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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 31

Година LII

7 - 13 август 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Анкета "ТГ": Как прекарвате лятото?

Анна КОСТАДИНОВА:
ɋɬɪɚɯɨɬɧɨ ɋ ɞɟɬɟɬɨ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɜɩɚɪɤɚɧɚɪɚɡɯɨɞɤɢ
Ɂɚɩɢɫɚɯɦɟ ɝɨ ɧɚ ɩɥɭɜɚɧɟ
ɦɧɨɝɨɫɦɟɞɨɜɨɥɧɢɏɨɞɢɯɦɟ
ɢ ɧɚ ɦɨɪɟ ɡɚ ɟɞɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚ
ɉɨɱɢɧɚɯɦɟɫɢɦɧɨɝɨɞɨɛɪɟɧɨ
ɢɝɪɚɞɴɬɧɢɜɟɱɟɞɚɜɚɦɧɨɝɨ
ɦɟɫɬɚɡɚɩɨɱɢɜɤɚ±ɢɝɨɪɟɢ
ɞɨɥɭ ɜ Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɩɚɪɤ
ɑɭɞɟɫɧɨɟɬɚɦ

Красимир
КОСТАДИНОВ:
Сега си почивам.
Смятам да отида малко
на море, но и там ще продължа да тренирам, защото предстои световното
първенство по канадска
борба в Литва. Там ще се
състезавам в моята категория – до 100 кг.

Сабире КОДАК:
Понеже е много топло,
обикновено съм си в къщи
и когато стане 18:00 часа
излизам навън – в парка найчесто или долу, на кея – в
Крайдунавския парк. Там е
страхотно, виждаме се с
различни хора. Прави ми впечатление, че идват много
хора, които не са от града.

Камелия
ТОДОРОВА:
С децата в парка излизаме и Дунавския парк
също посещаваме. От
Виляна ДЪЛБОКОВА-МАРИНОВА: С детето в парка
време на време ходим и прекарваме обикновено – в горния парк, в Крайдунавския
на басейн.
също. Бяхме и на планина.
Море, планина - тази гоМирослав МАРИНОВ: В парка прекарвам свободното
дина няма да има, сигурно си време, с децата и с майките. Супер е тук!
догодина ще отидем.
Всъщност, това е най-хубавото ни лято. Прекарваме
го със сина – малкият Нейтън.

Дъждовете нанесоха
щети и върху лозята
Формулата е:
Здраво пръскане добра реколта качествено вино

Юбиляр дари бебе
Плати ин витро на пациентка в
Тутракан
60-годишен русенец сбъдна мечтата на двойка с
репродуктивни проблеми, научи ehograf.info. Когато
организирал тържеството за юбилея си, мъжът предупредил гостите, че не иска подаръци. Всеки заделил
сумата са подаръка в плик и така се събрали 8500 лева.
Всички пари били дарени от рожденика на Медицински
център „Св. Иван Рилски“ в Тутракан.
Благодарение на тази финансова подкрепа, вече има
бременна жена. Бъдещата майка е в 5 лунарен месец
и се радва на спокойна и безпроблемна бременност.
Както вече съобщихме, на 25 юли в Тутракан проплакаха три двойки близнаци. Всички те за заченати
от първи опит ин винтро в медицинския център на д-р
Любомир Бойчев.
www.ehograf.info

Град Главиница на 30 години,
празниците предстоят
Калина ГРЪНЧАРОВА
озовите масиви са
нападнати от болести, породени от
постоянните дъждове и
резките покачвания на температурите след тях. Лозарите са в паника как да
се преборят с природата
и да запазят остатъка от
реколтата. Пръскат с найдобрите препарати, но не
успяват да пропъдят от

Л

лозята си обикновената
мана, брашнестата мана и
съхненето и почерняването
на филизите.
Най-засегнати от болестите са винените сортове. За пръв път тази
година брашнестата мана
напада насажденията в
такъв ранен етап - когато лозето не е завързало
зърна, констатират лозари
от държавата. Производителите признават още, че

не могат да се справят
и да спасят реколтата.
Непрекъснато пръскат със
скъпи вносни препарати, но
нищо не помага.

Къде сме ние в Тутраканско?

С колеги от няколко телевизии се насочваме към
фирма „Драция” на Младен
Михайлов, които са най-гона стр. 3

на стр. 3
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НОВИНИ
ТФ „ДУНАВСКА МЛАДОСТ” НА ФЕСТИВАЛ В ИТАЛИЯ
В началото на седмицата (4 август) момичетата и момчетата от
Танцова формация „Дунавска младост” при НЧ „Н.Й.Вапцаров” в
Тутракан заминаха за Италия. Те са поканени да вземат участие в
44-тия Международен фолклорен фестивал "Антични вечери”, който
се провежда в град Петина, област Кампаниа. Освен в този фестивал,
нашите танцьори ще покажат своето изкуство на сцените в още няколко италиански градове. Те ще се завърнат в Тутракан на 13 август.
ДЕТСКИ ПЛЕНЕР В ОЦИД
От 6-ти до 8-ми август т.г Общинският център за извънучилищни
дейности (ОЦИД) е домакин на детския пленер „Тутракан и реката”. В
него участват възпитаниците на Школите по изобразително изкуство
от Русе, Силистра, Попово и Тутракан.
Финалната изложба с творби от пленера ще бъде открита в събота
– 9-ти август от 10:00 часа в залата на ОЦИД
КРИМИНАЛЕ
Тежък пътен инцидент е станал рано тази сутрин по пътя Силистра
– Русе в района на село Богданци. Шофирайки с несъобразена скорост, 36-годишна жена, водач на лек автомобил „Рено”, е загубила
управлението, в резултат на което колата се е преобърнала край
пътя. На място е починал 62-годишен мъж, а по-късно в болницата и
55-годишна жена. С опасност за живота в болница в Русе е откаран
36-годишен мъж. Водачката е получила фрактури на ребра, без
опасност за живота. Без сериозни наранявания е 14-годишно момиче,
също пътувало в колата.
По случая е образувано досъдебно производство.
Кражба на меден проводник е извършена от неработещо заведение
край Тутракан в периода 28.07-01.08.2014 г. Щетите се уточняват.
Образувано е досъдебно производство.
Лек автомобил „Рено” е изгорял на 5 август в село Подлес. Произшествието е станало около 13.15 часа по неустановени към момента
причини. Пожарът е потушен от екип на Противопожарен участък –
Главиница, спасено е прикачено към колата ремарке.
През периода от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г. поделенията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”
- Силистра са обслужили общо 344 произшествия, срещу 432 за същия
период на 2013г. Ликвидирани са 214 пожара, от които 69 с материални загуби, в 145 случая е извършена гасителна дейност на пожари в
отпадъци, сухи треви и комини, без да са нанесени материални щети. В
сравнение със същия период на 2013 г. пожарите с материални загуби
са с 17 по-малко, броят на пожарите без материални загуби е с 36
по-малко. Извършена е аварийно-спасителна дейност в 28 случая и
помощни работа в 93 случая. През периода има 9 лъжливи повиквания.
От началото на годината до 31.07.2014 г. при пожари е загинал един
гражданин и четирима са пострадали.

Община Главиница
Област Силистра

Заповед
№ 1249/04.08. 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал.
8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените
поръчки /ЗОП/:

НАРЕЖДАМ:
Откривам процедура за възлагане на Обществена
поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: Строителство на
обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа – SLS1022/
III-235, Паисиево-Главиница/Звенимир-Зарица и ремонт
улици – с.Зафирово, с.Сокол, с.Дичево, с.Суходол,
с.Калугерене, с.Падина, с.Зебил, с.Звенимир, с.Зарица”.
Мотиви за избор: Строителството ще се осъществява по одобрене каличествена сметка. Въз основа на
количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 449 172,50
лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната
стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал.
1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно
точно да се определят техническите спецификации,
поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с
покана, считам че обществената поръчка следва да
бъде възложена по реда на Закона за обществените
поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

7- 13.08.2014 г.

Допълнителни държавни средства
за читалищата
М

- Читалищата в тутраканските села Нова Черна, Търновци
и Шуменци са сред получателите на допълнителните суми

инистерството на
културата отпуска
допълнително 3,9
млн. лева на читалища в
237 общини. За 2014 г., на
конкурсен принцип целеви
финансови средства се
предоставят за следните
три тематични области:
частични ремонтни дейности по сградите на
читалищата и вътрешен
интериор на сценичните
и библиотечни пространства – искана финансова
подкрепа в размер до 30
000 лв.; художественотворческа дейност и попълване
на библиотечния фонд – искана финансова подкрепа
в размер до 20 000 лв., в
това число до 5 000 лв. за
попълване на библиотечния
фонд; техническо оборудване, библиотечен и друг
специализиран софтуер –
искана финансова подкрепа
в размер до 5 000 лв.
Подадените проекти са
от 1 188 читалища на обща
стойност 40 млн. лв. На
първата конкурсна сесия са
отпуснати и разпределени
средства в размер общо

на близо 4 млн.
- От община Главиница са предпочетени читалищата
лв., разпределени
между 773 читав Суходол, Черногор и Зафирово
лища по направление „Частични
на културата ще уведоми кан - селата Нова Черна и
ремонтни дейности по
както общините, така и Търновци. Средствата са
сградите на читалищата
читалищата за размера на между 3 хил. и 21,5 хил. лв.
и вътрешен интериор на
отпуснатите средства, и в зависимост от големинасценичните и библиотечни
направлението, за което та на населеното място и
пространства“ - 402 читате се предоставят.
необходимите средства.
лища, на които ще бъдат
За Силистренска област
Други читалища от обпредоставени средства в
средства в направление ластта получават средразмер на 3, 2 млн. лв.; по
„Частични ремонтни дей- ства в направление „Хунаправление „Художествености по сградите на д о ж е с т в е н о т в о р ч е с к а
нотворческа дейност и
читалищата и вътрешен дейност и попълване на
попълване на библиотечния
интериор на сценичните библиотечния фонд": читафонд“ – 283 читалища в
и библиотечни простран- лищата в населените месразмер на 567 хил. лв.; по
ства” се отпускат на 17 та Дулово, Черник, Водно,
направление „Техническо
читалища. В община Ал- Окорш и Овен (община Дуоборудване, библиотечен
фатар - НЧ "Ведрина 1948" лово - между 1 000 и 3 000
и друг специализиран соф– гр. Алфатар, кв. Попово; лв.), както и читалището
туер“ – 85 читалища в
община Главиница - в се- в село Шуменци, община
размер на 94, 1 хил. лв.
лата Суходол, Черногор и Тутракан.
Оставащата сума за втоЗафирово; община Дулово
В пет читалища от обрата сесия е в размер на
- НЧ "Никола Йонков Вапца- щините Дулово (в селата
89 046 лв. След публикуване
ров 1895" – гр. Дулово, и в Върбино, Скала, Водно и
на постановлението съселата Грънчарово, Черник, Прохлада) и в Тутракан гласно утвърдената пракПаисиево и Колобър; общи- село Шуменци, са разпретика Министерството на
на Силистра - селата Кали- делени пари в направление
финансите ще осъществи
петрово, Сребърна и Проф. "Техническо оборудване,
нужната корекция по бюИширково; община Ситово библиотечен и друг специджетите на съответ- селата Ситово, Искра ализиран софтуер" - между
ните общини, а от своя
и Любен; община Тутра- 600 и 2 500 лева.
“ТГ”
страна Министерството

Препис-извлечение
от решение №114/04.07.2014 г. по АНД №225/2014 г.
утраканският районен съд признава подсъдимия
НИКОЛАЙ САШЕВ ДАЧЕВ – роден на 09.04.1998 г.
в гр. Тутракан, живущ в гр. Тутракан, български
гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан
към момента на извършване на деянието, в наказателно производство по АНД №225/2014 г. по описа на
РС Тутракан, за виновен за това, че на 18.06.2014 г.
в гр. Тутракан, обл. Силистра, по ул. „Тинтява”, като
непълнолетен, но разбиращ свойството и значението
на извършеното и можещ да ръководи постъпките си по
разумни подбуди, е управлявал четириколесно моторно
превозно средство марка „ATV” без регистрационни
табели, без съответно свидетелство за управление,

Т

в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП №14-0362-000153 от 09.05.2014
г., издадено от Началника на РУП гр. Тутракан, влязло
в сила на 29.05.2014 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, с което е
извършил престъпление по чл. 343в, ал.2 във връзка с
ал.1 и чл.63, ал.1, т.4 от НК, поради което на основание
чл.78а, ал.6 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна
отговорност и му НАЛАГА административно наказание
"ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”.
Решението е влязло в законна сила на 28.07.2014 г.
Наложеното наказание се изпълнява чрез публикуване
в местните печатни медии.

Областната епизоотична комисия предписа
мерки срещу болестта „син език“
пизоотична комисия обсъди
обстановката в страната
във връзка с болестта „син
език“, разпространяваща се сред
преживните дребни и едри, диви
и домашни животни, информираха
от областната управа Оттам съобщиха, че болестта е регистрирана
в област Кърджали още през юни и
прогнозата е, че от десетина дни до
месец е възможно да достигне Североизточна България. В момента
„син език“ има в 8 области на страната, като Шумен е най-близката
област до Силистра. Болестта не е
опасна за хората и евентуалната им

Е

зараза не е повод за мерки, характерни за хуманитарната медицина.
От областната епизоотична
комисия предписаха комплект
мерки, за да бъде изпълнявана
от органите на местната власт,
стопаните и ветеринарите. Най-важните от тях, които на практика са
изпълними, включват провеждане
на клинични прегледи с цел бързо
установяване на случаи, ограничаване на пашата във времето между
19 часа и 8 ч. на другия ден, когато
е летежът на мушиците, разпространяващи заразата, забрана на
търговията с преживни животни,

ОДОБРЯВАМ:
1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на
процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на строителство: Строителство на обект:
„Ремонт на общинска пътна мрежа – SLS1022/III-235,
Паисиево-Главиница/Звенимир-Зарица и ремонт улици –
с.Зафирово, с.Сокол, с.Дичево, с.Суходол, с.Калугерене,
с.Падина, с.Зебил, с.Звенимир, с.Зарица”.
Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на
Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят
за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение
Кмет на Община Главиница:
Хюсеин ХАМДИ

дезинфекция на оборите и др.
На базата на заповедта спешно
ще се проведат заседания и на
епизоотичните комисии в седемте
общини от областта.
За ограничаване на болестта
се създават три зони: защитна – в
радиус от 20 км от фермата, където
вече тя съществува; предпазна – в
радиус от 100 км, и наблюдавана –
в радиус от 50 км от предпазната.
В област Силистра в предпазната
зона са населени места в 5 от
общините, без Силистра и Кайнарджа, които са в наблюдавана зона.
В исторически план болестта

„син език“ се появява в България
за пръв път през 1999 г. откъм
границата с Турция, както е и тази
година. После отново я има у нас
през 2001 г., този път идвайки откъм Македония и Сърбия, както и
през 2006 г., когато преминава без
клинична картина. Заболяването
не е сред приоритетните в страните
от Европейския съюз, поради което
за разлика от шапа за „синия език“
не се предвиждат обезщетения.
Като държава България, подобно
на другите страни-членки, ще се
справя с болестта с държавен
ресурс.
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Град Главиница на 30 години, Служебното правителство на
празниците предстоят
България е факт, идват избори
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 5 септември 2014
г. жителите на добруджанска Главиница
ще отбележат своя 30-годишен юбилей от обявяването й за град. Главен организатор на тържествата
е Община Главиница, а
летните августовски дни
са време за трескава подготовка.
От зам.-кмета Елена
Маркова научаваме, че за
юбилея ще бъде проведена
празнична сесия, на площада пред сградата на
общинската администрация ще бъдат издигнати
знамената на България
и на Главиница, ще бъде
отслужен и празничен водосвет. Подготвя се също
церемония по връчването
на почетен знак за цялостен принос за развитието
на Главиница.
Във вечерните часове
на 5-ти септември на откритата сцена в центъра на Главиница ще бъде
представен голям концерт
на Капанския ансамбъл от
Разград и шоу-спектакъл на
Румънеца и Енчев.
Припомняме, че Историята сочи: „…на 50 километра западно от областния
център Силистра се намира най-младият в района
град Главиница. Той заема
507 кв. км площ и е важен

Н

Ɂɚɦɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚȿɥɟɧɚɆȺɊɄɈȼȺ

център на пътя между градовете Дулово и Тутракан.
Разположен е на 100 м надморска височина в долинно
разширение в покрайнините
на Лудогорието. С Указ
на Държавния съвет от 5
септември 1984 година е
обявен за град и общински
център, който включва в
състава си 23 селища.
Легендите и спомените,
грижливо пазени и предавани от едно поколение на
друго, не оставят съмнение, че още от далечни времена тук е имало селище,
но безспорни източници,
които да документират
миналото на Главинишкия
край, почти не съществуват или са твърде оскъдни.

Плодородната местност,
богатите гори и близките
изворни води давали на хората сигурност, че тук ще
имат поминък. Своя отпечатък върху Главинишката
земя са оставили траки и
римляни, а десетилетия по
късно - мохамедани, турци,
черкези и българи.
Преданията разказват за
съществували и изчезвали
по време на войни, епидемии или по други социални
и обществени причини селища. Една от легендите
е за съдбата на Асваткьой
по време на чумата, която
през миналия век покосила
местното население. Оцелелите били принудени да
изоставят домовете си и

селото запустяло напълно. Едва години по-късно
някои от тях отново се
завърнали в своя край. В
спомените, пренесени през
времето, се пази и друго
предание, което разказва,
че от смъртоносната болест успели да се спасят
само младеж и девойка,
които след време дали нов
живот на селището.
По баирите около землището на днешна Главиница
изникнали поселищата (махалите), населени главно
от мохамедани пастири.
Привлечени от природната
благодат на околността,
свои жилища построили
турци и черкези. Селото е
именувано Сваткьой заради образуващите се всяко
лято блата.
Спазвайки порядките на
Османската империя, в долината е изградена джамия.
Около нея постепенно се
оформя новото селище Асваткьой, което около едно
столетие просъществува
под егидата й. Асваткьой
се превежда като селото
на главните, личните, първенците.
В края на миналия и началото на този век в района се появяват и други
заселници. С министерска
заповед от 1942 година
селото е преименувано на
Главиница.”

Дъждовете нанесоха
щети и върху лозята
от стр. 1
лемите лозари в общината.
Те правят пълен оборот на
производство – в „Драция”
отглеждат лозя и добиват
грозде, а „Младенова изба”
е на финала – произвежда
вино, бяло и червено.
„Димят, траминер, шардоне, ркацители, мускат,
тамянка, мерло и каберне
са сортовете, които отглеждаме, общо 1000 дка
– разказва Мая Михайлова.
- Само винени сортове отглеждаме. Предстои нови
330 дка да подновим, това
ще стане с помощта на програма „Преструктуриране и
конверсия на винени лозя”.
Лозята са над 30-годишни, но половината вече са
подновени, ще подновим
постепенно и останалите.”
Виното с марка „Младенова изба”, което произвеждат се продава изключително на вътрешния пазар.
Пробвали са в Румъния, но
сделката се оказала „обица
на ухото” и затова залагат
на сигурно. С винопроизводство се занимават от 2000
г., а от 2004 г. са в новата
база.
Мая Михайлова сподели
още, че работната ръка
не достига. Въпреки, че
има безработица, трудно
се намират хора, които да
пожелаят да работят на
полето.
Заедно със Стефан Михайлов, който е технолог във

ɆɚɹɆɢɯɚɣɥɨɜɚɢɋɬɟɮɚɧɆɢɯɚɣɥɨɜ

фирмата и един от наследниците на бизнеса (тази
година на Трифон Зарезан
баща му Младен Михайлов
му връчи короната на Цар
на лозята), тръгваме към
лозовите масиви край с. Шуменци, за да видим на място
какво е състояние им.
С какво се отличава тази
година в сравнение с миналата за лозовите насаждения? Колко пъти сте
ги обработвали/пръскали,
заслужаваше ли си труда?
Каква реколта и добиви очакват? – питаме младият
производител.

- С много дъждове и наличието на оидиум (Брашнеста мана) по лозите е
характерна тази година. До
момента сме извършили 10
пръскания, затова се запази гроздето. Буквално след
всеки дъжд пламва маната.
Заради дъждовете с няколко
пръскания малко закъсняхме
- понеже постоянно вали и
няма да има ефект от тях,
но засега запазихме продукцията. Вече няма отказване.
Ако се наложи, още 2-3 пръскания ще направим, но трябва да се опази реколтата.
Заради големите разходи,

нулева ще е може би тази
година или с минимална
печалба. Предните години
от 3 до 5 пръскания сме
извършвали по лозовите
масиви - това е нормално
за нашия район.
Средният добив очакваме
да бъде 500 кг от декар. Миналата година беше 700 кг.
Вижте, формулата при сегашната ситуация е здраво
пръскане - добра реколта.
От добрата реколта – добро вино. След това вече
пазарът да е добър и чакаме
следващата година.

ържавният глава
Росен Плевнелиев
представи на 5 август т.г състава и структурата на служебното
правителството. Премиер
на служебния кабинет е
преподавателят по конституционно право проф.
Георги Близнашки.
Президентът увери, че
служебното правителство
ще бъде съставено от
проевропейски и надпартийни експерти, които
мотивирано и прозрачно
ще работят по важните
за обществото теми като
здравеопазването, икономиката и енергетиката.
„Стриктно ще се придържам към буквата и принципите на конституцията
и законността“, заяви
проф. Георги Близнашки.
По думите му служебното
правителство трябва да
осигури добра администрация, повече стабилност,
диалог и прозрачност в
управлението.
Професор по конституционно право от 2009 г., в
момента Георги Близнашки
преподава в Юридическия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Той е бил
депутат в 36-ото и 39ото Народно събрание от
групата на „Коалиция за
България“, както и експерт
към Конституционната комисия на Великото народно
събрание. През есента
на 2013 г. той открито подкрепи студентите,
окупирали Алма Матер с
искане за оставка на правителството на Пламен
Орешарски, а през февруари 2014 г. застана начело
на инициативен комитет,
който събира подписка за
провеждане на референдум
за изборна реформа, предложена и от президента.
На 7 март 2014 г. Националният съвет на БСП
прекратява членството
на проф. Георги Близнашки
в партията.
В състава на служебното
правителство са включени
още:
- Екатерина Захариева,
служебен вицепремиер по
икономическа политика и
министър на регионалното
развитие и министър на
инвестиционното проектиране
- Проф. Йордан Христосков, служебен вицепремиер
по социална политика и
министър на труда и социалната политика
- Христо Иванов, служебен вицепремиер по правосъдие, вътрешен ред и
сигурност и министър на
правосъдието
- Илияна Цанова, служебен вицепремиер по упра-
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вление на средствата от
Европейския съюз
- Васил Щонов за служебен министър на икономиката и енергетиката
- Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването
- Йордан Бакалов, служебен министър на вътрешните работи
- Румен Порожанов, служебен министър на финансите
- Николина Ангелкова,
служ еб ен м ин ис т ъ р н а
транспорта, информационните технологии и съобщенията
- Доц. Румяна Коларова,
служебен министър на образованието и науката
- Велизар Шаламанов,
служебен министър на отбраната
- Даниел Митов, служебен министър на външните
работи
- Мартин Иванов, служебен министър на културата
- Евгения Раданова, служебен министър на младежта и спорта
- Васил Грудев, служебен
министър на земеделието и
храните
- Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите
Служебното правителство, назначено от президента, разполага с пълния обем от правомощия,
които Конституцията и
законите предвиждат за
Министерски съвет, излъчен от Народно събрание,
но с ограничения в неговите правомощия, които
произтичат от невъзможността на този кабинет
да предприема действия,
за които е необходим акт
на парламента.
Служебното правителство не може да променя
Закона за държавния бюджет на Република България, както и данъчната
политика. Ако не е налице
предварително съгласие,
дадено от настоящото
Народното събрание, служебното правителство не
може да взема държавни
заеми.
Служебният кабинет не
може да изпраща български въоръжени сили извън
страната или да разрешава пребиваването на
чужди на българска територия, тъй като това
е от компетентността
на Народното събрание.
Правителството, назначено от държавния глава,
не може да сключва също
така международни договори или да денонсира сключени договори, за които
чл. 85 от Конституцията
изисква ратификация.
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поетично поетично поетично
Людмила
БОРИСОВА,
Журналист
в Радио Шумен

Неделя вечер
Неделя вечер е.
И мислите лежерно мързеливи са.
Лежиш до мен, мълчим и сме доволни.
Тишината ни е нужна –
в нея слушаме телата си.
Не ставай –
до понеделник има време.
Ще се бръснеш после,
а и…прилича ти наболата брада.
И ризата ще ти изгладя,
но сега… я съблечи.
Неделя вечер е.
Налей ми вино и… не говори целувай ме до понеделник.

Румяна
КАПИНЧЕВА,
Тутракан

Любен ДАШЕВ,
Силистра

ǾȊȍȚȕȈȓȦȉȖȊ

Горчиво вино

ǫȘȧȝșȐȚȐșȚȘȖȑȕȈȚȈșȢȘȕȖȖȒȈȚȈ
ȔȍȕȗȘȖȕȐȏȈșȖȟȐȚȍȒȐȕȎȈȓȐ
ȐȏȈȋȕȍȏȌȐșȍșȚȘȈșȚȊȕȈȑȌȢȓȉȖȒȖȚȖ
ȐȌȈȓȐȡȍȐȏȓȍȏȍȍȌȊȈȓȐ
ǵȖȒȈȒȊȖȌȈȕȈȗȘȈȊȧȒȘȈșȐȊȈșȐ
ǵȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȈȕȈȌȘȍȉȕȈșțȍȚȕȖșȚ
ȚȐșȐȚȖȟȕȖȖȉȘȈȚȕȖȕȈșȐȊȖȚȖ±
ȓȢȟȍȏȈȘȕȈȍȜȐȘȕȈȐȞȊȍȚȕȈ
ǪȚȍȉȌȖȘȐȐȋȘȍȝȈȔȍȗȘȐȊȓȐȟȈȠȍ
ȐȗȖȟȚȐȕȈȊȢȏȊȐȠȍȕȐȏȋȓȍȎȌȈ
ȉȐȝȚȐȒȈȏȈȓșȔȐȘȍȕȖǶȉȐȟȈȔȚȍ
ȔȖȧȞȊȍȚȕȈȓȦȉȖȊȕȈȕȈȌȍȎȌȈ
ǯȕȈȧȚȈȧȓȦȉȖȊȍȖȉȘȍȟȍȕȈ
ȈȓȈǺȐȔȍȗȘȐȊȓȐȟȈȠȜȈȚȈȓȕȖ
ǺȐșȐȔȖȑȚȈȔȍȟȚȈȕȍȐȏȘȍȟȍȕȈ
ȕȍȊȢȏȔȖȎȕȈȌȈșȚȈȕȍȘȍȈȓȕȖșȚ

ǮȍȕȈșȢșȊȒțșȕȈȘțȑȕȖȊȐȕȖ
ȗȖȘȈȎȌȈȉȓȧȕȖȊȍȔȍȟȚȐ
ǮȍȓȈȕȐȍȏȈȗȖȓȍȚȊȢȊȕȍȉȍȚȖșȐȕȤȖ
ǳȍȚȧȡȐȒȢȔșȢȘȞȍșȚȘȍȓȐ
ǶȚȗȐȊȈȠșțȊȓȍȟȍȕȐȍȗȍȕȓȐȊȖ
ǶȉȓȐȏȊȈȠțșȚȕȐȚȍșȍȏȐȒ
ǻșȍȡȈȠȊȒțșȕȈȊȐȕȖȚȖȋȖȘȟȐȊȖ
ȊȋȢȘȌȐȚȍȚȐȕȈȗȐȘȈȊȐȒ
ÄǬȈȚȍȐȏȗȐȧȐșȒȈȔȉȈȊȕȖȐȕȈȋȓȢȚȒȐ
ȌȈȗȓȢȏȕȍȚȖȗȓȐȕȈȐȎȐȏȕȍȕșȖȒ
ǰȈȏțșȍȚȐȓȊȐȕȍȕȐȚȍȗȘȢșȒȐ
ǬȈșȍȗȖȟțȊșȚȊȈȔȒȈȚȖȉȖȋ
ǷȖȌȖȉȕȖȉȖȋȘȐȚȖȕȈȊȌȐȋȕȈȓ
ȕȈȗȢȓȕȍȕșȊȐȕȖȐȓȦȉȖȊ
ȐȚȢȑȌȖȘȈȧȟțȌȍȕșȚȐȋȕȈȓ
ȌȈșȢȔȏȈȊȍȟȕȖșȚȚȈȋȖȚȖȊ´

АФС „Черненци” участва в събора Самодейците от
село Зафирово „Пирин пее”
на фестивал
Радка ИВАНОВА,
Библиотекар,
НЧ "Васил Йорданов”,
с. Нова Черна
овочерненският състав за автентичен
български фолклор
„Черненци” отново беше
поканен да участва в заключителния концерт на
Събора за народно творчество „Пирин пее”, който
се провежда под патронажа
на президента Росен Плевнелиев.
В дните на събора, местността „Предел”, привлича
хиляди участници и гости
от страната и чужбина. На
петте сцени пяха и танцуваха над 2200 участници от
област Благоевград и 250
изпълнители – от Македония и Унгария, а от България
бяха поканени да участват
самодейни и професионални
колективи от село Нова
Черна Враца, Шумен и Разград. Нашият състав представи автентичните хора
„Черненската”, „Осмата”,
„Бързата, „Алу нелу”, „Официряската”, хора играни от
нашите деди - „все орачи и
копачи”, които претворявали живота си в изкуство.
Грейнаха като слънце нашите добруджанци със своите облекла - една палитра

Н

от цветове. Усмивките,
провикванията, ритмичните стъпки, закачливите наричания на Веселин
Владимиров, изпълненията
на музикантите Георги
Иванов и 16-годишния Станислав Йорданов, всичко
това направи участието
ни значимо, защото много
от зрителите вече ни познаваха от други участия,
а тези, които за първи път
ни гледаха бяха
възхитени от нашите танци.
За да подкрепят своите
приятели бяха
председателят
на читалищното
настоятелство
Тодорка Владимирова, посланикът
на библиотеката в Нова Черна
- студентката
Нели Василева, на
която сме много
благодарни, защото тя от малка

участва в този състав
и студентката по право
Петя Менкова.
А срещите ни с хората
от този район ни накараха
да се почувстваме близки.
И поздрави имаше за хора,
които са от Пиринския
край, но вече живеят в
Тутракан. Радостно е, като
чуеш мили думи за хора, с
които работиш.
Нашето участие беше
излъчено по БНТ 2.
Насладихме се на изпълненията на Неврокопски
ансамбъл за народни песни
и танци от Гоце Делчев,
ансамбъл „Пирин” - Благоевград.
Професионално жури, под
председателството на
проф. д. изк. Лозанка Пейчева и почетното председателство на проф. д.
изк. Илия Манолов и проф.
Костадин Динчев, оценява
изпълненията на самодейците и награди участниците с грамоти и почетни
плакети. Затова и нашият

състав получи заслужено
своята награда.
„Пирин пее” успява да
обедини самодейците от
различните краища на
страната и дава шанс
на хиляди да се докоснат
и заобичат българският
фолклор. Срещата с „Пирин
пее” е несравнима – магия, съчетала автентични
народните песни, танци,
костюми, ритуали. Дълги,
цветни хора се извиха на
зелените пределски ливади
под Пирин, огласяни от найхубавите български песни.
Пътуването ни беше прекрасно и весело с водача
на автобуса Севи Рамизов.
Нощувахме в Банско. За
всички желаещи да присъстват на събора община
Разлог беше подсигурила
безплатен превоз до местността „Предел”.
Радостни сме, че отново
представихме община Тутракан и в частност Нова
Черна на такъв престижен
събор.

ормация "Младостта е в сърцата ни" и Танцова
формация "Пъстра китка" към НЧ „Христо Ботев” участваха в Четиринадесетия фолклорен
фестивал "Искри от миналото - Априлци 2014", съобщи
секретарят Марияна Лазарова.
След приключване на фестивалния ден тричленно жури
с председател Юлия Цанкова от БНР присъди второI
място и сребърен медал за песни и танци на съставите
към читалището.
„Скъпи приятели, бъдете здрави и все така трудолюбиви, ентусиазирани, всеотдайни, за да издигаме
авторитета на българската култура и фолклор!” – е
поздравлението за успеха от председателя на читалищното настоятелство Калинка Василева.

Ф
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Разпоредителни сделки с общински имоти - Финансово е обезпечен учебният
процес в община Главиница
тема №1 в юлското заседание
на тутраканския парламент
- "Лафка” ще стъпи и в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
а проведеното на
31 юли заседание
на Общински съвет-Тутракан бе прието
решение СОУ «Йордан
Йовков» и СОУ «Христо
Ботев» да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република
България за учебната
2014-2015 година, като
предложението ще бъде
изпратено за одобрение
от Министъра на образованието и науката.

Н

„Йордан Йовков” е Xв клас,
профил „Технологичен – Информационни технологии”
с пълняемост 11 ученици
и недостиг от 7 ученици
/минимален брой 18/. За
обезпечаване на учебния
процес в нея е осигурено
дофинансиране от общинския бюджет в размер на 2
044 лева.
В СОУ „Христо Ботев”
маломерна самостоятелна
паралелка е Xб клас по
професията „Сътрудник
в бизнес услуги”, специ-

в ОУ «Стефан Караджа», с.
Цар Самуил само паралелката в 7-ми клас е маломерна
и самостоятелна (пълняемост 10 ученици и недостиг
8 ученици), докато всички
останали са маломерни и
слети (I и II клас, пълняемост 15 ученици и недостиг
1 ученик; III и IV клас, пълняемост 15 ученици и недостиг 1 ученик; V и VIII клас,
пълняемост 11 ученици и
недостиг 7 ученици). За
пълноценния учебен процес
през следващата учебна
година в двете училища
са осигурени средства от
общинския бюджет: за Нова
Черна - 12 556.00 лв., а за
Цар Самуил – 7 592 лв.
Авансовото плащане за
проект „Фестивал „Огненият Дунав” ще бъде
обезпечено с издаване на

докладна записка с предложение за организиране
на публично оповестен
конкурс за отдаване под
наем на три броя места за
поставяне на преместваеми обекти за търговска
дейност и поставяне на
минимум три броя спирки за
масовия градски транспорт
за срок от пет години, на
която беше даден положителен вот от общинските съветници – 14 „за”
и един „въздържал се”. В
условията при сключване
на договора е осигуряване
на минимум три работни
места, а също наемателят
се задължава да монтира
спирки на масовия градски
транспорт, изработени от
качествени здрави материали, изработени от здрави
профили, защитени от корозия, козирката и гърба на
спирката да са от закалено
стъкло не по-малко от 10
мм с цел безопасност. Той
се задължава за срока на
наемния договор да поддържа, почиства преместваемите обекти и спирките
и площта около тях, и
гаранционно да обслужва
спирките на масовия градски транспорт-да поема
разходите по опазването и
поддържането им, включително подмяна на стъкла.
След прекратяване договора за наем, Община
Тутракан придобива безвъзмездно собствеността
върху спирките на масовия
градски транспорт.
Предложението е базирано на постъпило в Община
Тутракан писмо за намерения от „Табак Маркет”
АД, гр. София, които са
собственици на веригата „Лафка”. Кметът на

ɇɚɸɥɢɋɟɡɟɧɉɨɫɢɩɨɥɭɱɚɜɚɰɜɟɬɹɡɚɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɹɫɢ
ɪɨɠɞɟɧɞɟɧɚɜɝɭɫɬɌɨɝɚɜɚɬɹɪɨɞɢɜɬɨɪɢɹɫɢɫɢɧ
ɇɟɜɡɚɬɢɫɢɧɚɩɪɚɜɢɧɚɣɳɚɫɬɥɢɜɢɹɩɨɞɚɪɴɤ

Общинските съветници
дадоха съгласие за допускане на изключение от
минималния брой ученици в
паралелките в общинските
училища и за дофинансиране
им в размер на 25 хиляди
лева през следващата учебна година.
Маломерна самостоятелна паралелка в СОУ

алност „Бизнес услуги” с
пълняемост 16 ученици и
недостиг от 2 ученици /
минимален брой 18/, а дофинансирането от Общината
е 2 740 лева.
Всички паралелки в ОУ
«СВ. св. Кирил и Методий»,
с. Нова Черна са маломерни,
но самостоятелни, докато

ɐɜɟɬɹɡɚɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚȺɧɝɟɥɊɚɧɱɟɜ

Запис на заповед от Община Тутракан в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, решиха
още местните парламентаристи.
Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2014 г. бе
актуализирана и попълнена
с нови обекти, а общо 21
предложения за разпореждане с имоти – общинска
собственост получиха одобрение.
Общински съвет-Тутракан прие и план за своята
работа през второто полугодие.
Като допълнителна точка
в дневния ред бе внесена

общината д-р Димитър
Стефанов поясни, че фирмата предлага да приложи
в Тутракан и своята социална програма – ремонти
и изграждане на детски
площадки.
Традицията бе спазена
и на това заседание на
местния парламент – букет
цветя получиха рождениците-общински съветници
– Сезен Поси, Ангел Ранчев
и Адем Адем.
Следващото заседание
да бъде изнесено, решиха
още съветниците. То ще
се проведе на 15 август в
Царево и на него ще бъде
разгледано предложение за
актуализация на общинския
бюджет.

Калина ГРЪНЧАРОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” в Главиница и
основните училища в селата Сокол, Стефан Караджа
и Зафирово да останат
средищни училища и през
учебната 2014/2015 г. ще
предложат на образователния министър от Община
Главиница след приетото
решение на Общинския съвет на заседанието проведено на 31 юли. Четвъртото средищно училище
в с. Листец бе закрито с
решение още през м. май поради липса на достатъчен
брой ученици. Съветниците
разрешиха и съществуването и финансирането на
маломерни паралелки – в
училището в с. Стефан
Караджа за недостигащите

общо 29 ученици – 9 222 лв.
и за училището в с. Сокол
– за 21 ученици – 6 678 лв.
Общинският съвет гласува допълнителни средства
за обезпечаване на учебния
процес извън определените
разходни стандарти в училищата с ученици от 41 до
80 броя. За основното училище в с. Стефан Караджа
– 11 448 лв. и за школото в
с. Сокол още 9 540 лв.
След актуализация на
Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти–общинска собственост бяха приети решения
и за разпоредителни сделки
в няколко населени места.
Беше прието и предложението на групата на ДПС
за отреждане на терен за
гробищен парк с. Сокол.

Атракционното влакче пътува

Атракционното влакче пътува ви очаква на приятна
разходка в края на работната седмица:
Всеки петък от 17:00 до 21:00 часа и всяка събота от
10:00 до 13:00 часа и от 17:00 до 21:00 часа.
Маршрут: парк "Христо Ботев” - ул. "Силистра" - ул. "Д.
Благоев" - ул. "Крайбрежна" - ул. "Трансмариска" – Стара
автогара и обратно
Цена на билета: 1 лев
При лошо време влакчето няма да пътува.

ȺɞɟɦȺɞɟɦɩɨɥɭɱɢɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɢɰɜɟɬɹɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹɫɢɞɟɧ
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От ОДМВР-Силистра:

По-малко регистрирани престъпления,
по-голяма разкриваемост
С
14% е намаляло нивото
на престъпността, а
разкриваемостта за
първото полугодие на 2014
г. се е увеличила с 22%
спрямо същия период на миналата година, информират
от ОДМВР-Силистра.
64.27% разкриваемост на
регистрираните престъпления са постигнати от
служителите през първото
шестмесечие на настоящата година. В сравнение със
същия период на 2013 г.,
когато процентът на раз-

криваемост е бил 42,24%,
е реализиран ръст с 22
пункта.
Същевременно данните
от полицейската статистика показват, че нивото
на престъпност в областта през периода януари
- юни 2014 г. е намаляло
с 14.2%, съпоставимо със
същия период на 2013 г.
Регистрирани са общо 548
престъпления, спрямо 616
за 2013 г.
В картината на криминалната престъпност струк-

туроопределящи са престъпленията срещу собствеността, като с най-висок
относителен дял са кражбите (близо половината регистрирани престъпления).
През отчетния период няма
регистрирани умишлени
убийства и грабежи.
От началото на годината
са регистрирани 89 икономически престъпления,
от които са разкрити 71,
т.е. разкриваемостта е
79.78%. За сравнение, за
същия период на м.г. раз-

криваемостта при този
вид престъпления е била
33.33%.
През периода януари – юни
2014 г. са иззети 97.07 грама суха маса канабис, 8.6
грама хероин, 9 таблетки
екстази. Установено е
едно помещение пригодено
за произвеждане на наркотични вещества, като при
извършените процесуално- следствени действия
са иззети 2894.2 грама
синтетичен наркотик /
прекурсори и пико/.
“ТГ”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН
СЪОБЩЕНИЕ
бщина Тутракан призовава гражданите да
регистрират домашните си кучета и да не ги
пускат свободно и без надзор на територията
на общината.
Съгласно Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан, както и в съответствие с наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Тутракан, собствениците на кучета са задължени:
- да регистрират кучетата си;
- да заплатят годишна такса от 5 лв. за притежаването им;
- под никакъв предлог да не ги пускат свободно и
без надзор на територията на общината.
Апелираме към всички граждани да се обърнат
към ветеринарен лекар за кастрация на кучетата
си, тъй като кастрираните кучета са освободени
от годишна такса.
На собствениците, нерегистрирали кучетата си
в Община Тутракан, ще се налагат първоначални
глоби в размер от 80 до 160 лв. Кучетата могат да
се регистрират и в кметствата по местоживеене.
На собствениците, незаплатили годишната такса
за притежаване на куче от 5 лв., ще се налагат
глоби в размер от 15 до 50 лв.. Таксата може да се
заплати и в кметствата по местоживеене.
Годишната такса за притежаване на куче се събира в кметствата по населени места и в Община
Тутракан – Дирекция “Местни приходи”.
Информираме Ви също и за това, че към ОДБХ –
Силистра – филиал Тутракан, е стартирала кампания
за чипиране на домашни и служебни кучета и за въвеждането им в държавния регистър. За съдействие
и допълнителна информация по въпроса се обърнете
към регистриран ветеринарен лекар.
От здравна гледна точка съществуват няколко
особено важни аспекта, свързани с неконтролираното увеличаване на кучешката популация. На първо
място можем да поставим болестта бяс. Проявата

О

на клинични признаци при човека и животните води
до сигурна смърт. Хората се заразяват предимно
при ухапване от болни кучета и други диви животни.
Минималните мерки за превенция включват: контролиране на числеността на бездомните и домашни
кучета; своевременна ваксинация на всички кучета;
регулярно изследване за бяс на заловени диви животни с атипично поведение и намерени мъртви такива.
Тежки последици за здравето на човека причинява
и паразитозата кучешка тения. Това е паразит,
образуващ ларвните си мехури във вътрешните
органи (черен дроб, мозък, бял дроб, очи и др.) на
човека и домашните животни, като по този начин
затрудняват техните функции. Основно лечение при
тези случаи е оперативната намеса с всички произтичащи от това усложнения. Основната превенция
с/у кучешката тения се основава на редовното
(от 3 до 6 месеца) вътрешно обезпаразитяване на
всички кучета, контрол в/у техните екскременти
(всеки стопанин е длъжен да събира оставените от
техните кучета замърсявания). Доброто измиване
на всички плодове и зеленчуци също е част от превенцията. Стопаните не трябва да хранят своите
кучета със сурови вътрешни органи от домашни
животни, защото по този начин могат да ги заразят
с кучешка тения.
Домашните и скитащи кучета могат да станат
преносител и на други опасни за човека болести:
лаймска болест чрез кърлежите от род Ixodes, на
бълхи, бруцелоза и др. Предпазването на хората от
тези болести е възможно само чрез редовен контрол
върху здравословното състояние на кучетата отговорни, за което са техните стопани.
Уважаеми стопани и граждани, за да предпазите
вашето здраве и това на околните ви, използвайте
знанията и опита на познатите ви ветеринарни
лекари и специалисти!
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
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ОБЯВЛЕНИЕ

№ 55/01.08.2014 год.

№ 56/01.08.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 30.07.2014
год. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Склад за отоплителни материали”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор
73496.501.2260 от Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/2008 год. на ИД на
АГКК гр.София, УПИ I-2260 в кв.87 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.”Страцин”
№9А
Визата е издадена на: Анка Илиева Лекова
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.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 30.07.2014 год. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
„Проект-заснемане за възстановяване на строителни
книжа на ЖР-стълб”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор
73496.500.3555 от Кадастрална карта на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/2008 год. на ИД на АГКК
гр.София, УПИ I-Пристанище Тутракан в кв.9 по План за
регулация на кв. ”Рибарска махала” - гр. Тутракан, одобрен
със Заповед №114/1991 год. на ОбНС гр. Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Крайбрежна”
№10
Визата е издадена на: ДП ”Пристанищна инфраструктура”, гр.София
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/

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
№ 57/05.08.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че Общински съвет – Тутракан с Решение №621 по
Протокол №47 от 31.07.2014 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ –
Да се възложи изработване на Подробен устройствен
план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия по КВС на с.Сяново, общ.
Тутракан – за прокарване на път през поземлен имот
/ПИ/ №012074 (общинска собственост).
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Механа "МЕЛАНИ"
Търси да назначи барман-сервитьор/ка.
За повече информация:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

Механа "МЕЛАНИ"

От 20 до 22 септември 2014 г.

Екскурзия с автобус до ИСТАНБУЛ
Програма
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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ХОБИ
СМЯХ

Истински обяснения, писани след катастрофи:
- Тръгвайки на работа в 7 тази сутрин, изкарвайки колата от гаража
на улицата, се сблъсках с автобус. Автобусът беше подранил с 5 минути.
- Инцидентът стана, защото с едното око наблюдавах камиона отпред,
с второто - пешеходеца, и с другото - колата отзад.
- Започнах да намалявам скоростта, но колите отпред бяха по-неподвижни, отколкото мислех.
- Не знаех, че ограничението на скоростта е валидно след полунощ.
- Колата пред мен блъсна пешеходеца, но той се изправи, затова го
блъснах и аз.
- Другият автомобил се сблъска с моя, без да даде предупреждение
за намерението си.
- Ударих се в неподвижен камион, който идваше отсреща.
- Пешеходецът ме блъсна и отиде под колата ми.
- В опит да убия муха, се ударих в стълб.
- Невидим автомобил се появи от нищото, удари колата ми и изчезна.
- Бях изхвърлен от колата, когато тя се отклони от пътя. По-късно
бях намерен в канавката от някакви крави.
- Мислех, че прозореца ми е свален, но открих, че е вдигнат, когато
подадох глава през него.
- Бях карал автомобил от 40 години, когато заспах на волана и
катастрофирах.
- Когато наближих кръстовището, изведнъж се появи знак на място,
където знак „стоп” никога не се беше появявал преди.
- За да избегна удар в бронята на колата отпред, ударих пешеходец.
- Казах на полицаите, че не съм пострадал, но след като махнах
шапката си, открих, че имам фрактура на черепа.
- Бях сигурен, че старецът няма да успее да стигне до другата страна
на пътя, когато го блъснах.
- Пешеходецът нямаше представа накъде да бяга, докато го прегазвах.
- Непряката причина за инцидента беше нисък човек в малка кола
с голяма уста.
- Стълбът се приближаваше. Опитах да го избегна, но ударих предната му страна.
- Опитвах да се науча да карам със серво. Завъртях волана колкото
сметнах за необходимо и се оказах в друга посока, карайки срещу
движението.
- Изкарвах колата от гаража на задна, както обикновено, когато бях
ударен от другата кола на същото място, където бях удрян няколко
пъти преди.
- Когато видях, че не мога да избегна сблъсъка, натиснах газта и
катастрофирах в другата кола.
- Инцидентът стана, когато предната дясна врата на колата зави без
да подаде сигнал.

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

ПРОДАВАМ запазен разтегателен диван. Цена - 100 лв.
За справки: GSM 0895 425 453
ПРОДАВАМ
строителен фургон, напълно подвижен, с напомпени
гуми и теглич, с два прозореца от двете страни, в добро техническо състояние и дупка за комин. Фургонът
е изолиран добре, стените са с ламперия, без течове,
намира се в гр. Тутракан. Цена 1200 лв.
Тел.: 0889 285 058

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - 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

7- 13.08.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

7- 13.08.2014 г.

Камен Чимидялков
с шампионска титла

т проведения Държавен индивидуален
шампионат по канукаяк за момчета, момичета,
младша и старша възраст,
състезателите на СК "
Дунав"-Русе спечелиха 12
медала - 4 златни, 5 сребърни и 3 бронзови медала.
Тутраканецът Камен Чимидялков, който се състезава за русенския клуб, спечели един златен медал при
юношите старша възраст
– К1 – 5000 м и един бронзов

О

Погребалната кола в Тутракан – начин
на употреба!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚ ɝɪɨɛɢɳɧɢɹ ɩɚɪɤ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɬɨɦɭɡɚɪɚɛɨɬɟɳɢɬɟ
ɬɚɦɢɡɚɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟɫɴɡɞɚɜɚɧɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢ
ɜÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ´ɟɩɢɫɚɥ
ɧɟɜɟɞɧɴɠ
Ɂɚɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɬɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɩɨɝɪɟɛɚɥɧɚɬɚɤɨɥɚɬɟ
ɡɚɥɢɱɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɨɬɫɥɭɠɢɬɟɥ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɫɢɝɧɚɥɢɬɟ
ɜɪɟɞɚɤɰɢɹɬɚɫɚɧɟɟɞɢɧɢɥɢ
ɞɜɚ
Ɍɨɡɢ ɩɴɬ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɚɬɚ
ɫɚɧɚɥɢɰɟɢɜɫɧɢɦɤɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɣɬɨɟɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢ
ɜɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɦɪɟɠɚɎɟɣɫɛɭɤ
ɋɧɢɦɤɢɬɟɫɚɧɚɩɪɚɜɟɧɢɨɬɪɚɛɨɬɟɳɢɹɬɚɦɆɢɪɨɫɥɚɜɄɢɪɨɜ
ɤɨɣɬɨɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɜɨɹɤɨɥɟɝɚ
ȾɪɚɝɨɦɢɪȺɜɪɚɦɨɜɪɚɡɤɚɡɚɯɚ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɫɢ
ɧɚɝɪɨɛɢɳɚɬɚɡɚÄɪɚɛɨɬɧɢɬɟ´
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɫɥɭɠɢɬɟɥɂɜɚɧȾɢɦɢɬɪɨɜ
ɢɧɟɝɨɜɚɬɚÄɱɚɫɬɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚ´
ɤɚɬɨɧɟɩɪɟɦɴɥɱɚɯɚɢɫɜɨɢɬɟ
ɩɪɨɩɭɫɤɢ
ɉɪɨɱɟɟɫɧɢɦɤɢɬɟɝɨɜɨɪɹɬ«
ɇɚɯɨɞɟɈɛɳɢɧɚɬɚ«

медал. Останалите медали
спечелиха: Александър Горас - 2 златни и 1 сребърен;
Невена Стоянова - 1 златен и 3 сребърни; Стилиян
Емануилов - 1 сребърен и 1
бронзов; Мартин Гатев - 2
бронзови; Светломир Николаев - 2 бронзови и Наталия
Стойчева – 1 сребърен.
Надпреварата беше последното събитие в календара за тази състезателна
година.
Като честитят на ме-

далистите от СК „Дунав”
благодарят на всички състезатели за достойното представяне! От там
отправят благодарност и
към техните треньори Ева
Пашева, Мирослав Камбуров
и Дениз Идриз за положените усилия.
Младият треньор Дениз
Идриз е също тутраканец,
възпитаник на школата по
кану каяк на треньора Валентин Симеонов.
“ТГ”

В сайта www.bgchudesa.com
В секция "Атракции”

З

Гласувайте за крепостта
„Трансмариска” - едно
от Чудесата на България!
Иновация от Тутракан:

Динени
гащи!
Л

ятно време… Слънце,
дъжд и обратно…
Време за идеи! Една
от тях е на снимката. Това
е най-малкият читател на
в. „Тутракански глас”, с
който ви запознахме още в
началото на 2013-та – Богомил Мирчев!
Наскоро той навърши
една годинка, а майка му
– Бистра Бонева, която
се отличава с безкрайна
фантазия от щури идеи,
му е „скроила” тези летни
„панталонки”.
„Гащите са в комплект
с шапка..., ама нея xич не
я търпим…” – допълни
“ТГ”
Бистра.

Честит рожден ден
и да почерпят:

7 август – Ивелин КОСУЛИЕВ, Техн. рък-л на обект,
8 август – Мария ЛИСКОВА, Мед.сестра, Община
ДГС-Тутракан
Тутракан
8 август – Вероника КОЦЕВА, Лесничей, ДГС-Тутракан
12 август – Николай НИКОЛОВ, Ротари Клуб Тутракан

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

