
- Рециклирането създава работни места.
- Всички тези факти са достатъчни за да се замислим и моти-

вираме в посока към
разделното събиране на отпадъци и рециклирането им.
Ето и как да го правим правилно:
1. Махайте капачките на бутилките за еднократна употреба. Те
не могат да бъдат рециклирани. 2.
Когато попаднат в завода за преработка на отпадъци, бутилките,
които все още имат капачки се изхвърлят вместо да се рециклират.
3. Не оставяйте за рециклиране
нещо, по което има остатъци от
храна.
Проверете какъв тип пластмаса
могат да рециклират местните или
регионални заводи за преработка
на отпадъци.
4. Не изхвърляйте найлонови
торбички в контейнерите за разделно събиране.
В синия контейнер изхвърляйте:
хартия и картон.
В жълтия контейнер изхвърляйте: метални и пластмасови
опаковки.
В зеления контейнер изхвърляйте: стъклени бутилки и буркани.
Културата на обществото, освен
всичко друго, включва и опазване
на околната среда, а цивилизацията е неизменна част от нея,
когато се развива устойчиво и
природосъобразно.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

17 - 23.07.2014 г.

260 души от областта са
питали за здравен статус
през юли
* Проверката е много по-лесна и
бърза по интернет
260 жители на Силистра
и областта са подали през
първите осем работни дни
на този месец заявление
за искане на информация
относно изясняване на
здравноосигурителния им
статус. Средно около 1000
силистренци посещават
месечно офиса на НАП, за
да поискат такава информация.
Справка за здравноосигурителния статус, както и здравноосигурителен
калкулатор, изчисляващ
задълженията за здравни
осигуровки и лихвите към
тях за отминали периоди
са публикувани в интернет
сайта на агенцията www.
nap.bg. И двете услуги са

със свободен достъп, не
е необходимо да имате
електронен подпис или персонален идентификационен
код (ПИК). Затова съветът
на НАП към всички, които
искат да проверят състоянието на вноските си за
здраве, да направят това
в електронната страница
и така да си спестят посещението в офиса.
Също така подробна информация за здравния статус и задълженията към
държавата за данъци и
осигуровки може да бъде
получена на цената на
един градски разговор след
обаждане на информационния телефон на Агенцията
за приходите 0 700 18 700.

От 20 до 22 септември 2014 г.

Екскурзия с автобус до ИСТАНБУЛ
Програма

Община Главиница
Област Силистра

Заповед
гр.Главиница № 1103 27.06.2014 г.
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, Решения на ОбС
№ 297, № 298, №299 от Протокол № 33/26.06.2014 г.
и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет гр. Главиница
ЗАПОВЯДВАМ
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на следните общински имоти:
Поземлен имот № 15031.501.1011 с площ 654 кв.м.
по кадастралната карта на гр. Главиница с начална
тръжна цена 2890,00 лв. без ДДС, /3468,00 лв. с ДДС/.
АОС № 3157/16.05.2014г.;
ÛrËÀ¾ÎÆÃË»ÈÛÊÉÂÀÇÆÀÈÛÃÇÉÍÛrngÛt6))) ÛÅ½ÛÌÛÊÆÉÔÛ
2412 кв.м. заедно с построена в него едноетажна масивна сграда „Детска градина” със застроена площ
364 кв.м по плана на с. Вълкан в размер на 15 031,93
лв. с ДДС;
ÛrngÛtt))) ÛÅ½ÛÌÛÊÆÉÔÛÛÅ½ÇÛÊÉÛÊÆ»È»ÛÈ»ÛÌÛ
Вълкан в размер на 2 370,00 лв. без ДДС /2844,00 лв.
с ДДС/;
ÛrngÛtt)6 ÛÅ½ÛÌÛÊÆÉÔÛÛÅ½ÇÛÊÉÛÊÆ»È»ÛÈ»ÛÌÛ
Вълкан в размер на 2488,00 лв. без ДДС /2985,60 лв.
с ДДС/;
ÛrngÛtt6 ÛÅ½ÛÌÛÊÆÉÔÛÛÅ½ÇÛÊÉÛÊÆ»È»ÛÈ»ÛÌÛ
Вълкан в размер на 3318,00 лв. без ДДС /3981,60 лв.
с ДДС/.
Търгът да се проведе на 05.08.2014 г. от 11,00 ч. в
заседателната зала на Община Главиница – IV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена),
следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00
часа 04.08.2014 г.
Тръжната документация се получава от Център
за информация и услуги на Община Главиница, етаж
I, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на
10,00 лв., платими в брой в касата на общината до
16.00 ч. на 04.08.2014 г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра
за информация и услуги на общината до 16,00 ч. на
04.08.2014 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да
се проведе на 12.08.2014 г. на същото място и при
същите условия. Настоящата заповед да се сведе до
знанието на Дирекция „СА”, на Дирекция „ОА” и на
юриста на общината, както и да се обяви на публично
място в сградата на общинска администрация и други
места, достъпни до всички заинтересовани лица.
Кмет на Община Главиница:
Хюсеин ХАМДИ

1 ДЕН - Отпътуване около 21.00 ч. по маршрут Одрин - Истанбул.
Пристигане сутринта в Истанбул - бивша столица на три империи,
прочут с древното си минало. Aко има свободни стаи в момента на
пристигане гостите се настаняват веднага. Ако няма свободни стаи
настаняването става след 12.30 ч.
Обзорна обиколка на Истанбул с автобус: площад “Султан Ахмед”,
Египетският пазар, кулата "Галата", площад "Таксим", преминаване
по първия въжен мост. Спирка при небостъргача „Сапфир“ - найвисоката жилищна сграда в Европа.
Туристическа програма срещу допълнително заплащане: На
последния етаж на „Сапфир“ има панорамна площадка и 4D кино,
където може да се насладите на виртуална разходка сред забележителностите на този невероятен космополитен град. Посещение
в Миниатюрк – парк, в който на открито са представени макетите
на всички исторически забележителности намиращи се на територията на Турция. Настаняване. Свободно време с възможност за
индивидуално посещение на "Капалъ Чарши”.
По желание – вечеря в рибен ресторант - срещу допълнително
заплащане. Нощувка.
2 ДЕН - Закуска. Туристическа програма срещу допълнително
заплащане:
1. Пешеходна туристическа разходка до площад “Султан Ахмет»
с професионален екскурзовод - посещение на двореца "Топ капъ”.
2. Екскурзия до Принцовите острови - архипелаг от 9 острова,
обитаеми, от които са само четири. Спирка на главния остров разходка.
3. Турска вечер в традиционен ресторант. Нощувка.
3 ДЕН - Закуска. Туристическа програма срещу допълнително
заплащане:
1. Посещение в Аквариум “Тюркуазу“ в Мол “Форум”. За тези,
които не желаят посещение на аквариума – свободно време за
разходка в Мола.
Отпътуване за България с преминаване през Одрин и посещение
на джамията "Селимие".
ЦЕНА: 209 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги; 2 нощувки със закуска в хотел 3* в Истанбул; Обзорна обиколка с местен екскурзовод на български език;
застраховка "Помощ при пътуване в чужбина"; водач от фирмата,
снимка за спомен – колаж от снимки от пътуването
Цената не включва: 1. Панорамна площадка на небостъргача
Сапфир с 4D разходка – 28 турски лири /19 лв./
2. Посещение в Миниатюрк - 23 евро - трансфер, входна такса
и екскурзовод.
3. Пешеходна туристическа разходка до площад “Султан Ахмет»
с професионален екскурзовод и посещение на двореца "Топ капъ"
/включен вход/ – 25 евро;
4. Екскурзия до Принцовите острови - 17 евро;
5. Турска вечер в традиционен ресторант – 28 евро;
6. Вечеря в рибен ресторант – 20 евро;
7. Посещение в Аквариум “Тюркуазу“ в Мол “Форум” - 25 евро/
човек.
Екскурзиите се провеждат при минимум 35 туриста.
Необходим е задграничен паспорт!
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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СМЯХ
ɍɱɢɬɟɥɜȻɪɚɡɢɥɢɹɜɩɴɪɜɢɤɥɚɫ
Ⱦɟɰɚɛɪɨɣɬɟɞɨɫɟɞɟɦ
0XOOHU.ORVH.URRV.URRV.KHGLUD6FKXUUOH6FKXUUOH

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

Ⱦɜɟɦɨɦɱɟɧɰɚɫɢɝɨɜɨɪɹɬɜɞɟɬɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚ
ПРОДАВАМ запазен разтегателен диван. Цена - 100 лв.
Ʉɚɤɫɟɤɚɡɜɚɲ"
За справки: GSM 0895 425 453
ȿɜɟɥɢɧɇɚɲɢɬɟɫɚɢɫɤɚɥɢɦɨɦɢɱɟɧɰɟɨɛɚɱɟɫɴɦɫɟɪɨɞɢɥ
ɚɡɢɫɚɦɟɤɪɴɫɬɢɥɢɬɚɤɚȺɬɢɤɚɤɫɟɤɚɡɜɚɲ"
ПРОДАВАМ
ɒɚɪɨ
Ɍɨɜɚɩɴɤɳɨɡɚɢɦɟɟ"
строителен фургон, напълно подвижен, с напомпени
 Ⱥɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɦɢ ɢɫɤɚɥɢ ɞɚ ɫɢ ɢɦɚɬ ɤɭɱɟɧɰɟ ɨɛɚɱɟ гуми и теглич, с два прозореца от двете страни, в доɫɴɦɫɟɪɨɞɢɥɚɡ
бро техническо състояние и дупка за комин. Фургонът
е изолиран добре, стените са с ламперия, без течове,
Ɇɴɠ ɨɬɢɜɚ ɜ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ȼɥɢɡɚ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɧɚ ɞɚɧɴɱɧɢɹ намира се в гр. Тутракан. Цена 1200 лв.
ɧɚɱɚɥɧɢɤɇɚɛɸɪɨɬɨɫɬɨɹɬɞɜɟɬɚɛɟɥɤɢ³ɇȿɉɍɒȿɌȿ´ɢ³ɇȿ
Тел.: 0889 285 058
ȼɁɂɆȺɆɉɈȾɄɍɉɂ´
Ɇɴɠɴɬ  Ⱦɨɛɴɪ ɞɟɧ ɂɫɤɚɦ ɞɚ ɤɭɩɹ ɟɞɢɧ ɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢɨɛɚɱɟɞɴɥɠɚɦɧɨɝɨɞɚɧɴɰɢɢɧɹɦɚɦɩɪɚɜɨɧɚ
ɬɨɜɚɉɨɫɴɜɟɬɜɚɣɬɟɦɟɦɨɥɹɤɚɤɞɚɡɚɨɛɢɤɨɥɹɡɚɤɨɧɚ
ɇɚɱɚɥɧɢɤɴɬɩɪɢɛɢɪɚɬɚɛɟɥɤɚɬɚ³ɇȿɉɍɒȿɌȿ´ɢɤɚɡɜɚ
Ⱥɦɢɡɚɧɚɱɚɥɨɞɚɡɚɩɚɥɢɦɩɨɟɞɧɚɰɢɝɚɪɚ
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, торф, препарати, торове,
əɩɨɧɟɰ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɥ ɪɭɫɤɢ ɤɚɦɢɨɧ ɢ ɫɩɨɞɟɥɢɥ ɫɴɫ ɫɜɨɣ
техническа сяра за пчелари
ɩɨɡɧɚɬɄɚɤɜɨɥɢɧɹɦɚɞɚɢɡɦɢɫɥɹɬɬɢɹɪɭɫɧɚɰɢɫɚɦɨɢɫɚɦɨ
За справки: 0866 60 079
ɞɚɧɟɩɪɚɜɹɬɩɴɬɢɳɚ

"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

Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɫɟ ɹɜɹɜɚ ɧɚ ɢɡɩɢɬ ɜ Ɇɭɡɢɤɚɥɧɚɬɚ ɚɤɚɞɟɦɢɹ
ȿɞɢɧɨɬɢɡɩɢɬɜɚɳɢɬɟɣɤɚɡɜɚ
Ɂɧɚɱɢȼɢɟɫɟɝɚɳɟɡɚɫɬɚɧɟɬɟɫɝɪɴɛɚɧɢɟɳɟɧɚɬɢɫɧɟɦ
ɟɞɢɧɤɥɚɜɢɲɧɚɩɢɚɧɨɬɨɢɜɢɟɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɡɧɚɟɬɟ
ɁɚɫɬɚɜɚɬɹɫɝɪɴɛɱɭɜɚɫɟɬɨɧɈɛɪɴɳɚɫɟɫɥɢɰɟɤɴɦɤɨɦɢɫɢɹɬɚɨɝɥɟɠɞɚɜɫɟɤɢɨɬɬɹɯȼɟɞɢɧɦɨɦɟɧɬɩɨɫɨɱɜɚɟɞɢɧ
ɨɬɩɪɨɮɟɫɨɪɢɬɟɢɬɴɪɠɟɫɬɜɭɜɚɳɨɤɚɡɜɚ
Ɍɢɝɨɧɚɬɢɫɧɚ
Ȼɪɸɧɟɬɤɚɤɚɡɜɚɧɚɛɥɨɧɞɢɧɤɚ
Ɂɧɚɟɲɥɢɱɟɛɟɧɡɢɧɴɬɩɚɤɩɨɫɤɴɩɧɚɥ"
 Ɂɚ ɦɟɧɟ ɧɟ ɟ ɩɪɨɛɥɟɦ  ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɛɥɨɧɞɢɧɤɚɬɚ  Ⱥɡ ɫɢ
ɡɚɪɟɠɞɚɦɜɫɟɤɢɩɴɬɡɚɥɟɜɚ
ȻɚɛɚɪɚɡɩɢɬɜɚɜɧɭɱɟɬɨɫɢɄɚɤɜɨɬɢɩɨɞɚɪɢȾɹɞɨɄɨɥɟɞɚ"
ɂɝɪɚɱɤɚɫɛɚɬɟɪɢɢ
Ⱥɧɚɦɚɦɚ"
ɂɧɚɧɟɹ

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

АГРОАПТЕКА

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Петгодишната Елица Камбурова с
награда от музикален конкурс
Калина ГРЪНЧАРОВА
трета награда се
завърна от първото
издание на Международния конкурс за вокална
и инструментална музика
„Звукът на времето” 5-годишната Елица Камбурова
от Тутракан.

С

тори са Сдружение „Елита”
в партньорство с Община
Велико Търново.
Музикалното събитие бе
в подкрепа на кандидатурата на региона за Европейска културна столица
– 2019.
Около 130 изпълнители

седателствано от Мими
Иванова, в което участват
още композиторът Развигор Попов и музиканти.
Елица Камбурова за първи път участва в конкурс
извън Тутракан. «Конкуренцията беше огромна.
Повечето деца в нейната
възрастова група са вече
Фестивалът се проведе и инструменталисти в звезди - участници в разв старопрестолния Велико различни възрастови групи лични формати - "Големите
Търново, а негови организа- участваха в конкурса и бяха надежди", „България търси
оценявани от жури, пред-

таланти”, „Шоуто на Слави” – сподели майка й Антония Камбурова. Искам да
благодаря и на Читалището
в Тутракан за любезното и
безвъзмездно съдействие
при подготовката на Ели”.
От няколко месеца Елица
се подготвя от музикалния
педагог Наталия Константинова, а преди това е
била част от школата на
Доротея Бальовска в ОЦИД.

Работилничка за чудеса в Лятната читалня
или в "Детски отдел" на библиотеката.
Преди това, Наталия Иванова
- библиотечен специалист при
НЧ"Н.Й.Вапцаров-1873"-Тутракан
и практикантите И. Неделчев и
Ирен Маринова четоха от книгата
на Кресида Коуел "Как да говорим
драконски", след което в четенето
на това забавно и приятно четиво
се включиха всички присъстващи.
Специален гост на читалнята и
на Работилничката за чудеса бе

„В Работилничката за чудеса си
изработихме различни красоти с
помощта на декупажа под ръководството на г-ца Севгил Кантар,
която с удоволствие прие поканата
да се занимава с децата, които

Славянка Иванова от магазина
"Славянка арт", която с изработването на картички за различни поводи внесе много приятни емоции.
Всички деца се забавляваха и
останаха удовлетворени и обогатени от заниманията в библиотеката.
Всяка сряда в парк "Христо
Ботев" от 10:00 – 12:00 ч. децата и
гостите на града имат възможност
да се забавлявате с книга и четене,
участие в Работилничката за чудеса и много забавни игри.

желаят да творят в библиотеката” – информира библиотекарят
Стефка Капинчева. Тя е основен
организатор на традиционната
лятна читалня, която се провежда
на открито в парк „Христо Ботев”

Честит рожден ден
и да почерпят:

17 юли
19 юли
ракан
20 юли
кан
21 юли
21 юли
ракан
22 юли

– Елвира БОЙЧЕВА, гр. Тутракан
– Орхан ИБРЯМ , Изп. „ООСЧ”, Община Тут– Любен ДРАГНЕВ, Предприемач, гр. Тутра– Светослав РАЕВ, Ротари Клуб Тутракан
– Недка ИВАНОВА, Мед.сестра, Община Тут– Раим РАИМ, Общински съветник от ДПС,

ОбС-Главиница
22 юли – Стефан КАЛЧЕВ, ФТС „Детелини”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
22 юли – Васил НИКОЛОВ, Работник поддръжка, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
23 юли – Шабан ВЕЛИ, Служител по сигурността на
информацията и ГЗ, Община Главиница

17 юли – Света Марина

ФК „Белица“ е единственият
отбор, който ще представя
Силистренска област във
футболната „В“ група
Симеон БОРИСОВ
следващия сезон в Североизточната „В“ аматьорска футболна група
Крайдунавска Добруджа ще бъде
представена единствено от ФК
„Белица“, съобщи Георги Нарлев,
председател на Регионалния съвет
на БФС в Силистра. Това стана
ясно, след като последователно
първият и вторият от класирането
в Областното първенство – ФК „Раковски“ – Калипетрово и ФК „Червена звезда“ – Дулово, се отказаха
от правото да играят в по-горната
футболна група. Калипетровци
предварително бяха заявили, че
нямат възможност да бъдат част
от „В“-група, докато дуловци са
взели решението си едва тези дни.
ФК „Белица“ завърши на 7-мо
място в последното футболно
първенство в групата с 52 т. В
актива си отборът има 16 победи,
4 равни мача и 12 загуби, 56 точни
попадения, а са допуснали 29 гола
в своята врата.
Три са новите отбори в областното първенство - представители на Тутракан, Руйно и Проф.
Иширково. Първите два клуба

В

Ƚɟɨɪɝɢ
ɇȺɊɅȿȼ

отсъстваха от областната футболна карта по няколко години,
докато иширковци не бяха част от
нея в продължение на близо две
десетилетия. А историята помни,
че през 80-те години на терена в
някога голямото добруджанско
село е гостувала формация на ФК
„ЦСКА“. Трите местни кооперации
са се обединили около „кръглата
топка“ и са решили да върнат найпопулярната игра в селото. За целта се възстановява и някогашният
славен терен, един от най-добрите
в миналото.

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

