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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 36

Година LIII

18 - 24 септември 2014 г.

Цена 0.60 лв.

На 21 септември:

Празникът на Тутракан!
разникът на Тутракан
е на 21 септември
(неделя). Историята
сочи, че на този ден през
1940 г. Тутракан е първият
освободен град от румънската окупация след подписването на Крайовската
спогодба. А с решение от
1993 г. на Общинския съ-

вет, денят е определен за
Празник на града.
По традиция празникът
ще започне с тържествена сесия на местния
парламент в 11:00 часа.
Тогава известният български историк - акад. Георги
Марков, ще бъде удостоен
с най-високото отличие на

крайдунавския град - "Почетен гражданин".
Решението за този акт
е прието на юлското заседание на Общинския съвет.
Празничната програма
включва още водосвет на
Крайдунавския парк в 12:30
часа, чийто пореден етап
от благоустрояването при-

Уважаеми съграждани,
Нека пребъде Тутракан,
съхранявайки миналото и
традициите си!
Нека да става все подобро място за работа
и живот, развивайки се с
ускорени темпове!
Най-важни сте Вие,
драги съграждани,
които ежедневно
споделяте битието си в града и от които
зависи в най-голяма степен неговия дух и бъдеще.
Именно на Вас, от сърце пожелавам здраве,
успехи и удовлетворение!

Уважаеми съграждани,
За мен е чест и
удоволствие да Ви
поздравя с празника на
Тутракан - 21 септември!
През последните години
виждам нещо, което
изключително много ме
радва - тутраканци се
пробудиха, станаха
по-активни и позитивно
мислещи хора.
В ден като този изразявам благодарност и
признателност към Вас, като пожелавам здраве,
успехи и празнично настроение!

Честит празник!

Честит празник!

П

Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

ключи с реализацията на
проект финансиран в изпълнение на Стратегията
на Местната инициативна
рибарска група "ГлавиницаТутракан-Сливо поле", след
което следват откриване
на изложба-живопис "Транна стр. 4

Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

Парламентарни избори`2014

ПОКАНА
ПП ГЕРБ-Тутракан и водачът на
кандидатската листа на народните
представители в 20-ти многомандатен
избирателен район - Силистра
Милена ДАМЯНОВА канят всички
работещи в образователната сфера и
заинтересовани граждани на
ОБСЪЖДАНЕ

на новия проектозакон за образованието.
Срещата ще се проведе на 28 септември
2014 г. (неделя) от 14:30 часа
в залата на Общински съвет-Тутракан.

Заповядайте!

Уважаеми граждани на
Тутракан,
21 септември е празникът, чрез който правите
съпричастни хората от
близо и далеч към историята на своя древен и прочут
град – първият в Южна
Добруджа, освободен след
Крайовската спогодба през
1940 г.
Всяка година на този
ден Вие показвате на нас, добруджанци, и на хората
от други краища на земята, че един малък град има
своите големи достойнства – в поминъка и в културата, в традициите и в поведението си на обичано
населено място.
Желая най-специалният ден на Тутракан да бъде
изпълнен с радостни изживявания и с послания, които
ние, неговите гости, да запомним завинаги.

Честит празник!
Стоян БОНЕВ,
Областен управител на Област Силистра

Уважаеми граждани на
Тутракан,
Господин кмете
д-р Димитър Стефанов,
Позволете ми да Ви поздравя с
празника на града – 21 септември.
Животът на Тутракан от хилядолетия е свързан с Дунава.
Реката Ви дава сили и поминък.
Неслучайно Европейският съюз
създаде специална стратегия за
развитие на селищата по течението на великата европейска река.
За първи път от този бюджетен
цикъл за Дунавската стратегия е предвидено специално финансиране, което ще позволи осъществяването на нови проекти. Надявам
се гражданската предприемчивост и активността на местните власти
да позволят и на Тутракан да се възползва от европейските средства
в полза на всички граждани на красивия град.
Като член на Комисията по култура и образование в Европейския
парламент искам да Ви поощря за инициативата за популяризиране
на римската крепост „Трансмариска“ като едно от чудесата на България. Европейската солидарност, чрез която тя бе възстановена,
дава шанс за просперитета на общината и на нейните граждани.
Уверен съм, че където и да се намират по света, тутраканци помнят
родната стряха, милеят за града си и според възможностите си ще
го подпомагат с добра дума и грижа.
Една от първостепенните ми задачи като член на Европейския
парламент е да правя европейските ценности и програми по-близки
и по-разбираеми за българските граждани, за да могат да усетят, че
са част от голямото европейско семейство. Искам и хората от другите
страни членки да научат повече за България и за нейните прекрасни
хора. Можете да разчитате, че няма да пожаля усилия да разказвам
за града с най-красивите залези в България.

Честит празник!

Момчил НЕКОВ,
Член на Европейския парламент
от Република България

Коалиция "БСП - Лява България"
Ви кани на 20 септември 2014 г. (събота) от 10:00 часа в парк "Христо
Ботев" в Тутракан на представянето на листата на кандидатите за народни представители от 20-ти многомандатен избирателен район - Силистра.
По покана на председателя на ОбС на БСП-Тутракан и кандидат за народен представител Данаил НИКОЛОВ, на предизборната среща ще присъства
Михаил МИКОВ - председател на БСП.

Очакваме Ви!

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Купуването и продаването на гласове е престъпление
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ ЗА ПРАЗНИКА
НА ТУТРАКАН
Тържествено заседание на Общински съвет-Тутракан ще се състои
на 21 септември (неделя), по повод Празника на града. То е свикано от
неговия зам.-председател Светла Стоянова и ще започне в 11:00 часа.
В предварителния дневен ред за включени четири точки. Сесията
ще започне със слово на кмета д-р Димитър Стефанов, след което
на историка акад. Георги Марков ще бъде връчена най-високата
награда - Почетен гражданин на Тутракан.
На тържественото заседание са поканени да присъстват кметове
на общини и председатели на местни парламенти от Силистренска
област и цялата страна.
ОДОБРЕНИ СА ПОМОЩИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ПРЕЗ ЗИМАТА
2789 жители на област Силистра вече са одобрени за помощи
за отопление през зимата, съобщиха от Регионалната дирекция
„Социално подпомагане”. Общо подадените молби за целевата
помощ са 3642.
Най-много са кандидатите от община Дулово – 986 души. В
Силистра подадените документи са 779, в Тутракан – 696, а в Главиница – 548. В община Кайнарджа молби са получени от 305 души, в
Ситово – от 171, а в Алфатар – от 156 социално слаби.
Само 130 души са пожелали да получат средства за отопление с
електроенергия, всички останали предпочитат твърдо гориво.
Издадените откази в цялата област Силистра са 343. Документите
за този вид подпомагане се приемат до края на октомври, а помощта
се изплаща в продължение на 5 месеца – между ноември и март.
ЗАПОЧВА ИЗКУПНАТА КАМПАНИЯ
НА ТЮТЮНА
Булгартабак започва подготовка за изкупната кампания на тютюни
от реколта 2014. Дъщерното дружество на „Булгартабак- Холдинг”АД,
„Плевен БТ”ЕАД стартира кампания по сключване на договори за
изкупуване и производство на сортови групи тютюни Бърлей и Каба
Кулак от реколта 2014.
Представители на компанията ще се срещнат с тютюнопроизводители от Северо-Източна България. Подписването на договорите
започва на 23 септември, по предварително съгласуван график. Едновременно с подписването на договорите експертите на „Плевен БТ”АД
ще разясняват на тютюнопроизводителите минималните качествени
изисквания и правилата за производителска заготовка на тютюна.
Призоваваме тютюнопроизводителите да спазват изисквания за
заготовка на тютюна, за да може съвместно да запазим и повишим
името и реномето на българските тютюни на международния пазар
ШАХТУРНИР
По случай Деня на Тутракан Шахматен клуб „Трансмариска” организира турнир за деца и мъже, който ще се състои на 20 септември
от 9.00 в клуба. Съдия - Бехчет Патраклъ. На победителите ще бъдат
връчени грамоти и награди.
КРИМИНАЛЕ
Поради небрежност при боравене с открит огън е възникнал
пожар на сухи треви, листна маса и храсти, извън урбанизираната
територия, без нанесени материални загуби на 11 септември в
13:45 ч. в с. Богданци.
33-годишният Д.Н. е задържан за повреждане на чужд автомобил.
Вчера в село Ножарево мъжът влязъл в пререкание с местен жител,
с когото имал стара вражда. Впоследствие подкарал оставения
наблизо лек автомобил „Опел Тигра” на опонента си и след като му
счупил фаровете го изоставил в покрайнините на селото. Задържан
е за 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство.
Два пожара в сухи треви и храсти са гасили огнеборците на 16
септември. Няма материални загуби. Произшествията са станали
край Тутракан и село Зафирово след небрежна работа с открит
огън.

БНТ излъчи филм за
Интерната в с. Варненци
окументалният филм
"Интернатът", който бе
излъчен в рубриката "В
кадър" на националната телевизия
на 15 септември, е опит да бъде
повдигната завесата около живота
на малолетните и непълнолетните
извършители на престъпления, наказани с престой в интернат. Често
семействата им не се интересуват
от тях и не идват да ги виждат.
Нещо повече – има случаи, когато
не се знае дори къде са тези семейства. Как се живее в интернат,
какви са проблемите и трудностите
в подобен вид социални заведения
и какви хора работят в тях?
Как екипът в с. Варненци се
справя с всекидневното предизвикателство да живее и работи с
повече от 40 момчета с криминални прояви? Интернатите са места
с лоша слава и най-често попадат
в центъра на общественото внимание заради скандали и негативни прояви. Този филм показва
добрите практики и новаторския
подход в работата с проблемни
деца, разработени и въведени от
екипа на Интерната в с. Варненци.

Д

Филмът проследява съдбата на
един от възпитаниците на Интерната - Стефан Момчев, който е
роден и израснал в Домове за деца
без родители. Това документално
наблюдение показва дали Стефан
се е променил по време на престоя си и накъде смята да тръгне?
Неговата история е достатъчно
драматична и пълна с горчиво
познание на интернатите отвътре.
Екипът на филма не спестява
тежките въпроси за проблеми,
несгоди, насилие и, разбира се,
бъдещето за на институциите,
които са отговорни за децата.
Представени са различни гледни
точки към проблема, отворена е
врата и към европейския опит в
работата с проблемни деца.
Автор на филма е кореспондентът на БНТ в Силистра - Маргарита
Иванова, оператори - Мартин
Велчев и Атанас Димов, режисьор
- Елвира Илиева.
Филмът може да се гледа и
на сайта на БНТ - http://bnt.bg/
predavanyia/v-kadur/ochakvajtev-kada-r-15-septemvri-2014internata-t
“ТГ”

18 -24.09.2014 г.

40 години от откриването на Етнографски музей
"Дунавски риболов и лодкостроене”

Научна конференция ще ознаменува юбилея
Н
а 18-19 септември
т.г в Тутракан се
провежда научна конференция “Етнографските музеи, презентации и
терени”. Тя е посветена
на 40-годишнината от откриването на Етнографски
музей „Дунавски риболов и
лодкостроене” в Тутракан.
Нейни организатори са Министерство на културата,
Община Тутракан и Исторически музей-Тутракан.
Сред докладчиците са
доц. д-р Ангел Янков (РЕМПловдив), доц. д-р Ангел
Гоев (АЕК „Етър”), доц. д-р
Христо Харитонов (ИМПолски Тръмбеш), Ели Тодорова (ИЕФЕМ-БАН), Десислава Тихолова (РИМ-Русе),
Даниел Руменов (РИМ-Шумен) и др. Научен ръководител на конференцията
е доц. д-р Николай Ненов,
директор на Регионален
исторически музей-Русе.
Конференцията се открива в 10:00 часа в залата на
Обредния дом. Специален
гост на форума е Илия
Йончев Голев - кмет на
Тутракан (1971-1977 г.). По
време на неговия мандат е
открит музея.
Специално за 40-годишнината на Музея на Дунавския
риболов и лодкостроене,
музейните работници от
Тутракан са издали юбилеен вестник „40 години Ет-

нографски музей „Дунавски
риболов и лодкостроене”.
За юбилея, Историческият музей е поканил Пламен
Бейков – солист на Държавна опера – Русе и пианистката Божена Петрова – солист-пианист на
Русенската филхармония.
Те ще изнесат концерт
„Последен урок” на 18
септември от 19:30 часа в
Обредния дом. Концертът
е посветен на българския
певец Борис Христов и
100-годишнината от неговото рождение. Списъкът
от 17 музикални пиеси
включва най-любимите
песни на Борис Христов
от руските композитори
М. Мусоргски, Цезар Кюи,
С.Рахманинов, Ал. Гречанинов, също и арии от Глук,
Белини, Верди и Росини,
които е изпълнявал и чиито интерпретационни
особености е преподавал
на своя ученик по време
на неговото обучение.
Пламен Бейков и Божена
Петрова ще предложат
и български песни – от
миналото, изпълнявани от
Борис Христов и новосъздадени – за Конкурса за
написване на нова българска песен за нисък мъжки
глас, организиран от Музикален център (Музей) „Борис Христов” – София. Със
съдействието на Музей

„Борис Христов” – София
Канят се всички жители
и Пламен Бейков ще бъ- и гости на Тутракан да
дат прожектирани малко присъстват на конференпознати фотографии на цията и концерта.
Даниела ИВАНОВА,
Борис Христов, както и
Уредник ИМ-Тутракан
негови работни ръкописи.

Овладяно ниво на криминалната
престъпност и ръст на разкриваемостта
В ход е организацията за провеждане на парламентарните избори,
междуведомствено звено ще следи за законосъобразността на вота
лизо 300 служители
на ОДМВР-Силистра,
„Гранична полиция” и
„Пожарна безопасност и защита на населението” ще
бъдат пряко ангажирани с
охраната на предсрочните
парламентарни избори на 5
октомври в цялата област
Силистра, съобщи директорът на вътрешното
ведомство в Крайдунавска
Добруджа Кристиян Петров
на среща с представители
на централни и местни
медии.
Към момента в ОДМВРСилистра няма постъпили
сигнали за нарушения на
политическите права на
гражданите във връзка
с предстоящите избори,
съобщи началникът на сектор „Противодействие на
икономическата престъпност” Деян Монев. В ОДМВР-Силистра е създадена

Б

необходимата организация
за провеждане на вота в
съответствие с указанията на главния прокурор и
министъра на вътрешните
работи, изтъкна още той
и поясни, че е отделен
необходимият ресурс от
служители, които ще бъдат
в готовност за незабавна реакция по сигнали за
нарушения, така че да се
гарантират в максимална
степен правата на гражданите.
Междуведомствено звено,
в което участват регионалните ръководители на
прокуратурата, ДАНС и
МВР, ще координира работата по отношение законосъобразното произвеждане
на вота, а всеки получен
сигнал за нарушение ще се
докладва незабавно на дежурния прокурор, гарантира
Кристиян Петров. Съще-

„Зафирово пее и танцува”
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Зафирово пее и танцува” се нарича Фолклорният събор, който ще се
проведе на 20 септември
(събота) в село Зафирово,
община Главиница. Целта
на събора е да съхранява,
популяризира и развива народното песенно и танцувално творчество на България и да се поддържат

културните взаимоотношения между самодейните
колективи от страната.
"Елате, за да сътворим
заедно един празник, да
утвърдим една традиция
и да покажем богатството и разнообразието на
българските песни, танци
и обичаи - канят организаторите от Сдружение
„Роден край – село Зафи-

временно протичат и охранителните мероприятия
във връзка с предстоящите
избори, разясни началникът
на отдел „Охранителна полиция” Юлиян Караславов.
В ход са охранителните
обследвания на изборните
помещения, изготвят се
планове и графици за работа.
В същото време комисар
Петров предостави на медиите и коментира отчета
за дейността на ОДМВР
- Силистра за периода от
началото на 2014 г. до края
на месец август. Нивото на
криминалната престъпност
в Силистренска област е
устойчиво с тенденция към
лек спад, става ясно от отчета. Регистрирани са 737
престъпления спрямо 744 за
същия период на предходната година. Същевременно
постигнатият процент на

разкриваемост е нараснал
със 17.02 пункта, достигайки 65,81%.
В картината на криминалната престъпност
Кристиян Петров открои
относително ниският дял
на тежките престъпления и овладяното ниво на
т.нар. битови престъпления, особено чувствителни за обществото. Той
обясни, че по тази линия в
силистренската дирекция
на МВР се работи в тясно
взаимодействие и постоянен контакт с кметовете
на населени места. МВР
подпомага логистично кметовете на села, на чиято
територия тече процес на
изграждане на видеонаблюдение с идеята системата
да обхване основните възлови точки на територията на цялата област.
“ТГ”

рово".
Фолклорният събор няма
конкурсен характер. Чрез
провеждането му се дава
възможност за изява на
непрофесионалните танцови и певчески групи за
автентичен и обработен
фолклор, както и индивидуални изпълнители без
възрастови ограничения.
Началото на събора е
от 10.00 часа на площада
пред Народно читалище
„Христо Ботев” в село
Зафирово.
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Проф. Георги Близнашки:

Българското училище трябва да
формира не само знаещи и можещи,
но и добродетелни личности
Министър-председателят откри новата сграда на
основното училище в с. Голеш, Община Кайнарджа
бразователната система трябва да уважава и да включва
културните различия, каза
министър-председателят
проф. Георги Близнашки в
приветствието си към преподавателите, учениците и
гостите на церемонията за
откриването на новия училищен корпус в ОУ „Васил
Априлов“ в силистренското
село Голеш на 14 септември. Премиерът преряза
лентата на новата училищна сграда заедно с министъра на образованието
и науката Румяна Коларова.
Пред преподавателите и
възпитаниците на ОУ „Васил Априлов“ проф. Близнаш-

О

ки посочи нарастването на
информацията и динамичното й разпространение
като едно от основните
предизвикателства пред
училищното образование.
„Усвояването на техники
за учене е по-важна задача,
отколкото самото усвояване на готови знания, защото ученето е дело на целия
човешки живот, а не само
на училището“, подчерта
министър-председателят
в словото си.
Премиерът беше категоричен, че съвременното
българско училище трябва
да формира не само знаещи
и можещи, но и добродетелни личности, мотивирани

да работят за просперитета на обществото като
цяло. „Все повече внимание
трябва да бъде отделяно и
на възпитанието, защото
единствено училището създава бъдещите граждани
на страната ни. Възпитанието подготвя хората да
бъдат неотделима част от
една колективна национална политическа общност“,
каза още министър-председателят Георги Близнашки.
В първия учебен ден училището в с. Голеш, което
отбелязва и 120 години
от своето основаване, ще
посрещне повече от 280
ученици.
По-късно премиерът Ге-

орги Близнашки посети
Силистра, където се включи в тържественото отбелязване на празника на
града и разговаря с кмета
и с областния управител.
Проф. Близнашки поздрави

Броят на нощувките в областта намалява
П
рез юли 2014 г. на
територията на Силистренска област са
функционирали 20 места за
настаняване с над 10 легла
– хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за
краткосрочно настаняване,
информират от Териториалното статистическо
бюро в Силистра. Броят на
стаите в тях е 349, а на
леглата - 627. В сравнение с
юли 2013 г. общият брой на
местата за настаняване и
броят на леглата остават
непроменени.
Общият брой на реализираните нощувки във всички
местата за настаняване

през юли 2014 г. е 2 987,
като 89.0% от тях са в
хотелите. В сравнение с
юли 2013 г., броят на нощувките намаляват с 2.3%.
От български граждани са
реализирани 2 352 нощувки,
а от чужди - 635 (от тях
най-много от гражданите
на Румъния и Украйна).
Пренощувалите лица в
местата за настаняване
през юли 2014 г. нарастват
с 5.8% в сравнение със
същия месец на 2013 г. и
достигат 2 222. От всички
пренощували лица 78.4% са
българи.
Общата заетост на леглата в местата за нас-

таняване през юли 2014 г
е 15.3%. В сравнение със
същия месец на предходната година заетостта
на леглата намалява с 0.4
процентни пункта.
Приходите от нощувки
през юли 2014 г. са 112 хил.
лв., като от чужди граждани
те са 27 хил.лв, а от български 85 хил. лв. В сравнение
със същия месец на 2013 г.
общите приходи намаляват
с 3.1%.
От 2012 г. изследването
на дейността на местата
за настаняване се провежда
месечно.
В наблюдението се включват категоризираните

хотели, къмпинги и други
места за краткосрочно
настаняване с над 10 легла,
функционирали през съответния отчетен период.
В показателя „други места за краткосрочно настаняване“ са обхванати вилни
и туристически селища,
хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи,
частни квартири и апартаменти и други места за
краткосрочно настаняване.
В приходите от нощувки
в местата за настаняване
са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните
услуги.
“ТГ”

Нови 61 хил. лв. се предоставят за стипендии на ученици с изявени дарби
равителството одобри
допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата и
трансфери по бюджетите на
общини в размер на 61 255 лв.
Средствата са за изплащане
на стипендии на учениците от
общинските училища, както и
за стипендии или еднократно
финансово подпомагане на
учениците от държавните
училища по изкуствата. Те са
предвидени в централния бю-

П

джет като част от Програмата
на мерките за закрила на деца
с изявени дарби.
Програмата беше приета
през м. април т. г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните
заложби и потребности на
деца с изявени дарби, заели призови класирания в
национални и международни конкурси, състезания и
олимпиади, чрез еднократно
финансово подпомагане и

Увеличен е капиталът на Фонд ФЛАГ
инистерският съвет даде съгласието си капиталът
на „Фонд за органите на
местно самоуправление в
България – ФЛАГ” ЕАД да
бъде увеличен чрез емитиране на 30 000 нови акции
с номинална стойност от
1000 лева, които да бъдат
придобити от държавата
чрез Министерството на
регионалното развитие.
Дружеството подпомага
общините в процеса на
усвояване на фондовете
на Европейския съюз чрез
предоставяне на кредити,
допълващи временния финансов дефицит в процеса

М

на управление на проектите до възстановяване
на допустимите разходи и
осигуряване на средства за
съфинансиране под формата на собствено участие.
През първите шест месеца на 2014 г. са подадени
86 искания за кредит от 57
общини на обща стойност
160,4 млн. лв. Одобрени са
67 искания на стойност
65,2 млн. лв. С тях от
страна на бенефициенти
ще бъдат съфинансирани
проекти по оперативните
програми „Регионално развитие” и „Околна среда”,
Програмата за развитие
на селските райони и про-

едногодишни стипендии. За
стипендии на учениците с
високи постижения в областта
на изкуствата по-рано през
годината бяха отпуснати над
205 хил. лв.
По бюджетите на общини
бяха одобрени и допълнителни трансфери за 4 022 747 лв.
за обезпечаване на дейностите, изпълнявани по национални програми за развитие на
средното образование през
2014 г. Те се предоставят

под формата на субсидия за
делегираните от държавата
дейности за сметка на промяна по бюджета на Министерството на образованието
и науката. Със средствата ще
бъдат финансирани инициативи по националните програми
„Оптимизация на училищната
мрежа“, „Модернизиране на
системата на професионалното образование“, „На училище
без отсъствия” и „Училището
– територия на учениците“.

грамите за трансгранично
сътрудничество.
От 2009 г. до 30.06.2014 г.
фондът е одобрил общо 700
кредита за 668 млн. лв. Те
са подпомогнали изпълнението на проекти на обща
стойност над 2 млрд. лв.
Към настоящия момент
собственият капитал на
дружеството е 65 млн. лева
и е крайно недостатъчен
за да отговори на потребностите на общините в
края на програмния период.
Само за 2014 г. прогнозата
за търсене на кредитен
ресурс от Фонда е за 378
млн. лв., като до края на годината се очаква недостиг
от 200 млн. лв.
Към края на м. август
2014 г. фондът не разполага

със средства за одобрение
на нови кредити до края на
2014 г. Наличният ресурс
е планиран за разплащания
по вече сключени договори.
Едва през февруари 2015 г.
се очакват входящи потоци
от погасяване на действащи в момента кредити,
които могат да бъдат
предоставяни за нови кредити и то в случай, че няма
забава във верифициране на
окончателните плащания.
До 20 август 2014 г. са
регистрирани 41 искания
за кредит на стойност 142
млн. лв.
Увеличаването на капитала на фонда, ще позволи
осигуряването на необходимия допълнителен привлечен финансов ресурс.

силистренци с Кръстовден
и подчерта древната история на дунавския град. „Нека
си пожелаем след първите
няколко години членство в
Европейския съюз да придобием ново самочувст-

вие и да бъдем не просто
пълноправни, а пълноценни
европейски граждани“, каза
премиерът Близнашки пред
жителите и гостите на
Силистра.
“ТГ”

Препис - Извлечение
от протоколно Определение
№235/31.07.2014 г. по НОХД
№250/2014 г.
утраканския районен съд одобрява постигнатото между РП Тутракан и защитата на
подсъдимия КРИСТИЯН ИВАНОВ ДРУМЕВ –
роден на 04.05.1997 г. в гр. Тутракан, живущ в гр.
Тутракан, обл. Силистра, български гражданин, с
основно образование, неженен, неосъждан, СПОРАЗУМЕНИЕ за прекратяване на наказателното
производство по НОХД №250/2014 г. по описа
на РС Тутракан съгласно, което обвиняемият
Друмев СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на
11.05.2014 г. в гр. Тутракан, обл. Силистра, от
имот намиращ се на ул. „Опълченска” №7, като
непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи
постъпките си по разумни подбуди, след предварителен сговор със Свилен Илиев Димитров от
гр. Тутракан и в съучастие с Радослав Кирилов
Димов от гр. Силистра, като извършител, чрез
повреждане на прегради, здраво направени за
защита на имот – взломяване на входна врата
на гараж и използване на МПС – л.а. „Мазда”
модел „332” с рег. № CC 1046 MC, е отнел
чужди движими вещи – моторна ръчна косачка
марка „Хускварна 333R”, 1 бр. електрожен марка
„Кракра” с метална количка, производство на
гр. Ловеч, голям по размер бързовар с мощност
3 квт., 2 бр. удължители с дължина на всеки 28
м. – за трифазен ток, оборудвани с трифазен
щепсел и трифазен контакт в краищата си,
3 бр. удължители по 6 м. – за еднофазен ток,
оборудвани с еднофазен щепсели еднофазен
контакт в краищата си, 3 бр. удължители по
16 м. – еднофазен ток, оборудвани с еднофазен
щепсел и еднофазен контакт в краищата си, 1
бр. удължител от 12 м. – трифазен, оборудван
с трифазен щепсел в края си, подвижна лампа с
гумиран кабел с дължина 12 м. – монофазен, на
единия кабелът оборудван с шоко, 30 м. проводник
тип ПВО със сечение 6 кв. мм. на обща стойност
1708, 58 лв. от владението на Милчо Стефанов
Михайлов от гр. Тутракан, без негово съгласие,
с намерението противозаконно да ги присвои,
като случаят е немаловажен и до приключване
на досъдебното производство моторната ръчна
косачка марка „Хускварна 333R” е върната на
собственика, останалите вещи са заместени,
с което е извършил престъпление по смисъла на
чл. 197 т3 във връзка с чл. 195 ал. 1 т.т. 3, 4 и
5, чл. 194 ал. 1 и чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК.
Обвиняемият КРИСТИЯН ИВАНОВ ДРУМЕВ
приема на основание горепосоченото обвинение
да му бъде наложено наказание по вид „ОБЩЕСТВЕНО ПРОНИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено
чрез публикуване на определението на съда за
одобряване на настоящото споразумение в местните вестници „Тутракански глас” и „Напредък".
Протоколното определение е влязло в законна
сила на 31.07.2014 г.

Т
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Уважаеми д-р Димитър Стефанов,
Уважаеми г-н Данаил Николов,
Драги тутраканци,
Имаме честта и удоволствието от името на
жителите на община Главиница да Ви честитим
Празника на Тутракан - 21 септември, и да Ви
пожелаем да бъдете горди със своя град!
Пожелаваме Ви също здраве и мъдрост, нови
успехи в местното самоуправление и
удовлетворение от постигнатото!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет
на Община Главиница

Честит празник!

Сейфи САЛИМ, Председател
на ОбС-Главиница

На 21 септември:

Празникът на Тутракан!
от стр. 1
смариска отвъд залеза и
изгрева" на художника Иван
Иванов-Йоани в 14:00 ч. в
залата на Историческия
музей, Детско шоу "Като
звездите" в 15:00 ч., концерт на Теодосий Спасов и
оркестър в 17:00 ч., Пристигащо кино на Андрей
Слабаков с филма "Стъпки
в пясъка" и среща с част
от екипа на филма - в 19:30
ч. - на амфитеатралната
сцена.
Удоволствието да поканят всички граждани на
Тутракан и техните гости
за участие в тържествата
за Празника на града е на
кмета д-р Димитър Стефанов и на председателя на
Общинския съвет - Данаил
Николов.
Заповядайте!

Училищният звънец зазвъня...

15 септември! Първият
учебен ден - цветя, усмивки, пожелания... Така
премина той във всички
училища на територията на общината.
Началникът на РИО-

Силистра Габриела Миткова участва в откриването на учебната
година в СОУ Йордан
Йовков" - тя поздрави
всички и подари една
топка на училището. В

СОУ "Христо Ботев" на
откриването присъства
гл. експерт в образователния инспекторат
Мая Георгиева.
Учениците от двете
училища в Тутракан бяха

поздравени от своите
директори Соня Златарова и Дияна Станкова,
от кмета на общината
д-р Димитър Станков и
от председателя на Общинския съвет Данаил

Николов. Първокласниците получиха от тях
комплекти с тетрадки
и книги.
Поздравления и подаръци по партийна линия в
двете учебни заведения
поднесоха Нехат Кантаров и Исмаил Зекериев.
Първолаците, преминавайки под цветни шестици, с ключа на знанието и букварчета в ръка,

за първи път влязоха
в класните си стаи и
пред тях предстои една
интересна година.
Последна ще е учебната година на 12-ти клас,
пред които са матурите
и университетите. И
абитуриентският бал,
преди това...

На добър час!

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014

18 -24.09.2014 г.
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ЛИСТА на ПП ГЕРБ
Кандидати за народни представители
в 20-ти многомандатен избирателен
район-Силистра

ȺɥɬɢɦɢɪȺȾȺɆɈȼ
ɋɬɟɮɚɧȽɈɋɉɈȾɂɇɈȼ
3. Д-р Мария ДИМИТРОВА
Ɋɨɞɟɧɧɚɚɜɝɭɫɬɝ
Ɋɨɞɟɧɧɚɹɧɭɚɪɢɝ
Ɋɨɞɟɧɚɧɚɸɧɢɝ
ɉɪɨɮɟɫɢɹɘɪɢɫɬ
ɉɪɨɮɟɫɢɹɉɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱ
ɉɪɨɮɟɫɢɹɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɮɢɪɦɚɁɚɦ
ɇɚɪɨɞɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɜ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢ
ɨɛɥɚɫɬɟɧ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ  ɫɴɜɟɬ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɈɛɳɢɧɫɤɢ ɬɨɢɬɨɇɚɪɨɞɧɨɫɴɛɪɚ
ɝ ȻɢɥɟɟɤɫɩɟɪɬɜɈɛ ɫɴɜɟɬɧɢɤɜɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ ɧɢɟ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɜ
ɥɚɫɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ±ɋɢ ɋɢɥɢɫɬɪɚɨɬɝ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɥɢɫɬɪɚ
ɝɈɛɥɚɫɬɟɧɤɨɨɪɞɢ
ɧɚɬɨɪɧɚɉɉȽȿɊȻɋɢɥɢɫɬɪɚ

1. Милена ДАМЯНОВА
Дата на раждане: 2 август 1976 г.
Професия: Филолог
Народен представител от 42-то
Народно събрание. Зам.-министър на
Министерство на образованието,
младежта и науката в правителството на Бойко Борисов (2010-2013 г.)

ȾɪɋɢɧɚɧɌɈɉȺɅ
əɧɤɚȽɈɋɉɈȾɂɇɈȼȺ
8. Димитър ДИМИТРОВ
Ɋɨɞɟɧɧɚɦɚɣɝ
Ɋɨɞɟɧɚɧɚɸɥɢɝ
Роден на 26 януари 1953 г.
ɉɪɨɮɟɫɢɹɅɟɤɚɪ
ɉɪɨɮɟɫɢɹɂɤɨɧɨɦɢɫɬ
Професия: Kапитан на
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɜ Ɉɛ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɜ Ɉɛ кораб
ɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɬ ɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ± Ⱥɥɮɚɬɚɪ ɨɬ
Oбщински ръководител
 ɝ Ʌɟɤɚɪ ɜ ɆȻȺɅɌɭɬ ɝɈɛɳɢɧɫɤɢɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ на ПП ГЕРБ-Кайнарджа.
ɪɚɤɚɧ
ɧɚ ɉɉ ȽȿɊȻȺɥɮɚɬɚɪ ɍɩɪɚ Занимава се със земеделие.
ɜɢɬɟɥɧɚɛɚɧɤɨɜɤɥɨɧ

Купуването и продаването на гласове е престъпление

„Тутракан между водата и небето”
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Тутракан между водата и небето” се нарича
първата самостоятелна
фотоизложба на Евмения
Станкова, която бе открита на 12 септември в
Тутракан.
В залата на Обредния дом
са изложени фантастични
фотоси, в които авторката

твърди, че е любител фотограф, но творбите й се
отличават с красотата на
цветовете и в тях винаги
може да се „прочете история”. Десетките фотографии показват майсторство
и особено чувство към родния град, към цветността
и многообразието на сезоните. Вгледа ли се човек в

ȾɢɚɧɚɆȺɊɄɈȼȺɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɮɨɬɨɢɡɥɨɠɛɚɬɚ

канската тематика Евмения Станкова е участвала в
три международни изложби.
За чудесното начинание да покаже богатството от
фотографии - поздравления

пресъздава чрез обектива
своя поглед върху крайдунавския град, неговите
забележителности и хора.
Ева и нейната фотографска страст бе представена
от Диана Маркова, която
разказа и много лични спомени от съвместни преживявания.
За себе си Евмения Станкова, която е от Тутракан,

детайлите на всеки фотос
може да открие моментната емоция на авторката
или внезапно да бъде въведен в нея с чувство на
хармония и мисъл.
Със сигурност, публиката
дошла на откриването, отнесе със себе си късче от
тази емоционалност, която
Ева не скри от никого.
С фотографии на тутра-

за Евмения, а тутраканци
и техните гости могат да
разгледат изложбата и да
закупят част от творбите
- в очакване на нова нейна
експозиция!

ȿɜɚɢɦɚɦɚ

ȾɟɧɤɚɆɂɏȺɃɅɈȼȺ
Ɋɨɞɟɧɚɧɚɦɚɣɝ
ɉɪɨɮɟɫɢɹɉɟɞɚɝɨɝ
Ɂɚɦɤɦɟɬ Äɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɢ
ɥɢɫɬɪɚɁɚɦɟɫɬɧɢɤɨɛɥɚɫɬɟɧ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ  ɝ Ɉɛ
ɥɚɫɬɟɧɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɧɚɀɟɧɢ
ȽȿɊȻɋɢɥɢɫɬɪɚ
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ОБЩЕСТВО

Масови проверки на пазарите
и тържищата
НАП и Българската агенция по безопасност на
храните започват масови
проверки на търговията с
плодове и зеленчуци и храни
от животински произход.
Това гласи съвместна заповед на министъра на
финансите и министъра
на земеделието и храните.
Проверките ще бъдат на
територията на стоковите пазари и тържища и
обекти за производство и
търговия в страната. Вниманието на фискалните инспектори ще бъде насочено
върху това дали се отчита
действителният размер на
получените средства при

реализацията на стоката
и спазването на данъчното
и осигурително законодателство. Инспекторите ще
следят за издаването на
документи за извършените
плащания, както и дали работниците имат сключени
трудови договори.
Проверките ще продължат до края на годината,
като целта е засилването
на контрола върху нерегламентирания внос на плодове, зеленчуци, растения,
растителни продукти, храни от животински произход
и продукти за растителна
защита от трети страни.
“ТГ”

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

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Тутракан информира, че
със заповед № РД-04-1076/11.09.2014 г. на кмета на
Община Тутракан, е образувана подвижна избирателна секция на територията на община Тутракан, за
гласуване на избиратели с трайни увреждания, които
не им позволяват да упражнят избирателното си
право в изборното помещение.
Избиратели желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до
14.09.2014 г., могат да подадат заявление /Приложение №17/ до кмета на общината/ кметството/кметския наместник не по-късно от 29 септември 2014 г.
за включване в избирателния списък за гласуване с
ПСИК.
Избиратели могат да бъдат включени в ПСИК по
настоящ адрес, ако са подали заявление в срок до 20
септември 2014 г.

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

Бездомните хора и отпадъците - начин на живот
или проблем от екологично естество
ездомните хора, или така наречените принципно
клошари, предизвикват различни реакции у всеки
един от нас. Най-често са причина за недоволство
на гражданите поради това, че обикалят с колички
или каруци и ровят в контейнерите за отпадъци, а
след себе си често оставят хаос от извадени около
контейнера отпадъци. Освен това, че допринасят за
неестетичен вид на улиците често причина за отрицателното отношение към клошарите е и принадлежността на преобладаващата част от тях към хората
в неравностойно положение.
Несъмнено клошарите са сериозен социален проблем,
с който нито гражданите, нито еколозите за съжаление не могат да се справят сами. В крайна сметка
клошарите вредят на опазването на околната среда.
Защото част от нас вече събират отпадъците си в
домовете разделно, изхвърлят ги в правилните контейнери, т.е. в предназначените за отделните отпадъчни
фракции съдове, недоволстват когато съседите им не

Б

го правят, информират се повече по тези въпроси, но
проявяваме ли всички ние гражданска активност или
дори съпричастност към тези хора, които така или
иначе живеят ежедневно сред нас? Явно клошарите
срещат големи трудности при набавянето на средства
за прехрана. Някои от тях се ровят по кофите за боклук
и в контейнерите, особено в тези, които са в близост
до заведенията за хранене с надеждата да намерят
в тях изхвърлена храна. В зависимост от страната и
спецификата на района причините за съществуването
на бездомни хора са многобройни, както и на клошари
- психични заболявания, поскъпване на живота като
цяло, особено на нещата от първа необходимост. За
жалост просяците и клошарите, дали от болест, дали
от безволие, дали от глупост, всички са жертва на
злощастна съдба, с която самите те не са успели да
се преборят.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

18 -24.09.2014 г.

Общински съвет-Главиница
Област Силистра
РЕШЕНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 36/05.09.2014 г.
По първа точка от дневния ред – Удостояване със
звание „Почетен знак” за принос в развитието на
Община Главиница.
РЕШЕНИЕ № 326
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.5, ал.1,
т.20 от ПОДОСГНКВОА, общински съвет Главиница,
област Силистра
РЕШИ:
1. Присъжда „Почетен знак – „Едностранен плакет”
на Община Главиница на г-н Димитър Костадинов Димитров за принос в развитието на Община Главиница.
2. Кметът на Община Главиница на тържествената
церемония да връчи „Почетния знак” – „Едностранен
плакет” на г-н Димитър Костадинов Димитров.
3. Името да бъде вписано в Почетната книга на гр.
Главиница, обл. Силистра.
4. Решението на Общински съвет да се огласи чрез
вестник „Тутракански глас”.
Председател ОбС-Главиница:
/Сейфи САЛИМ/

Съобщение
Магазин "Моника"
(за строителни материали) търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹɤɴɦɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
Ɂɚɜɴɪɲɟɧɨɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɢɩɨɡɧɚɧɢɹɢɨɩɢɬɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ
ɧɚɦɚɝɚɡɢɧɚ
Ⱦɨɛɪɢɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢɭɦɟɧɢɹ
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɡɚɪɚɛɨɬɚɜɟɤɢɩ
ɒɨɮɶɨɪɫɤɚɤɧɢɠɤɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɴɬɞɚɟɦɴɠɧɚɜɴɡɪɚɫɬɞɨɝ
ɇɟɩɭɲɚɱɢɬɟɫɚɫɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɢɧɬɟɪɜɸɬɨȺɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹ
ɢɫɧɢɦɤɚ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɫɟɩɨɞɚɜɚɬɧɚɩɪɚɜɨɜɆɚɝɚɡɢɧɆɨɧɢɤɚ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥȺɧɚȼɟɧɬɭɪɚ ɫɪɟɳɭɮɢɪɦɚɋɥɚɜɹɧɤɚ

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

Уважаеми Съграждани,

цел осигуряване подържането и опазването на
обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Тутракан,
Ви приканваме, с цялото си уважение и съпричастност
към загубата на Вашите близки и роднини, да спазвате
разпоредбата на чл. 4, т. 8 от Наредба № 1 на Общински
съвет - Тутракан, която гласи:
„Забранява се писането, драскането, рисуването,
замърсяването и поставянето на обяви, реклами,
плакати, афиши, некролози, брошури и диплянки върху:
автобусните спирки и прилежащите съоръжения към
тях, стълбовете, дърветата, по стените на сградите

С

и по оградите, по витрините и по търговските площи
на общинските фирми и учреждения без разрешение на
съответния собственик, управител или изпълнителен
директор”.
Поставяйте некролози и/или обяви на определените
за целта места – табла и тубуси.
При неспазване на горе - посочената разпоредба, ще
Ви бъдат налагани административни наказания – глоби
в размер от 150 до 250 лв., съгласно Наредба № 1 на
Общински съвет - Тутракан.
Благодарим Ви за разбирането!
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
7600 Тутракан, ул.”Трансмарис-

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 66/12.09.2014 год.

№ 67/12.09.2014 год.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚ
Äɉɪɨɟɤɬɡɚɨɬɜɚɪɹɧɟɧɚɜɴɧɲɧɚɜɪɚɬɚɤɴɦɨɮɢɫ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɤɜɚɪɬɚɥ±ɩɨɩɥɚɧɚɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹ
ɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɄɪɚɣɛɪɟɠɧɚ´ʋ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚÄɌȿɏɇɈɆɈȻɂɅ±ɉɅȺɆȿɇɂȼȺ
ɇɈȼ´ȿɈɈȾ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄȾɭɧɚɜ´ʋ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚȼɂɁȺɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȺɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟ
ɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚ
Äɉɪɨɟɤɬɡɚɤɨɦɢɧ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɤɜɚɪɬɚɥ±ɍɉɂ9,,ɩɨɩɥɚɧɚ
ɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɋɚɜɚɈɝɧɹɧɨɜ´
ʋ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚȼɢɤɬɨɪɢɹȽɟɨɪɝɢɟɜɚɋɬɚɧɟɜɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɋɚɜɚɈɝɧɹɧɨɜ´ʋ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚȼɂɁȺɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȺɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ

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

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

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ПЕРСОНАЛ
За информация - на място в
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

Механа "МЕЛАНИ"

Търсиш ли си работа?
Нетуоркс България ООД търси да назначи кабелен техник за
интернет и телевизия в гр. Тутракан.
Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование – предимство техническо;
- Основни познания и интереси в областта на електротехниката,
електрониката, интернет и/или телевизионната техника;
- Сръчност и умения за работа с различни инструменти и измервателна апаратура;
- Възможност за пътувания, работа на открито и при лоши атмосферни условия;
- Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
- Добри комуникативни умения;
- Компютърна грамотност;
- Шофьорската книжка е предимство,
- Предишен опит на подобна работа е предимство.
За повече информация на тел.:
0885 009 226 – Дамян Найденов
0882 080 215 – Виктория Маринова

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

На ирландски сватбен прием някой извикал:
- Моля, нека всеки женен мъж застане до човека, който е
придал смисъл на живота му!
И всички застанали до бармана!
- Мамо, какво означава ''теглене на майна''?
- Пловдивчанин на кантар, маминото!
На необитаем остров след корабокрушение се спасили
двама мъже и една жена. Когато след година ги спасили, ги
попитали: - А как си поделихте жената?
- Много просто: три дни от седмицата единият й беше съпруг, а другият - любовник. Следващите три дни - обратното.
- А на седмия ден?
- На седмия ден я биехме затова, че ни изневерява.
Мъж и жена живеели заедно 60 години. Споделяли
всичко и нямали тайни помежду си. Освен една кутия,която
жената пазела,а мъжът и никога не бил виждал. Когато
остарели,жената решила да сподели и последната си тайна
и помолила мъжа и да и донесе кутията. Когато я донесъл,я
отворил. Вътре имало две много красиви плетени кукли и
пачка с пари - 25 хиляди долара.
- Какво е това? - учудено попитал мъжът?
- Когато с теб се женехме, любимата ми баба ме извика,за
да ми каже тайната на щастливия брак. ''Когато мъжът ти
те ядоса - ми каза тя - не му се сърди, а оплети една кукла''
В очите на мъжа се появили сълзи - в кутията имало само
две кукли.
- А парите? Те откъде са? Спестила си ги?
- Спечелих ги. Като продадох куклите.
Циганската червена шапчица попитала:
- Бабо, защо ти е толкова гладка кожата?
- Защото съм на 16 години, чадо...
- Никого не съм излъгал, ограбил, не съм убивал! Защо
толкова лошо живея?
- Вече сам си отговори на въпроса.
Диспечер от Бърза помощ:
- Ще ви помоля да ми обясните "Е..а му се мамата!" какво
точно означава - падна ли, преби ли се, удари го ток, прегази
го кола?

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

"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

18 -24.09.2014 г.

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

18 -24.09.2014 г.

"Непукист" участва в Green Rock
рокфеста бе легендарният
вокал ДЖО ЛИН ТЪРНЪР заедно с неговата българска
група Кикимора. В своята
кариера, която включва почти 30 години работа на сцена и над 60 албума, Джо Лин
Търнър остава един най-забележителните рок вокалисти на всички времена. Той
е добре познат с работата
си с рок група Рейнбоу. По
време на кариерата си той
е бил фронтмен на поп рок
групата Фанданго, работил
е с групата Райзинг Форс
на Ингви Малмстийн и с
Дийп Пърпъл. От средата
на 1990-те години той работи с различни рок групи
(Мадърс Арми, Хюс Търнър
Проджект, Сънсторм и
други), като междувременно
развива и соло кариера. В
момента е вокалист на Рейтид Екс, създадена на база“ТГ”
та на Мадърс Арми.
Green Rock Fest Ruse 2014
е фестивал за младежки
рок групи. Идеята на фестивала е да даде шанс на
групи в началото на тяхната кариера да покажат
музиката си и да намерят
приятели. Тазгодишното
му издание се състоя на
13 септември на открита
сцена пред Община Русе. В
него участва и тутраканската рок-банда Непукист
заедно с още четири млади
групи от България и Македония - Gunpowder, Power
Enslave и Blue Phoenix от

Русе и Ептен от Куманово
(Македония).
Непукист репетира в
ОЦИД-Тутракан и техен ръководител е Иван Неделчев.
В състава на бандата влизат 17-годишните Владимир
Енев - соло китара, Марин
Стойков (Мъната) - ритъм
китара, Георги Георгиев бас китара, на ударните е
Пламен Пиронев, а вокалист
- Даринка Димитрова.
Предпочитанията на групата са пънк и рок.
Специален гост на тазгодишното пето издание на

Мамалига-2014 чука на вратата!

Староселските самодейци със злато и сребро
от балкански фестивал
амодейците при Народно читалище "Възраждане", с. Старо село
участваха на във второто издание на Балканския фолклорен
фестивал, чийто домакин е Неделино. Той се проведе от 5 до
7 септември и в него участваха
над 130 български състави, а
също така и състави от Маке-

С

дония, Сърбия, Молдова, Иран,
Румъния и Гърция.
Читалището получи Сребърен медал за представянето
на обичая"Лазаруване", за изпълнението на Добруджански
песни от Женската вокална
група и за изпълнението на
танца "Закачка" от Младежкия
танцов състав, а с индивиду-

П

алното си изпълнение Величка
Енева получи Златен медал.
"Самодейците достойно
представиха Старо село и община Тутракан - сподели впечатленията си председателят
на Читалищното настоятелство
Даринка Великова. - Заедно с
участието си във фестивала се
насладихме и на величествената красота на Родопите".
По време на фестивалните дни, Неделино празнува
троен празник - 80 години от
преименуването на село Узундере в Неделино, 40 години от
обявяването на град Неделино
и фолклорния фестивал.
“ТГ”

Честит рожден ден
и да почерпят:

19 септември - Стефани МАРИНОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
19 септември - Нюргюл ФЕДЖРЕДИН, Нач.-отдел
"МДТ", Община Главиница
20 септември - Симеон ГЕОРГИЕВ, Кмет на с. Шуменци, община Тутракан
20 септември - Вася КИРОВА, Спец. "АФО", с. Сокол,
община Главиница
21 септември - Никола МАРИНОВ, Шофьор, Община
Тутракан
21 септември - Радослав СЛАВОВ, Шофьор, ДГС-Тут-

ɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɡɚɜɬɨɪɨɬɨ
ɢɡɞɚɧɢɟɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚ
Ɇɚɦɚɥɢɝɚ ɟ ɧɚ
ɮɢɧɚɥɧɚɬɚ ɩɪɚɜɚ Ƚɥɚɜɧɢɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚɥɸɛɨɩɢɬɧɨɬɨ
ɫɴɛɢɬɢɟɇɚɪɨɞɧɨɱɢɬɚɥɢɳɟ
ȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜɜɫɟɥɨɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚ ɨɫɜɟɧ ɫ ɪɟɦɨɧɬɧɢɬɟ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɢ ɯɢɝɢɟɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ
ɜɟɱɟ ɫɚ ɝɨɬɨɜɢ ɢ ɫ ɩɨɤɚɧɢɬɟ
ɡɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɢɨɱɚɤɜɚɬɜɧɟɝɨ
ɞɚɜɡɟɦɚɬɭɱɚɫɬɢɟɨɳɟɩɨɜɟɱɟ
ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɝɪɭɩɢɢɦɚɣɫɬɨɪɢ

ракан
22 септември - Георги ВЕЛИКОВ, Школа по китара,
Н.Ч. "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 септември - Венета ВАСИЛЕВА, ТФ "Дунавска
младост", Н.Ч. "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 септември - Петранка ГРЪНЧАРОВА, Гл.спец.
"АПОН", Община Тутракан
23 септември - Дарина ВЕЛИКОВА, Ст. спец "ГРАО",
с. Старо село, община Тутракан
24 септември - Валентин ВЕЛИЧКОВ, Ст. спец. "Техник", Община Тутракан

ɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚɨɬɞɜɚɬɚɛɪɹɝɚ
ɧɚɪɟɤɚȾɭɧɚɜ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟɱɟɩɪɟɡɦɢɧɚ
ɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɴɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɮɨɥɤɥɨɪɟɧɫɴɫɬɚɜɨɬ
ɪɭɦɴɧɫɤɨɬɨɫɟɥɨɑɟɪɧɚɨɬɤɴ
ɞɟɬɨ ɫɚ ɞɨɲɥɢ ɩɨɝɨɥɹɦɚɬɚ
ɱɚɫɬɨɬɛɴɥɝɚɪɢɬɟɜɞɧɟɲɧɚɬɚ
ɇɨɜɚɑɟɪɧɚɫɥɟɞɄɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ
ɫɩɨɝɨɞɛɚɨɬɝ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɴɬ ɧɚ ɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ
ɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɫɴɛɨɬɚ ɨɬɱɚɫɚɧɚɩɥɨ
ɳɚɞɚɩɪɟɞɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ “ТГ”

В сайта www.bgchudesa.com
Гласувайте за крепостта
"Трансмариска" - едно от
чудесата на България!
в секция "Атракции”
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

