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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 1

Година LIII

8 - 14 януари 2015 г.

Равносметката за 2014-та година:

Цена 0.60 лв.
На Богоявление:

Якоблиев спаси светия кръст
В Родилно отделение Николай
И
на МБАЛ-Тутракан се раждат
най-много бебета в областта
Ⱦɟɹɧɚɩɴɪɜɨɬɨ
ɛɟɛɟɡɚɬɚɢ

Калина ГРЪНЧАРОВА
зминалата 2014 г. е
повече от успешна
за тутраканското
Родилно отделение, сочат
данните от регистрите:
567 раждания с 588 бебета,
от които 21 двойки близнаци. Момчетата са 313, а
момичетата - 275.
Регистриран е значителен ръст на ражданията

И

тази година традицията да се отбележи
християнският празник Богоявление, познат
още и като Йордановден, бе
спазена в Тутракан.
Празникът започна в храм
"Св. Николай", където отец
Илия Тонков отслужи Света Божествена литургия
и Велик Богоявленски водосвет. Десетки миряни
се стекоха в храма. След
свещенослужението те
получиха нафора и светена
вода и се отправиха в литийно шествие към брега
на река Дунав.
Там отец Илия благослови
присъстващите и припомни
библейската история за
празника. "Нека бъде благословена новата 2015-та
на стр. 8

Започна мандатът на
новите съдебни заседатели

Ɍɟɨɞɨɪɚɜɬɨɪɨɬɨ
ɛɟɛɟɡɚɝ
ɜɊɨɞɢɥɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

сравнен с 2013 г., когато
те са били 523 с 536 бебета
и 13 двойки близнаци.
Успехът е още по-силен
и сладък от факта, че
тук, в Тутракан, са родени
най-много деца в цялата
Силистренска област (Б.а.:
общо за областта 1237). За
сравнение - в Областна болница-Силистра са родени
546 деца, а в Дулово - 103.
За поредна година прона стр. 2

на стр. 3

"CRUSH": Следвайте мечтите си Късметлия спечели мотопед в
и обичайте rock'n'roll томбола на фирма "Моника-92"
Калина ГРЪНЧАРОВА
очно на рождения си ден 26 декември, тутраканският
предприемач Венцислав
Танчев организира финала на
годишната томбола за голямата
награда на неговата фирма "Моника-92" - мотопед "SWAN-50". Надежди за нея таяха притежателите
на 646 талона пуснати през цялата
2014 година.
Според регламента, право на
участие имат клиенти закупили
стоки от фирмения магазин на
стойност над 500 лв., които са
платени веднага в брой и съответно
попълнили талона с изискуемата
информация.
В присъствието на клиенти,
след няколкократно разбъркване,
печелившият талон изтегли една
млада дама - Десислава Тодорова
от Нова Черна, а късметлията се
оказа 30-годишният тутраканец
Илиян Колев, който има строителен бизнес. Управителят на фирма
на стр. 5

Т
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Равносметката за 2014-та година:

НОВИНИ
ДВА ПЪТИ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА МИНИМАЛНАТА
РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 2015 Г.
360 лв. ще бъде новият размер на минималната месечна работна
заплата за страната от 1 януари 2015 г. От 1 юли тя ще се увеличи
още веднъж и ще стане 380 лв., реши правителството.
Периодичното актуализиране на минималната работна заплата гарантира запазване и умерено увеличаване на покупателната й способност, което е особено важно за голяма част от работещите и техните
семейства. Плавното повишаване на минималната работна заплата е
основно средство за борба със „сивата икономика“ и неформалното
заплащане и е мярка за намаляване броя на „работещите бедни”.
МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ - ПРИОРИТЕТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Младите фермери ще бъдат един от приоритетите за земеделското министерство тази година. Очаква се през януари програмата за развитие на
селските райони да бъде неофициално одобрена от Брюксел и през мартаприл да отворим първите две мерки – за млад фермер и за закупуване на
нова техника за селското стопанство - това съобщиха от Министерството
на земеделието и храните. Планира се първоначалните инвестиции по двете
мерки да се покрият с пари от бюджета, след което финансите ще бъдат
възстановени с евросредства.
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ-СИЛИСТРА ЗАРАДВА
МЛАДЕЖИТЕ ОТ СУПЦ-ГЛАВИНИЦА

В Родилно отделение на МБАЛ-Тутракан
се раждат най-много бебета в областта
от стр. 1 бор`2014 в община Тутракан е
твърде малко на брой - само 89
бебета, с цели 30 по-малко от 2013
г., когато са се родили 129 бебета.
Само в град Тутракан децата родени през миналата година са 51 - с
27 по-малко от 2013 г., когато те
са били 78.
Лек ръст бележат родените деца
от община Главиница - 64, докато
през 2013 г. те са били 60.
Последното бебе за 2014 г. родено в Родилно отделение-Тутракан
е момче на майка от с. Черногор.
Щастливото събитие се случва на
30 декември в 21:40 ч. Детето тежи
3,150 кг. и е високо 50 см.
При д-р Богомил Бойчев и акушерката Невяна Георгиева в 01:55
ч. на 1 януари се ражда първото
бебе за 2015 г. - момиченце с тегло
3,300 кг и ръст 50 см. То е първа рожба на 28-годишната Яна Куршумова от Русе, която уточни, че името,
което са избрали на първородната
си дъщеря е съчетание от нейното
име и това на съпруга й Деян.

За поредна година професионализмът на акушер-гинеколозите
д-р Любомир Бойчев - началник
на АГО, д-р Богомил Бойчев, д-р
Петър Липчев и младото попълнение д-р Павел Ангелов и д-р Деян
Малчев е в основата Родилното
отделение да е предпочитано не
само от майките от района, но и
от цяла България.
Прочее, екипът на цялото отделение - гинеколозите, акушерките
и санитарките са хора, на които
може само да се аплодира и заслужават поздравления на днешния
християнски празник Бабинден.
Със сигурност те са получили
искрените благодарности не само
от родилките от Тутракан и района,
но и на родилките от Русе, Разград,
Силистра, Дулово, Главиница,
Велико Търново, Варна, Бургас,
Търговище, Стара Загора, София,
Шумен, Добрич, Габрово и др.
Неприятната новина е, че На-

"Избрах да родя в тутраканското
Родилно отделение, защото тук
има отлични специалисти, на които
много благодаря. В Русе такива
няма." - категорична бе младата
жена.
Няколко часа по-късно - в 06:05
ч. е регистрирано и второ раждане.
25-годишната тутраканка Росица
Крумова ражда със секцио своето
първо дете - момиче с тегло 2,800
кг и ръст 47 см. То се казва Теодора, а щастливата майка сподели,
че са подновили името на баба
Тодора.
Първият ден се оказа благодатен
на раждания, защото в следобедните часове се роди и третото бебе
за новата година. И то е момиченце
- 2,700 кг, с ръст 48 см. - втора рожба на 19-годишната Станислава
Георгиева от с. Нова Черна.
От началото на годината до
обедните часове на 7 януари (до
редакционното приключване на
броя) в Родилно отделение-Тутракан са проплакали 9 бебета - 8

момичета и 1 момче. По информация на ст.акушерка Галя Змеева
до вечерта на 7 януари се очаква
да роди още една бременна жена.
Две момичета се родиха точно
на Йордановден - Божидара Ивелинова Димитрова с тегло 3,88 кг и
ръст 54 см от гр. Дулово и Йозлем
от с. Зафирово.
Любопитната статистика сочи
още, че най-тежкото бебе за 2014 г.
е момче - 4,890 кг и ръст 57 см. То
е родено на 17 декември от Сибел
Исмаил от с. Паисиево.
Най-леките бебенца са момченца-близнаци - 1,100/1,060 кг
родени от Севдие от с. Подайва.
Най-младите майки са две 15-годишни момичета от гр. Завет,
следвани от четири 16-годишни
родилки.
Неонатологичният сектор е едно
от силните звена на отделението
- той е оборудван с най-модерна
техника. Там своите най-малки
пациенти посреща д-р Виолета
Черноокова.

на „Танц на снежинките”,
изпълнен от чаровните
мажоретки.
По-големите пък показаха
обичая „Коледуване” и ни заредиха с емоция и гордост
след изпълнението им на
пъстра китка от български
народни танци. Вокална
група „Китка” ни завладя
с настроение с игриви
български народни песни и
песни от турския фолклор
от различни области.
Читалищното настоятелство благодари и връчи
„Благодарствен адрес” на
децата за положения труд
и ентусиазъм по време на
ремонтните дейности на

читалището, на самодейците за постигнатите успехи
от многобройните си изяви
и на всички дарители за
тяхната проявена щедрост
и чувство за благотворителност.
Благодари и на всички,
които се включиха в репетициите и в организацията
на събитието, както и на
публиката за подкрепата и
аплодисментите, за проявеното търпение и устойчивост!
Пожелаваме на всички
вас, приятели на Черногор,
2015-та година да е помирна, по-плодотворна и
по-успешна! Бъдете здрави!

Празнично ехо
Както традицията от няколко години повелява, малко преди Коледа, Ученическият парламент-Силистра гостува на СУПЦ (Социален
учебно-професионален център), гр. Главиница. През м. декември
представители на организацията събраха дрехи, обувки и санитарни
принадлежности и в навечерието на Рождество Христово посетиха
младежите от социалното заведение, за да ги зарадват по повод
предстоящите празнични дни. Те не само направиха коледен подарък,
но подариха на своите връстници от СУПЦ по една коледна усмивка.
ОТКРИТИ СА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Община Тутракан откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови
отпадъци от населените места на територията на община Тутракан".
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки
на Агенцията за обществени поръчки на 23.12.2014 г. Възложителят
предоставя пълен достъп до документацията на интернет-страницата
на Община Тутракан - www.tutrakan.egov.bg - "Профил на купувача".
Офертите се подават в запечатан и непрозрачен плик в Община
Тутракан до 17:00 часа на 3 февруари 2015 г.
***
СНЦ "Сакин Туна" откри процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет "Доставка на оборудване и извършване на услуги за изпълнението на проект "Тихият Дунав - традиция и модерен
туризъм". Тя е разделена в две обособени позиции - Оборудване за
предоставяне на допълнителни туристически услуги, допълващи
специфичните туристически услуги в сферата на риболовния и
свързан с него екотуризъм и Оборудване за развитие на туристическите атракции в областта на културния туризъм". Обявлението е
публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за
обществени поръчки на 29.12.2014 г. Възложителят предоставя пълен
достъп до документацията на интернет-страницата на сдружението
- www.sakintuna.tutrakan.org - "Профил на купувача". Офертите се
подават в запечатан и непрозрачен плик в Тутракан, ул. "Петър Берон"
№18 до 16:00 часа на 27.01.2015 г.
КРИМИНАЛЕ
Случай на хулиганство изяснява полицията в Тутракан. На 1 януари
около 21:00 часа клиенти на игрална зала в Тутракан влезли в пререкание със служител на казиното, нанасяйки му и физически удари.
Изяснена е самоличността на участниците в инцидента. Разследването продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.
Водач в нетрезво състояние е катастрофирал в Тутракан. На 1
януари около 02:00 часа 18-годишният А.Н. шофирал лек автомобил
„Ровър” по ул. „Александър Стамболийски” с несъобразена скорост,
изгубил управлението и се ударил в електрически стълб. Водачът,
който е бил сам в автомобила, не е пострадал. Алкохолната му проба
с дрегер отчела 1.28 промила. Образувано е досъдебно производство.
Друг водач в нетрезво състояние е засечен на 4 януари около 03:15
часа по същата улица. А.К. (19 г.) управлявал лек автомобил „Форд
Мондео” с 1.32 промила алкохолно съдържание, отчетени с дрегер.
Срещу него е образувано досъдебно производство.
46-годишна жена е пострадала при пътен инцидент, станал на 4 януари
около 21:20 часа по пътя Русе – Тутракан в района на село Нова Черна. Тя
пътувала в лек автомобил „Фолксваген”, чийто водач – Р.Х. (25 г.), загубил управлението и се ударил в дърво. Пострадалата жена е настанена в
тутраканската болница с черепно-мозъчна травма. По първоначални данни
причина за произшествието е движение с несъобразена с пътните условия
скорост. Образувано е досъдебно производство.
Имуществени престъпления са регистрирани и в Тутраканско в
края на 2014 г. В село Зебил неизвестен извършител е отнел противозаконно 30 литра дизелово гориво, акумулатор и 4 гуми с джанти
от трактор и ремарке, а в Тутракан е извършена взломна кражба на
сладкарски изделия от питейно заведение. Образувани са досъдебни
производства.

Марияна НАЦОВА,
секретар на НЧ "Я. Забунов",
с. Черногор
иските температури
и снегът не успяха
да попречат да отпразнуваме заедно едни
от най-хубавите и светли
празници – Рождество Христово и посрещането на
Нова година!
По време на големия
празничен концерт, който
организирахме, публиката имаше удоволствието
да чуе коледни стихчета,
представени от най-малките, както и да се наслади

Н

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 83/19.12.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 18.12.2014 г. е издадена виза от главния
архитект на Община Тутракан за:
„Жилищна сграда, гараж и ограда ”
Местонахождение: квартал – 102, УПИ III-2311 по плана за улична
регулация на гр.Тутракан
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Панайот Волов” №11
Визата е издадена на: Начо Асенов Асенов, гр.Тутракан, ул. „Панайот Волов” № 11
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/

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

Уважаеми Съграждани,

С цел предотвратяване на запалването и опазване от изгаряне на
контейнерите за смесени битови отпадъци в общината, както и на тези за
разделно събиране на отпадъци от опаковки в града, Ви приканваме да
спазвате разпоредбите на чл. 29, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1 на Общински
съвет – Тутракан, които гласят:
- “Забранява се изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни,
избухливи и опасни вещества, твърди и обемни предмети, строителни
отпадъци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини”;
- “Забранява се запалването на сметта в съдовете за смет и площадките”.
При неспазване на горепосочените разпоредби и установяване на
нарушителите се налагат административни наказания – глоби съгласно
Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан.
Благодарим ви за разбирането!
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Размерът на такса "Смет" остава непроменен Започна мандатът на
новите съдебни заседатели
Калина ГРЪНЧАРОВА
оследната за 2014 г. сесия
на Общински съвет-Тутракан бе проведена на 23
декември. Преди работната част,

П

политически пристрастия в нашата
работа, въпреки че през годината
бяха проведени няколко избора",
уточни той.
В деловата част на заседанието
най-напред бе разгледано пред-

за сметосъбирането, сметоизвозването и депониране на отпадъци
през 2015 г. След направените разчети и обсъждания в Постоянните
комисии, Общинският съвет реши
размерът на такса "Битови отпадъци" (по-популярна като такса "Смет)
да не се променя, а формираната по
дейности План-сметка да е в размер
на 824 142 лв.
В Тутракан промилът на такса
"Смет" за граждани е 6, за фирми
- 7, за търговски обекти - 10. Различен е и размерът на таксата за всяко
населено място на територията на
общината. "Община Тутракан откри
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на
твърди битови отпадъци", съобщи
кметът д-р Стефанов. Обявлението
е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията
за обществени поръчки и на сайта

ния и допълнения на Наредбата за
определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги
на територията в частта отнасяща
се до цените на дейностите и услугите, които Общинско предприятие
„БКС” извършва и предоставя.
Д-р Синан Топал и Нехат Кантаров ще бъдат представителите
на Общинския съвет в състава на
Комисията по чл. 7 от Правилник
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с
лечение на безплодие на семейства
и лица, живеещи на фактическо
съпружеско съжителство, с репродуктивни проблеми на територията
на община Тутракан.
Освен това съветниците дадоха
съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за обществена
подкрепа” като държавно делегирана дейност, чийто капацитет е
40 места.

председателят на местния парламент Данаил Николов спази установената традиция и поднесе цветя на
рожденика-съветник Вергил Русев.
Кметът на общината д-р Димитър
Стефанов благодари на съветниците за добрата съвместна работа
през отиващата си година. "Надявам
се, че през 2015 г. ще продължим
да работим в консенсус, каза той.
Общински съвет-Тутракан е пример
за това как различните политически
сили могат да се обединят и да
работят в името на гражданите".
Председателят Данаил Николов
също се обърна към колегите
си съветници и общинската администрация с думи за доброто
Следващото заседание е насроотношение в общата работа. "Бла- ложението за размера на такса на Общината (Виж "ТГ Новини" в
годаря, че успяхме да се опазим от "Битови отпадъци" и План-сметката броя). Съветниците приеха измене- чено за 29 януари.

от стр. 1 то състав влизат Фатин
Расим - представител на
община Главиница, Калина
Грънчарова, Ерчин Осман,
Невянка Иванова и Анка
Монева - представители на
община Тутракан. На първото си заседание Съветът
избра за свой председател
Калина Грънчарова.
На 30 декември Съветът
одобри Вътрешни правила
за организацията на работа на съдебните заседатели при Районен съд-Тутракан, които бяха разгледани
и приети на Общо събрание
на заседателите проведено
в първия работен ден за
годината - 5 януари. “ТГ”

23-ма съдебни заседатели
към Районен съд-Тутракан
положиха подписи върху
клетвен лист на 19 декември м.г., с което се постави
началото на петгодишния
им мандат. 18 от тях са
от Тутракан, а петима - от
Главиница, тъй като Районният съд обслужва населението на двете общини.
Председателят на съда
Спас Стефанов разясни
задълженията, правата и
отговорностите на съдебните заседатели.
Заседателите избраха
петчленен Съвет, в чий-

За интеграцията на ромите
аботна среща на
Оперативния екип за
приемане на Общински план за действие по
интеграционната политика
ще се проведе на 8 януари
(четвъртък) в Тутракан.
Планът, който ще бъде
разгледан, е част от Националната стратегия на
Република България за интеграция на ромите 2012-

Р

2020. В него са включени
дейности, които ще бъдат
осъществени на територията на общината в няколко
приоритета - образование,
здравеопазване, жилищни
условия, заетост, върховенство на закона, недискриминация, култура и медии.
Срещата ще се проведе в
залата на Общински съветТутракан от 14:30 часа. “ТГ”

Благотворително за децата със специални образователни потребности
радиционният Коледен благотворителен
базар, който се проведе в Тутракан премина
под мотото "Доброто е
навсякъде около нас". Със
свои сувенири и производи
участваха културни, образователни институции и
фирми на територията на
община Тутракан.
Това са СПИ "Христо
Ботев" - Варненци, СОУ

”Йордан Йовков”, СОУ
”Христо Ботев”, Основните училища в Нова Черна и Цар Самуил, ОЦИД,
ОНЧ "Н.Й.Вапцаров-1873»,
НЧ„Светлина-1941” - с.
Преславци, НЧ «Васил Йорданов–1942» - с. Нова Черна,
МГЕРБ, Пенсионерски клуб
№ 2, ЦДГ „Патиланчо”, ЦДГ
„Славянка, ОДЗ ”Полет",
Фирма „Адмирал”, Фурна
„При Дидо", Фурна „Николо-

ви”, Фурна „Берлин" и Фурна
„Методиеви”.
Събраната сума от
1201,00 лв. ще бъде предоставена за закупуване на специални уреди и
дидактични материали в
подкрепа на децата със
специални образователни потребности в залата
функционираща в ОДЗ "Полет" в Тутракан.
"Приемете моята най-

Споделено с читателя

Коледуване, как се подготвяме за
Бъдни вечер и Коледа, какви гадания и предсказания са свързани с
този християнски празник. С приповдигнато настроение пяха коледни песни. Своите впечатления
от прочетените произведения ще
споделят в читателските дневници.
Съвместно с Володя Иванов
– преподавател по руски език,
литературно коледно четене и
филмов новогодишен маратон
проведохме в училищната библиотека и с третокласниците,
изучаващи руски език. Учениците
слушаха и четоха „ Новогодние
стихотворения от Деда Мороза
и Снегурочки". Припомниха си
„Что такое Новий год?“ за руските
деца, а в рубриката „Угадай-ка!“
прочетоха новогодишни гатанки
на руски език. С вълнение и трепет
проследиха новогодишните серии
от мултипликационните детски
филми „Ну, погоди!“ и „Маша и
Медведь“ – „Раз,два, три! Елочка,
гори!". Слушаха и гледаха видео
клипове на коледна и новогодишна
песен.
Друга реализирана инициатива в
навечерието на празниците, бе организираният и проведен конкурс
за изпълнение наизуст на новогодишно стихотворение на руски
език. Идеята е на преподавателя по
руски език Игор Шербанов, който
подготви и амбицира учениците,

Т

искрена благодарност за
участието Ви в Благотворителния коледен базар, се
обърна към тях кметът д-р
Димитър Стефанов. Изразявам своето уважение и
признателност към вашата
щедрост и чувство за благотворителност. Запазете
добротата в душите си.
Здраве и късмет през Новата 2015 година!" - пожела
още той.
“ТГ”

Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢɹɬɳɚɧɞɧɚɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟɧɚ
ɋɉɂɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

В СОУ „Христо Ботев" - Тутракан
навечерието на Рождество
Христово учениците от
СОУ „Христо Ботев“ в град
Тутракан се включиха активно в
организираните коледни инициативи. Този празник е най-желаният и най-очакваният от децата,
затова и тяхната амбициозност да
покажат какво умеят и могат да
направят, е напълно обоснована и
разбираема.
Съвместно с класните ръководители Милена Пенева и Виолета
Стойкова, организирахме в училищната библиотека литературни

В

четения на коледни приказки за
учениците от IIа и IIб клас. Момичетата и момчетата с желание и
ентусиазъм прочетоха „Легенда
за коледната елха“, „Нощта преди
Коледа“ от Клемент Мур, „Топлата
ръкавичка" от Ангел Каралийчев и
други коледни приказки. Второкласниците показаха, че могат да
четат непознат текст изразително
и с разбиране. С прекрасно изготвените презентации „Рождество
Христово – празници, обичаи,
гадания“ и „Весела Коледа“, те си
припомниха как протича обичаят

изучаващи езика от четвърти, пети,
шести и осми клас, да преодолеят
притеснението си и да се състезават разделени по възрастови групи
в конкурса. Журито отличи като
победители – завоювали първото
място в класацията, Недка от IVб
клас, Емил от Vб клас, Елбруст
от VIа клас и Григор от VIIIб клас.
Похвала заслужават и останалите
ученици, класирали се на второ и
трето място, а именно: Илиян и
Бирджан от IVа клас, Рихан и Емре
от Vб клас, Йозлем и Исмаил от VI
класове, Елбин и Владимир от VIII
класове. Връчени бяха и поощри-

телни награди.
Вярвам, че особено приятен за
всички ученици бе и конкурсът за
коледна украса на класните стаи в
нашето училище. Инициативата бе
предложена от членовете на Ученическия съвет. Определени бяха
критерии за оценяване: традиционна украса, ръчна изработка и
оригиналност. Журито отличи найдобре представилите се класове.
Всеки от тях е вложил огромно старание и изобретателност. Затова
класира на първо място коледната
украса на учениците от III а клас.
Второ място заеха учениците от I а

клас и VIII а клас. На трето място се
класираха учениците от VI б клас.
Разбира се, похвала заслужават
членовете на Ученическия съвет
и учениците от всички класове за
внесения празничен коледен дух
в училище. Надявам се да донесе
много топлина в СОУ „Христо
Ботев“, да умножи успехите на
ученици, учители и служители.
Да ни е честита Новата 2015
година! Да бъде незабравима и
неповторима! Нека ни дари със
здраве и щастливи дни!
Анка КОЗАРЕВА

"CRUSH": Следвайте мечтите си и обичайте rock'n'roll
"Получихме много приятна покана - да свирим в Тутракан на Нова
година. Подбрахме един страхотен
репертоар, радваме се, че имаше
хора, които уважиха нас, както
и ние тях, въпреки студа. Те са с
топли души и горещи сърца - така
обобщиха участието си на тутраканска сцена в новогодишната
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Крепостта "Трансмариска" е Чудо №1

нощ, момчетата от група "Кръш".
Тутракан е чудесно място! Пожелаваме на тутраканци да го пазят,
за да става още по-хубаво! Да
посрещнат Новата година с радост,
да я изживеят с любов, да следват
неотлъчно мечтите си и да обичат
рок енд рола!"
Въпреки мразовитото време

репостта "Трансмариска" взе
златния медал в категория "Атракции" в национална кампания
на в. "Стандарт" "Чудесата на България".
След нея останаха Крепостта "Перистера"
над Пещера и остров "Света Анастасия"
край Бургас.
Кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов и акад. Георги Марков убеждаваха зрителите на БНТ, която излъчваше
директно финала на 17 декември м.г.,
да гласуват за крепостта "Трансмариска".
Битката за първото място бе от найлютите. След 220 дни оспорвано гласуване, тутраканци и техните приятели от
цяла България и по света се включиха
масирано в гласуването с имейли и
СМС-и във финалната вечер и успяха.
"Когато в Тутракан се ритне малък камък от него лъха история, каза в интервю
за портала Кмета.бг д-р Стефанов след
постигнатия успех. Градът ни е свързан
с цялата българска история. А крепостта
"Трансмариска" е от най-големите кастели по нашите земи. Тя е стожер, който е
пазел границата на Римската империя.
Тук е имало около 6000 войници и римска флота. Това е единствената крепост,
посетена от двама римски императори".

К

(-14 градуса) момичета и момчета
влязоха в ритъма на рока и така до
полунощ, когато наблюдаваха на
видеостена словото на президента
Росен Плевнелиев, а в 00:00 часа
в небето заискряха празничните
фойерверки.
Настъпи 2015-та година! Престрашилите се да напуснат топлите

домове бяха поздравени от кмета
д-р Димитър Стефанов с пожелание да имат една по-добра и
късметлийска година.
Шампанско и червено вино
се ля, баница с късмети опитаха
мераклиите, а "Дунавско хоро" и
"Бяла роза" добавиха градус към
настроението.
“ТГ”

Коледни приказки за доброто
Марена-Георгия
Трендафилова,
Кръжок "Млад журналист”
ОУ "В. Априлов”, гр. Исперих
сяка година учениците от
ОУ„Васил Априлов”, гр.
Исперих осъществяват
вълнуващ концерт - израз на уважение към родителите и цялата
общественост в с. Зебил.Този път
изявата е запланувана като изнесени родителски срещи в дейностите
на всички полуинтернатни групи,
работещи по проект „Подобряване
на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация
на учебния процес". Целта е учениците да дадат израз на своите
творчески заложби, да зарадват
своите родители и учители с постиженията си и да отправят красиви
празнични послания за доброта и
любовта.
Вълнуващ беше поздравът към
жителите на с. Зебил. Гости на
концерта бяха Сали Назиф – директор на Дирекция „Хуманитарни
дейности” в Община Исперих,
Екатерина Димитрова – директор

В

на ОУ „Васил Априлов”, пом.директорът Пламен Цанев, Борислава Вискова – председатал
на Училищното настоятелство,
Недим Чауш – кмет на с. Зебил,
секретарят на читалището Зайде
Наим, родители и учители. На
красивата сцена талантливите
деца сътвориха истински коледен
спектакъл, в който артисти бяха
учениците, сценаристи - възпитателите в полуинтернатните групи,

те бяха и режисьори, и гримьори.
Малките танцьори от ЦДГ „Кокиче”
изпълниха феерична композиция
върху песента на Крисия „Детска
планета” и накараха публиката да
мечтае.
Екатерина Димитрова - директор
на ОУ „Васил Априлов”, благодари от сърце на участниците за
показания талант, на учителите,
подготвили този емоционален
коледен подарък. Благодари на

Коледен благотворителен базар в Главиница
ɪɢɞɧɟɜɟɧɄɨɥɟɞɟɧɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɟɧ ɛɚɡɚɪ ɡɚ
ɪɴɱɧɨ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɩɨɞɚɪɴɰɢ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚɬɚɰɟɥɧɚÄȻɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
Ʉɨɥɟɞɚ´ɛɟɩɪɨɜɟɞɟɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ
ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɜ ɋɈɍ Äȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ´ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɪɚɛɨɬɟɳɢɩɨɩɪɨɟɤɬÄɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚ
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ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
ɜ ɫɪɟɞɢɳɧɢɬɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ɱɪɟɡ
ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɧɚɭɱɟɛɧɢɹɩɪɨɰɟɫ³ɉɨɳɚɧɞɨɜɟɬɟɧɚɛɚɡɚɪɚ
ɨɬɥɢɱɧɨɩɨɞɪɟɞɟɧɢɢɩɪɢɦɚɦɜɚɳɢ ɨɤɨɬɨ ɛɹɯɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢ
ɤɭɥɢɧɚɪɧɢɢɡɞɟɥɢɹɫɭɜɟɧɢɪɢ
ɤɨɥɟɞɧɢɤɚɪɬɢɱɤɢɫɭɪɜɚɱɤɢɢ
ɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢɩɨɞɚɪɴɰɢ
ɍɱɟɧɢɰɢ ɨɬ ɬɟ ɩɨɥɭɢɧɬɟɪɧɚɬɧɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɜɟɠɥɢɜɨ ɢ

ɭɫɴɪɞɧɨ ɨɛɫɥɭɠɜɚɯɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ Ɉɳɟ ɨɬ ɩɴɪɜɢɹ ɞɟɧ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚɬɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ
ɩɨɠɴɧɚ ɢɡɪɚɡɢɬɟɥɟɧ ɭɫɩɟɯ
ɪɚɡɜɴɥɧɭɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɩɪɚɜɢ ɹ ɫɴɩɪɢɱɚɫɬɧɚ ɤɴɦ
ɤɚɭɡɚɬɚ
Ɉɬɩɪɨɞɚɠɛɚɬɚɧɚɢɡɞɟɥɢɹɬɚɛɹɯɚɫɴɛɪɚɧɢɥɜɤɨɢɬɨ
ɜ ɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨ ɧɚ ɫɜɟɬɥɢɹ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɢ ɩɪɚɡɧɢɤ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨɏɪɢɫɬɨɜɨɛɹɯɚɞɚɪɟɧɢ ɧɚ ÄȻɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɤɨɥɟɞɚ´
ɋɬɨɡɢɩɪɢɧɨɫɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɢ ɭɱɟɧɢɰɢ
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬ ɜ
ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɩɨɤ ɚɡɚɯɚ ɱɟ ɢɦɚ
ɦɹɫɬɨɡɚɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɜɬɟɯɧɢɬɟ ɫɴɪɰɚ ɱɟ ɦɨɝɚɬ
ɞɚ ɞɚɜɚɬ ɩɪɢɦɟɪɢ
ɡɚ ɳɟɞɪɨɫɬ ɱɨɜɟɱɧɨɫɬ ɢ ɨɬɡɢɜɱɢɜɨɫɬ
ɜɬɪɭɞɧɨɬɨɢɧɚɩɪɟɝɧɚɬɨɜɪɟɦɟɜɤɨɟɬɨ
ɠɢɜɟɟɦ
ɇɟɤɚ ɬɚɡɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚɩɨɫɬɴɩɤɚɛɴɞɟ
ɩɨɫɥɟɞɜɚɧɚɨɬɦɧɨɝɨ
ɯɨɪɚɤɨɢɬɨɞɚɩɨɞɚɪɹɬɧɚɞɟɠɞɚɧɚɞɟɬɟ
ɜɛɟɞɚ
“ТГ”

В същото интервю кметът е категоричен, че "времето на конкуренцията
за музеи на открито е дошло. Това е
следващото ни състезание между "Етъра"
и "Трансмариска" с Рибарската махала в
Тутракан", като хвърли ръкавицата към
популярния габровски етнографски
комплекс.
"Уважаеми съграждани и приятели на
Тутракан, честита награда и заслужено
първо място в категорията „Атракции“ на
конкурса „Чудесата на България“ - така
се обърна след победата към всички
д-р Димитър Стефанов. Бъдете горди
с това отличие и радостни за успеха на
Тутракан! Благодаря на всички за активното съдействие и подкрепа! Заедно
сме силни!"
В категория "Открития" безапелационно победи Пръстенът-убиец, с който
участва Каварна. Кметът Цонко Цонев
влезе в тв студиото с чаша вино и пръстен на кутрето на едната ръка. Той заедно с откривателя на бижуто с отровен
чар - доц. Бони Петрунова, защитаваха
находката на Големия финал.
Пръстенът-убиец заедно с други артефакти от черноморския град гостува с
изложба в Тутракан през лятото на 2014 г.

техните родители за отзивчивостта
и за огромното доверие. Увери
ги, че заедно могат да направят
училището още по-добро място,
че децата им ще получат не само
знания, но ще станат и добри хора.

Късметлия спечели мотопед в
томбола на фирма "Моника-92"

от стр. 1
"Моника-92" инж. ик. Венцислав
Танчев му позвъни по телефона
и Колев пристигна за броени
минути, за да получи ключовете
за мотопеда.

Томболата продължава и през
настоящата 2015 г. - още един
мотопед "SWAN-50" очаква във
фирмения магазин на ул. "Ана
Вентура" своя нов собственик,
който ще стане ясен отново на 26
декември.

През годината клиентите на
магазина имат възможност да
участват и в месечните томболи,
в които голямата награда са различни битови уреди. Изискването
за участие е покупка на стойност
над 100 лв.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007- 2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

На 18.12.2014 г. в заседателната зала на Общинска администрация Тутракан се проведе първо обществено обсъждане на резултатите от целевия и проблемен анализ във връзка с изготвяне на интегриран
план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161РО001/5-03/2013 “Подкрепа за Интегрирани планове за градско възстановяване
и развитие II" по ОП „Регионално Развитие” 2007-2013, договор BG161РО001/5-03/2013/018 „Изготвяне на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен
ареал”.
Екипът на ДЗЗД „Устойчиво развитие за Тутракан”, изпълняващ договора за изготвяне на интегрирания
план, представи резултатите от проведената анкета сред гражданите на Тутракан, както и аналитичната
част на плана – силни, слаби страни, заплахи и възможности.
Основна цел на анализа е идентифициране на части от територията на град Тутракан, решаването, на
чиито проблеми ще бъде постигнато като се приложат инструментите на интегрирано планиране и развитие.
Възможностите за развитието на Тутракан като център на агломерация, които анализа конкретизира, са:
- Реализиране на проекти по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове и други
донорски програми;
- Функциониране на пристанището;
- Приоритетно развитие на туризма и продължаване на инвестициите в него;
- Стимулиране на предприемаческата активност от страна на общината;
- Мерки в сферата на заетостта и пазара на труда;
- Максимално обхващане и задържане на децата в училище;
- Сътрудничество на общината с гражданското общество, бизнеса и НПО за съвместно изработване на
секторни политики и прилагането им;
- Добър финансов капацитет на общината за реализиране на проекти;
- Повишаване на активността на международните сътрудничества за обмяна на опит и добри практики
и реализиране на съвместни проекти;
- Координация и осъществяване на съвместни проекти със съседни общини за преодоляване на общи
проблеми;
- Рехабилитация и ремонт на пътни настилки, ремонт на тротоари, подобряване на достъпа на хора с
увреждания и проектиране на велоалеи;
- Изграждане и обновяване на спортни и детски площадки;
- Засилване на рекламата на града и общината като туристическа дестинация и популяризиране на
културното наследство, включително чрез включване на града в регионален туристически продукт;
- Създаване на достъпна информационна
среда, която да стимулира обмена на идеи,
конкурсното начало и
достъпа до културни
ценности;
- Разглеждане на
културното наследство като възможност за инвестиции и
възвръщаемост, устойчиво развитие на
културния туризъм в
Общината;
- Социализиране на
туристическите обекти
– културни, екологични и изграждане на

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

Уважаеми Съграждани,
Във връзка с предстоящия зимен сезон Ви напомняме, че съгласно чл. 26, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 на
Общински съвет – Тутракан:
- „Управителите на етажните собствености, собствениците и други обитатели на жилищните сгради,
ръководителите на търговски дружества и фирми
според техните задължения и компетентност са
задължени да осигурят поддържането на чистотата
на дворовете и прилежащите към тях тротоари и
междублокови пространства”.
- „Управителите на етажните собствености,
собствениците и други обитатели на жилищните
сгради, ръководителите на търговски дружества и
фирми според техните задължения и компетентност
са задължени да осигурят почистването на снега
от тротоарите, посипването им със сол и пясък и
отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг”.
Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата Наредба:
- „Натрупването на сняг върху тротоарите се
извършва така, че да се остави достатъчно място
за движение на пешеходците. Не се оставя сняг в
обсега на автобусните спирки и срещу входовете на
гаражите”.
- „Забранява се складирането на сняг, обработен с
пясък и сол, на два метра в диаметър от стволовете
на дърветата, в разделителните ивици на улиците и
зелените площи”.
При неспазване на горе-цитираните нормативни
разпоредби ще се налагат административни наказания по вече-упоменатата Наредба № 1 на Общински
съвет–Тутракан.
Надяваме се на разбиране от Ваша страна, за което
предварително Ви благодарим!
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

свързана инфраструктура за цялостен туристически продукт на територията на града и общината;
- Облагородяване на градската среда с цел постигане на комфорт и самочувствие на гражданите и
посетителите, създаване на възможности за социални дейности, контакти и активност;
- Допълване на съществуващите зелени пространства с повече и по-разнообразни рекреационни
функции;
- Привличане на населението за участие в кампании за почистване, поддръжка и залесяване на зелени
площи за широк обществен достъп;
- Използване на възможностите, които предоставят програмите за Енергийна ефективност, по които
ще се прилагат мерки за обновяване на многофамилни жилищни сгради - превантивна намеса в сградния
фонд би удължило живота на постройките и би подобрило качеството на обитаване;
- Подобряване качеството и поддръжката на инженерната инфраструктура, която благоприятства за
разрастването на бизнеса и подобрява качеството на живот в региона.
Подробна информация за анализа можете да намерите на страницата на проекта: http://ipgvr.bggis.
com/tutrakan/bg-bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%
D0%BE.aspx
В деня на първото обществено обсъждане 18 декември 2014 г. се проведоха и кръгли маси за обсъждане
на визия и цели и стратегия на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан.
Изготвен е интернет портал - http://ipgvr.bggis.com - по проекта към интернет страницата на общината
www.tutrakan.egov.bg , където може да бъде намерена информация за изготвянето на интегрирания план
и всеки посетител на сайта може да дава мнения, препоръки.
В рамките на реализирането на проекта в Информационния център на Община Тутракан е поставена
кутия за набиране на проектни идеи.
Община Тутракан очаква Вашите коментари и предложения за приоритетни проекти до 20 януари 2015
г. в Информационния център на Общината или на e-mail: ipgvr@ip-arch.com.
Този документ е създаден в рамките на проект„Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване
и развитие на град Тутракан, като център на агломерационен ареал“, осъществяван с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Решения на Общински съвет Тутракан по Протокол
№ 53 от 23 декември 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 703
ДНЕВЕН РЕД:
1. План-сметка и размер на такса
„Битови отпадъци” за 2015 г. на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Разкриване на Център за обществена подкрепа в Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Избор на общински съветници
за членове на Комисията по чл. 7 от
Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури,
свързани с лечение на безплодие на
семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство, с
репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Възстановяване право на собственост върху земеделска земя.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 704
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от

Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси, Общински
съвет – Тутракан одобрява план –
сметката по такса “Битови отпадъци”
за 2015 г. за територията на община
Тутракан на стойностите, посочени
в приложение 1 от настоящото
предложение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 16,
ал. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на
Община Тутракан, във връзка с чл. 62
и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет –
Тутракан утвърждава размера на
такса “Битови отпадъци” за 2015 г. за
територията на община Тутракан на
стойностите, посочени в приложение
2 от настоящото предложение.
Приложения:
ПЛАН за периода от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г., СЪБИРАЕМОСТ –
ОТЧЕТ за периода от 01.01.2014 г. до
30.11.2014 г. – приложение 3;
- Копие на Заповед № РД–042193/27.10.2014 г. – приложение 4;
- Копие на Заповед № РД–04-2194
/ 27.10.2014 г. – приложение 5;
- Копие на Справка за разходите
по дейности с отпадъци в общината
през периода от 01.01.2014 г. до
30.11.2014 г. – приложение 6;
- Копие на Справка за разходите
по дейности с отпадъци в общината
през 2013 г. – приложение 7;

- Копие на Справка за разходите
по дейности с отпадъци в общината
през 2012 г. – приложение 8;
- Копие на Справка за разходите
по дейности с отпадъци в общината
през 2011 г. – приложение 9;
- Копие на Справка за разходите по
дейности с отпадъци в общината през
2010 г. – приложение 10;
- Копие на Справка за разходите по
дейности с отпадъци в общината през
2009 г. – приложение 11.
Приложение: съгласно текста.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 705
Общински съвет град Тутракан, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.76,
ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс:
1. Приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията
на Община Тутракан, съгласно Приложение № 1.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 706
На основание чл. 21 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 16 и чл. 18 от Закона
за социално подпомагане, Общински
съвет-Тутракан:
1. Дава съгласие за разкриване
на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”, като държавно
делегирана дейност с капацитет 40
места.
2. Настанява ЦОП в сградния
фонд на Община Тутракан, адрес ул.
“Крепостта” №3.
3. Възлага на Кмета на община
Тутракан да предприеме необходимите дейности за организирането и

разкриването на ЦОП.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 707
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за членове
на Комисията по чл. 7 от Правилник
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с
лечение на безплодие на семейства и
лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство, с репродуктивни
проблеми на територията на Община
Тутракан, Общински съвет – Тутракан
определя:
1. Синан Топал
2. Нехат Кантаров
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 708
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 45 ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи
дава съгласие за обезщетяване на
наследниците на Али Ибраимов,
със следния имот в землището на с.
Нова Черна, с обща площ 1,500 дка.
земеделска земя:
- поземлен имот № 107008с площ
1,500 дка, в местността „До селото”,
с начин на трайно ползване „лозе”,
категория четвърта.
Приложение: 1. Решение № 116 от
27.04.1995 г. на ТРС;
2. Решение № НЧ912 от 08.07.2014
г. на ОСЗ–Тутракан;
3. Копия от скица на имота
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

- Отдел "Убийства", инспектор Иванов слуша.
- В нападение играят чеченци - трудно е да ги удържиш, в полузащита
- Тук старшина Петров. Докладвам за случай на нападение на ул. са грузинци - с тях е трудно да се разбереш, в защита са азербайджан"Централна": 38-годишен мъж с 6 прободни рани от нож, нанесени от ци - докато не платиш, няма да минеш, а на вратата е арменец - и да
майка му, защото стъпил на измитото.
вкараш гол, не можеш да докажеш...
- Прието. Майката задържана ли е?
- Не, подът още не е изсъхнал.
Желанията ви за сняг на Бъдни вечер достигнаха до времето благодарение на "Български пощи"...
Девойка се обяснява: - Искам мъжете да не се интересуват от тялото
ми, външния ми вид, парите ми или от нещо друго материално.
"Лоша ракия и хубава мотика няма!" - народна мъдрост.
- А от какво?
- От душата ми
- Мамо, тати се прибира!
- Е, явно търсиш Сатаната...
- По кой тротоар?
- И по двата...
- Как е на английски: "Котката скочи в басейна и се удави"?
- The cat хоп фиууул пльок in the water and then бълбук бълбук and
- Комшийке, да имаш крив макарон?
no more мяу.
- Що бе съседе, какво се е случило?
- Жената каза, че ще видя секс през крив макарон.
След дълги разработки и изчисления инженерите изобретили ква- А, заповядай, заповядай... Все ще измислим нещо... То и моя не
дратното колело. Обаче след практическите тестове и изпитания се си е в къщи...
оказало, че много друса!
Тогава инженерите пак се напънали и изобретили триъгълното колело,
Малки обяви
защото друса един път по-малко...
ПРОДАВАМ магаре женско за 150 лв. в с. Варненци.
За справки: 08667-27-71
Чувам, че спортуването убивало всякакви вируси. Но как да ги накарам да спортуват?
Прибирайки се доволен от фитнеса не подозираше, че свалените
калории търпеливо го причакваха в хладилника.
На жените не може да се вярва - хем мъжете им идиоти и простаци,
хем децата им - талантливи и надарени.
Ако дъждът можеше да отмие болките ни, вятърът да разсее всички
наши съмнения, а слънцето да сгрее душите ни, въобще нямаше да има
нужда да се мъчим с тая водка!
Ако животът ви го начуква постоянно, приемете го с отворени обятия
- значи е влюбен във вас!
Неделите не са това, което бяха. Сега всеки се къпе, когато си иска...
Един треньор събрал футболен отбор, който побеждавал наред - немци, бразилци, италианци. Журналисти го питат, как е успял. Треньорът
отговаря:

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Сканди

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

СУДОКУ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
На Богоявление:

Николай Якоблиев улови светия кръст
от стр. 1 традицията.
Тази година най-бърз бе 36-гогодина и както днешният
ден е студен и здрав, и дишният тутраканец Николай
Якоблиев.
годината да бъде здрава и
Младият мъж за първи път
плодородна за всички" - поучаства в ритуала в Тутракан, но
жела той.

Четирима бяха смелчаците Николай Якоблиев, Иван Радев
(който шест пъти досега е улавял
кръста), Георги Якимов и Димитър
Димитров, които въпреки минусовите температури и ледената вода
се хвърлиха в реката, за да хванат
кръста - така, както повелява

през предходните няколко години
редовно е бил на Богоявленския
празник в Кипър, в гр. Ларнака,
където също е улавял кръста. Там
той се занимавал със строителна
дейност, а от една година е в родния си град.
"В празника и ритуала на Йор-

дановден се включвам заради
древната традиция и най-вече за
здраве. Пожелавам на всички да
са живи и здрави ида носят силния
дух в себе си" - каза за "Тутракански глас" Николай Якоблиев.
Кметът на общината д-р Димитър Стефанов поздрави участниците в богоявленския ритуал и всички
присъстващи и връчи грамоти и
парична награда на победителя.
След края на православния
ритуал по хвърляне на кръста в
реката, Николай Якоблиев и отец
Илия Тонков се върнаха в църквата, където отецът даде менче със
светена вода, кръста и чимширена
китка, с които по-късно Николай
влезе в тутраканските домове, за
да поръси за здраве.
Интересна е и празничната
статистика на имената в община
Тутракан - мъжете с името Йордан
са общо 140, а жените, които се
казват Йорданка са 86.
Най-много Йордановци и Йорданки има в града - съответно 77
на 54. В с. Шуменци мъжете с това
име са 13, а жените - 3. В с. Белица
те са равен брой - 12/12. По 12 са

мъжете с името Йордан в Старо
село и Нова Черна, а жените са 5
на 3. В с. Варненци съотношението
Йордан-Йорданка е 6:1, в с. Цар
Самуил - 4:5, в с. Пожарево - 2:1.
В селата Антимово и Царев дол
празнува по една Йорданка, а в
Търновци и Бреница - по един
Йордан.
Празник бе и следващият ден - 7
януари - Ивановден. Статистическите данни получени с любезното
съдействие на служителките от
Информационния център в общинската администрация сочат,
че 260 са мъжете с името на
светеца - Иван, а жените с името
Иванка са 165. Отново в града те
са най-много - Ивановците - 159,
а Иванките - 113.
В с. Белица съотношението
Иван-Иванка е 23:7, в Нова Черна 21:14, във Варненци - 14:8, в Старо
село - 13:10, в Шуменци - 12:3, в
Цар Самуил - 8:6, в Пожарево - 3:1,
в Сяново - 1:1. В Антимово живеят
3-ма Ивановци, в Царев дол - 2-ма,
а в селата Търновци и Преславци
има по една жена с името Иванка.
Калина ГРЪНЧАРОВА
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Уважение към възрастните
хора от младите интерактори

"На 19.12.2014 г. ние, от Интеракт клуб Тутракан,
посетихме възрастните хора от Старческия дом, информираха Петя Димитрова, президент на младежката
организация на тутраканските ротарианци. Идеята ни
беше да покажем, че те не са забравени и ние ги ценим
изключително много. Имахме намерение да включим по
двама ученика от четирите първи класа в града, но
поради лошото време само две деца (Мария-Магдалена
и Пеньо Пенев от 1б клас, СОУ "Хр. Ботев") успяха да
дойдат, за което сме им изключително благодарни.
На възрастните хора занесохме питка и плодове и им
пожелахме много здраве, дълголетие и радостни мигове
“ТГ”
през новата 2015 година".

Новочерненските коледари - любимци на публиката в Ямбол

Стоянка ПАВЛОВА
с. Нова Черна
едмицата, посветена на
коледните празници в Ямбол, се увенча с пищни
тържества на открито на 25 декември 2014 год. Градът сияеше в
празничната си украса от светлини,
балони и усмивки. Рано сутринта
търговците, които трябваше да
подсигурят храната на гостите,
бяха на своето място. А на сергиите
им имаше от всичко – барбекю,
апетитни тестени закуски, сладкарски изкушения.
Много преди началото на тържеството, площадът се напълни
с хиляди граждани. Макар че
времето беше хладничко, хората
идваха с децата си, с родителите
си – разнородна палитра от желаещи да гледат, да се веселят, да се
насладят на празника. Народната
музика създаваше настроение.

С

Час преди да започне тържеството, новочерненските коледари започнаха да се обличат до
автобуса, който беше спрял близо
до мястото на тържествата. И
докато мъжете обличаха везаните
ризи, запасваха поясите, намятаха
ямурлуци и слагаха украсените
с чемшир и пера калпаци, докато жените-стопанки обличаха
красивите си носии, забраждаха
добруджански шалове и се закичваха с цвете, оглеждайки се на
стъклата на микробуса, / все едно
са в гримьорна / станаха атракция
за минаващите покрай тях гости
на коледните тържества. Хората
им се усмихваха, вадеха от джобовете фотоапарати и телефони
и снимаха.
А когато групата ни се придвижи
към площада, за да чака реда си,
направи невероятно впечатление.
Присъстващите гледаха с нескриван възторг и радост. Оградиха ги

мъже с камери, които помолиха
да ги снимат за телевизиите си.
Разбира се, с красивата добруджанска пита, със старата бъклица,
украсена с резба и пищни цветове.
С коледарската слава.
Водещите обявиха: - Представяме ви нашите гости от Златна
Добруджа! Група „Черненци“ с
ръководител Веселин Владимиров
от с. Нова Черна, област Силистра!
Площадът гръмна от ръкопляскания. После всички утихнаха.
Чуваха се само силните мъжки
гласове на нашите коледари, които славеха раждането на млада
Бога. Благославяха с песните си
добрината и трудолюбието на
стопаните. Възпяваха красотата
на девойките.
И отново благословията на
кравая и дома.
И отново бурни аплодисменти.
В празника бяха включени десетки деца от местните училища

и школи, облечени в национална
носия, които предизвестиха с
красивото си шоу празника. Участваха и други коледарски групи от
възрастни мъже. Накрая състав
за песни и танци „Тунджа“ изнесе
концерт на открито за своите съграждани и гости.
В конкурсите „Коледарски песни" и „Принос за запазване на българския фолклор“ престижното
второ място бе присъдено на група
„Черненци“. За да се случи това,
принос имат библиотекарката на
читалище „Васил Йорданов – 1942“
Радка Иванова, председателят на
читалището Тодорка Владимирова, секретарят на читалището
Валентина Георгиева. И, разбира
се, коледарите. Възрастните мъже,
които с радост предават на внуците
си фолклора – такъв, какъвто го
помнят от време оно.
И младите момчета, около които винаги е весело и има много,
много непринуден смях и закачки.
По едно време май започнаха да
спорят кои моми са по-красиви
– ямболийки или новочерненки. /
Нищо чудно, защото много родове от Нова Черна са потомци на
ямболии, живели там до преди
двеста години, когато тръгват на
север, към Румъния и спират сред
плодородните полета на Черна/. Не
чух добре кои девойки спечелиха
симпатиите им, но ми се стори, че
бяха нашите момичета.
Да сте живи и здрави, коледари!
И все така с жар и усмивка да
разнасяте славата на добруджанския фолклор. И както повелява
традицията – да го предавате на
своите деца и внуци.
Аз ви благославям, пък вий
кажете, дружина: „Амин! “
Дай Боже! И да пребъде…
Сега. И во веки веков…

Честит рожден ден
и да почерпят:

9 януари - Юлия ЙОРДАНОВА, гр. Тутракан
12 януари - Ергюн ИДРИЗ, Община Главиница
10 януари - Никола КРАЧАНОВ, Община Тутракан
13 януари - Ина БАЛКАНДЖИЕВА, гр. София
10 януари - Атанаска ДИМИТРОВА, Спец. "АФО", Кметство с.Стефан
13 януари - Камен ЧИМИДЯЛКОВ, гр. Тутракан
Караджа, община Главиница
13 януари - Володя ИВАНОВ, ръководител на Школа по китара, НЧ
10 януари - Пеню ПЕНЕВ, Техн. сътрудник, Община Главиница
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 януари - Светослава ЙОСИФОВА, Гл. счетоводител, ДГС-Тутракан
13 януари - Джунейт КАНТАРОВ, гр. Тутракан
11 януари - Веселка ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
14 януари - Пламена ДРАГНЕВА, КС-НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 януари - Пламен ГРЪНЧАРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
11 януари - Гергана ВОЙНОВА, Община Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Празнично в ЦДГ "Патиланчо"
азлични интересни
събития посветени
на коледно-новогодишните празници бяха организирани в ЦДГ "Патиланчо"
за и от децата и техните
учителки. От четене на
коледни приказки и Ден на
клоуна през базар "Нашата
коледна украса" и Коледни
веселия в групите до дългоочакваното пристигане
на дядо Коледа и огромния
му чувал с подаръци.
През м. декември детското заведение отбеляза и

Р

своя 40-годишен юбилей. На
тържествения съвет директорът Марияна Димитрова
припомни хронологията на
историята му, като отбеляза заслугите на бившите
директори Ганка Търпанова
и Катя Йорданова (Нямцова). Гордост за детската
градина са и учителките
Вярка Крумова, Денка Ганева, Станка Илиева, Цветанка Патрашкова, които
са работили през годините
там и са дали своя принос
“ТГ”
в развитието й.
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