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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 38

Година LIII

2 - 8 октомври 2014 г.

Цена 0.60 лв.

25 години стигат,
изборът е промяна

На 5 октомври 2014 г.:

Гласувайте!

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Уважаеми съграждани,

Представяне на листата с кандидати
за народни представители в Тутракан
на 2 октомври 2014 г.
(четвъртък) в парк "Хр. Ботев"

В програмата:
популярната изпълнителка

Райна,

певецът Йордан Марков
и Танцова формация
"Дунавска младост"

Заповядайте!
Уважаеми мюсюлмани
от община Тутракан
В навечерието на свещения за мюсюлманите празник Курбан Байрам пожелавам
на вас и вашите семейства силна вяра,
здраве, щастие и берекет!
Приятно прекарване на празничните
дни!

Честит
Курбан Байрам!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

ɇɚɩɪɚɜɟɧɨɬɨɞɨɫɟɝɚɨɬȻɋɉɧɢɞɚɜɚɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟɞɚ
ɝɥɟɞɚɦɟɧɚɩɪɟɞɢɞɚɢɫɤɚɦɟɨɬɧɨɜɨɜɚɲɟɬɨɞɨɜɟɪɢɟ
Ɉɛɪɴɳɚɦɫɟɤɴɦɩɨɤɨɥɟɧɢɟɬɨɧɚɦɨɢɬɟɪɨɞɢɬɟɥɢɩɨɞ
ɤɪɟɩɟɬɟɧɢɡɚɳɨɬɨȻɋɉɟɩɚɪɬɢɹɧɚɩɪɚɜɢɥɚɧɚɣɦɧɨɝɨɡɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɟɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
Ɉɛɪɴɳɚɦɫɟɤɴɦɚɤɬɢɜɧɨɬɨɩɨɤɨɥɟɧɢɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟɬɨɧɚ
ɦɨɢɬɟɜɪɴɫɬɧɢɰɢɝɥɚɫɭɜɚɣɬɟɡɚȻɋɉɡɚɳɨɬɨɬɨɜɚɟɩɚɪ
ɬɢɹɬɚɤɨɹɬɨɟɨɫɢɝɭɪɢɥɚɧɚɣɜɢɫɨɤɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɪɚɫɬɟɠ
Ɉɛɪɴɳɚɦɫɟɤɴɦɨɧɟɡɢɤɨɢɬɨɳɟɝɥɚɫɭɜɚɬɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬ
ɤɴɦɩɨɤɨɥɟɧɢɟɬɨɧɚɦɨɹɫɢɧɝɥɚɫɭɜɚɣɬɟɡɚȻɋɉɡɚɳɨɬɨ
ɫɴɪɰɟɬɨɜɢɧɚɝɢɛɢɟɨɬɥɹɜɨ
Ɂɚɞɚɩɪɨɞɴɥɠɢɦɡɚɩɨɱɧɚɬɨɬɨɢɧɚɩɪɚɜɢɦɨɳɟɩɨɜɟɱɟ
ɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɝɝɥɚɫɭɜɚɣɬɟɫʋɜɛɸɥɟɬɢɧɚɬɚɡɚ
ɞɚɢɦɚɬɟɞɨɫɬɨɟɧɠɢɜɨɬɜɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɞɴɪɠɚɜɚ
Данаил НИКОЛОВ,
Кандидат за народен представител
от Коалиция "БСП Лява България"
Купуването и продаването на гласове е престъпление

Скъпи мюсюлмани от
Община Главиница,
Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай свещения празник
Курбан Байрам!
Нека през тези празнични дни както са
отворени вратите на нашите домове
за всички роднини и приятели, така да са
отворени и сърцата ни за доброто, почтеността и взаимното уважение!

Честит Курбан Байрам!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница

Нов магазин "Захир"
за сувенири, подаръци и цветя отваря
врати в Тутракан на ул. "Трансмариска"
(до Общински съвет)
на 6 октомври - понеделник!

Заповядайте при нас!

ългария е изправена пред едно от най-големите
предизвикателства в своята история – да оцелее
като държава и нация. След 25 години на провален
преход от тоталитаризъм към демокрация, България
днес е отчуждена от гражданите държава с овладени
от олигархията институции, слаборазвита и неконкурентна икономика, дебалансирано селско стопанство.
Престъпността и корупцията властват на всички нива
на обществения живот. Държавата демонстрира безотговорност и нехайство към живота на децата и младежите. Мнозинството от населението се бори единствено
за оцеляване и непрекъснато намалява. Гражданското
общество е демотивирано, културата продължава да
опошлява, деградира образованието. В следствие на всичко това се наблюдава разпад на семейството, родовата
памет и националната идентификация.
ПП „Република БГ“ поема отговорността да мобилизира съпротивителните сили на българските граждани
и да предложи политическа програма, която да поведе
нацията по пътя на просперитет и лично достойнство
на всеки българин. ПП „Република БГ“ е създадена, за
да работим за преодоляването на дълбоката криза на
българската държавност и законност. Ние сме за премахване на политическото статукво и изграждане на
модерни институции, силна икономика, модерно образование и ефективно здравеопазване. В сектор икономика
сме за привличане на повече инвестиции и ефективно
усвояване на европейски фондове , достъпни за повече
хора. Подкрепяме животновъдството, овощарството
и зеленчукопроизводството като основа за възраждане
на хранително-вкусовата промишленост в страната.
В управлението искаме да инициираме преки избори за
всички институции в държавата, включително съдебни
магистрати, съдии и прокурори. Ще се борим за повече
пряка демокрация, улеснена организация на референдуми
и отзоваване на народните избраници от всички власти.
ПП „Република БГ“ вече направи и реална крачка за една
от идеите си – Премахване на държавните субсидии за
партиите. Внесохме 370 хиляди подписа в парламента за
провеждане на референдум по темата. Една от следващите теми в новоизбрания парламент ще бъде именно
тази, благодарение на инициативата ни. Избирайки бюлетината с номер 25, избирате промяна на настоящото
политическо статукво, довело ни до разруха, защото 25
години стигат.

Б

2

ОБЩИНИТЕ
Уважаеми мюсюлмани от
село Цар Самуил,

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
на всички вярващи и празнуващи
мюсюлмани от община Тутракан!
Бъдете живи и здрави!
Желая ви красиви празнични дни,
изпълнени с много веселие, вяра и
надежда за по-доброто бъдеще!

Приемете моите най-сърдечни
поздравления по случай големия
мюсюлмански празник
Курбан байрам!
Пожелавам ви преди всичко
здраве, мир и благоденствие!
Нека са много добрите ви дела,
усмивките на децата ви и щастието край семейното огнище!

Мехмед ЮМЕР,
Кмет на с. Цар Самуил

Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

НОВИНИ
ПРОЕКТ "МОДНО ШОУ НА 19 ВЕК" ПРИКЛЮЧИ
Финална пресконференция за представяне на постигнатите
резултати по проект „Модно шоу на 19 век” по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. ще се
проведе на 2 октомври в гр. Главиница. Тя ще бъде открита от кмета
Хюсеин Хамди.
Ще бъдат представени ползите от изпълнението на проекта за
учениците от румънската област Кълъраш и Главиница, а също и
трайните партньорски взаимоотношения и устойчиво партньорство
при неговото изпълнение.
По проекта, който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския Фонд за Регионално Развитие, Община Главиница и
СОУ "Васил Левски" работиха съвместно с румънски училища. На
разменни начала бяха проведени спортни състезания, концертни
програми и модно шоу.
ТАЛАНТИТЕ НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Празник на дарованието в третата възраст „Свирим, играем и пеем,
за да не стареем" организиран от Народно читалище "Н.Й.Вапцаров"
се проведе на 1 октомври в Тутракан.
Събитието е по повод Деня на възрастните хора. В празника талант
показаха индивидуални участници и групи в пенсионна възраст.
ШАХМАТ
Шахматният турнир по повод Празника на Тутракан приключи
с победа на Венцислав Мирчев, следван от Йордан Македонов и
на трето място Георги Василев. Турнирът се проведе по системата
"всеки срещу всеки". Събитието завърши с приятелски блиц турнир.
Децата отделили време на тихата игра бяха Дениз Нурай и Трифон
Миланов.
Съдия на турнира - Бехчет Патраклъ.
КРИМИНАЛЕ
56-годишен мъж е пострадал при ремонт на покрива на сграда в
село Сокол на 25 септември. Той е паднал от височина около 1.5 м,
при което е получил средна телесна повреда. Оперативна група от
РУ „Полиция" - Тутракан е извършила оглед, образувано е досъдебно
производство.
Комин на къща в Тутракан и ел.табло в Силистра са горели през
почивните дни. Няма значими материални загуби. Екипи на пожарната
са ликвидирали произшествията.
Техническа неизправност довела до пожар в комбайн на 30
септември в района на село Нова Черна. Изгорели ел.инсталация,
една гума и оборудване по кабината. Пожарът е потушен от екип на
тутраканската противопожарната служба.

ОБЯВА
ЗАД "Виктория" - Тутракан

обявява за невалидна
Разписка под строг отчет №577325.
29.09.2014 г.

Кметство с. Нова Черна
Уважаеми мюсюлмани,
Посрещнете празника с достойнство и
оптимизъм и знайте, че доброто винаги
се възнаграждава с добро!
Бъдете живи и здрави и весело
посрещане на светлия празник!

Честит Курбан Байрам!
Нехат ЕБАЗЕР,
Кмет на с. Нова Черна

Приети са решения за разпоредителни
сделки с общински имоти

Калина ГРЪНЧАРОВА
пор около собствеността на помещение под бл. "Чайка" и
възможността то да се
отдаде под наем от Община Тутракан удължи проведеното на 25 септември
редовно заседание на Общински съвет - Тутракан.
Предложението бе за безвъзмездно предоставяне
на имота на СНЦ "Сакин
Туна". От поясненията направени от Нехат Кантаров, Шенол Молла и Адем
Адем, то е необходимо на
сдружението за реализацията на спечелен проект
към ИАРА. Изикването на
донора било да е налично
помещение за съхраняване
на техниката и сцената,
които ще се закупят и
ще се ползват от Община
Тутракан при организиране
на различни събития.
Общинският съветник
Вергил Русев припомни, че
се водят съдебни спорове
около собствеността на
общински помещения вне-

След юридическа консултация, общинските съветници прегласуваха решението си, което се взема
с 2/3 от общия брой на
съветниците и разрешиха
отдаването под наем на
СНЦ "Сакин Туна".
Общинският съвет даде
разрешение за допускане
на изключение от минималния брой ученици в паралелките и за дофинансиране
на ОУ «Стефан Караджа»
в с. Цар Самуил. Там маломерната самостоятелна
паралелка VII клас е с пълняемост 9 ученици, като
недостигът е от 9 учени-

1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата и общественото имущество на
територията на община
Тутракан, 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
и промяна в Тарифата за

ци при минимален брой 18.
Допълнителните средства
деветте ученици са в размер на 2 649,60 лева.
Съветниците приеха
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №

началния размер на месечните наемни цени на
1 кв. м. при предоставяне
на общински помещения,
терени и земи, както и
няколко разпоредителни
сделки с общински имоти.

С

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

сени като апортна вноска
в "ТФК" АД, а едно от помещенията е въпросното.
Той предложи, да се изчака
провеждането на Общото
събрание на "ТФК" и съдебното решение и тогава да
се пристъпи към отдаване.

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

ОБЯВЛЕНИЕ

Опазването на природата - задължение и необходимост

№ 71/25.09.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 25.09.2014 год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Ограда”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.833
от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/2008 год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ I-833 в кв.95 по План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006
год. на Общински съвет-Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Вежен” №39
Визата е издадена на: Мензуне Резжеб Чакър
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ɞɢɧɦɴɞɪɟɰɟɤɚɡɚɥ³Ʉɨɝɚɬɨɨɬɫɟɱɟɬɟɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨɞɴɪɜɨɩɪɟɫɭɲɢɬɟɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚɪɟɤɚɭɛɢɟɬɟɢɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ
ɠɢɜɨɬɧɨɳɟɪɚɡɛɟɪɟɬɟɱɟɩɚɪɢɬɟɧɟɫɬɚɜɚɬɡɚɹɞɟɧɟ´
Ʉɨɥɤɨɫɚɚɤɬɭɚɥɧɢɬɟɡɢɞɭɦɢɞɧɟɫɧɚɣɜɟɱɟɞɧɟɫɉɪɢɪɨɞɚɬɚɧɹɦɚɧɚɦɟɪɟɧɢɟɞɚɫɟɞɴɪɠɢɬɚɤɚɤɚɤɬɨɨɱɚɤɜɚɦɟ
ɨɬɧɟɹɢɥɢɞɚɩɪɚɜɢɬɨɜɚɤɨɟɬɨɧɢɟɢɫɤɚɦɟɧɢɬɨɩɴɤɫɟ
ɱɭɜɫɬɜɚɞɥɴɠɧɚɞɚɭɜɚɠɚɜɚɧɚɲɚɬɚɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬɢɞɚɫɟ
ɫɴɨɛɪɚɡɹɜɚɫɴɫ³ɡɞɪɚɜɢɹɪɚɡɭɦ´ɧɚɜɫɟɤɢɞɧɟɜɢɟɬɨɡɚɬɨɜɚ
ɧɢɟ ɯɨɪɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɳɚɞɢɦ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɭɱɢɦ
ɞɚ ɹ ɫɴɯɪɚɧɹɜɚɦɟ ɡɚɳɨɬɨ ɧɢɟ ɫɦɟ ɟɞɧɚ ɦɚɥɤɚ ɱɚɫɬɢɰɚ
ɨɬ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚ ɦɴɞɪɨɫɬ ɫɟ
ɤɪɢɟɢɜɬɚɡɢɩɨɝɨɜɨɪɤɚ³ɇɢɟɧɟɫɦɟɧɚɫɥɟɞɢɥɢɁɟɦɹɬɚɨɬ
ɞɟɞɢɬɟɫɢɚɫɦɟɹɜɡɟɥɢɧɚɡɚɟɦɨɬɞɟɰɚɬɚɫɢ´ɁȿɆəɌȺ
ɉɊɂɊɈȾȺɌȺɬɚɤɚɜɚɤɚɤɜɚɬɨɹɩɨɡɧɚɜɚɦɟɫɧɟɣɧɚɬɚɤɪɚɫɨɬɚɢɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɧɟɫɚɞɚɞɟɧɨɫɬɧɢɬɨɩɴɤɫɚɜɟɱɧɢ
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ɇɢɟ ɧɟ ɫɦɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɬɟ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɹ ɪɨɞ
ɯɨɦɨɫɚɩɢɟɧɫ ɚ ɫɚɦɨ ɟɞɧɢ ɨɬ ɦɚɥɤɨɬɨ ɤɨɢɬɨ ɠɢɜɟɹɬ ɧɚ
Ɂɟɦɹɬɚɇɚɥɚɝɚɫɟɞɚɫɟɨɬɤɴɫɧɟɦɨɬɫɜɨɹɬɚɜɝɥɴɛɟɧɨɫɬ
ɢɫɟɛɟɥɸɛɢɟɞɚɡɚɯɜɴɪɥɢɦɟɝɨɢɡɦɚɢɞɚɫɟɡɚɦɢɫɥɢɦɡɚ
ɬɨɜɚɤɨɟɬɨɩɪɢɱɢɧɹɜɚɦɟɧɚɩɪɢɪɨɞɚɬɚɤɚɤɜɨɨɫɬɚɜɹɦɟɧɚ
ɢɞɧɢɬɟɩɨɤɨɥɟɧɢɹɢɞɚɥɢɬɟɳɟɭɫɩɟɹɬɞɚɨɩɨɡɧɚɹɬɩɪɢɪɨɞɚɬɚɫɥɟɞɧɚɲɢɬɟɞɟɣɫɬɜɢɹȼɟɞɢɧɫɴɜɴɪɲɟɧɫɜɹɬɜɫɟɤɢ
ɛɢɫɟɫɬɪɟɦɹɥɤɴɦɥɢɱɧɨɡɞɪɚɜɟɢɛɥɚɝɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɤɚɬɨɜ
ɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟɫɟɛɨɪɢɞɚɨɩɚɡɢɢɡɞɪɚɜɟɬɨɧɚɩɥɚɧɟɬɚɬɚ
Ɋɚɡɭɦɧɢɬɟ ɯɨɪɚ ɨɫɴɡɧɚɜɚɬ ɱɟ ɧɢɤɚɤɜɢ ɥɢɱɧɢ ɨɛɥɚɝɢ ɧɟ
ɛɢɯɚɦɨɝɥɢɞɚɨɰɟɥɟɹɬɞɴɥɝɨɜɟɞɢɧɫɜɹɬɤɨɣɬɨɟɛɨɥɟɧ
ɡɚɦɴɪɫɟɧɢɪɚɡɪɭɲɟɧɨɬɫɴɳɢɬɟɬɟɡɢɱɨɜɟɲɤɢɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

В СОУ „Христо Ботев”:

Интерактивен урок за Тутракан
астъпи есента. Притихналото и опустяло през
лятото училище отново е
оживено и огласено от звънливи
детски гласчета. Най-развълнувани са първокласниците, които
с желание и ентусиазъм навлизат
в „Страната на знанията”. Вече се
учат да изписват красиво чертички
и лулички. Малките момичета и
момчета са не само старателни
ученици, но и доказани родолюбци.
Съвместно с Даниела Иванова
– уредник в Историческия музей
и Деана Маринова – класен ръководител на I б клас, организирахме
и проведохме с първокласниците в
училищната библиотека интерактивен урок, посветен на Тутракан,
землището около него и неговите
жители.
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С подходяща презентация Даниела Иванова предизвика техния
интерес към родния град. Децата
слушаха внимателно изчерпателния и разказ за неговото минало и
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настояще. Отговаряха бързо на зададените от нея въпроси, отнасящи
се до паметни места в Тутракан. За
всеки правилен отговор получиха

награди, осигурени от Исторически музей и ръководството на
училището. Първокласниците ни
впечатлиха със своите знания.
Най-активни от момчетата бяха

Дамян и Ники, а от момичетата
Дара и Вики. Даниела Иванова
връчи на класа и училищната
библиотека брошури, карта, туристически пътеводител и атрактивни
картички с голяма художествена
стойност, изработени по проекти.
Децата имаха възможност да
слушат песента за Тутракан в изпълнение на Христо Кидиков и да
направят виртуална разходка из
родния град, реагирайки бурно на
познати и посещавани вече в него
паметни места.
Гледаха с интерес документалния филм за Тутраканската епопея,
внимателно слушаха разказа на
Деана Маринова за нейния дядо
и загиналите воини в преломната
за Тутракан и България битка. Разгледаха всички книги, рекламни
материали и юбилейни вестници
за Тутракан, притежание на училищната библиотека, издадени от
работещите специалисти в музея,
читалищните работници, както и
юбилейно издание за историята
на СОУ „Христо Ботев” и алманах
от произведения на учители и
ученици от нашето училище.

Петокласниците Ния, Никол,
Емилиян и Михаил от класа на
Анна Георгиева, бивши възпитаници на г-жа Маринова, показаха
на малките ученици, че умеят да
четат и да се справят бързо и лесно с непознат текст. Те прочетоха
изразително и гладко откъси от
произведения на наши изявени
литературни дейци. Учениците
слушаха с интерес как Бленика
се е вълнувала да пише точици,
когато е била ученичка в първи
клас. „Такива малки точици, а
колко мъчно се пишели... Наистина, нищо че началото е трудно,
после ще стане лесно и аз ще стана
най-добрата ученичка” – споделя
поетесата в книгата „Край белия
Дунав”. Научиха нова легенда за
родния град, написана от Димитрина Рашева. Насладиха се на
прекрасните стихове за Тутракан в
книгата „По пътеката на залеза”от
Ценка Бойчева. Запознаха се
със стихотворения, посветени на
нашия град, написани от бивши
ученици на училището. Насочихме
вниманието на първокласниците
и към произведенията на Добри
Немиров, Румяна Къпинчева, Стоянка Павлова.
Не пропуснахме да поговорим
и за защитената местност „Калимок–Бръшлен”в землището на Тутракан. Разгледахме материалите,
издадени по проекти за красотата
и уникалността на тази местност.
Учениците от I б клас с желание
оцветиха картинки с обитатели на
„Калимок – Бръшлен”, с които ще
оформят кът в библиотеката на
училището.
Удовлетворението от проведения урок беше взаимно - за малки
и за големи. Разделихме се с
пожелания за нови срещи.
Анка КОЗАРЕВА

В ремонтирано училище учат
новочерненските ученици

емонтните дейности
в ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” в с. Нова
Черна започнаха още в началото на 2014 г., информира
директорът на училището
Маргарита Владева. От
капиталовите разходи е
подменена останалата планирана част от дограмата
в училището - подменени са
11 врати с нови. Закупени,
като крайно належащи, от
бюджета на училището са и
10 печки - тип”камина”.
Преди началото на новата учебна година с дарения
на родители, родителският
актив е извършил ремонт и
освежаване на две класни
стаи, а по-късно и на още
три класни стаи с матери-

Р

алната подкрепа на кмета
на с. Нова Черна Нехат
Ебазер.
Подменени са плотовете на 30 ученически маси,
както и облегалките и
седалките на 65 стола с
нови. Освежени са два коридора и едно фоайе в стария корпус на училището с
финансовата подкрепа на
Общината и с постоянното
съдействието на кмета на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов.
"Както е тръгнало в началото на годината, така
и да върви. Благодаря на
всички, които допринесоха
да започнем училище малко
по-усмихнати!" - каза още
Маргарита Владева. “ТГ”

„Чети с мен” и в училищната библиотека

ɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹ
ɑɟɬɢɫɦɟɧɤɨɹɬɨɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɨɞ ɩɚɬɪɨɧɚɠɚ ɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɟɧ
ɉɥɟɜɧɟɥɢɟɜ ɫ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ
ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɢ ɫɴɫ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɧɚɭɤɚɬɚɟɩɪɟɤɪɚɫɧɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɧɚɫɨɱɟɧɚ ɤɴɦ
ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɱɟɬɟɧɟɬɨ ɢ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɬɚ
ɉɨ ɬɨɡɢ ɩɨɜɨɞ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ
ɫ Ɋɭɦɹɧɚ ɋɬɚɬɟɜɚ ± ɤɥɚɫɟɧ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ,,, ɛ ɤɥɚɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɦɟ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ
ɤɧɢɝɚɬɚ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢ ɫɟ ɨɛɟɞɢɧɢɯɦɟ
ɫ ɦɚɥɤɢɬɟ ɬɪɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢ
ɨɤɨɥɨ ɤɚɭɡɚɬɚ ɧɚ Äɱɟɬɹɳɢɬɟ
ɯɨɪɚɁɚɨɬɦɢɧɚɥɢɹɫɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚɨɬɈɛɳɢɧɚɬɚɛɨɝɚɬɚɤɭɥɬɭɪɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚȾɟɧɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɱɟɬɨɯɦɟɨɬɤɴɫɢɨɬ
ɤɧɢɝɢɬɟ ÄɌɭɬɪɚɤɚɧ´ ÄɈɬ ɉɨɠɚɪɟɜɨ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨ ɞɨ Ⱥɩɪɢɥɨɜɨɉɨɩɨɜɫɤɨ´ɢÄɑɟɬɚɬɚ
ɧɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚɧɚɩɢɫɚɧɢ
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ɨɬ Ȼɨɪɢɫ ɂɥɢɟɜ ÄɌɭɬɪɚɤɚɧ´
ɢ ÄɊɢɛɨɥɨɜɴɬ ɭ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ´
ɨɬ Ɋɚɱɨ Ɂɦɟɟɜ Äɋɬɚɪɢɹɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ ɢ ÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɟɩɨɩɟɹ´ ɨɬ ɉɟɬɴɪ Ȼɨɣɱɟɜ
ɫɛɨɪɧɢɰɢ ɫ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ ɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɜɴɜ
ɜɨɣɧɢɬɟ ɩɪɢɧɨɫɴɬ ɧɚ ɝɪɚɞɚ

ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɟɩɨɩɟɹɜɨɣɧɚɬɚɧɚɋɟɜɟɪɧɢɹ
ɮɪɨɧɬɢɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɝɨɞɢɧɚ
ɸɛɢɥɟɣɧɢ ɜɟɫɬɧɢɰɢ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɨɬ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣ
±ɌɭɬɪɚɤɚɧȾɚɧɟɡɚɛɪɚɜɹɦɟ
ɢ ɤɧɢɝɢɬɟ Äɂɫɬɨɪɢɹ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ ± , ɢ ,, ɬɨɦ ɨɬ ɉɟɬɴɪ
Ɍɨɞɨɪɨɜ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɤɚɤɬɨ
ɢ ÄȾɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɩɟɪɢɨɞɢ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɧɚɲɢɹɝɪɚɞɇɟɩɪɨɩɭɫɧɚɯɦɟ
ɞɚɪɚɡɥɢɫɬɢɦɤɧɢɝɢɬɟɧɚȿɧɱɨ
Ƀɨɪɞɚɧɨɜ ± Äɉɪɨɫɜɟɬɧɨɬɨ
ɞɟɥɨ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨ´ ɢ ÄɊɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɨɬɨ ɞɟɥɨ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ ɨɬ ɞɪ Ʉɚɦɟɧ ɉɚɥɚɬɨɜɢȿɤɚɬɟɪɢɧɚɇɢɤɨɥɨɜɚ
ɇɟ ɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɢɡɛɪɨɢɦ
ɜɫɢɱɤɢɢɡɞɚɧɢɹɤɨɢɬɨɪɨɞɨɥɸɛɢɜɢɛɴɥɝɚɪɢɫɚɫɴɡɞɚɥɢ
ɡɚ ɞɚ ɭɜɟɤɨɜɟɱɚɬ ɞɪɟɜɧɢɹ ɢ
ɫɴɜɪɟɦɟɧɟɧ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢ
ɝɪɚɞ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɛɟɥɟɠɢɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɇɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɛɟ

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ
ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɹɬ ɫ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ Ȼɥɟɧɢɤɚ Ⱦɨɛɪɢ
ɇɟɦɢɪɨɜɢɞɪɭɝɢɧɚɲɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɬɜɨɪɰɢȽɨɥɹɦɚɱɚɫɬ
ɨɬ ɬɹɯ ɩɪɨɱɟɬɨɯɚ ɧɚ ɝɥɚɫ ɧɚ
ɫɜɨɢɬɟɫɴɭɱɟɧɢɰɢɨɬɤɴɫɢɨɬ
ɝɨɪɟɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟɤɧɢɝɢɤɨɢɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɮɚɤɬɢɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨ
ɫɟ ɩɨɜɢɲɚɜɚɲɟ ɠɟɥɚɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɢɡɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɱɟɬɟɧɟ ɧɚ
ɧɟɩɨɡɧɚɬ ɬɟɤɫɬ ɫ ɪɚɡɛɢɪɚɧɟ
 ɫɴɳɨ Ɇɨɦɢɱɟɬɚɬɚ ɢ ɦɨɦɱɟɬɚɬɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɱɟɬɨɯɚ Ɍɟ
ɫɩɨɞɟɥɢɯɚɡɧɚɧɢɹɡɚɪɨɞɧɢɹ
ɝɪɚɞ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
Ⱦɨɤɚɡɚɯɚɱɟɫɚɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɧɢɡɧɚɟɳɢɢɦɨɠɟɳɢ
Ʉɧɢɝɢɬɟ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɡɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɱɟɬɨɯɚ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ
ɉɂȽ ɩɪɢ 9 ɛ ɤɥɚɫ ɫ ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ Ɋɭɦɹɧɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ
Ɉɬɧɨɜɨ ɜɴɥɧɟɧɢɹ ɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɱɟɬɟɧɨɬɨ Ƚɠɚ
ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɫɩɨɞɟɥɢ ɫɩɨɦɟɧɢ
ɧɚɧɟɣɧɢɬɟɞɟɞɢɨɬɜɪɟɦɟɬɨ
ɤɨɝɚɬɨ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɨɬ ɟɞɧɨ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨ ɫɟɥɨ ɫɚ ɠɢɜɟɟɥɢ ɜɟɱɟ ɜ Äɇɨɜɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ´
ɚ ɨɬ ɞɪɭɝɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ  ɨɬɜɴɞ
ɩɨɫɬɫɪɭɦɴɧɫɤɢɜɨɣɧɢɰɢɫɚ
ɠɢɜɟɟɥɢɬɟɯɧɢɬɟɪɨɞɧɢɧɢɜ
ɫɴɫɟɞɧɨɬɨɫɟɥɨɧɨɜÄɋɬɚɪɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɪɢɹɬɧɨ ɟ ɞɚ ɨɩɨɡɧɚɜɚɲ
ɫɜɨɹɪɨɞɟɧɤɪɚɣɢɫɩɨɦɨɳɬɚ
ɧɚɤɧɢɝɢɬɟȾɚɫɟɧɚɞɹɜɚɦɟ
ɱɟɤɧɢɠɧɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚɧɹɦɚɞɚ
ɢɡɱɟɡɧɟɚɳɟɩɪɨɰɴɮɬɹɜɚɜ
ɞɧɟɲɧɨɬɨ ɤɨɦɩɸɬɴɪɢɡɢɪɚɧɨ
ɜɪɟɦɟ Ⱦɚ ɩɨɜɹɪɜɚɦɟ ɱɟ
ɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚɳɟɫɟɚɤɬɢɜɢɡɢɪɚɬ ɞɚ ɱɟɬɚɬ ɩɨɜɟɱɟ ɢ ɱɟ
Äɱɟɬɹɳɢɬɟ ɯɨɪɚ´ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɧɹɦɚɞɚɫɚɦɚɥɤɨɧɚɛɪɨɣ
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ

В СОУ "Христо Ботев" отбелязаха
международния ден на мира
о традиция, на 21
септември генералният секретар на ООН
удари камбаната и призова
воюващите по целия свят
да приберат оръжията и да
намерят мирно решение на
конфликтите си. Тази година се навършват
30 години от приемането от Общото
събрание на ООН за
правото на народите за мир.
За отбелязване
на годишнината в
СОУ „Христо Ботев" се проведоха
няколко инициативи, информира преподавателката по
история Маргарита
Димитрова. В кабинета по история бе
поставен постер,
на който всеки ученик написа какво е
мирът. Клуб „Краезнание" подготви
и реализира радио-

П

предаване. Проведени са и
занимания на тема „Линията на мира". Чрез тях са
събрани гледните точки на
младите хора по различни
конкретни събития и как
те виждат връзката между
мира и войната.
“ТГ”
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ЛИСТА на Коалиция "БСП Лява България"
Кандидати за народни представители
в 20-ти многомандатен избирателен район-Силистра

Листа
на Коалиция "България без цензура"
в 20-ти избирателен район-Силистра:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Иво Велчевски
Роден е на 9 ноември 1965 г. в град София.
Завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност "Право". Работи като адвокат в
областта на търговското право, търговската несъстоятелност, граждански процес
и корпоративно право.
Правен консултант е на големи търговски
корпорации и финансови институции в структуроопределящи отрасли на икономиката.

Иво Веселинов Велчевски
Катя Христова Петрова
Николай Борисов Колев
Ивелин Людмилов Спасов
Димитринка Димитрова Арсова
Евгени Георгиев Георгиев
Димитър Георгиев Иванов
Йордан Войков Добрев

"Държавата е изоставила региона и е в дълг
към него" - каза Иво Велчевски, водач на листата
на ББЦ при посещението си в Тутракан на 30
септември т.г. Той се
срещна с гражданите,
голяма част, от които
местни рибари. В срещата участва и координаторът на ББЦ в Тутракан
и кандидат за народен
представител Ивелин
Спасов.
"Това не е краят на България, а е един прекрасен
комуникативен район и
онези, които досега ни
управляваха, имат голям
грях към Тутракан. Ние
ще променим това и ще
работим за народа – нещо,
което не беше направено
от досега управлявалите
ни партии, констатира
Велчевски. Става много
просто - намаляват се
до минимум бюрократичните изисквания, които
има към индивидуалните
производители и се дава
възможност на всеки отделен рибар, който има
желание да упражнява
тази професия да получи

всяка една от другите
партии - те си имат
своето място, имат своите избиратели, уважавам хората, които ги
подкрепят. Тези партии
имат своите ценности,
но просто преядоха с
власт, имат политически
монопол, а от там нямат
никакъв стимул да правят
каквото и да било за развитието на икономиката
и хората. Просто трябва
да се разбие статуквото. Нека сърцата ви да

минимално необходимите
му средства, за да си
поддържа работата и да
може наистина гарантирано да му бъде изкупувана продукцията.
Аз нямам нищо против

Купуването и продаването на гласове е престъпление

проговорят и да се сложи край на политическия
монопол, да се сложи
край на статуквото и да
се даде възможност на
партиите, които защитават интересите на
хората. В ББЦ са млади
хора, които никога не са
били във властта и само
те могат да променят
нещата, затова на 5
октомври изберете №13
в бюлетината" - заключи
Иво Велчевски.
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На 5 октомври 2014 г.:

Гласувайте с №
сички сме свидетели как
се промени Тутракан. Когато местната власт има
подкрепата на изпълнителната,
тогава тази промяна е възможна.
За да бъде възможно Тутракан
да се възползва от европейската
солидарност, ние през 2009 година положихме много усилия.
От 1% усвоени и разплатени евросредства в началото на мандата
достигнахме до 34% усвоени и договорени 100%, които и в момента
се изпълняват в много общини".
Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ и председател на
Националния предизборен щаб
на партията Цветан Цветанов в
Тутракан. Той припомни, че през
последната година и два месеца
правителството „Орешарски" лиши

В

"Образованието е приоритет в програмата на ПП ГЕРБ. Под приоритет
разбираме както повече инвестиции
в образованието и науката, така и
реформи. Още през 2010 година
бяха разработени детайлни анализи
на база на международните изследвания за грамотност на българските
ученици. Този анализ показа, че
проблемът е в учебните програми,
които трябва да се актуализират с
цел усвояване на повече практически умения", това каза водачът
на листата на ПП ГЕРБ-Силистра
пред представители на учителското
съсловие от община Тутракан.
"Тъй като ще са необходими 7-8
месеца на 43-то Народно събрание да приеме законопроекта за
предучилищното и училищното
образование, докато в пленарна зала
тече дискусията по законопроекта,

паралелно трябва да се завърши и
дебатът за учебните програми. Това
трябва да се случи, тъй като нашите
млади хора нямат необходимите
практически умения и това мнение
се споделя от всички работодатели,
с които се срещаме", каза Дамянова.
"Учебникът следва учебната програма и ние трябва неуморно да повтаряме на родителите, че на първо
място трябва да бъдат приети нови
учебни програми.", каза Дамянова.
Тя посочи още, че образованието
е сфера, в която трябва да има
приемственост и последователност
в политиките.
"Предвидили сме по-високо заплащане на учителите заедно с
постоянно повишаване на тяхната
квалификация. За да имат финландските ученици толкова добри
резултати, безспорна е основопола-

българските граждани от възможността да ползват парите по
оперативните програми от новия
програмен период.
„Отклоняването на България
от единствения възможен път, а
това е европейският път, ни го
причиниха БСП, ДПС и „Атака". ДПС
и „Атака" са заложени да се противопоставят една на друга, за да
си консолидират електората. БСП
обещаха 250 000 работни места,
а безработните се увеличиха с 40
000", обясни Цветанов.
Според него енергетиката е национален приоритет и всеки, който
управлява, трябва да има ясна
визия за този сектор. „Изкуственото задържане на цената на тока
доведе до подготовка на фалит
на НЕК. Предходното управление

изхарчи милиарди, но до вас са
достигнали единствено европейските фондове. А те достигат до
вас благодарение на доверието,
което ГЕРБ изгради в европейските
ни партньори", посочи заместникпредседателят на ГЕРБ, цитиран от
пресцентъра на ГЕРБ.
Цветан Цветанов призова да
бъде заменен хаосът със стабилност, задкулисието с прозрачност.
„И това може да стане само с №9
на 5 октомври. Кой носи отговорността сега? Станишев, който
избяга в Брюксел? Волен Сидеров
или Лютви Местан? Силното управление минава през отговорност,
затова се борим за пълно мнозинство", попита председателят
на Националния предизборен щаб
на ГЕРБ. „Знам, че много от вас са

отвратени от политиката, но когато
отвратените не отидат да гласуват,
на власт идват отвратителните",
каза още Цветанов.
„Партия ГЕРБ дава истинската
формула за национална отговорна политика. Вашият водач
на листа Милена Дамянова беше
тази, която пое ангажимент да се
осигурят капиталови разходи, за
да бъде изградено училището в
село Голеш. И тази година учениците в това село в Кайнарджанско
влязоха в нова и модерна сграда.
А строителството на това училище
е започнато в далечната 1982 година", припомни Цветан Цветанов.
Той изрази убеденост, че перспективата пред област Силистра е
строителството на третия мост при
Силистра", каза Цветан Цветанов.

Дамянова.
"В нашата програма сме заложили
финансиране на извънкласни дейности вече и за детските градини",
каза още Милена Дамянова.
"Предвидили сме въвеждане на
иновативни форми на организация
за ранно образование на децата
в предучилищна възраст, както и
самостоятелна форма в детските
градини, така че да удовлетворим
родителите, които не искат децата
им да посещават детска градина, а

сами да гарантират тяхното образование", обясни тя.
На предложение директорите
на училища да бъдат избираеми
с четиригодишен мандат Милена
Дамянова посочи, че в законопроекта за предучилищно и училищно
образование е предвидена атестация
на директорите, така че да бъдат
стимулирани добрите практики и
успешните училища.
Същия ден пред тутраканското
гражданство бе представена листата
в 20-ти МИР с водач Милена Дамя-

нова следвана от Алтимир Адамов,
д-р Мария Димитрова, Стефан
Господинов, Денка Михайлова, д-р
Синан Топал, Янка Господинова и
Димитър Димитров.
Хората имаха възможност да се
срещнат с кандидатите, да разговарят с тях и да поставят проблемите
си и своите виждания за политиката
и управлението на държавата.
За доброто настроение на всички
се погрижиха група Б.Т.Р., Санеца
и танцова формация "Дунавска
младост".

гащата роля на учителите и тяхната
мотивация за работа, квалификация
и подход към учениците. Учителската
професия във Финландия е една от
най-престижните и целта ни е това да
се случи и в България", обясни водачът на листата на ПП ГЕРБ-Силистра.
Във връзка с обучението на децата
със специални образователни потребности Милена Дамянова посочи,
уникалността на системата на финландското образование е, че училището се нагажда спрямо всеки един
отделен ученик. "Поради тази причина особено внимание се обръща на
деца със специални образователни
потребности. С екип от социален
работник, логопед, кинезитерапевт,
психолог разполага всяко едно училище. Тук се разчита на работата на
специалистите за превенция и ранно
откриване на затруднения в ученето
и развитието и работа върху това.
Във финландските училища не се

допуска да има изоставащи деца.
Именно този екип от специалисти се
грижи за това всяко дете да получи
нивото на образование, от което
се нуждае. Това сме заложили и в
нашата управленска програма и в
законопроекта за предучилищното
и училищното образование, който
ще внесем още в първите дни на
43-тото Народно събрание. Трябва
да го приемем, защото сме длъжници на българските деца", посочи
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5 октомври 2014 г.
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Карен Кузуян и Община Алфатар са носители на Почетни грамоти
за активна работа със Закона за достъп до обществена информация
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Координатор на ПДИ
за област Силистра
а 28 септември т.г в Дома
на Европа в София, Програма Достъп до Информация
връчи годишните награди за принос
в областта на свободата на информация по случай Международния
ден на правото да знам.
Наградите за 2014 година се
връчиха в шест категории - четири
позитивни "Златен ключ" и две антинагради - "Катинар" и "Вързан ключ".
В категория "Гражданин, найактивно използвал правото си на
информация" сред общо шестима
номинирани Карен Кузуян от Силистра бе отличен с Почетната
грамота за активното използване на
Закона за достъп до обществена информация по повод разрешаването
на проблема с безстопанствените
кучета в Силистра. При получаване на наградата Карен Кузуян
бе категоричен, че ще продължи
до край работата си по казуса и
ползването на Закона за достъп до
информация.
През последните няколко години,
благодарение инициативността
на Карен Кузуян, разрешаването
на проблема с безстопанствените
кучета в Силистра стои непрекъснато във фокуса на вниманието на
обществеността, на държавните и
общински институции.
Жалби и сигнали по темата той
е подавал до Районна прокуратура-Силистра, Община Силистра и
Областна администрация.
В края на ноември 2013 г. чрез
жалба подписана от Карен Кузуян,
проблемът с кучетата както за
гражданите, така и за животните,
бе разгледан от представители на
институциите, НПО и граждани на
Силистра на специално заседание в
Областна администрация Силистра,
свикано от областния управител

Н

ɄɚɪɟɧɄɭɡɭɹɧɩɨɥɭɱɚɜɚɉɨɱɟɬɧɚɝɪɚɦɨɬɚɨɬɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɧɚɩɪɚɜɧɢɹɟɤɢɩɧɚɉȾɂɚɞɜȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɄɚɲɴɦɨɜ

последвано от още две срещи.
Тогава става ясно, че в началото
на 2014 г. Община Силистра е
сключила договор със Сдружение
за развитие на туризма в региона
на Тутракан с предмет на дейност
„Улавяне, кастриране, ваксиниране, обезпаразитяване и маркиране
на безстопанствените кучета на
територията на община Силистра”.
На 7 март 2014 г. Карен Кузуян
подава Заявление за достъп до
информация до Кмета на Община
Силистра, с което иска на хартиен
носител да му бъде предоставен
горецитираният договор. След десет
дни – на 17 март 2014 г., Кузуян
получава копие от договора.
В следствие на дебатите по време
на срещите при областния управител се разбира, че Сдружението
за развитие на туризма в региона
на Тутракан към този момент не
отговаря на всички изисквания,
договорът с тях бива прекратен. И
сключен нов договор отново със
същото Сдружение.
С ново Заявление по ЗДОИ до
Кмета на община Силистра от 6 юни
2014 г., Карен Кузуян поисква на

Областният управител Стоян Бонев
поздрави община Алфатар и
природозащитника Карен Кузуян от
Силистра за почетните грамоти
за достъп до информация
ɢɧɚɨɛɳɢɧɚȺɥɮɚɬɚɪɫɚɩɴɪɜɢɬɟɡɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɢɡɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɨɬɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɜ
ɝɨɞɢɲɧɚɬɚɢɫɬɨɪɢɹɧɚɧɚɝɪɚɞɢɬɟ ɡɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ
ɞɟɧɧɚɩɪɚɜɨɬɨɞɚɡɧɚɦ±
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɱɟɫɬɜɚɧɜɩɨɜɟɱɟ
ɨɬɫɬɪɚɧɢɩɨɫɜɟɬɚ
Ɂɚɩɨɫɥɟɞɧɨɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɇɉɈ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ
ɨɬ ɉȾɂ ȼ ɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɭɱɚɫɬɜɚ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚɬɚ
Ʉɚɥɢɧɚ Ƚɪɴɧɱɚɪɨɜɚ ɨɬ ɝɪɚɞ
ɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɛɥɚɫɬɟɧ ɤɨɨɪɞɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɋɬɨɹɧ ɧɚɬɨɪ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ÄȾɨɫɬɴɩ
Ȼɨɧɟɜ ɨɬɩɪɚɜɢ ɩɨɡɞ- ɞɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ³
ɪɚɜɢɬɟɥɧɢ ɚɞɪɟɫɢ ɞɨ ɤɦɟɬɚ
ɧɚɨɛɳɢɧɚȺɥɮɚɬɚɪɃɨɪɞɚɧɤɚɍɡɭɧɫɤɚɢɞɨɝɧɄɚɪɟɧɄɭɡɭɹɧɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɡɚɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟɧɚɝɪɚɞɢɜɩɪɨɜɟɞɟɧɚɬɚ
ɧɚɫɤɨɪɨɜɋɨɮɢɹɰɟɪɟɦɨɧɢɹ
ɩɨ ɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɞɟɧɧɚɩɪɚɜɨɬɨ ɞɚ ɡɧɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ
ɨɬɎɨɧɞɚɰɢɹɉȾɂȼɬɹɯɫɟ
ɨɬɛɟɥɹɡɜɚ ɱɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ
ɩɨɞɤɪɟɩɹ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ ɩɪɟɞ ɫɜɟɬɚ ɫ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɚɤɬɨɢɱɟȻɴɥɝɚɪɢɹɢɦɚɧɭɠɞɚɨɬɫɜɨɢɬɟɛɞɢɬɟɥɧɢɝɪɚɠɞɚɧɢɢɩɪɢɪɨɞɨɡɚɳɢɬɧɢɰɢ
ɇɚɝɪɚɞɢɬɟɧɚɄɚɪɟɧɄɭɡɭɹɧ

О

хартиен носител договора.
На 10 юни 2014 г. със своя заповед кметът отказва достъп до
информация с мотив „тъй като
исканата обществена информация
е предоставена на заявителя през
предходните 6 месеца” и поради
идентичност на двете заявления.
С помощта на правния отдел на
Програма Достъп до Информация
(ПДИ), Карен Кузуян обжалва отказа за предоставяне на достъп
до информация и на 10 септември
бе първото съдебно заседание в
Административен съд-Силистра. В
едномесечен срок съдът трябва да
се произнесе с решение.
На 26 юни 2014 г. Кузуян подава
Заявление по ЗДОИ и до Сдружението за развитие на туризма
в региона на Тутракан за предоставяне на копия от договора на
Сдружението и Община Силистра
и съпровождащи документи. С
писмо с изх.№001/01.07.2014 г. на
от Сдружението отказват достъп,
защото „съгласно българското законодателство СНЦ „Сдружението
за развитие на туризма в региона
на Тутракан” не подлежи на контрол
по Закона за достъп до обществена
информация”.
Карен Кузуян обжалва пред
Административен съд-Силистра и
този отказ, отново с помощта на
правния отдел на ПДИ, тъй като
за дейностите, които извършва на
територията на община Силистра,
на Сдружението му се заплаща от
общинския бюджет, т.е обществени
средства и според чл.3, ал.2, т.2 от
ЗДОИ то е задължено да предоставя
информация. Първото съдебното
дело е насрочено за 20 октомври.
В същата категория наградата
„Златен ключ” бе присъдена на
студента по журналистика Борис
Рангелов - за систематично и последователно упражняване на правото
на достъп до информация от висок
обществен интерес. През годината,
благодарение на търсенето на Рангелов бяха разкрити данни относно
разходите направени от Министерство на вътрешните работи по
опазване на обществения ред по
време на гражданските протести в
периода юни 2013 – юли 2014.
В категория "Институция, найдобре организирала предоставянето на информация за граждани",
Почетна грамота получи Община
Алфатар – за подобряване на
системата за прозрачност, за бързите отговори на заявления, доказателство за което са резултатите
в Рейтинга на ПДИ на активната
прозрачност на институциите.
Интернет страницата на Община
Алфатар – www.alfatar.egov.bg, дава
полезна и общодостъпна информация за цялата дейност на общинската администрация. В секция "Достъп
до информация", всеки гражданин
може да разбере какъв е начинът за
подаване на заявление за достъп.
Там са публикувани формулярът
на Заявлението, нормативните
разходи за предоставяне на достъп
до информация, Протокол по чл.35
от ЗДОИ, заповед за обявяване на

списък с категориите информация,
подлежаща на класификация като
служебна тайна и вътрешни правила за предоставяне на достъп
до обществена информация. В
общинската администрация има
определен служител, водещ регистъра на заявленията за достъп
до обществена информация. Независимо, че по-голям процент от
гражданите предпочитат устните
запитвания по различни въпроси,
от Община Алфатар отговарят на
всички подадени по електронен път
или писмено Заявления за достъп
до информация.
В началото на 2014 г. си позволих
експеримент с Община Алфатар
като изпратих по електронната

изготвянето и стартиране на интернет-базирана ГИС-платформа за реките на България, която предоставя
възможност на всички граждани
да получат детайлна он-лайн информация за местоположението и
състоянието на всяка една река в
България. Базата данни е изготвена
въз основа на информация, събрана
с помощта на ЗДОИ.
В категория "Най–добра журналистическа кампания, свързана с
правото на достъп до информация"
„Златен ключ” бе присъден на
Светла Василева, в. „Дума" – за
системно и целенасочено търсене
на информация по обществено
значими теми, водене на дела и отразяването на всеки етап от случа-

ɄɦɟɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚȺɥɮɚɬɚɪɃɨɪɞɚɧɤɚɍɡɭɧɫɤɚɢ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɬɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɉȾɂɞɪȽɟɪɝɚɧɚɀɭɥɟɜɚ

поща обикновено писмо, а не
Заявление по ЗДОИ, с искане за
предоставяне на информация по
електронен път за броя на Заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ постъпили през
2013 г., на каква тема са били, кой
ги е подал и дали им е отговорено.
Няколко часа по-късно, полученият
отговор от кмета на Община Алфатар Йорданка Узунска с напомняне
за "задължителните реквизити на
ЗДОИ" затвърди впечатленията за
добра работа с този закон.
Почетна грамота в тази категория получи и Министерството на
вътрешните работи при служебното
правителство. Само за няколко
седмици МВР под ръководството
на служебния министър направи
сериозни стъпки за подобряване
прозрачността на министерството.
В интернет страницата на министерството беше качена цялата полицейска статистика за регистрирана
и разкрита престъпност от 2000
година назад, отчетни доклади,
стратегически документи.
А най-голямата награда в категорията ”Златен ключ” бе връчена
на Община Банско – за демонстрираното желание на общината да
подобрява прозрачността в работата си и да улеснява достъпа до
информация за граждани.
Ето кои са наградените и в останалите категории.
В категория "Неправителствена
организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до
информация" наградата „Златен
ключ” се присъди на Сдружение
с нестопанска цел „Национален
съюз единство" – за упоритото
им и последователно търсене на
информация свързана с проекта
„Южен Поток“. С помощта на ПДИ
Сдружението заведе съдебно дело
срещу Министерство на икономиката и енергетиката заради отказа
му да предостави документите,
свързани с проекта. В следствие
на широкия обществен отзвук на
делото и обществения интерес по
темата на 04 септември 2014 година
Министерство на икономиката и
енергетиката публикува на своята
интернет страница документи по
проекта "Южен поток".
Почетна грамота получи WWF
Дунавско–Карпатска програма – за

ите в публикации. През последната
година журналистката използва
ЗДОИ, за да получи информация
от различни институции – Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното движение“, от Столична
община и др.
Почетна грамота получи Спас
Спасов, кореспондент на в. „Дневник” и „Капитал” за Варна – Спасов
подкрепя повечето си разследвания
с официални документи и не се
притеснява да защитава правото
си на достъп до информация в
съда. Журналистът е отличен за

разследванията си: „Проект за
прахосване на 1 милион“ и „Колко
струва загубата на Варна в конкурса
за Столица на културата 2019“.
В категория "Институция, която
не изпълнява задълженията си
по ЗДОИ и нарушава правата на
гражданите" Антинаграда „Катинар”
бе присъдена на Прокуратурата на
Република България – за цялостна и
задълбочаваща се непрозрачност на
нейната работа. Конкретни примери
за това са отказите да се разкриват имената на наблюдаващите
прокурори по знакови дела, да се
предоставят отчетните доклади за
последните 10 години на основание
служебна тайна (макар един от тях
да е публикуван в интернет), отказите да се предоставят докладите
относно злоупотреби със специални
разузнавателни средства с необосновано позоваване на служебна
тайна. Заслужават отбелязване
още отказите на Софийска градска
прокуратура да предостави данни
относно постановени оправдателни
присъди и върнати от съда дела с
мотива, че исканата информация
не е свързана с обществения живот
в страната, както и относно броя на
преписките, по които е работил като
следовател Делян Пеевски.
„Срамота” получават 107 мълчаливи институции – за липсата
на какъвто и да е отговор на електронно заявление за достъп до
информация, подадено в рамките
на проучването на ПДИ на активното публикуване на информация
в интернет страниците на 535
институции проведено в периода 3
февруари – 3 март 2014.
В категория "Най-абсурден и/или
смешен случай за достъп до информация" Антинаграда „Вързан ключ”
бе присъдена на Министерство на
труда и социалната политика за
практиката им, когато предоставят
информация по електронна поща да
искат от заявителите да се явят на
място в министерството, за да подпишат протокол, и едва след това
да получат информацията по мейл.

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-2089/26.09.2014 г.

За осигуряване на условия за нормално протичане
на деня за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 05.10.2014 г., на основание
чл.44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

З А Б Р А Н Я В А М:
1. Продажбата и сервирането на алкохолни напитки
в търговските обекти , в заведенията за обществено
хранене, в увеселителните заведения и употребата им
на обществени места от 20:00 ч. на 04.10.2014 г. до
06:00 ч. на 06.10.2014 г. на територията на Община
Тутракан.
2. Забраната не се отнася за обществени заведения,
в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали
(сватби, кръщенета и тъжни обреди).
Контролът по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на началника на РУП – Тутракан.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на
населението на община Тутракан чрез прочитане по
радио „Мелодия” – Силистра, публикации в местния
печат, поставяне на таблото за обявления в Община
Тутракан, както и на интернет сайта на Община
Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
Милен МАРИНОВ - и.д. Кмет
съгласно заповед №РД-04-2009 от 17.09.2014 г.

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

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Международен фестивал на
мамалигата - Нова Черна`2014
малига с джумерки“, а „Мамалига
със сирене “ от Читалището в с.
Телериг, Добричко заслужи трето
място.
В конкурса за автентични костюми на първо място бе класиран
красив, ръчно изработен женски
костюм, на 120 години, от с.
Александрия. Второ място бе при-

лентина Станчева, първото нещо,
което трябваше да направим,
беше да съобщим подробности за
фестивала на всички, които обичат
фолклора – в цялата ни страна и на
приятелите ни в съседна Румъния.
Общината ни оказа помощ с
подвижна сцена, шатри и столове,
за да се проведе мероприятието на

ɈɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚɆɚɦɚɥɢɝɚ

Стоянка ПАВЛОВА
риключи Вторият международен фестивал на
мамалигата организиран
от читалище "Васил Йорданов", с.
Нова Черна, община Тутракан и
кметство Нова Черна. Мамалигата
е традиционно румънско ястие,
което черненци пренасят при пре-

П

бяха Василика Добреску – кмет
на Радовану, Гълбинашу Йонцу –
зам.- кмет на Радовану, Щефан
Йон – зам.- кмет на Кирнодж,
Котобан Релу–общински съветник
от Кирнодж, Елена Балтос – певица
от Олтеница.
Участие във фестивала взеха
колективи от четири области –

Ɉɮɢɰɢɚɥɧɢɬɟɪɭɦɴɧɫɤɢɝɨɫɬɢ

селването си в България и запазват
като вид храна до днес.
Целта на фестивала е да съхрани
автентичния български фолклор,
да се представи пъстротата му
в песен, танц, слово, облекло
и храна. Не напразно сцената в
читалището беше украсена с добруджански фолклорни елементи
- огнище с атрибути за правене на
мамалига - чувен, факалец, перост,
серкме, кош за риба, кош с царевица, лозница, кошници, пълни със
зеленчуци, плодове и много цветя.
Гости на Втория фестивал бяха
зам.-областният управител Младен
Минчев, д–р Димитър Стефанов
– кмет на община Тутракан, Петя
Василева – зам.- кмет на община
Тутракан, Стефка Станкова – директор на дирекция "Хуманитарни
дейности", Нехат Юсмен – кмет
на Нова Черна, Петър Бойчев –
директор на Историческия музей
в Тутракан, Екатерина Тодорова
– уредник в Исторически музей,
Никола Йорданов – син на патрона
на читалището.
Гости от Република Румъния

Силистра, Русе, Добрич и Велико
Търново. Освен песни и танци,
те представиха и хумор, пълен с
диалектни думи и изрази.
Проведоха се и два конкурса.
В конкурса за ястия първо място
спечели Калина Михайлова от с.
Шуменци с „Наложена мамалига“,
на второ място остана Николинка
Горанова от Ламбриново с „Ма-
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съдено на читалището от с.
Средище за мъжка риза,
която бе съпроводена с интересна история започнала
в Румъния и завършила
в България. Трето място
спечели с. Ламбриново за
фамилно представяне на
празнични носии.
За никого не е тайна, че
основният организатор на
културните мероприятия в
селото ни е Радка Иванова,
която освен, че е закърмена с добруджанския фолклор и го познава отлично,
но заедно със самодейците
предава красотата и обаянието му по всички краища
на родината ни.
Един ден след приключване на фестивала зададох
няколко въпроса, на които тя беше
любезна да отговори:
- Госпожо Иванова, кое остана
невидимо за гостите?
- Идеята за този фестивал е на
дългогодишния и отговорен председател на читалищното настоятелство Тодорка Владимирова.
Сам човек не може да се справи
с толкова много работа. Заедно
със секретаря на читалището Ва-

открито при хубаво време.
Самодейците оказаха огромна
помощ при хигиенизиране на
читалището. Те разгласяваха подробности около събитието, носеха
всичко необходимо за украса на
сцената, подготвиха деликатеси
от мамалига и всичко необходимо
за посрещане на гостите. Финансирането беше поето изцяло от
читалището.
– На кого искате да благодарите?
– Искам да благодаря на самодейците. Те направиха този
празник.
На колегата ми Стефка Капинчева, преводач и партньор на библиотеката, защото без нейната помощ
нямаше да имаме приятелите си
от Румъния.
На Нели Василева, водеща на
фестивала, която приема задачите
от сърце и ги изпълнява с желание.
На кмета, който беше любезен
да посрещне румънските ни гости
в Кметството на Нова Черна.
Благодаря на всички новочерненци, които отделиха от времето
си, за да уважат самодейците.
– Какво ви даде „Мамалигата“?
– Удовлетворена съм, че се
събраха много хора, които обичат
фолклора и го носят в сърцата си.
Те припознават читалището като
място за запазване на българското. Дарихме им радост и това е
най–хубавото.
Фестивалът свърши, но ние
продължаваме работата. Имаме
вече две хубави новини. Още на
следващия ден библиотеката получи обзавеждане за децата читатели
– „Детският кът на библиотеката", с
проектен фиш на Министерството
на културата на стойност 4108 лв.
Новочерненските групи за народно пеене репетират за участие
в предаването „По нашенски“
във Второ студио на Българското
национално радио на 26 октомври
от 14:00 часа.

ȼɤɭɫɧɨɬɢɢɬɟɧɚɛɚɛɚȽɢɧɤɚɨɬɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

Елица пя на "Сребърна Янтра"

ɉɟɟȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚ

ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ȿɥɢɰɚ Ʉɚɦɛɭɪɨɜɚ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ
;,,ɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɡɚ ɦɥɚɞɢ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɩɟɫɟɧ Äɋɪɟɛɴɪɧɚ
əɧɬɪɚ³ɢɫɟɡɚɜɴɪɧɚɨɬɬɚɦɫ
ɝɪɚɦɨɬɚɢɩɨɤɚɧɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɤɨɧɤɭɪɫɡɚ
ɜɨɤɚɥɢɫɬɢɒɚɦɩɢɨɧɫɤɚɥɢɝɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬɧɚɣɬɢɪɚɠɢɪɚɧɢɹɪɭɦɴɧɫɤɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɆɢɯɚɣɌɪɚɣɫɬɚɪɢɭɜɄɨɧɫɬɚɧɰɚ
ɇɚɫɰɟɧɚɬɚɧɚɆȾɌÄɄɄɢɫɢɦɨɜ³ɨɬɢɞɨɢɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɬɚɥɚɧɬɚ ɫɢ ɩɪɟɦɟɪɢɯɚ ɜ
ɱɟɬɢɪɢ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢ ɝɪɭɩɢ 

ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɨɬɞɴɪɠɚɜɢ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɢɬɟɝɨɫɬɢɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɧɚɤɨɧɤɭɪɫɢ
ɜ Ɇɚɥɬɚ ɋɥɨɜɟɧɢɹ ɂɬɚɥɢɹ
Ɇɨɥɞɨɜɚ ɢ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɪɚɡɞɚɞɨɯɚ ɩɨɤɚɧɢ ɧɚ ɧɹɤɨɢ ɨɬ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɬɟɯɧɢɬɟɝɨɥɟɦɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɩɪɟɡ  ɢ
ɝɨɞ
ɋɥɟɞɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɫɚ ɛɢɥɢ Ƚɥɚɫɴɬ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɋɬɢɥɢɹɧɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ
ɞɟɰɚ ɨɬ Ƚɨɥɟɦɢɬɟ ɧɚɞɟɠɞɢ
ɢɒɨɭɬɨɧɚɋɥɚɜɢ
“ТГ”

С Гергана, Симона и Милица - познати от
"Шоуто на Слави"

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

2 октомври - Д-р Ирена БОНЕВА, Ротари Клуб Тутракан
3 октомври - Иван МАДЖАРОВ, Шофьор, ДГС-Тутракан
3 октомври - Светлин КАРАСТОЯНОВ, гр. Тутракан
4 октомври - Владимир ЕНЕВ, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
4 октомври - Гюлнар ЮСЕИН, Ст.спец "АФО", с. Долно
Ряхово, община Главиница
5 октомври - Любомир БОЕВСКИ, гр. Тутракан

6 октомври - Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Президент на
Ротари Клуб Тутракан
6 октомври - Радка КОСТАДИНОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
6 октомври - Нехат КАНТАРОВ, Общински съветник
от ДПС, ОбС-Тутракан
8 октомври - Георги ЧОБАНОВ, Гл.експерт "Икономически дейности и логистика", Община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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