РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 37

Година LIII

25 септември - 1 октомври 2014 г.

На 26 септември (петък):

Бойко Борисов и
Цветан Цветанов в Тутракан!

Цена 0.60 лв.

Заключителна предизборна среща
на ПП ГЕРБ - на 28 септември

ПП ГЕРБ-Тутракан кани гражданите на предизборна среща на 28 септември
2014 г. (неделя) от 19:00 часа в парк "Христо Ботев" с участието всички
кандидати за народни представители от листата на ГЕРБ
в 20-ти многомандатен избирателен район-Силистра.
Предизборната кампания ще бъде закрита с празнична програма с участието
на рок група Б.Т.Р, Александър Филчев-Санеца и
Танцова формация "Дунавска младост".

ПП ГЕРБ-Тутракан отправя покана към гражданите за предизборна среща с
участието на лидера на ПП ГЕРБ Бойко БОРИСОВ, председателя на Предизборния щаб на ПП ГЕРБ - Цветан ЦВЕТАНОВ и други кандидати за народни
Водачът на листата на ПП ГЕРБ - Милена Дамянова, ще проведе на 28 сеппредставители, която ще се проведе на 26 септември (петък)
тември (неделя) от 14:30 часа в залата на Общински съвет-Тутракан среща за
в Амфитеатъра на Крайдунавския парк от 13,30 часа.
ОБСЪЖДАНЕ на новия проектозакон за образованието с работещи в образователната сфера и всички заинтересовани граждани.
Време е за стабилна България!

Заповядайте!

Заповядайте!

Сашо, Красимир и Димитрина - световни шампиони!

рима тутраканци се
окичиха със златни
медали и световни
титли на завършилото 36то Световно първенство

Т

по канадска борба в литовската столица Вилнюс.
При юношите и мъжете
Сашо Андреев не остави
никакъв шанс пред свои-

те противници на лява и
дясна ръка в категория до
75 кг.
Многократният световен шампион при мъжете

Красимир Костадинов затвърди титлата си на
дясна ръка в категория до
100 кг, а при девойките
Димитрина Димитрова е

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ
ОЩЕ:

Обичайте града
си всеки ден!
на стр. 4

ɧɚɫɬɪ

световна шампионка на
дясна ръка в категория
до 60 кг.
Националният ни отбор
завоюва 8 златни, 10 сре-

бърни и 3 бронзови медала
за България на 36-то Световно първенство, което
се проведе от 14 до 21
септември.
“ТГ”
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ОБЩИНИТЕ

25.09-1.10.2014 г.

Местният парламент на Тутракан ще заседава днес
НОВИНИ
ЗАФИРОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА
ɉɟɬɢɹɬɮɨɥɤɥɨɪɟɧɫɴɛɨɪɁɚɮɢɪɨɜɨɩɟɟɢɬɚɧɰɭɜɚɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɦɢɧɚɥɢɹɭɢɤɟɧɞɜɫɁɚɮɢɪɨɜɨ
ɈɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɋɞɪɭɠɟɧɢɟɊɨɞɟɧ
ɤɪɚɣɫɟɥɨɁɚɮɢɪɨɜɨɜɧɟɝɨɭɱɚɫɬɜɚɯɚɫɚɦɨɞɟɣɧɢɩɟɜ
ɱɟɫɤɢɢɬɚɧɰɨɜɢɝɪɭɩɢɨɬɨɛɥɚɫɬɬɚɉɪɨɜɟɞɟɧɛɟɤɨɧɤɭɪɫɴɬ
Ɂɥɚɬɧɚ ɟɫɟɧ  ɫ ɩɥɨɞɨɜɟ ɢ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ  ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɡɚ
ɧɚɣɝɨɥɹɦɢɚɬɪɚɤɬɢɜɟɧɩɥɨɞɡɟɥɟɧɱɭɤɤɨɧɤɭɪɫɡɚɢɡɞɟɥɢɟ
ɨɬɩɥɨɞɨɜɟɡɟɥɟɧɱɭɰɢɹɞɤɢɢɞɪɭɝɢɞɚɪɨɜɟɧɚɩɪɢɪɨɞɚɬɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание
на Общински съвет
- Тутракан ще се
проведе на 25 септември 2014 г. свикано от
зам.-председателя Светла
Стоянова. В предварителния дневен ред са включени двадесет точки, като
последната е "Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани".
Разрешение за допускане на изключение от
минималния брой ученици в
паралелките и за дофинансиране е първата докладна

Р

записка, по която ще се
дискутира по постъпило
искане от директора на ОУ
«Стефан Караджа» в с. Цар
Самуил. Там маломерната
самостоятелна паралелка
VII клас е с пълняемост 9
ученици,като недостигът
е от 9 ученици при минимален брой 18. Допълнителните средства, които
се търсят за деветте
ученици е в размер на 2
649,60 лева.
Общинските съветници
ще разгледат още Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
поддържане и опазване

на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Тутракан, а също изменение и
допълнение в Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги иа
територията на община
Тутракан и допълване на
Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2014 г.
и разпореждане с имоти
– общинска собственост.
Промяна в Тарифата за
началния размер на месеч-

ните наемни цени на 1 кв.
м. при предоставяне на общински помещения, терени
и земи, както и няколко
разпоредителни сделки с
общински имоти също са
включени в дневния ред.
Предложения за безвъзмездно предоставяне на
общински имоти на Историческия музей и на
СНЦ "Сакин Туна" също ще
стоят на вниманието на
местния парламент.
Като ход от подготовката за сесията трите
постоянни комисии към Общинския съвет проведаха
заседания.

образование е завършил в
Техникум по автотранспорт – Силистра. Висше
– магистър по специалност „Икономика“ в УНСС
– град София, и право в
РУ „Ангел Кънчев“ – град
Русе. Работил е като ин-

спектор в Агенция „Митници“, юрисконсулт в консултантско дружество в
Силистра, юрисконсулт
към община Силистра,
експерт „Политики“ по
трансграничен проект на
община Силистра.
“ТГ”

Младен Минчев е назначен за
заместник областен управител
на Силистра
ɉɊȺɁɇɂɄɇȺȿɌɇɈɋɂɌȿȼɋɐȺɊɋȺɆɍɂɅ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɤɦɟɬɫɬɜɨɐɚɪɋɚɦɭɢɥɢɱɢɬɚɥɢɳɟɂɫ
ɤɪɚɝɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚɉɪɚɡɧɢɤɧɚɟɬɧɨɫɢɬɟ
ɤɨɣɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɧɨɟɦɜɪɢ ɧɟɞɟɥɹ ɨɬɱɚɫɚ
ɜɡɪɢɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ȼ ɉɪɚɡɧɢɤɚ ɳɟ ɜɡɟɦɚɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ
ɬɚɧɰɶɨɪɢɚɧɫɚɦɛɥɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ
ɒȺɊȿɇɈȿɄɊȺɃȾɍɇȺȼ
ɇɑɂɫɤɪɚɝɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɫɩɟɱɟɥɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɧɚɫɜɨɹɩɪɨɟɤɬɒɚɪɟɧɨɟɤɪɚɣȾɭɧɚɜɩɨɦɹɪɤɚɊɚɡ
ɜɢɬɢɟɧɚɪɢɛɚɪɫɤɢɬɟɨɛɥɚɫɬɢɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɨɬɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɱɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ
Ⱥɞɟɦ Ⱥɞɟɦ ɩɨɞɩɢɫɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɦɫɟɩɬɟɦɜɪɢɉɪɨɟɤɬɴɬɟɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɥɜɢɨɫɧɨɜɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɫɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɦɴɠɤɚɢɠɟɧɫɤɚɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɚɧɨɫɢɹɦɴɠɤɚɢɠɟɧɫɤɚɬɭɪ
ɫɤɚɧɨɫɢɹɞɟɬɫɤɚɧɚɪɨɞɧɚɧɨɫɢɹɡɚɦɨɦɢɱɟɬɚɢɦɨɦɱɟɬɚ
ɦɭɡɢɤɚɥɧɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɨɡɜɭɱɢɬɟɥɧɚɬɟɯɧɢɤɚɢɩɪɟɧɨɫɢɦ
ɤɨɦɩɸɬɴɪ
ȻɊȺɄɈɇɂȿɊɋɄɂȼɂɇɌȿɊɂɈɌɄɊɂɌɂȾɈɉɈɀȺɊȿȼɈ
ɉɨɫɢɝɧɚɥɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢɨɬɫɟɤɬɨɪɊɢɛɚɪɫɬɜɨɢɤɨɧɬɪɨɥɧɚ
ɂȺɊȺɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚɢɡɜɴɪɲɢɥɢɩɪɨɜɟɪɤɚɩɨɪɟɤɚȾɭɧɚɜɧɚ
ɨɫɬɪɨɜɄɨɫɭɣɢɞɟɫɧɢɹɬɛɪɹɝɨɬɪɟɤɚɬɚɧɚɪɤɦɢɜ
ɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɉɨɠɚɪɟɜɨɈɬɤɪɢɬɢɢɢɡɜɚɞɟɧɢɨɬɜɨɞɚɬɚ
ɫɚɛɪɛɪɚɤɨɧɢɟɪɫɤɢɜɢɧɬɟɪɢɩɨɫɬɚɜɟɧɢɜɪɚɛɨɬɧɨɩɨ
ɥɨɠɟɧɢɟɜɴɜɜɨɞɚɬɚɌɟɫɚɢɡɡɟɬɢɢɟɫɴɫɬɚɜɟɧɤɨɧɫɬɚɬɢɜɟɧ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɫɪɟɳɭɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧɧɚɪɭɲɢɬɟɥ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ɇɥɚɞɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɟ ɡɚɝɢɧɚɥɨ ɩɪɢ ɬɟɠɴɤ ɩɴɬɟɧ ɢɧɰɢ
ɞɟɧɬ ɫɬɚɧɚɥ ɧɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɩɨ ɩɴɬɹ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ±ɋɨɤɨɥɋɩɨɪɟɞɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢɬɟɞɚɧɧɢɬɨɜɚɪɟɧ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ´ɒɤɨɞɚ´ɫɜɨɞɚɱȾɇ ɝ ɟɧɚɜɥɹɡɴɥɜɥɟɧɬɚɬɚ
ɡɚɧɚɫɪɟɳɧɨɞɜɢɠɟɧɢɟɢɫɟɭɞɚɪɢɥɱɟɥɧɨɜɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧɉɚɫɚɬ´ɤɚɬɨɫɥɟɞɫɛɥɴɫɴɤɚɟɩɨɫɥɟɞɜɚɥɢɩɨ
ɠɚɪɁɚɝɢɧɚɥɢɫɚɞɜɚɦɚɞɭɲɢɩɴɬɭɜɚɥɢɜɥɟɤɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
±ɦɴɠɧɚɝɢɫɴɩɪɭɝɚɬɚɦɭɧɚɝ
Ɍɟɠɴɤɩɴɬɟɧɢɧɰɢɞɟɧɬɨɬɧɟɠɢɜɨɬɚɧɚɝɨɞɢɲɟɧɦɴɠ
ɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɩɨɩɴɬɹɦɟɠɞɭɫɟɥɚɬɚ
ɑɟɪɧɨɝɨɪɢɐɚɪɟɜɞɨɥɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɉɨɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥ
ɧɢɞɚɧɧɢɧɟɫɴɨɛɪɚɡɟɧɚɫɤɨɪɨɫɬɟɫɬɚɧɚɥɚɩɪɢɱɢɧɚɬɨɜɚɪɟɧ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄȾɚɮ´ɫɜɨɞɚɱȾɄ ɝ ɞɚɫɟɩɪɟɨɛɴɪɧɟɧɚ
ɩɥɚɬɧɨɬɨɧɚɞɟɫɟɧɡɚɜɨɣɡɚɬɢɫɤɚɣɤɢɫɴɫɡɚɞɧɚɬɚɫɢɱɚɫɬ
ɛɭɫÄɉɟɠɨȻɨɤɫɟɪ´ɇɚɦɹɫɬɨɟɡɚɝɢɧɚɥɜɨɞɚɱɴɬɧɚɛɭɫɚ±
ɦɴɠɧɚɝɚɫɩɴɬɧɢɤɴɬɦɭɦɴɠɧɚɝɫɟɨɬɴɪɜɚɥɫ
ɮɪɚɤɬɭɪɚɧɚɥɹɜɚɤɥɸɱɢɰɚɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴ
ɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɩɚɫɟɧɢɨɬɩɨɠɚɪɫɚɞɤɚɝɨɪɢɤɪɚɣɫɟɥɨɌɴɪɧɨɜɰɢɢ
ɬɪɢɫɝɪɚɞɢɜɫɟɥɨȻɚɳɢɧɨɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɉɨɠɚɪɧɢɤɚɪɢɢ
ɫɩɚɫɢɬɟɥɢɫɚɪɚɛɨɬɢɥɢɢɩɪɢɢɡɜɥɢɱɚɧɟɬɨɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟ
ɨɬɞɜɟɬɟɬɟɠɤɢɉɌɉɬɚɫɬɚɧɚɥɢɫɴɳɢɹɞɟɧɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ɇɚɝɚɡɢɧɡɚɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɫɬɨɤɢɢɩɢɬɟɣɧɨɡɚɜɟɞɟɧɢɟɫɚ
ɛɢɥɢɜɡɥɨɦɟɧɢɜɧɨɳɬɚɫɪɟɳɭɫɟɩɬɟɦɜɪɢɜɫɟɥɨȼɚɪ
ɧɟɧɰɢ Ɋɚɡɥɢɱɧɢ ɫɬɨɤɢ ɧɚ ɨɛɳɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɨɤɨɥɨ  ɥɜ
ɢ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɜ ɤɚɫɚɬɚ ɫɚ ɟɞɢɧɢɹ ɨɛɟɤɬ  ɥɜ ɫɚ ɨɬɧɟɬɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɇɚɚɞɪɟɫɢɬɟɫɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɨɝɥɟɞɢɨɛɪɚ
ɡɭɜɚɧɢɫɚɞɨɫɴɞɟɛɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Приключи жътвата на
слънчогледа в Тутракан
две силистренски общини завърши жътвата на
слънчогледа, съобщиха
от Областната дирекция „Земеделие”. В общините Тутракан
и Кайнарджа са реколтирани
100% от площите, като средният добив е съответно - 250
кг/дка и 205 кг/дка.
В община Главиница са ожънати 81% от посевите със
слънчоглед, в община Дулово
- 75%, в община Ситово - 63%,

В

в община Силистра - 58,4%.
В землището на община Алфатар са реколтирани 46% от
масивите.
Засега най-висок добив отчитат стопаните от Ситово 320 килограма, а най-нисък в
Кайнарджа. На територията на
област Силистра са ожънати
290 035 от засетите със слънчоглед 380 551 дка. Получената
продукция е 72 530 тона, при
среден добив от 250 кг/дка.

ремиерът на Република България проф.
Георги Близнашки
назначи Младен Русинов
Минчев за заместник областен управител. В началото на седмицата
областният управител
Стоян Бонев го представи на служителите в
Областна администрация.
Младен Минчев e роден на
7 април 1980 година в град
Тутракан. Средното си
образование завършва в
Техникум по електротехника „Апостол Арнаудов" в
град Русе, а висшето – в
УНСС (град София) – специалност „Икономика на
кооперациите“ (степен
„бакалавър“), във ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“
– специалност „Финанси" (степен „магистър“)
и в РУ „Ангел Кънчев“
– специалност „Право“.
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Работил е в „МАР-05“
ЕООД в град София като
началник „Личен състав“,
бил е началник отдел на
дирекция „Бюро по труда“
– Тутракан, а от 2012г.
насам е представител на
Общински съвет – Тутракан в „МБАЛ-Тутракан“
ЕООД. Политически опит:
председател на Общински
съвет на СДС-Тутракан
от 2007г., председател
на Областен съвет на
СДС-Силистра от 201Зг.,
общински съветник в Общински съвет – Тутракан,
избран през 2007г., кандидат за народен представител в 41-то и в 42-то
НС на Република България.
Вторият назначен от
премиера зам.-областен
управител е Венцислав
Ников Маринов. Той е
роден на 16.06.1967 г. в
град Силистра. Средно

Масови проверки по пътищата в Силистренско
Директорът на ОДМВР-Силистра Кристиян Петров разпореди провеждането на специализирана полицейска операция по безопасност на
движението
троги мерки за повишаване на контрола по пътищата в областта разпореди
директорът на ОДМВР-Силистра
Кристиян Петров, след като на 18
септември трима души загинаха
при пътнотранспортни произшествия в община Главиница. Справка
от сектор „Пътна полиция” показва, че от началото на годината
в областта са регистрирани 259
автопроизшествия, от които 80
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тежки, с 11 загинали и 103 ранени
граждани.
С цел да се противодейства
на влошената пътна обстановка
на територията на Силистренска
област стартира специализирана
полицейска операция по безопасност на движението. Освен местата
с концентрация на пътнотранспортни произшествия, проверките
ще обхванат също третокласните и
четвъртокласните пътища.

Полицейските служители ще
следят за движение с несъобразена скорост, неправилно изпреварване, шофиране след употреба
на алкохол и упойващи вещества,
технически неизправности по
автомобилите, застраховка „Гражданска отговорност” и др., като
към нарушителите ще се прилага
принципът на нулева толерантност.
В проверките ще се включат
не само пътни полицаи, но и по-

лицейски и младши полицейски
инспектори. Създадена е организация за ефективно управление
и пренасочване на силите при
промяна на пътнотранспортната
обстановка.
От сектор „Пътна полиция”
призовават водачите да проявяват
повишено внимание и толерантност на пътя, да пазят себе си и останалите участници в движението.
“ТГ”

Внимание! Активизират се телефонните измамници
Не давайте пари на непознати по никакъв повод, съветват криминалисти
риминалисти предупреждават за масова атака на
телефонни измамници в
Силистренска област. Всекидневно
в полицията постъпват сигнали на
граждани, получили обаждания с
искане за пари по познатите сценарии – освобождаване от наказателна отговорност и нужда от спешно
лечение. В началото на този месец
83-годишна жена от Силистра бе
измамена с 8500 лв., а друга на 85
години от с.Иширково - с 1250 лв.
Жертви на измамниците стават
основно хора от третата възраст,
заради присъщите им доверчивост, отзивчивост и доброта.
Затова разговаряйте с възрастните
си близки, обяснете им подробно
престъпните схеми и ги предупре-
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дете в никакъв случай да не дават
пари на непознати, независимо
какво им казват и за какви се
представят.
Обажданията постъпват предимно на домашните стационарни
телефони. В престъпната схема
обикновено участват двама. Плачейки в слушалката, първият
измамник се представя за син,
дъщеря, внук или внучка и съобщава, че се намира в болница в тежко
здравословно състояние. Разговорът се поема от съучастник, който
от името на лекар, доцент или професор иска определена сума пари
за провеждане на спешно лечение.
Убеждава жертвата си, че трябва
да покрие разходи - от порядъка
на няколко хиляди лева, за опера-

ция, поставяне на златен пирон,
транспортиране и др., които не се
поемат от здравната каса. След
това мниминият лекар договаря
доставката на парите чрез трето
лице под претекст, че „болният” е
в интензивно отделение.
Макар да губи популярност, все
още актуална остава и другата
престъпна схема - плащане на парична гаранция за освобождаване
от ареста. И при нея мошеникът
заблуждава жертвата си, че разговаря с близък родственик, който
е допуснал тежка автомобилна
катастрофа със загинали или
пострадали хора и е задържан в
ареста. Контактът продължава
със съучастник, който от името на
прокурор, адвокат или полицай

иска пари за освобождаване от
наказателна отговорност.
Освен двата най-популярни,
възможни се и други престъпни
сценарии. Затова за пореден път
от полицията предупреждават
гражданите да не се доверяват,
в случай че получат обаждане с
искане на пари, независимо под
какъв претекст. За да се уверят в
самоличността на своя близък, да
търсят обратна връзка с него или да
се свържат с други общи познати
и роднини. В никакъв случай да
не дават пари на непознати. При
всяко съмнително обаждане, преди
да предприемат каквото и да било,
да потърсят връзка с полицията на
тел. 112.
“ТГ”
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Научна конференция за юбилея Гласувайте, българи!
на Етнографския музей
Н
а 18 и 19 септември т.г. се проведе
Научна конференция
„Етнографските музеи,
презентация и терени”,
организирана от Министерството на културата,
Община Тутракан и Исто-

нографски музей „Дунавски
риболов и лодкостроене”.
Почетен гост на форума
бе Илия Йончев, кмет на
Тутракан през периода
1971-1977 г. - лично той
е участвал в събирането
на експонати за уникалния

"Здравей, Българино! Обръщаме се към теб с една
едничка молба: ИЗБЕРИ
адекватно личност, в която виждаш себе си! Вземи
решение кой да управлява
България - кой да управлява
мен, теб, сънародниците
ни и нашите ресурси. Не
мисли, Българино, че правиш някому напук! По-добре
излез, гласувай и бъди отговорен за гласа си - така
ТЕ ще бъдат отговорни
ȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɭɱɚɫɬɜɚɫɞɨɤɥɚɞɩɨɫɜɟɬɟɧ
пред теб. Бъди отговорен
ɧɚɜɢɞɨɜɟɬɟɞɟɬɫɤɢɢɝɪɢɜɊɢɛɚɪɫɤɚɬɚɦɚɯɚɥɚ
работодател!" пише във
За празника си, музеят концертна вечер „Последен Фейсбук-страницата "Изполучи поздравителни ад- урок” – изпълнения на 17 бори НС 2014". Можете да
реси и подаръци от Община музикални пиеси от Пламен ни следите на https://www.
ɌɢɧɤɚȻɨɡɨɜɚɭɪɟɞɧɢɤɜɊɂɆȼɚɪɧɚɢɡɧɚɫɹɞɨɤɥɚɞȼɱɟɪɚ
Тутракан, Исторически Бейков – солист на ДържавɠɢɜɹɯɦɟɬɚɤɚɈɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɢɫɜɨɛɨɞɢɩɪɢɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ
музей-Велинград, Историче- на опера – Русе и Божена
ски музей–Полски Тръмбеш, Петрова – солист-пианист
рически музей-Тутракан.
музей.
Исторически музей- Попово на Русенската филхармония.
Конференцията бе посвеВ научната конференция
и др.
Информация и снимки:
тена на 40–годишнината взеха участие 27 научни и
Участниците в конфеИсторически музейот откриването на Ет- музейни работници.
ренцията присъстваха и на
Тутракан

facebook.com/bgelections.
Кои сме ние и какво целим?
Ние сме: Ангел Петров Председател на Сдружение
"Асоциация на младежките
организации" и Даниел Терещенков - Председател
на Общински Ученически
парламент - Тутракан.
Целим: Повишаване активността на гражданите
с избирателни права. Отговорността при изборите е
двупосочна - избираш някого
- имаш право на претенции,
не избираш никого - нямаш
право на претенции. Просто е!

40 номинации за
Деня на правото да знам

Карен Кузуян от Силистра и
Търсят се млади висшисти по
Община Алфатар - номинирани за
наградата "Златен ключ", а
програмата „Старт на кариерата“ Областна
администрация-Силистра с номинация за антинаграда
О
З
бщо 36 млади висшисти ще бъдат наети
в област Силистра
по програмата “Старт на
кариерата”, съобщават
от Дирекция „Регионална
служба по заетостта“.
Местата са заявени от
териториални поделения
на централни ведомства,
областната и общинските
администрации, според
конкретните потребности
на всеки работодател.
Например, в Областна
администрация работните места са 3. Шест от
седемте силистренски
общини са дали общо 27
заявки по програмата. За
Силистра, Ситово, Главиница и Тутракан те са по
5, Алфатар – 4, Дулово – 3.
В териториални поделения
на различни изпълнителни
агенции и ведомства в
област Силистра също
се търсят специалист.
Дирекция „Земеделие” – 5 /
по едно място за нейни общински служби/, Териториално статистическо бюро

– 1. За всяко работно място, в рамките на утвърдената квота, се насочват
за интервю всички лица,
които кандидатстват за
съответното работно
място и отговарят на
изискванията. Подборът
се осъществява от съответния работодател.
Крайният срок, в който
младежи с висше образование, желаеши да започнат работа в публичната
администрация, могат да
депозират документите
си за участие по програма
“Старт на кариерата”, е
30 септември, тази година, допълват още от Дирекция „Регионална служба
по заетостта“. Те се
подават лично в бюрата
по труда по регистрация,
като всеки младеж може
да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни
места при един работодател по програмата, което
е нов момент от тази
година. Документи могат

Читалищни дейци се обучаваха

да подават само младежи,
регистрирани в бюрата
по труда като търсещи
работа лица – безработни
или заети, които отговарят на условията за
кандидатстване, и не са
работили по придобитата
от висшето образование
специалност. По програмата могат да кандидатстват младежи на възраст
до 29 години (ненавършени
към 30 септември, 2014
г., вкл.), които са завършили висше образование,
съответстващо на необходимото, посочено от
работодателя за заемане
на конкретното работно
място.
Както е известно, програмата “Старт на кариерата” дава шанс на млади
висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята
специалност. Одобрените
младежи ще получават
от държавата заплата
400 лева в рамките на 9
месеца. По програмата

се поемат и дължимите
от работодателя осигуровки, допълнителните
възнаграждения по КТ,
годишният платен отпуск
и болничните. Общо за
страната по процедура
2014 г. са заявени 1457
работни места в централните ведомства, областните или общинските
администрации.
В министерствата и
агенциите се търсят предимно младежи, завършили
право, икономически специалности, компютърни
науки, администрация и
управление, социални дейности, инженери, архитекти, строители, филолози,
еколози и др. В общинските
администрации и в областните управи най-много от
местата са за икономисти, юристи, архитекти,
строителни инженери,
специалисти в областта
на компютърните системи
и технологии, администрацията и управлението и др.

РЕКИЦ „ЧИТАЛИЩА” - Силистра и Русе, организираха
изнесен семинар от 17 до 19
септември в местността Чифлика, Троянско, свързан с предстоящата подготовка на годишните
и календарните планове на културните прояви и програмния
период 2014-2020 година. В него
участваха и читалищни секретари и библиотекари от Тутраканска и Главинишка общини.
Лекторите и участниците бяха
представени от водещия Мануела Симеонова, експерт в РЕКИЦ
„Читалища” - Русе.
Ива Чавдарова – Началник
отдел „Култура” в община Русе
представи добри практики и
проблеми при взаимодействието между общинската власт
и читалищата; обществените
форуми – гаранция за стабилизиране на връзките между
общинските администрации и

читалищата; въпроси, мнения и
предложения за успешна съвместна работа.
Николинка Николова – гл. експерт в отдел „Култура” в община
Силистра запозна участниците
с мониторинг на организационни и финансови проблеми
в народните читалища. Силва
Хачерян – държавен експерт
в Министерство на културата
представи темите "Място и роля
на читалищата в Националната
стратегия за учене през целия
живот" и "Актуална информация
за национални и международни
програми за финансиране на
дейности за подобряване на
условията в читалищата".
Представителите на народните читалища представиха примери за реализирани проекти,
споделиха осъществени практики от читалищата и защитени
проекти по различни програми.
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а дванадесети път Програма Достъп до Информация (ПДИ) ще връчи
годишни награди за принос в
областта на свободата на информация. Така ПДИ отбелязва
28 септември – Международният Ден на правото да знам.
Целта на ежегодните награди
е да се окуражават активни
граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп
до информация; да се насърчават институциите да изпълняват
задълженията си по Закона за
достъп до обществена информация, да бъдат прозрачни и
отчетни пред обществото и да
се посочат институциите, които
нарушават правото на достъп до
информация.
Тази година 40 номинирани
се състезават в шест категории
- четири награди „Златен ключ”
и две антинагради – „Катинар”
и „Вързан ключ".
За активно упражняване на
правата си по ЗДОИ са номинирани гражданите Карен Кузуян
(Силистра), Манол Златев (София), Борис Рангелов (Плевен),
д-р Георги Тодоров (Русе),
Георги Георгиев (София) и
Калина Митева (Варна).
WWF-Дунавско-Карпатска
програма-България, Екологично сдружение „За Земята”,
Център за независим живот и
Гражданско сдружение „Национален съюз единство” са
номинирани за граждански
организации, които последователно и ефективно използват
правото на достъп до информация в обществен интерес.
Номинирани в категорията
„Институция, най-добре организирала предоставянето на
информация за граждани” са
Министерство на вътрешните
работи при служебното правителство, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция
по околна среда, Регионална
инспекция по околна среда и
води – Монтана, Басейнова ди-

рекция за управление на водите
Източнобеломорски район –
Пловдив и общините Алфатар,
Банско, Добрич, Криводол,
Хайредин и Разград.
В категорията „Най-добър
журналистически материал,
свързан с правото на достъп
до информация” се състезават
журналистите Светла Василева
– в. „Дума”, Цветелина Йорданова – в. „Труд”, Спас Спасов
– кореспондент на в. „Капитал”
и в. „Дневник” за Варна, Ралица
Петрова – сп. „Правен свят”.
За пръв път тази година има
колективна номинация за антинаградата „Катинар". 109 са
институциите, включени в номинацията, които в рамките на
Одит на активната прозрачност
2014 не са отговорили на електронно заявление за достъп
до информация. Сред другите
номинирани за „Катинар” са
Прокуратурата на РБългария,
Община Хасково и Бюро по
труда – Хасково.
За антинаградата „Вързан
ключ" (най-абсурдно/смешно решение или практика за
достъп до информация) се
състезават Министерство на
труда и социалната политика,
Министерство на икономиката
и енергетиката, Висшият съдебен съвет, президентът на Република България, председателят
на Районен съд – Пловдив,
Областна администрация – Силистра, Регионална дирекция
по горите – Берковица, Община
Варна, ОДМВР – Русе, Плевен,
Враца, Пловдив.
Номинациите и мотивите
към тях може да видите на
специалната интернет страница
за Деня на правото да знам
(http://www.righttoknowday.net/
nominations/2014/).
В България Денят на правото
да знам бе отбелязан за първи
път през 2003 г.
Имената на победителите ще
научите на церемонията, която
ще се проведе на 28 септември
в Дома на Европа в столицата.
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Патриотичен фронт,
представляващ безпрецедентно обединение на родолюбиви българи, съратници
и пазители на националните
интереси, ще се изправи на
тези избори срещу партии,
компрометирани през годините на прехода.
Тройната коалиция БСП - ДПС - Атака, както и безплодната опозиция ГЕРБ, завършиха безславно съществуването на 42-то Народно събрание. Това се случи заради
уродливата конфигурация и наглото търгашество на
всички парламентарно представени партии. Близо 260
хиляди патриоти бяха излъгани от Волен Сидеров, който по

безпардонен начин се продаде на алти българската партия
ДПС. Всички те останаха не представени в парламента.
Обръщаме се към българите, които се чувстват
патриоти и ги призоваваме заедно да спрем ДПС, като
на тези избори мощно се подкрепи Патриотичния фронт.
Ние, патриотите, поставяме България над всички лични и партийни интереси. Това е нашето мото, това е
нашето разбиране! Имаме моралното право да се борим
за управлението на Родината си, защото не сме обвързани по никакъв начин с управляващите досега партии,
ограбили България.
Мисията ни е да прекратим това спираловидно падане
и да направим, каквото е по силите ни, за да измъкнем
България от тази фуния, в която, за съжаление, се свлича

25.09-1.10.2014 г.

вече 25 години. Това е нашия мотив за влизане в политиката, това е единственото ни основание да направим
тази решителна крачка.
За нас е въпрос на дълг да влезем в парламента с
качествени и отговорни патриоти, които да съставят
парламентарна група, коренно различна от останалите,
да наложим нов модел на поведение, да възстановим
уважението към институциите. Защото без да имаме
уважение и вяра на политиците, ще продължим да се
свличаме все по-надолу и по-надолу.
Вярваме в обединените ни сили! Подкрепени от
хората и от Бога, ще успеем да върнем на България
достойното й място, а на българите - да осигурим един
достоен живот.

25.09-1.10.2014 г.
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21 септември - Празникът на Тутракан

Обичайте града си всеки ден!
Калина ГРЪНЧАРОВА

И

сторията сочи, че Тутракан
е първият освободен от румънската окупация град след
сключване на Крайовската спогодба
през 1940 г. Българската армия е
посрещната с цветя и сълзи от радост
от населението на 21 септември и това
е основният мотив тази дата да бъде
избрана за Празник на Тутракан от
Общинския съвет през 1993 г. Със свое
решение от 31 март тогавашният състав

Ɇɭɡɢɤɚɥɟɧɩɨɡɞɪɚɜɨɬ
ɍɫɦɢɜɱɢɰɢɬɟ
на местния парламент го утвърждава.
Вече двадесет и три години се спазва
традицията началото на Празника да
поставя Общинският съвет с тържест-

"Огненият Дунав".
Празникът на Тутракан почетоха
областният управител Стоян Бонев,
новоназначеният зам.-областен управител Младен Минчев, делегация от
съседното румънско селище Кирнодж
водена от зам.-кмета Йон Щефан,
кандидати за народни представители
от ПП ГЕРБ начело с водача на листата
в 20 многомандатен избирателен район-Силистра и бивш зам.-министър
на образованието Милена Дамянова,

Точно в това време, за да не загубим
себе си, трябва да си спомняме кои
сме. Не от сантиментални подбуди, не
от местни комплекси или от шовинизъм. Днес е денят да мечтаем... И още,
от този ден, трябва да се вижда, къде
желанията ни и действителността се
пресичат. Някъде преди следващия 21
септември.
Сигурен съм, че няма друг градоначалник в България, който толкова
да се гордее, че е част от родината и
от града си.
На днешния, на нашия празник ви
благодаря, че ме карате да се гордея."
- каза в емоционалното си слово кметът
на Тутракан д-р Димитър Стефанов.
По време на сесията бе връчена найвисоката награда - "Почетен гражданин
на Тутракан и общината" на историка
акад. Георги Марков за изключителните му заслуги към нашия град. Ака-

ɄɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɜɪɴɱɜɚɨɬɥɢɱɢɟɬɨɉɨɱɟɬɟɧɝɪɚɠɞɚɧɢɧɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɨɛɳɢɧɚɬɚɧɚɚɤɚɞȽɟɨɪɝɢɆɚɪɤɨɜ

почетни граждани и бивши кметове
между които Илия Йончев - кметувал
в мандат 1971-1977 г.
Трима известни български актьори

ȼɨɞɨɫɜɟɬɡɚɧɨɜɢɹɩɚɪɤɢ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɨɬɨɬɟɰɂɥɢɹɌɨɧɤɨɜ

ɆɢɥɟɧɚȾɚɦɹɧɨɜɚɩɪɟɪɹɡɚɥɟɧɬɚɬɚɧɚɛɥɚɝɨɭɫɬɨɟɧɢɹ
Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɩɚɪɤ
вена сесия.
На поканата на кмета на Тутракан д-р
Димитър Стефанов и на председателя
на ОбС Данаил Николов откликнаха
техни колеги от много общини - зам.кметът на Силистра Денка Михайлова,
председателят на ОбС-Силистра д-р
Мария Димитрова, кметът на Главиница Хюсеин Хамди, председателят
на ОбС-Главинац Сейфи Салим, зам.кметът на Дулово Йорданка Стойчева,
кметът на Алфатар Йорданка Узунска,
председателят на ОбС-Алфатар Златка
Питакова.
Тук бе кметът на Каварна и добър
приятел на Тутракан - Цонко Цонев,
който тази година за трети път участва в местни събития в нашия град
- най-напред гостува с изложба на
Исторически музей-Каварна, а след
това в надпреварата за приготвяне на
най-вкусна рибена чорба по време на

също бяха в заседателната зала на тържествената сесия - председателят на
Съюза на артистите в България - Христо
Мутафчиев, Красимир Ранков, който
ден преди това участва в ротарианския
пикник проведен на брега на р. Дунав
и Андрей Слабаков.
"Живеем във времена на размиване
на всички идентичности – национални и
културни. Не успяваме да предадем на
децата си ценностите, с които живеем.
Не успяваме да предадем и спомените
си. Живеем в свят, който обича да
обръща внимание на чувствата си, а
не на спомените си... Който планира,
но не си спомня... Свят, в който човек
отлично знае къде е, често знае къде
ще бъде, но рядко се сеща от къде е.
Да не помниш от къде си, означава
да се откажеш от част от живота си.
Да не знаеш града си или да го
забравиш, означава да загубиш част
от себе си.

демикът е най-големият изследовател
на войните за национално обединение
и освобождение и на българската нова
история.
Припомняме, че "Георги Марков за
пръв път посещава Тутракан през 1996
г. и съдейства активно за изучаване и
популяризиране на Тутраканската епопея. Подпомага Историческия музей в
издирването на документи и материали
за епичните боеве при Тутракан през
1916 г. През септември 2000 година отново е в Тутракан и участва в организирането и ръководството на Национална
конференция, посветена на 60 години
от възвръщането на Южна Добруджа
към България и освобождението на
Тутракан от румънска окупация. През
2006 г. академик Г. Марков е избран
за председател на Националния инициативен комитет за честване на 90-та
годишнина на героичната Тутраканска
епопея. Със съдействието на акад.
Марков се издава луксозен албум
„Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа”, юбилеен вестник
“Тутраканска епопея” и мобилна фотодокументална изложба, посветена на
развитието на Добруджанския въпрос,
която гостува в повече от 20 общини в
Добруджа и страната. На 6 септември
2006 г., Георги Марков тържествено
открива Паметника на отвлечените и
репресирани по време на румънската
окупация в Тутракан. Предстои честването на 100 години от избухването на
Първата световна война
и 100 годишнината от
Тутраканската епопея.
Община Тутракан предвижда в чест на тази
юбилейна годишнина
да се изгради музейна експозиция на Мемориалния комплекс
„Военна гробница-1916
г.”, с което да завърши
цялостното оформления на мемориала.
Започна проектирането
и идейната фаза вече
е завършена. Екипът
по изработването на
музейния комплекс и
Тематико-експозиционния план се оглавява от акад. Георги
Марков."
Акад. Марков бе изненадан в буквалния
смисъл на думата от на-

Ɉɬɤɪɢɜɚɧɟɧɚɢɡɥɨɠɛɚɬɚɧɚ
ɂɜɚɧɂɜɚɧɨɜɃɨɚɧɢɣ
градата, тъй като до последния момент
организаторите на събитието го пазеха
в тайна от него. Като благодари за жеста на Общината, на Общинския съвет
и на Историческия музей, той потвърди
по-нататъшната си работа по изграждането на Музеен комплекс във Военния
мемориал край с. Шуменци, а също и
ще съдейства националните чествания
на 100-годишнината от Първата световна война да са с център Тутракан. „Аз
съм почетен граждани още на Балчик
и да припомня, че Ньойският договор
през 1919 г. разделя България по линията Балчик – Тутракан и Крайовската
спогодба през 1940 г. е единственият
плод на българската мирна ревизия
на границите ни, доказателство за
политиците ни, че разумният подход е
по-ценен от крайната позиция“ - припомни историята академикът.
В поздравителния си адрес до гражданите на Тутракан областният управител Стоян Бонев заявява: „Празникът
на Тутракан на 21 септември ни прави
съпричастни към историята на древния
и прочут град. Всяка година на този ден
тутраканци показват, че един малък
град има своите големи достойнства – в
поминъка, в културата и в традициите
си. Желая най-специалният ден на
Тутракан да бъде изпълнен с радостни
изживявания и с послания, които ние,
неговите гости, да запомним завинаги."
Своя поздрав към домакините отправиха и гостите от Кирнодж, окръг
Кълъраш, с които община Тутракан
предстои да се побратими, за да се
реализират общи проекти по европейски програми.
В програмата на Празника на град

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɚɤɚɞȽɟɨɪɝɢɆɚɪɤɨɜɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚ
ɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜ
В следобедните часове празничната
програма включваше още Детското
шоу "Като звездите", а амфитеатралната сцена се изпълни с почитателите на
музиката на Теодосий Спасов и неговият оркестър - музиканти, преподаватели в Музикалната академия в Пловдив.
Джазовите пиеси бяха вдъхновени от
различни конкретни емоции: "Дунав
блус" е музикална пиеса създадена
по песен, която Теодосий е слушал от
леля си Иванка, а с "Ние сме вода" ни
припомни съседите-румънци. Имаше
и "Патешка супа"... Теодосий свири и
на тромпет - любимият инструмент
на майка му. Той си припомни, че в
Тутракан по време на Рибния фест
миналото лято е свирил на живо пред
своите родители, които в кратък период
след това, един след друг, напуснаха
този свят.
"Пристигащо кино" се нарича поТутракан бе включен и ритуалът по следната емоция на тазгодишния
откриване на обновения Дунавски празник. То пристигна в Тутракан с
парк, чийто пореден етап от благоус- популярния актьор и режисьор Андрей
трояването приключи с реализацията Слабаков и остави "Стъпки в пясъка".
на проект финансиран в изпълнение на Филмът е режисьорски дебют на
Стратегията на Местната инициативна Ивайло Христов. Първоначалната идея
рибарска група "Главиница-Тутракан- на Андрей е била "Пътуващо кино" и
Сливо поле". Той бе предшестван от во- я предложил за реализация на БНТ,
досвет, извършен от отец Илия Тонков, разказа той за "ТГ". От там отказали,
а Милена Дамянова преряза лентата.
под предтекст, че нещата не могат да се
По-късно в експозиционната зала случат, а малко по-късно националната
на Историческия музей бе открита и телевизия "открадва" идеята и сега я
изложбата „Трансмариска отвъд залеза осъществява. Затова Слабаков реалии изгрева“, дело на русенския худож- зира "Пристигащо кино" и то с огромен
ник Иван Иванов – Йоаний. Авторът успех. Всеки месец може да гостува в
бе представен от Дамян Стелиянов, Тутракан - според сезона - на открито
а присъстващите имаха възможност или в зала.
да видят мистиката в художествените
Всъщност, на финала - до утрото на
творби.
новия 21-ви септември!

ɄɨɧɰɟɪɬɴɬɧɚɌɟɨɞɨɫɢɣɋɩɚɫɨɜɢ
ɨɪɤɟɫɬɴɪ
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ОБЩЕСТВО

Ротариански пикник край реката в Тутракан

А чевермето на бай Шабан от село Листец, дето
го е въртял преди на ръка,
сега с приспобление "Отвори една бира", е същото
като за Живков, Брежнев
и Чаушеску през далечната 1974 г. Впрочем за 45
години - 15 000 чевермета
- опитът си е опит. За
65-годишната си възраст
- толкова. Повече от сина
му Ферад и от внуците
му, независимо от пола им
- приемственост трябва
да има. Тутраканският ро-

тариански клуб наближава
своята десета година и
през изминалбото време е
отделил достатъчно внимание и средства за местната болница, за църквата
в Белица, за талантливи
тутраканци на различни
възрасти. Осъществени са
десетки полезни контакти
с приятели от бллизо и
далеч, та чак от Франция,
вкл. и благодарение на
техния приятел Ален Вале,
член на клуба и уважаван
задочен "тутраканец".

Йордан ГЕОРГИЕВ
отариански пикник по
свой модел проведе
клубът в Тутракан
с президент Иван Констанцалиев. Тъм, където
трябва - на метри от
придошлата за пореден
път най-велика европейска
река. Дунавът сега е бърз
и вози корабите като на
междуградски рейс, стъпил
на магистрала. Водата е
мътна и рибата я няма,
но в град като Тутракан,
където рибарлъкът е част
от бита, винаги ще се намери най-подходящата, за
да сготви от нея кметът
д-р Димитър Стефанов
най-вкусната рибена чорба. За да си оближат пръстите гостите от близо
и далеч - от Силистра и
Кълъраш, от Севлиево, Айтос и Поморие. Пикникът
създава приятелства и е
повод за разпускане в условията на късното лято
в предпразничен Тутракан.

Р

25.09-1.10.2014 г.

Звената на Дирекция
„Български документи за
самоличност“ ще съдействат
на българските граждани,
които не притежават
валидни документи за
самоличност, да упражнят
правото си на глас
седмицата преди провеждането
на изборите на 05
октомври 2014 г. е създадена необходимата
организация българските
граждани, които нямат
издадена лична карта
или не притежават валидни документи (лична
карта или личен /зелен/ паспорт) защото са
изгубени, откраднати,
повредени, унищожени
или с изтекъл срок, да
имат възможност да
упражнят правото си
на глас. Дирекция „Български документи за
самоличност“ е създала
следната организация за
работа:
1. В зависимост от
конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта,
ще бъде ускорено издаването й или ще бъде
издадено удостоверение
за изгубен, откраднат,
повреден, унищожен документ за самоличност
(лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична
карта с изтекъл срок на
валидност.
2. При невъзможност
да бъде издадена нова
лична карта до края на
работния ден на 03 октомври 2014 г., по искане
на гражданите, ще бъде
издавано необходимото
им удостоверение, с ко-

В

ето да гласуват.
За да бъде издадено
удостоверение е необходимо следното:
1. Гражданите лично
да подадат искане в
СДВР, ОДМВР и РУ при
СДВР/ОДМВР за дните
от 30 септември 2014
г. до 04 октомври 2014
г. от 08.30 ч. до 17.30 ч.
и на 05 октомври 2014
г. от 08.00 ч. до 18.00 ч.
2. Удостоверенията,
осигуряващи възможност
за упражняване правото
на глас в изборния ден, се
издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и
след цифрово заснемане
на лицето на заявителя.
3. В случай на подадено и регистрирано по
постоянен адрес заявление за издаване на лична
карта, удостоверение
може да се издаде във
всяко РУ, СДВР и ОДМВР
независимо от обявения
постоянен и настоящ
адрес.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават
от общинската администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО
СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 05
ОКТОМВРИ 2014 Г.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 68/19.09.2014 год.

№ 69/19.09.2014 год.

№ 70/19.09.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 18.09.2014 г. е издадена виза от главния
архитект на Община Тутракан за:
„Проект за комин на северната фасада на жил. бл.„Възход-3”, вх.В"
Местонахождение: квартал – 51, УПИ I по плана за регулация на
гр.Тутракан
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Сакар планина” № 8,
ж.бл.”Възход-3”, вх.В
Визата е издадена на: Младен Спасов Стефанов
гр.Тутракан, ул. „Сакар планина” № 8, ж.бл.”Възход-3”, вх.В
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/

Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124 а, ал.1 и чл.110, ал.1,
т.5 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за
елементите на техническата инфра-структура извън границите на
урбанизираните територии по КВС на с.Сяново, общ.Тутракан – за
прокарване на път през поземлен имот /ПИ/ №012074 (общинска
собственост).
Обектът се намира в местността ”Върбите”, землището на с.Сяново,
общ.Тутракан на отстояние 100 м. южно от границите на населеното
място в стопански двор на с.Сяново.
Земеделската земя е V категория. Парцеларният план на проектния
път е направен върху копие от КВС за землището на с.Сяново.
Новопроектираният план е с ширина 3,00 м. и с площ от 670 кв.м.
Дължината по оста на новопроектирания път е 224,72 кв.м.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая
№13, ет.II.
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат в едномесечен срок
от обявлението да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɩɨɢɫɤɚɧɟ
ɧɚɇɚɱɨȺɫɟɧɨɜȺɫɟɧɨɜ±ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚɢɦɨɬɫɢɞɟɧɬɢɮɢ
ɤɚɬɨɪ   ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ ɊȾ±±
 ɝ ɧɚ ȺȽɄɄ ɝɪɋɨɮɢɹ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ
ɊȾɝɨɞɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɞɚɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬ
ɉɍɉ±ɉɥɚɧɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɉɊɡɚɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɢɞɟɧ
ɬɢɮɢɤɚɬɨɪɨɬɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɧɚɝɪɚɞɚ
ɨɞɨɛɪɟɧɚɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ±±ɝɨɞɧɚȺȽɄɄ
ɝɪɋɨɮɢɹɜɤɜɨɬɉɥɚɧɡɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬ
ɪɚɤɚɧɨɬɝɨɞ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Механа "МЕЛАНИ"
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"

ОБЯВЛЕНИЕ

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
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

Перничанка притеснено заговаря съпруга си:
- Страх ме е, че си имаш друга.
- Що, ма?
- Вече два месеца не си ме бил.
- Тате, откъде идват всичките тези милиони бактерии в тоалетната
които "Доместос" убива?
- От "Активията" на майка ти!
В книжарница: - Добър ден! Имате ли картички, на които пише " За
единствената жена в живота ми "?
- Да.
- Дайте ми две.
Водещ на радиопредаване: "Обажда ни се наш слушател от София.
Той е намерил портфейл с 2000 евро и документи на името на Кирил
Марешки? Нашият слушател моли да поздравим господин Марешки с
една хубава народна песен!"
Турист пита местен жител: - А каква е смъртността във вашата страна?
- Като навсякъде – по един смъртен случай на човек.
Твърди се, че е истински случай: Идва царица Луиза за сватбата с влака от Италия. Пред влака червен килим и опнати едни снажни гвардейци.
Царицата от прозореца се провиква: "Салюти е бачи" (поздрави и
целувки). Единият гвардеец засуква мустак и казва на другия: - Ех, как
ни позна от далеч италианската к..ва.

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

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”

Двама електротехници висят на електрически стълб. Отдолу минава
бабичка: - Бабке, подай тази жица там долу!
Бабката я подава. Единият вика на другия: - Видя ли, ве! А ти - фаза,
та фаза!"

Красота на народни цени!

Инспектират психиатрия. Проверяващият пита подготвен за изписване
болен: – Доволен ли сте от пребиваването тук?
– О, да! Много са добри! Положително и вас ще излекуват!
– Но аз съм министърът на здравеопазването!
– Не се притеснявайте, аз като влязох тук, бях президент на републиката!

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.

Жена подава в полицията заявление, че мъжът й е изчезнал.
Полицаят пита: - Какво да му кажем, ако го намерим?
- Предайте му, че майка ми се обади и каза, че няма да ни идва на гости.

ТГ

справочник

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Сканди

СУДОКУ

25.09-1.10.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

25.09-1.10.2014 г.

„Детелини" сред брестовишките лозя
Светлана ПЕТКОВА
олклореният вокално-танцов състав
„Детелини“ при НЧ
„Н.Й.Вапцаров 1873“, гр.
Тутракан взе участие в
четвъртото издание на
Международния фестивал
„Брестовица - грозде и
вино“, който се проведе
на 12 и 13 септември 2014
г. в с. Брестовица, обл.
Пловдив. Организиран от
местното читалище, с подкрепата на кметството и
общинското ръководство,
Фестивалът има за цел да
съхрани българските народни традиции и обичаи,
както и да популяризира
местния поминък на Брестовица – лозарството и
винопроизводството.
Нашите самодейци, водени от Стоян Дечев – ръководител и корепетитор
на групата, пренесоха кра-

Ф

сотата на добруджанския
фолклор сред брестовишките лозя. Те достойно
представиха Тутракан с
изпълнението си на два

танца, две песни на групата и едно индивидуално
изпълнение и заслужено
отнесоха аплодисментите
на многобройната публика.

Завърнаха се с грамота,
медали и много хубави спомени от поредната среща
на българщината.

Футболен турнир за Празника на Тутракан
Д

Калина ГРЪНЧАРОВА
вудневен Общински
турнир по футбол по
повод Празника на
Тутракан се състоя на 19
и 20 септември.

Участваха общо осем отбора. Тутракан регистрира
най-многобройно участие
с отборите на СОУ Христо Ботев", СОУ "Йордан
Йовков", Общинска администрация, "Тутракански

вятър" и "Терма". Участници в състезанието бяха и
отборите на селата Нова
Черна, Варненци и "Скакалците" (Белица).
На финалите, в мач за
3-то и 4-то място, "Тутракански вятър" победи
отбора на Общинската администрация с 4:2, а победа
с 4:1 над отбора на с. Вар-

ненци, изведе "Скакалците"
на първо място в турнира.
Зам.-кметът Милен Маринов поздрави участниците
и връчи на призовата тройка парични награди. Първите три отбора получиха
награди и от кандидата за
народен представител от
листата на ПП ГЕРБ - д-р
Синан Топал.

Честит рожден ден
и да почерпят:

26 септември - Емона ГЕОРГИЕВА, ДТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
26 септември - Марийка ХРИСТОВА, Касиер-събирач,
Община Тутракан
27 септември - Георги СОФРОНИЕВ, Кметски наместник, с. Пожарево, община Тутракан
28 септември - Габриел ВЕЛИКОВ, Горски стражар
ДГС-Тутракан
28 септември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Тутракан
28 септември - Шенер КАНТАРОВА, Учител, СОУ "Йордан Йовков", Тутракан
29 септември - Капка ЙОРДАНОВА, Куриер, Община
Тутакан

29 септември - Кристиян ЯКИМОВ, Театрален състав
"Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 септември - Никола ТОДОРОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 септември - Надежда ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "МП",
Община Тутракан
30 септември - Светла НЕДКОВА, Чистач, Община
Тутракан
1 октомври - Кармен МИШУ-БОЙЧЕВА, Писател, гр.
Тутракан
1 октомври - Аурел БОЯДЖИЕВ, Директор на дирекция "Инфраструктура и опазване на околната среда",
Община Тутракан

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

