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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 7

Година LIII

19 - 25 февруари 2015 г.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

Прозрачен, балансиран и
реално изпълним е бюджетът
Калина ГРЪНЧАРОВА
а извънредно изнесено
заседание проведено в
гр. Русе на 13 февруари,
Общински съвет-Тутракан
прие бюджета на общината за
настоящата година, който е в
размер на 8 838 770 лв.
С мултимедийна презентация
с представяне на параметрите
на бюджета в приходната и
разходната част е поставено началото на заседанието
в присъствието на народния
представител от ГЕРБ Пламен
Нунев, ректора на РУ "Ангел
Кънчев" проф. Христо Белоев,
проф. Мингов и проф.Костов от
същия университет.
Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на
340 500 лв., в т.ч. 140 400 лв.
предназначени за поддържане
и ремонт на общинска пътна
мрежа.
Най-много средства в тазгодишния бюджет са отделени за
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образованието – 3 698 711 лв.
Дейностите към тази функция
са финансово обезпечени със
средства от държавния бюджет и средства от местни
данъци и такси. Това са предоставените услуги за ползване на
детска градина, обучението в
общообразователните училища
и професионални паралелки към
тях, дейностите към Общинския център за извънучилищни
на стр. 2

Цена 0.60 лв.

Памет за Левски

142-та годишнина от обесването на Васил Левски ще
бъде отбелязана на 19 февруари в Тутракан.
От 13.30 часа пред паметниците на Апостола срещу
сградата на Общината и в парк "Васил Левски" ще бъдат
поднесени венци и цветя на признателност от тутраканската общественост.

В Общински съвет-Главиница:

Остър дебат с предизборен
привкус за бюджета

45 деца се занимават
със свободна борба
по проект
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъпреки, че проектобюджетът на община Главиница
е разглеждан по време
на заседания на Постоянните
комисии и на Публично обществено обсъждане, почти три часа
бе времето отделено за остър
политически дебат с "предизборна
нотка" на бюджетна тема на сесията проведена на 17 февруари.
А иначе сесията започна празнично - с кукерски танц изпълнен
от децата от с. Малък Преславец,
които пожелаха здраве и добри
решения на местните парламентаристи. (б.р. - доп.информация
- на стр.8).
Децата от Школата по изобразително и приложно изкуство към НЧ
"Ведрина" в с. Косара бяха подготвили благотворителна изложба във
фоайето от мартеници участвали
в конкурса " С мартеници бели и
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а пета поредна година
Спортен клуб по борба
"Истър" - Тутракан
печели финансиране на проект по Програмата на Министерство на младежта и
спорта „Спорт за децата в
свободното време", Направление "Начално обучение по
свободна борба".
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Така през настоящата
година с безплатни занимания по свободна борба ще
се занимават децата от
община Тутракан.
Проектът се реализира
от 2 февруари до 16 октомври 2015 г. и е на стойност
3.600 лв.
Партниращи организации

на Спортния клуб по борба
са Община Тутракан, която
предоставя спортната база
– общинска собственост,
СОУ «Й.Йовков» - съдейства
за осигуряването на 25 деца
за участие в заниманията
по проекта и СОУ «Хр.Ботев» откъдето осигуряват
20 деца.
“ТГ”

на стр. 3
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РЕГИОН

19 - 25.02.2015 г.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

НОВИНИ
ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
Община Тутракан уведомява всички данъкоплатци, че
вече могат да заплащат своите данъци (данък сгради,
данък МПС и такса смет) в Дирекция „Местни приходи”
към Община Тутракан, както и при счетоводителите
във всички кметства на територията на общината.
РАБОТНА СРЕЩА НА КООРДИНАТОРИТЕ
НА ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
На 20 февруари 2015 г. в София Програма Достъп
до Информация ще проведе традиционната работна
среща с координаторската мрежа в страната. На
срещата ще се обсъди застъпничеството за достъп
до информация по области, ще се направи обзор на
свършеното през 2014 г. и ще се набележат целите
и задачите пред организацията за 2015 г. В нея ще
вземе участие коодинаторът на ПДИ за Силистренска
област Калина Грънчарова.
КОНКУРС ЗА КУКЕРСКИ МАСКИ
В С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ
НЧ “Йордан Йовков 1946" и Кметство с. Малък
Преславец са организатори на празника “Куковден"
съпроводен с конкурс за кукерски маски, който ще се
проведе на 22 февруари - Сирни Заговезни.
Предстои да бъде избрана най-атрактивна кукерска
маска. Организаторите са предвидили много награди
и изненади. Общият награден фонд е 280 лева.
РЪСТ НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ
Ɉɬɱɟɬɟɧ ɟ ɪɴɫɬ ɧɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢɬɟ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɟɡ ɢɡɬɟɤɥɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɫɴɨɛɳɢ ɞɪ Ɍɟɨɞɨɪɚ
ɇɚɱɟɜɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɊɁɂ Ɂɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɬɚ ɟ  ɧɚ 
ɞɭɲɢɫɪɟɳɭɧɚɩɪɟɡɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɢ
ɧɚɫɪɟɞɧɨɡɚɫɬɪɚɧɚɬɚɇɚɪɚɫɬɜɚɧɟɬɨɧɹɦɚɟɩɢɞɟɦɢɱɟɧɯɚɪɚɤɬɟɪɢɧɹɦɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɞɚɛɴɞɚɬɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢ
ɞɟɬɫɤɢɬɟɢɭɱɟɛɧɢɬɟɡɚɜɟɞɟɧɢɹɫɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɧɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɇɹɦɚɢɧɞɢɤɚɰɢɢɢɱɟɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢɬɟ
ɢɧɮɟɤɰɢɢɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɞɨɩɴɥɧɢɞɪɇɚɱɟɜɚ
КРИМИНАЛЕ
Водач, седнал зад волана след употреба на алкохол,
е засечен малко след полунощ на 15 февруари в село
Зафирово. Проба с дрегер установила, че Х.Х. (63 г.)
управлява автомобила си „Форд Ескорт” с 1.37 промила алкохолно съдържание. Образувано е досъдебно
производство.
Небрежна работа с огън довела до пожар в частен
имот в Тутракан, където са се опушили около 30 км.м
стени.
Пластмасов контейнер за смет е изгорял в Тутракан на 17 февруари след изхвърляне на неизгасени
отпадъци. Екип на местното противопожарно звено
е потушил огъня.

ПОКАНА
Във връзка с подготовка на Редовно общо събрание
на НЧ "Н.Й.Вапцаров 1873", което ще се проведе на
26.03.2015 г. с Решение №7, Протокол 1/02.02.2015 г. от
заседание на Читалищното настоятелство, ПРИКАНВАМЕ членовете на Общото събрание на читалището,
които не са платили членския си внос за 2014 г. , да
направят това до края на месец февруари 2015 г.
Размер на годишен членски внос: пенсионери и учащи
- 5.00 лв., работещи - 10.00 лв.
От ръководството

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

ПОКАНА
За Обществено обсъждане по проект „Изготвяне
на интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Тутракан като център на
агломерационен ареал”

Уважаеми дами и господа,
ɧɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɩɟɬɴɤ  ɝ ɨɬ  ɱɚɫɚ ɜ ɁɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɜɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɬɨɪɨɮɢɧɚɥɧɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɨɛɫɴɠɞɚɧɟɤɨɟɬɨɢɦɚɡɚɰɟɥɞɚɛɴɞɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ
ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢɹɬɩɥɚɧɡɚɝɪɚɞɫɤɨɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɓɟɛɴɞɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɹɬɫɩɢɫɴɤɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɜɤɥɸɱɜɚɳɫɩɢɫɴɤɫɩɪɨɟɤɬɢɬɟɛɸɞɠɟɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɪɟɫɭɪɫɜɴɡɦɨɠɧɢɬɟɢɡɬɨɱɧɢɰɢɢɮɨɪɦɢɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɩɥɚɧɝɪɚɮɢɤɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɩɪɨɟɤɬɢɬɟɤɚɤɬɨ
ɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟɡɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɢɨɰɟɧɤɚɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɧɚɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢɹɩɥɚɧ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɩɪɨɟɤɬ%*32Äɂɡɝɨɬɜɹɧɟ
ɧɚɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɩɥɚɧɡɚɝɪɚɞɫɤɨɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɤɚɬɨɰɟɧɬɴɪɧɚɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɨɧɟɧɚɪɟɚɥ´
ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɢɡɩɴɥɧɹɜɚɧɨɬȾɁɁȾ©ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɪɚɡɜɢɬɢɟɡɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧª
ɄɚɧɢɦɜɫɢɱɤɢɠɢɬɟɥɢɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɞɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɬɨɨɛɫɴɠɞɚɧɟ
ɋ ȼɚɲɟɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɨɩɪɢɧɚɫɹɬɟ ɡɚ ɬɨɜɚ ɝɪɚɞ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɞɚɫɬɚɧɟɟɞɢɧɩɨɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɟɧɝɪɚɞɡɚɠɢɜɟɟɧɟ

Прозрачен, балансиран и
реално изпълним е бюджетът
от стр. 1
дейности.
За възнаграждения и издръжка на местния парламент са разчетени 155
000 лв.
По време на сесията са
направени предложения по
различните бюджетни Приложения, които са приети
от присъствалите 15 общински съветници.
- Какъв е тазгодишният
бюджет, който ще изпълнявате? - питаме кмета
на община Тутракан д-р
Димитър СТЕФАНОВ.
- Нормален и балансиран
е бюджетът. Това, което
мога да кажа на всички е,
че той наистина е реален
спрямо нашите приходи от
местните данъци и такси,
които се събират, от реалните наеми на земеделски
земи и помещения, от продажбите, които сме предвидили на маломерни парцели
земеделска земя. Това е
един прозрачен, балансиран
и реално изпълним бюджет.
- Всяка година най-много
средства се заделят за
образованието. Какво е
предвидено да се реализира
с тях?
- Предвидили сме ремонтни дейности в училищата,
най-належащите, разбира
се. Имаме входирани два
проекта към Комисията
за защита от бедствия и
аварии за ремонт на покривните конструкции на
училището в с. Нова Черна
и на СОУ "Христо Ботев"
в Тутракан. За детските
градини са предвидени също
ремонти, съответно, там
където няма детски площадки ще се позиционират
такива, соларни батерии,
видеонаблюдение и пожароизвестителна техника.
- Другият важен елемент в един бюджет са
капиталовите разходи.
Кое е най-важното в поименния списък?
- Капиталовите разходи
мога да разделя на две позиции. Едната позиция са
т.нар проектни предложеɚɛɨɬɧɚɫɪɟɳɚɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɤɨɧɰɟɩɰɢɹɬɚ
ɡɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ Ⱦɚ
ɫɴɡɞɚɞɟɦɁȺȿȾɇɈȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɛɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚɨɬɈɛɥɚɫɬɟɧ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ ɰɟɧɬɴɪɋɢɥɢɫɬɪɚ ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ ɟ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɧɨɜɢɬɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɡɚɩɟɪɢɨɞɚ
ɉɪɟɞ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟɤɫɩɟɪɬɢɬɟ ɧɚ Ɉɂɐɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɪɚɡɹɫɧɢɯɚ ɞɜɚɬɚ ɰɢɤɴɥɚ ɨɬ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɫɴɛɢɬɢɹ ɤɨɢɬɨ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɴɫɬɨɹɬ ɩɪɟɡ
ɦɟɫɟɰɢɬɟ ɦɚɪɬ ɢ ɚɩɪɢɥ ɢ ɡɚ
ɤɨɢɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɬɫɴɜɦɟɫɬɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɫɬɨɢ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɴɛɢɬɢɹ
Ⱥɤɰɟɧɬɢɡɚɲɢɪɨɤɚɬɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɪɟɳɢɫ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɢ ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢ
ɱɪɟɡɤɨɢɬɨɞɚɛɴɞɚɬɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɩɪɨɟɤɬɢɩɨɩɨɫɨɱɟɧɢɨɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɬɟɦɢ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

Р

ния, които имаме намерение
да разработим и входираме дай Боже да бъдат одобрени
и да ги изпълним. Втората
страна е инфраструктурата - ремонт на общинската
пътна мрежа, но не запълване на дупки, а преасфалтиране и асфалтиране на цели
участъци от улици в окаяно
състояние.
- За какво настояваха
общинските съветници,
какви интереси защитава
те при обсъждането на
капиталовите разходи?
- Мога да кажа, че общинските съветници бяха
позитивно насторени към
бюджета. Имаше предложения, които ние, като общинска администрация успяхме
донякъде да удовлетворим.
Те бяха насочени именно към
асфалтирането и детските
градини. В детското заведение в с. Цар Самуил ще
бъдат подменени и леглата,
които са също в недобро
състояние.
- Какво означава за Вас
при общественото обсъждане на бюджета да не яви
нито един гражданин, а в
процеса на изпълнението
на същия бюджет през годината, да има претенции
от граждани?
- Смятам го за тенденция вече четвърта година.
Въпреки голямата разгласа на проекто бюджета и
чрез местните медии, в
сайтовете на Общината и
на Общинския съвет, чрез
Фейсбук - налице е малка

заинтересованост на хората. Може би във времето
свикнахме да искаме без да
даваме. Това се получава и
при обсъждането на Интегрирания план за градско развитие. Правим всичко възможно да чуем мнението на
хората, какво е необходимо
за Тутракан и общината, но
няма никаква посещаемост
и никакви конструктивни
предложения. Мога да кажа
пак, че най-активна е г-жа
Кирова.
За мен е обидно, защото
на общественото обсъждане на бюджета имаше само
един човек.
- Има ли големи длъжници Община Тутракан? На
какви данъци и такси?
- Да, има големи длъжници - и на такса "Битови отпадъци", и на данък
"Сгради". Събираемостта
за миналата година е около
70%. Недоборът е 547 148
лв. от предходни години. С
този над половин милион
могат да се свършат много
неща - и асфалтиране, и за
енергийна ефективност на
детски градини и училищата, зелени площи.
- Какъв е законовият
начин Общината да си
събере вземанията?
- Чрез съдия-изпълнител.
Вече са дадени физически
лица и фирми, за да можем
да съберем този недобор.
Въпреки многото писмени
предупреждения от Общината, въпреки личните
разговори, които съм водил

с голяма част от тях, не
се взема под внимание.
Единственият начин е да
прибегнем към последната
мярка - съдия-изпълнител.
Хората трябва да знаят, че
рано или късно, ако не те,
то техните деца ще трябва
да ги платят. Наказателните лихви са убийствени.
- В предизборната кампания, а и от началото
на кметския мандат Вие
обещахте, че болницата
ще стои винаги на вниманието и винаги ще й
помагате. На какъв етап
е в момента тя?
- Нашата болница трябва
да бъде запазена! Колкото и
да има "за", колкото и да има
"против", винаги съм казвал
и отново ще го потвърдя,
че докато аз съм кмет няма
да позволя, болница, училище или детска градина да
бъдат закрити.
Болницата е функционираща, има си своите проблеми,
но намираме начин заедно да
ги решаваме поетапно.
- Какво стана с онова
писмо до президента с
молба за опрощаване на
дълговете на МБАЛ-Тутракан към държавата?
- Има пуснато писмо, но
все още нямаме отговор.
Ако нулираме тези дългове,
болницата ще вземе свежа
глътка въздух и ще може от
тук нататък да управлява
дълга си.
- Кое е най-голямото
събитие, което Общината ще организира тази
година?
- "Огненият Дунав"! Тази
година като четвърта
трябва да направим така,
че да привлечем колкото
се може повече хора от вътрешността на страната
и от чужбина. Кметът на
Кирнодж вече пита и ще
участват. Понеже нямаме
финансов ресурс, а и мерките по оперативните програми още не са отворени,
по всяка вероятност ще
подготвим събитието с помощта на спонсори. Ще има
големи изненади за всички!
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Декада за Левски
Остър дебат с предизборен привкус за П
бюджета
В Общински съвет-Главиница:

от стр. 1
червени винаги да сме засмени".
Бюджетът бе разгледан от съветниците в конкретика - по всяко
Приложение от кметската докладна записка.
Най-голямо внимание бе обърнато на Дневния център за възрастни хора с увреждания в с. Сокол,
на образованието и разбира се, на
капиталовите разходи.
От отговорите на кмета Хюсеин
Хамди и неговите заместници на
въпроси задавани от съветниците
от БСП и ДПС за Дневния център,
стана ясно, че той е на държавно
финансиране, неговият капацитет
е 30 души, а в момента се посещава от 29. През настоящата година
ще бъде извършен текущ ремонт хидроизолация и подобрения във
вътрешния двор, ще бъде закупен
и микробус, с който до Центъра
да се превозват и хора с увреждания от други населени места от
общината.
Общинският съветник Данка
Милчева отбеляза, че в бюджета
за СОУ "В.Левски" няма заделени
средства за шофьорски курсове
на учениците, което бе повод кметът да припомни за "необходима
съпричастност и инициатива от
хората заети в образователната
сфера". Не може да се чака някой
друг да свърши работата и само На
13 февруари т.г групата съветници
от ДПС са внесли в Общинския
съвет докладна записка с предложения за включване на обекти в
поименния списък за капиталовите
разходи. Сузан Хасан поясни, че
предложенията са направени след
проведени срещи и събрания по
населени места. В докладната
се предлага асфалтиране на 26
улици в селата, ремонти на ритуални зали, изграждане на спирки
и др. без финансова обосновка и
количествено-стойности сметки.
По груби изчисления за тези дейности са необходими повече от 1
милион лева.
Директорът на дирекция "Общинска собственост" Димо Илиев
поясни, че списъкът с капиталовите разходи за 2015 г. , който Общината е предложила, е съобразен и
изготвен на база предложенията
на кметовете на населените места.
Съветници съзряха в докладната
записка на ДПС предизборна политическа пропаганда.

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɋɟɣɮɢɋȺɅɂɆɢɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɏɸɫɟɢɧɏȺɆȾɂ

"Това е груба политическа манипулация! - категоричен бе кметът
Хюсеин Хамди. Кога сте правили
събранията по селата? Докладната ви е на база предложенията
на кметовете до Общината. Ако
мислите за избирателите, друг
трябва да е подходът".
И още остри реплики си размениха съветниците, от които и на
непросветения му става ясно, че се
задават избори и то местни.
В залата бе и областният управител Стоян Бонев, който за
втори път присъства на заседание

ɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜɡɚɜɬɨɪɢɩɴɬ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɧɚɫɟɫɢɹɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

в Главиница.
В крайна сметка бюджетът бе
гласуван и приет с гласовете на
съветниците от ЕНП и ГЕРБ. Приетата макрорамка в приходната и
разходната част е в размер на 8 962
586 лв. Капиталовите разходи са 1
356 850 лв.
В останалата част от сесията
общинските съветници преразгледаха върнатото от областния
управител Решение №370 като
незаконосъобразно и дадоха положително становище, според което
Община Главиница ще предостави

Среща с тютюнопроизводители

а 14 февруари областният
управител Стоян Бонев
проведе среща в заседателната зала на Областна администрация Силистра с участието на
народния представител Алтимир
Адамов, член на Комисията по
земеделие в Народното събрание
и с представители на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите 2010 с председател Цветан
Филев. Тя бе договорена преди
повече от две седмици, но бе отложена заради липсата на пътища
в региона, възпрепятствала присти-

Н

безлихвен заем на 41 028,44 лв. на
НЧ "Ведрина 1997 г." за реализация
на дейностите по проект "Рибенфест - Косара 2014".
Освен това съветниците определиха месечното възнаграждение
на управителя на "Общински преводи" ЕООД да е в размер на две
минимални работни заплати от
началото на м.февруари.
"Като за всеки един бюджет
имаше дебати, ползотворни, и
въпросите намериха своите разрешения в гласуванията. Надявам
се всичко да бъде нормално за в

гането на координаторите на асоциацията, защитаваща интересите на
150 000 производители в цялата
страна, уточняват от областната
пресслужба.
Близо два часа продължиха
разговорите, в които активно се
включиха както организаторите,
така и близо 20-те участници,
сред които и кметове на големи
населени места от област Силистра,
където над 2 000 производители
отглеждат тютюн от сортовете Каба
кулак и Бърлей.
Със съдействието на областния

бъдеще и бюджетът да бъде изпълнен. Както се казва - честито ви
приет бюджет! - каза след сесията
за "ТГ" областният управител Стоян
БОНЕВ.
"Сесията беше тежка. Не бяха
силни аргументите на опониращата страна. Доволни сме от работата
на общинската администрация
за далновидната им позиция относно бюджета. Смятам, че няма
ощетени села и на гражданите
тепърва им предстои да научат
кое е правилното в политиката на
Община Главиница" - категоричен
управител се проведе среща с
представителството на НАП в Силистра, което е на подчинение на
регионалната структура във Варна.
На нея бяха обсъдени повдигнати
проблеми във връзка с настояването пред някои производители
да променят подадените от тях
данъчни декларации през последните 2-3 години, за да декларират
получените суми от националните
доплащания.
„Според решение на МС тези
средства са необлагаеми, но в области като Силистра, Шумен, Хасково
и др. то не се изпълнява, за разлика
от Благоевград и Кърджали, където
няма такъв проблем”, заяви председателят на асоциацията Цветан
Филев. Темата ще бъде засегната
на предстоящия Консултативен
съвет, а вероятно и на следващо
заседание на комисията по земеделие в парламента. „Каня г-н Филев
да участва в заседанието, където
ще предложа да му бъде дадена
думата, за да представи проблемите”, обяви народният представител
Алтимир Адамов.
По време на срещата бяха обсъдени и евентуалните промени в
Закона за тютюна и тютюневите
изделия, каквито вече са пред-

атронен празник има и делото на Левски пред
на 19 февруари СОУ третокласници, четене на
"Васил Левски" в гр. произведения, рецитал и
Главиница. Той бе предхо- драматизация за Левски са
ден от различни събития част от събитията през
включени в т.нар Декада декадата.
за Левски.
В деня на патронния празВ различните класове на ник от 9:00 часа ученици,
училището са проведени учители, общественици и
интересни мероприятия граждани ще се поклонят
едно, от които е конкурсът пред паметника на Левски,
"Златна писалка", а също който бе открит преди две
и изработване на кътове години в двора на училищепо краснопис в стаите на то, а от 10:30 е началото
класовете от начален етап на тържествения концерт.
на обучение.
Тогава ще бъдат връчени
Изработване на табла и поздравителни адреси към
постери за Апостола, про- дарители и награди на
веждането на викторини в изявени ученици и класни
класовете, мултимедийна ръководители.
бе и председателят на Общинския презентация за живота
съвет - Сейфи САЛИМ.
- Бюджетът е приет. Какво следва по нататък? - попитахме и кмета
Хюсеин ХАМДИ.
- Получи се така, че по-дълго
обсъждахме Приложение 5 към
бюджета на общината, а именно
Поименния списък с капиталовите
№ 0178
разходи, припомни той. - За мен
Главиница, 09.02.2015 г.
всяко едно предложение трябва
да бъде мотивирано, за да се
приеме. От сега нататък ни чака
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
отново работа за реализиране на
самоуправление и местната администрация и чл. 125,
този бюджет. Надявам се да бъде
ал. 1 от Закона за Горите.
от полза за жителите на община
ОПРЕДЕЛЯМ:
Главиница. За мен водещ винаги е
бил интересът на хората от всяко
Горските територии, забранени за паша на селнаселено място.
скостопански животни по землища:
Ще търсим финансиране и от
1. гр. Главиница - всички горски територии;
оперативните програми като до2. с. Бащино - всички горски територии;
пълнителен източник на финанси.
3. с. Зарица - всички горски територии;
Аз съм удовлетворен, че успяхме
4. с. Звенимир – всички горски територии;
да увеличим приходната част на
5. с. Вълкан – всички горски територии;
община Главиница в рамките на
6. с. Зебил – всички горски територии;
2-3 години, за да можем да си поз7. с. Листец - всички горски територии;
волим капиталови разходи, за да
8. с. Калугерене-всички горски територии;
можем да поддържаме политиката
9. с. Ножарево – всички горски територии;
на дофинансиране на държавните
10. с. Падина – всички горски територии
дейности с местни приходи и така
11. с. Подлес - всички горски територии;
да запазим мрежата от училища и
12. с. Осен – всички горски територии;
детски градини. Това трябва да се
13. с. Стефан Караджа – всички горски територии;
приеме като подкрепа за образо14. с. Долно Ряхово – отдел 24 подотдели - и,м1;
ванието и нашите деца.
отдел 25 подотдели - в,г,р,ю; отдел 26 подотдели
Надявам се и през 2015 г. да заа,в,е,и;
отдел 27 подотдели - а,н; отдел 39 подотдел
почне приема по отделните опера- б - всичко 51,4 ха;
тивни програми. Имаме готовност
15. с. Малък Преславец – в защитена местност
да кандидатстваме с проекти по
„Блатото край село Малък Преславец” и отдел 30
ПРСР и ОП "Човешки ресурси", за
подотдели – б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,и1,к1,л1,1;
да се подобри средата на живот в
отдел 31 подотдели – б,в,1; отдел 34 подотдели –
населените места.
а,б,в,г,д,ж,з,и,к,1,5; отдел 35 подотдели - а,б,в; отдел
- А имате ли проблем със събирането на местни данъци и такси?
36 подотдели – а,в,г,и,ц,1 - всичко 307,5 ха;
Имате ли големи длъжници?
16. с. Богданци – отдел 115 подотдели- Не, нямаме големи проблеми,
а,б,в,г,д,е,ж,з,и,ф,х - всичко 14,9 ха;
за което искам да благодаря на
17 с. Зафирово – отдел 39 подотдели –
всички данъкоплатци от община
д,ж,к,л,м,о,с,т,у,ф; отдел 40 подотдели-б,д,е,л,м;
Главиница. Успяваме, имаме добра
отдел 41 подотдели- г,ж,и,л,м,н,; отдел 42 подотдесъбираемост."
ли- б,е,ж,к,л; отдел 43 подотдели – г,р,ф; отдел 44
подотдели-в,д,ж,з,и,к,л,н,о; отдел 115 подотдели-к,л
- всичко 216,4ха;
ложени в различни варианти в
18. с. Коларово – отдел 37 подотдели-а,б,в,д,ж,п,р,х1
Народното събрание. Във връзка
- всичко 24,4ха;
с тях производителите също имат
19. с. Дичево – отдел 37 подотдели-я1,и2,к2; отдел
мнение, с което държат да запоз119 подотдел – в- всичко 32,8ха;
наят законотворците.
20. с. Косара – отдел 115 подотдели - м,н,п,р,с,т
Разпределени са средствата по
- всичко 12,2ха;
схемата за национални доплаща21. с. Сокол – отдел 115 подотдел - о; отдел 119
ния, стана ясно след заседание на
подотдели - ю,в1,г1,д1,е1,ж1,з1,и1 - всичко 24,1ха;
Консултативния съвет по тютюна
22. с. Суходол – отдел 119 подотдели - л,м,н,о,ч,я,а1в Министерство на земеделието
всичко 21,3ха;
и храните на 17 февруари. С 10
23. с. Черногор – отдел 116 подотдели –
стотинки повече или 1.70 лв. ще
ш,щ,ю,я,е1,ж1,з1,л1; отдел 117 подотдели - г,д получат 97% от бенефициентите,
всичко 39,1ха.
които са произвели тютюн от
сортовата група „Кабакулак“ и са
ЗАБРАНЯВА СЕ:
получили до 5 000 лв. национални
доплащания за тютюн миналата
1. пашата в горски територии на селскостопански
година. Това съобщи председатеживотни без пастир;
лят на Националната асоциация на
2. пашата в горски култури и млади насаждения
тютюнопроизводителите Цветан
от семенен произход и в издънковите насаждения,
Филев.
докато достигнат височина 3 м;
„Стопаните с над 5 000 лв. ще
3. пашата в горски територии, в които е започнало
получат по 0.80 лв. за килограм.
или е възможно естественото им възобновяване;
Близо 93% от стопаните, произ4. нощната паша на селскостопански животни;
вели тютюн от сортовата група
5. пашата без заплащане на целогодишна такса и
„Бърлей” и получили средства до
издадено позволително за паша, съответно от об5 000 лв., сега ще вземат по 1.27
щина Главиница за общинските горски територии и
лв. за килограм, а тези с над 5 000
ТП ДГС-Тутракан за държавните горски територии.
лв. – по 0.58 лв.“, каза още Филев.
Очаква се средствата по схемата
Хюсеин ХАМДИ,
за национални доплащания за
Кмет на община Главиница
тютюн да бъдат изплатени до края
на март.

Община Главиница, Област Силистра

Заповед

4
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На Трифон Зарезан в село Сокол:

Вино се пие с любов!
Дончо ДОНЧЕВ,
Секретар на
НЧ "Освобождение",с. Сокол
аред с православния Трифон Зарезан и католическия Св. Валентин, на 14
февруари ортодоксалните християни отбелязват и една от трите си

Н

виното. Топлото и хубаво време
също допринесе за приповдигнато
и весело настроението на всички, а
чистата и бялата снежна покривка
напомняше все още за зимата.
Празникът продължи в клуба
на самодееца. В приветствието си
кметицата Иванка Дончева пожела
на всички присъстващи да са живи
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"Ой, лозе, лозе с червено грозде..."

на вино по стар соколски обичай
в знак на признателност, наточи
котел с вино, за да почерпи празнуващите. Веселието продължи
през целия ден.
Дано всичко, което се случи на
този прекрасен български народен
обичай да спомогне още повече за
запазването на българското у всеки

Радка СТЕФАНОВА,
Библиотекар,
НЧ "Васил Йорданов",
с. Нова Черна
има е, а навън слънцето грее. Денят е
топъл. Рано сутринта
на площада се събраха жители от селото и тръгнаха
с музика, много закачки и
провиквания да зарязват
лозята. Та нали е Трифон
Зарезан - празник, който
почитаме отдавна.
На този ден рано сутринта стопанката изпраща
своя стопанин да зареже
лозето, като му дава кравай, кокошка, джумерки,
бахур, сланина и шише вино.
Той вика и други мъже, с които вървейки до лозето се
шегуват и пеят весели пес-

най-големия чукан. Полива
го с вино три пъти, обръща
се към изгрева на слънцето,
прекръства се и казва: "Да

сватби и кръщенки", "Я да
си разпашем ризите, че да
е шумнато лозето, чи да не
го фаща маната" и други

З

големи Задушници, известна още
като Месопустна. Тогава се раздават хранителни продукти наречени
„подавки” за „Бог да прости”.
Преди да си тръгнат от гробищата
живите палят на своите покойници
свещ, за да осветят пътят им към
отвъдното.
Денят след Голямата Задушница
е празникът Месни Заговезни, който предхожда Сирните Заговезни.
След това се поставя началото на
Великия пост.
Както всяка година и този път
Кметство с. Сокол, съвместно с
читалището и Клуба на пенсионера
организираха празнуването на българския народен обичай „Трифон
Зарезан". Преди обяд всички истински почитатели на празника, начело
с кмета на селото Иванка Дончева
и отец Васил, се отправиха към
лозовия масив в местността „Лозята”. Там беше отслужен водосвет
за здраве и берекет и се извърши

ритуала „Зарязване на лозите”,
след което присъстващите - лозари
и гости, отпиха от божествения
елексир и хапнаха вкусни мезета
приготвени от соколските стопани.
Компанията се огласяше от приятни мелодии на музиканти, след
стабилното замезване и пийване се
извиха кръшни добруджански хора
и се запяха песни във възхвала на

и здрави и през тази година да се
грижат още по-добре за лозовите
си масиви, да не се уповават само
на днешната молитва, а да разчитат
повече на мотиките и редовното
химическо третиране /пръскане/ на
лозята. На свой ред самодейците
представиха кратка музикална про-

грама от най–популярните народни
песни посветени на празника,
имаше още хумористични сценки,
томбола, много музика и изява на
различни таланти. Беше организиран конкурс за най качествено
вино, а класираните от първо до
трето место, получиха материални
награди от рода на лозарски ножици, кофи и др. Баш майсторът

един от нас. Винаги сме се стремели в такива моменти до нас да са
и по-младите наши наследници,
но за съжаление те от ден на ден
напускат своите селски огнища,
защото не е възможно оцеляването
им в подобни селски райони.
Здравите традиции на нашия
народ да чества своите празници са
просъществували от най-стари времена до ден днешен. Претърпели
някои метаморфози и придобили
ново или по-различно звучене, те
са просъществували и жилаво са
устоявали на времето. Ние знаем,
че в народните обичаи в народното
изкуство се крие и доброто и жизнерадостта и мъката.
Те трябва да са живи днес повече
от всякога.
И тъй като сме доказали на
света, че няма друг народ, който
толкова много да обича и почита
всякакъв вид празници, няма нищо
лошо да си честитим и двата празника едновременно. То пък, ако погледнем реално и самите празници
не могат един без друг: любовта се
ражда от хубавото вино, а вино се
пие с любов.
Дали ще се опием от вино, или от
любов, няма значение. По-важното
е това да ни прави щастливи!

ни. Някои от тях са седнали
в каруца и развяват знаме.
Спират пред църквата за
да вземат трифоновска
вода, с която да полеят
лозето. А там на лозята
отец Стоян благослови
лозето за голям берекет.
Най-възрастният избира

даде Господ много берекет, здраве и късмет. Дай
боже!". Другият го полива
със светената вода с думите: "Да го поляйми, чи да ни
гу нападат бърбузаните".
Нашият самодеец Жеко
Попов с ясния си глас се
провикна: "Да го пием по

наричания.
Най-гръмогласният всички си го знаем - Веселин
Владимиров, пък казва - "Ой,
лозе, лозе с червено грозде,
ой, винце, винце - червено
винце, кой ша та пие". Всички отговарят - "Ний ша та
пийми".
Армонджията Станко Топалов свири хора, всички се
хващат на хорото, а след
това започва голямата
гощавка - насред село, на
площада. Кметът на Нова
Черна Нехат Юсмен поздрави лозарите и спонсорира
празника с вино за всички
новочерненци. Читалището
пък осигури наградите за
участниците в конкурса за
вино, а Александър Тодоров
подбра най-хубавата народна музика за този ден.
С много веселие, хора и
песни почетохме празника
на лозаря - Трифон Зарезан.

ПРАЗНИЧНО ЕХО
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Стефан Михайлов е Цар на лозята
Н
а Трифон Зарезан и
тази година в лозовите масиви на сем.
Михайлови край Тутракан
бе изпълнен ритуалът по
зарязване на лозята. С

Неговите синове поемат
щафетата от баща си.
Прочее, още приживе - на
миналия Трифон Зарезан,
Младен предаде короната
на Цар на лозята и вино-

спазването на традициите.
"Обещавам пред всички вас
да развия делото на баща
ми" - каза той.
Кметът д-р Димитър
Стефанов поздрави присъстващите на събитието и връчи на
Стефан Михайлов специален плакет "Цар на
лозята", като пожела
годината да е здрава
и плодородна.
"Българинът е скрил
дълбоко в раклата и
пази трудолюбието и
любовта към лозето,
лозарите и винарите" - с тези думи се
обърна към всички
Дида Ганева от ТФ
"Детелини" към НЧ
"Н.Й.Вапцаров", които
и тази година играха
главната роля при
пресъздаването на
ритуала по зарязването на лозята. А
на откритата сцена

доза тъга, сълзи в очите в
памет на Младен Михайлов
- най-големият винопроизводител в Силистренска
област, който ни напусна в
края на миналата година...

то на по-големия си син
Стефан.
Тази година Стефан Михайлов е Царят и той благодари на всички за съпричастието и усърдието в

в градския парк заедно с
ВГ "Северина" създадоха
емоцията на зарезанския
празник.
"За нас е голяма чест и
удоволствие, че толкова

хора ни уважиха", сподели
в края на ритуала Стефан
Михайлов и изрази надежда
метеорологичните условия
да позволят добра реколта.

ародната традиция за честване на
празника Трифон
Зарезан и тази година
бе спазена в с. Варненци.
Мъже и жени - самодейци на НЧ "Светлина",
заедно с отец Михаил
Михайлов и кметския
наместник Снежана Михайлова се отправиха в
лозовите масиви край
селото, където бе пресъздаден обичаят "зарязване на лозето".
След това празникът
продължи с много наздравици, песни, танци
“ТГ”
и настроение!

В Главиница стартира нов проект Н

Община Главиница стартира проект „ЕКО Образование за здравословна
околна среда” по Програма за
трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2007-2013,
която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския
Фонд за Регионално Развитие.
Община Главиница ще изпълни
настоящия проект в партньорство със Сдружение Евроинтегра
– водещ партньор, партньор 2
– Traian Vuia High School Craiova,
партньор 3 – Technical High School
„Horia Vintila”, Craiova, партньор
4 – School with classes I-VIII No. 1
Ciocanesti; партньор 5 – Dominou
Association, Craiova; Партньор
6 – “Association For Animal Rights
Protection”, Rousse.
Продължителността на проекта
е 15 месеца, а бюджетът - 1 321
267,68 евро, от които делът на
община Главиница е 108 275 евро.
Проектните дейности в община

В

Главиница ще се изпълняват в СОУ
”Васил Левски” - предвидено е
оборудване на един учебен кабинет
с мебели и компютърна техника.
Целевата група на проекта включва
учители и ученици от училището.
Основните дейности свързани
с цялостното управление на проекта са сформиране на Съвместен
наблюдаващ комитет, в който ще
участва по един представител от
всеки партньор, чиято дейност ще
гарантира доброто управление и
ефективно сътрудничество между
партньорите. Комитетът ще има
за цел успешното изпълнение на
проекта.
Проектът включва още изпълнението на следните дейности:
Проучване, относно въпросите
на околната среда, доставка на
оборудване за четири училищни
кабинета, дейности свързани с
изработка на уеб – портал, както
и внедряване и разработване на
учебната платформа. Платфор-

мата ще съдържа 12 дигитални
урока на български, румънски и
английски език. Ще бъдат изработени и включени и 12 теста към
всеки урок.
Останалите дейности са: Информиране и публичност, организиране на 3-дневна екскурзия за
ученици от 7 до 11 клас в региона
на Констанца и одит и мониторинг.
Екипът за управление на проекта
проведе първите си работни срещи
в х-л Севастократор, с.Арбанаси –
Велико Търново.
Предстои следващата си работна среща да проведе в гр.Крайова
/Румъния/ за периода от 20 до
22.02.2015 г.
На 28.01.2015 г. е подписан
договор за „Доставка и монтаж
на мебели” по проекта между
кмета на община Главиница и „КАН
УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД
с.Кукорево, обл.Ямбол.
Ведиха ЮДАИМ, Началник
Управление "Образование"

Каквато и да е годината,
ние имаме опит и ще се
преборим, оптимист е той.
Семейство Михайлови
отглежда 1000 дка лозови

масиви, тази година предстои да бъдат засадени
още 300 дка. През миналата
година са произведени 750
хиляди литра вино.
“ТГ”
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142 години от обесването на Васил Левски

18 февруари - да си спомним
за най-великия българин
Г

одишният календар на
българина е «изпъстрен» с годишнини, свързани с датите от смъртта
на известни личности и
трагични събития. Миналата година бяха отбелязани
1200-годишнината от смъртта на хан Крум, 1000-годишнината от смъртта на
цар Самуил, кръгли годишнини от катастрофи, инциденти и т.н. Очевидно наситеността на ежедневието
ни с такива дати е част
от народопсихологията на
българина и трагичното
му самовъзприемание като
«страдалец».
Не така стои обаче с
ежегодното отбелязване на
годишнината от смъртта
на Великия ни Левски. Всяка
година, без значение дали
е кръгла годишнина или не.
Трагичността на образа му
много автори сравняват с
висотата на Христос. Първият биограф на Левски – Г.
Кирков, пише през 1891 г.,
че Левски е гледал с презрение на смъртта. «Само
силен и постоянен характер
може да произведе таквоз
рядко самопожертвование
за общото дело... С твърда
вяра и спокойствие възприе
тръновий венец за народната свобода.» Апостолът е
герой и мъченик, име-легенда, а личните му качества
и историческите му заслуги
са безспорни. С дейността
си и подвига си, делото и
животът му са повдигнати
на такъв пиедестал, който
едва ли ще достигне скоро
някой българин. Смъртта
му е страдание, описана
блестящо от Христо Ботев,
а денят, в който свършва
земния си път, е повод да си
спомним за безсмъртието
му. Безсмъртие като триумф на живота над смъртта
и радостта над страданието. Герой, който надхвърли с
идеите си епохата, в която
живее, а ние все още сме
далече от тези идеи.
Да, Левски е символ на
нашата, българската национална идентичност. И
ако нямаше хора като него,
които със сърце и вяра бяха
устремени към въжделената
свобода, може би нямаше

да постигнем свободната
държава България още през
ХIХ в. И, да, в продължение
на десетилетия образът на
Левски се канонизира, но е
символ и ориентир, пример,
който трябва да се следва.
От 90-те години на ХХ в.
до днес лавинообразно започнаха да се появяват писания,
донякъде преувеличени или
изтълкувани от ъгъла на
гледната точка, която се
представя, за не толкова
чистия и светъл образ на
Левски. Опитите за пренаписване на идеологически
натовареното минало и абсурдни сравнения като това
на Левски и Достоевски и
други (не в полза на нашия
национален герой), доведоха
до пренаситеността на
интернет пространството
и вестникарските страници с абсурдни сензационни
„факти”. Оттам възниква и
съмнението сред младите
хора – това ли е този Левски, който искат да ни бъде
пример?
От друга страна в медиите годишнините от смъртта на Васил Левски незнайно защо често се представят с думите „честване”
и „празнуване”. А когато
годишнините по тържествен начин се отбелязват в
учебни заведения, различни
институции и на най-високо държавно равнище, пред
паметниците на Апостола
се нареждат за снимка хора,
най-често събрани там по
задължение, а не по дълбоко
вътрешно убеждение.
В същото време в учебниците за средните училища
информацията за Левски
преднамерено се неглижира,
принизява, изтръгва се ореола, създаден около името
му в продължение на много
десетилетия. Когато бъдат
запитани за емблематични
моменти от биографията
на нашия национален герой,
в повечето случаи нашите
съвременници не могат
да отговорят нищо. Така
постепенно възпитаваме
поколение, чиито идеали
са посредствени и лесно
смилаеми за невежия ум,
всекидневно излъчващи се
и зомбиращи от екрана на
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ  ȼɢ ɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟ ɱH ɧɚ   ɝ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚ
ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ Äɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ± ɫɤɥɚɞ ɡɚ ɦɟɬɚɥɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɡɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɞɜɚɟɬɚɩɚ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɤɜɚɪɬɚɥ±ɍɉɂɏ/,;ɩɨɩɥɚɧɚɡɚ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɧɚɢɦɨɬɚʋɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚ
ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ ɊȾ
 ɝ ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ
ɩɨɝɟɨɞɟɡɢɹɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɹɢɤɚɞɚɫɬɴɪ
ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄȺɧɚȼɟɧɬɭɪɚ´ʋȺ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚÄȿɆȿɅɉɂȿɋ´ȺȾɝɪɊɭɫɟ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚȼɂɁȺɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

компютъра или телевизора.
От време на време, също
медиите, ни информират за
поредното поругаване на паметник или лика на Левски.
Сякаш обществото за пореден път го предава и осъжда,
а ние сме станали нечувствителни към подобни прояви
и ги приемаме механично
като част от обкръжаващата среда. Подобни вандалски прояви показват зеещи
липси във възпитанието в
семейството и в ранните
училищни години. Тези липси
рефлектират впоследствие
във всички сфери на живота.
Един от основните закони
в историята е почитането
на великите исторически
личности, следването на
заветите и примера им. В
общество, което е неблагодарно към предците си, няма
как да се родят велики хора.
Друг въпрос, който стои
все още на дневен ред, е
датата, която се отбелязва, в която Апостолът
на свободата ни приключва
житейския си път, едва
35-годишен. Датата е 6
февруари по стар стил или
18 февруари по нов стил
(преминаването от стария
Юлиански към новия Григориански календар в България
става през 1916 г.) Все още
историците са длъжници
на обществото, тъй като
официални мероприятия се
провеждат все още именно
на 19 февруари, а в учебниците по история за средните

училища също съществува
разнобой относно датата.
Прекалено голям е Левски,
за да го побере в ума си
„героят на нашето време”,
който далеч не притежава
качества като разумност,
способност, смелост, чест,
родолюбие. Левски ще остане завинаги в сърцата ни с
общочовешките ценности,
които ни завеща, с правото
на човек да бъде свободен в
този свят. Неговата „Свята
и чиста република” остава
един възвишен идеал, актуален в днешната ни действителност. Един идеал, който
за днешното политическо
мислене в и извън границите ни е все още далечно
постижим. Явно все още не
сме разбрали посланията
и мъдростта му. И не е
важно дали знаем наизуст
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На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 12.02.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на: „Битова сграда”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.19.256, местността „Харманлъка”
по кадастралната карта на гр.Тутракан
Визата е издадена на: Драгомир Ангелов Ганев,
гр.Тутракан, ул.„Белмекен” № 23
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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На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 12.02.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на: „Сеновал”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.19.256, местността „Харманлъка”
по кадастралната карта на гр.Тутракан
Визата е издадена на: Драгомир Ангелов Ганев,
гр.Тутракан, ул.„Белмекен” № 23
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/

превърналите се в афоризми ни става по-лесно да живенегови идеи, а да минат през ем и да вярваме, че имаме
сърцата и постъпките ни.
бъдеще”.
Февруари 2015 г.
И, да, на такива дати, маЕкатерина НИКОЛОВАкар и скръбни, си спомняме
ЦАНЕВА
за Левски, защото както
Исторически музей казва един наш известен
Тутракан
историк „мислейки за него,

29 април - 3 май 2015 г.
Екскурзия с автобус - 5 дни/3 нощувки

Венеция - Падуа - Верона
Програма
1-ви ден: Отпътуване в 20:00 ч. от Тутракан към Любляна,
Словения
2-ри ден: Пристигане в Любляна. Настаняване в хотел. Пешеходна разходка - крайбрежната алея на р. Любляница, централния
площад с францисканската църква "Благовещение". Свободно
време. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Отпътуване за Венеция – пътуване с корабче от Пунта Сабиони до Венеция. Туристическа програма:
площад "Сан Марко", едноименната базилика, Камбанарията, Дворецът на дожите; Мостът на въздишките. Разходка
до моста "Риалто" . По желание посещение на “Двореца на
Дожите". Свободно време. Отпътуване за хотела. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Отпътуване за Падуа. Пешеходна разходка в
центъра на Падуа: базиликата "Сан Антонио", площад Прато дела
Вале – един от най-големите площади в Европа. Отпътуване за
Верона - градът на Ромео и Жулиета.
Туристическа програма: Арена Ди Верона - Амфитеатър създаден през I век от н. е., на него са се водели гладиаторски борби и
рицарски турнири, в днешни времена - една от големите оперни
сцени. Къщата на Жулиета. Свободно време. Връщане в хотела.
Нощувка.
5-ти ден: Ранна закуска и отпътуване за България – едната
почивка ще бъде в Загреб – столицата на Хърватия .
ЦЕНА: 445 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2/3* в района на Венеция
- 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Любляна
- city tax - задължителна такса във всеки хотел в Италия – 4
лева /2 евро/турист/ден
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената не включва:
Корабче от Пунта Сабиони до Венеция (отиване и връщане) – 20
евро Входни такси за музеите: Комбиниран билет за Двореца на
дожите, Музея Корер, Археологическия музей и Сансовиновата
библиотека във Венеция: 16 евро възрастен, 8 евро младежи до
25 години; Базиликата Сан Марко – основен наос – безплатно,
Златният олтар – 2.00 евро; Камбанарията на Базиликата Сан
Марко: 8 евро; Арена ди Верона - 6 евро; Къщата на Жулиета - 6
евро; Разходка с лодка по Канале Гранде: 14 евро
Туроператорът си запазва правото за промяна в
последователността на програмата.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ
Лична карта или международен паспорт; за деца до 18 г. нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те
родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие
от страницата със снимката в паспорта.
За записване:
Анастасия Якова - 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
Галерия Венеция: www.salvinia.eu | facebook.com/salvinia.eu
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"Не се гаси, туй що не гасне..."

ȼɚɫɢɥ
ɌɔɊɉȺɇɈȼ

ази сентенция е стара
„догма”доказана през вековете и като ехо ще се носи
във времето докато сме живи.
На Месопустна Задушница - 14
февруари и още два пъти през
годината: на 30 май и на 7 ноември, по народен обичаи се почитат
мъртвите.
Изказвам моите съболезнования,
на всички родители, които са изгубили своите близки, с мълчание
и съчувствие. Аз съм един от Вас
и напълно споделям Вашата мъка.
Да помълчим и почетем паметта на
мъртвите.
На този ден - 14 февруари, към
храмовете има стълпотворение от
хора, богомолци, които спазвайки
църковният ритуал, спазват християнските традиции, останали от

Т

дедите ни и същите тези обичаи ще
се подемат от поколенията.
Не съм на различна позиция по
ритуалите, но човешката мъка може
да се изразява и по друг начин. Мъката е личен, индивидуален проблем
и всеки я изживява по свои начин.
Душевната депресия, особено на
родителите, загубили деца, и особено явление. Кой може да я опише
? Никой друг освен потърпевшия
– майка или баща. Мъката не се
„афишира”, тя е лично преживяване
и трае дълго – до живот. По тази
болезнено–специфична тема съвети
не се дават! Един мой, много близък
човек – приятел, ме съветва как да
постъпя, за да облекча страданията
си. И други са го правели преди
него. Правят го с добри намерения,
да помогнат. Слушам ги и им благодаря за вниманието, но тяхното
състояние е различно от моето, не
е същото. Чудя се те не го ли забелязват или правилото „Където гори
огънят там е горещото” – действа с
пълна сила в живота.
Едновременно със Задушница
се честваше и „Трифон Зарезан”,
и „Свети Валентин”. Ето как народа
в едно и също време можа хем
да плаче, хем да се смее. Смешен
плач. Едни и същи хора преди обяд
на 14 февруари бяха на църква и
гробищата да почетат мъртвите, а
след обяда в пенсионерските клубове честваха „Зарезана” и деня
на любовта. Всичко е добре, когато

завършва добре. В хода на тези
мисли и на тяхната мъка и „видове
” мъка, зададох въпроса на моя
приятел, който ме съветваше да
съм сред хората, да споделям с тях
радостните мигове, да се разсейвам,
да съм съпричастен на човешкия
ритъм и т.н. и т.н. Моят въпрос беше:
„Кажи Иване, от всички 30–32 души
присъствали на тържеството, колко
от тях имат починали деца?”. Иван
се позамисли и млъкна.
Аз съм посещавал клуба, много
в предните години, но от м.май т.г.
престанах да се появявам не само
в този клуб, но и на всички места,
където има веселие и развлечение.
Могат да ме разберат само себеподобните в града ни хора с подобна
съдба.
А те не са малко. Няма да посочвам техните имена това не е тайна,
но избягвам да разпалвам огъня.
Този огън в нашите души е вечен,
за туй избрах заглавието на статията
”Не се гаси туй що не гасне”, мъката
по „загубените” деца е неутешима за
родителите и тя ще продължава до
края на техния живот.
Мълчиш Иване, приятелю мой,
мълчиш, защото осъзнаваш, че съм
основателен. Благодаря ти, човеко
за чувствата, които ми поднасяте с
твоето семейство, с което се познаваме от десетки години. Ти, Иване, и
много още хора са със семействата
си, малобройни или многобройни. Да са живи и здрави, а моето

Нещо повече за санирането
9 блока в Тутракан подлежат на саниране

салона на община Силистра се проведе най-мащабната от всички досегашни
срещи, посветени на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни
жилищни сгради. Тя бе организирана от Областна и общинска
администрации в Силистра със
специалното участие на Николай
Нанков – заместник-министър на
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, информират от областната
пресслужба.
В приветствието си към участвалите в срещата близо 200
граждани на Силистра, Тутракан
и Дулово, както и представители
на браншови организации, областният управител Стоян Бонев
заяви: „Работата по европейски
програми не излиза от дневния
ред на българското общество
през последните години. Не само
администрацията, институциите и
средите на бизнеса знаят, че не е
лесно да се работи по тях, но резултатите показват, че усилието
си заслужава.
Днешната публична среща е
една възможност да бъде предложена на вашето внимание представителна и достоверна информация за Националната програма
за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради.
Надявам се срещата да съдейства
на общините и на гражданите,

В

за да проведат по-плодотворно
подготовката за участие в програмата, с убеждението, че участват
в проект с национално значение.“
В своето послание кметът на
община Силистра д-р Юлиян
Найденов каза: „В общината има
създаден екип начело с инж.
Йорданка Чамурджиева, директор на дирекция в Общинска
администрация, който работи по
проекта. В общината 113 с 377
входа са сградите, които имат
право да се включат в програмата. В предварителната подготовка
са създадени карта на „всички
възможни жилища“ и регистър
с данни, който ще е в помощ при
осъществяването на програмата“.
За сравнение – според кмета на
Тутракан д-р Димитър Стефанов
в тамошната община има 9 блока,
а в Дулово – по информация от
кмета д-р Юксел Ахмед – 5. Трите
общини единствени в област
Силистра разполагат с многофамилни жилищни сгради, в които
има най-малко 36 апартамента,
каквото е едно от основните изисквания. От 2016 г. се очаква да
има отваряне към възможности
за саниране и укрепване на помалки сгради, включително и
тухлени конструкции.
„Програмата е на доброволен
принцип на участие и в нея ще се
включат всички „първи по време
и по право“; в края на януари са
утвърдени методическите ука-

зания за нейното изпълнение,
като главен координатор е Министерството на регионалното
развитие и благоустройството; в
реализацията й участват общините и областните управители.
На този етап противопоставянето
на програмата става по политически, а не по експертни причини.
Предоставили сме широко поле
за действие на общините във
връзка с процедурите“, обясни
във встъпителните си думи заместник-министър Нанков.
Като съветник в МРРБ г-жа
Десислава Йорданова направи
презентация на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, спирайки се на
всички задължителни моменти
– документация, стъпки, участници, финансиране, особености.
Програмата е първият от 25
години насам публичен ресурс
на държавата, който стига до
частния сектор.Изпълнението й
допринася ползи за енергийната
ефективност, както и за укрепването на сградния фонд, граден
преди 30-50 години. Паралелно с
него ще върви и естетизирането
на кварталите, което ще създаде нов европейски облик на
българските градове. Косвените
ефекти са заетост и стимулиране
на производството на строителни материали и ангажиране
на проектантски фирми, което

семейство се „разпиля”, няма го и
вие приятели ме съветвате да ходя
и да се веселя т.е. да присъствам на
тези събития. Благодаря за вниманието, не ви упреквам, правите го
от добри чувства - постъпката ви е
благородна.
Има две дами, от национален
мащаб, които приветствам и се
възхищавам на тяхното „мъжество”
и „упоритост” - те постъпват така,
защото са принудени от Съдбата,
за да продължават да съществуват.
Тази Съдба, която е жестока и разточителна към човешките съдби.
И на двете дами „Жени Героини”
децата им са „загинали", не просто
починали и дълго време жалеха като
майки, но животът ги принуждава да
се раздават за другите, таейки дълбоко в душите си мъката по своите
”заминали” от този свят деца.
Поклон пред тези „Велики майки”, а те са: Гуна Иванова – известната певица и Юлия Цанкова водещата на фолклорното предаване по
радио „Хоризонт”. „Те пеят и тънат
сърцата им в сълзи” – перифраза
от „Хъшове”.
Аз съм се адаптирал към своята
мъка. Тя е във мен и ще си остане
във мен. Завоалирам я с писане на
„стихове” и проза и ще продължавам докато мога!
Извинете ме за темата. Така е
по Задушница! За другите оставям
Свети Валентин.
Васил ТЪРПАНОВ
придава широка мащабност на
програмата.
В рамките на срещата участниците в нея зададоха десетки въпроси, на които представителите
на МРРБ и на общините отговориха с ангажимента да продължат
в диалогов режим общуването с
вече създадените Сдружения на
собствениците, както и с всички,
които смятат да извървят пътя до
създаването им.
В регионалната публична среща в Силистра за Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради от името на организаторите и властовите институции
участваха народният представител Алтимир Адамов, д-р Мария
Димитрова – председател на
Общински съвет Силистра, Янка
Господинова – заместник областен управител, Денка Михайлова
– заместник кмет на община
Силистра, Любен Сивев – кмет
на община Кайнарджа, както и
ръководители на регионални
служби.
Какво попитаха хората и какви отговориха получиха? Въпросите дойдоха предимно от
представители на сдружения на
собствениците: „Черно море“
1, „Светлина“ 2, „Македония“
86, кв. „Изток“ – „Одеса“ 1-3,
„Серес“ 11, Тутракан и др.
Най-общо засегнатите проблеми са свързани със стъпките
за създаване на Сдруженията на
собствениците и евентуалните
последващи „капани“. Отговорът: Сдруженията имат роля
само по изпълнение на програмата – предметът им на дейност
е да участват в ползването на
безвъзмездната помощ. Те ще
имат самостоятелни сметки за
запазване на парите, за да бъдат
превеждани пряко на изпълнителите на проектите. По тях
не вървят лихви и не се начисляват такси. Кандидатстването
може да става със заявления и
от името на едно или с общо
на повече от едно сдружения.
Неучастващите в сдруженията
собственици трябва да подават
съгласие по образец при констатация за промяна на дограма,
щрангове и др.
По принцип е възможно на
„един етап“ определено сдружение да се оттегли от проекта,
но, както каза зам.-министър

В "Нирвана"
(За мама и Лили)
Простете ми, простете мили мои,
че мислите си аз не овладях,
разсеях ги из дебри непознати,
да ви отпратя „помен” не успях…
Изпращам го в далечната „Нирвана”,
по Странстващия ангел Пилигрим.
Ще ви открие той в „Райската градина”,
във вашия прекрасен „кът”- любим…
Задушница е, ден на покаяние,
ден за размисли, за липсващ „идеал”,
Ден за „жалене”, по тез коит` ги няма,
за изоставения „накърнен” „морал”…
Посетих аз „нашата” могила,
също тъй – „Стената на плача”,
Запалих свещи две, в дома - в хола
и във вазата букетче със цветя…
Болки мой, рани незарасли,
дълго ще ме гложди тоз кошмар,
нямам вече светли идеали,
да присветлява моя дрезгав взор…
Ний бяхме тримата, в годините, когато
се „раждаха” страха и любовта.
Всичко излиня, остана сал тъгата,
вградена в мен и с нея ще заспа…

XW

Задушница, 14.02.2015 г. (Татко)

от редакционната поща

Интересен живот кипи в
Пенсионерския клуб в Старо село
тароселският Пенсионерски клуб с председател
Иванка Йорданова Ангелова събира много желаещи за различни развлечения. Мъжете всеки
понеделник, сряда и петък играят шах, карти, четат
вестници и списания.
Работните пенсионерки пък във вторник и четвъртък
се събират на сладки приказки и плетки.
Но не е само това... За Коледа всички подеха инициативата "Кошница на добротата", а всичко, което се
събра в кошницата бе раздадено на най-нуждаещите
се. Същото ще се повтори и за Великден.
Членовете на Пенсионерския клуб не пропуснаха
да отбележат Деня на лозаря - 14 февруари, а за 19
февруари ще изпеят любими революционни песни, ще
си поговорят както за националните герои, така и за
местния революционер Алекси Кюранов.
Няма да пропуснат да изпеят и любимата песен на
Апостола.
Отскоро се сформира и Група за народни песни, която
ще зарадва посетителите на Пенсионерския клуб. Първата им изява ще бъде на предстоящия осмомартенски
празник. Амбицирани са да вземат участие и в много
пенсионерски фестивали през лятото.
На добър час!
Гинка ДИМИТРОВА
с. Старо село

С

Нанков: „това не може да се нарече полезен ход“. Обследването
на жилищата и блоковете ще
става след обществена поръчка,
обявена от общината, и ще се
реализира по т.нар. ненарушим
метод със съвременни технологии (скенери, визьори и др.).
При констатирани проблеми с
комините ще е възможно ремонтирането или профилактирането
им. Достъпът до имотите ще
става по график, съобразен със
собствениците.
И още стана ясно, че сутерените са част от сградите,
следователно евентуално в тях
може да се извършат допустими
дейности. Относно остъклени
и частично зазидани тераси –
въпрос е на проектно решение,
подчинено на естетизацията на
средата. Същото се отнася и до
вече подменените дограми. Сред
приоритетите на обследването е
установяването на устойчивостта
на сградите спрямо съвременни-

те предписания за сеизмичност
и друга снигурност.
При обявяването в общините на обществените поръчки
ще има заложени определени
изисквания за качеството на
материалите и съответни технически характеристики. Проблеми, свързани с несъответствия в
документацията на собствениците, вкл. по отношение на идеални
части, мази и др. ще става заедно
с общините и след вътрешно
разпределение в сдруженията,
със стремеж преизчислението
да бъде близо до реалните стойности. По-специален е случаят с
имоти в самостоятелни обекти
в сградата, предназначени за
стопанска дейност, но за тях има
по-специален начин за включване в програмата.
Няколко са нивата на контрол,
вкл. строителен и инвеститорски. Сдруженията също могат
да участват в контролния процес
чрез свои представители.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Спорт

ФК "Белица" се готви за пролетния полусезон
онтрола преди началото
на пролетния футболен
сезон в Североизточна
В група проведе на 15 февруари
ФК "Белица". В домакински мач
те срещнаха отбора на ФК "Левски-96" (Главиница) и го победиха
с интригуващия резултат 6:0.
В редиците на "Белица" вече
има нови попълнения - Николай
Желязков, който е играл дълги
години в отбори от А и Б професионална група, както и в чужбина, и
Станимир Недков-Джани.
Голмайсторите в контролата за
"Белица" са: 1:0 Гюрсес Петров 12 мин., 2:0 Алев Караосман - 16
мин., 3:0 Джани - 41 мин., 4:0 Алев
Караосман - 60 мин., 5:0 Илиян
Емилов - 72 мин., 6:0 Траян Бебров
- 80 мин.
Главен съдия на двубоя бе успешно представящия се професионален
рефер в родното футболно първенство Димитър Желязков.
“ТГ”

К

„Да потъне в дън земя злото, да царува доброто”
бичаят "Кукери" и кукерските игри, които
са част от обичаите запазени, съхранени и
изпълнявани и до сега в
село Малък Преславец. По
стара традиция кукери
ходят от из селото от
Местни заговезни до Сирни
заговезни и тази седмица в
Малък Преславец я наричаме Кукувска неделя - така
представи малките кукери,
които гостуваха на местните парламентаристи от
Общински съвет-Главиница
преди началото на тяхното
заседание проведено на 17
февруари, кметският наместник на селото Галина
Ангелова. Кукерите, Куковете се обличат със смесица
от мъжки и женски дрехи и
страшни маски, окачат по
себе си звънци и хлопки, носят мечове, тояги, камшик
или по нашенски казано бич
със завързан в края цървул,

О

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

за да изплашат и прогонят
безплодната зима, злите
духове и орисници, та да
дойде пролетта и да е
плодородна настъпващата
стопанска година.
Кукувете със своите
звънци пробуждат земята
за нов живот - дойде ли
Кукувден стопаните започват да се готвят за
новата стопанска пролет
с надежда за богат плод
от ниви и градини с вярата: „Да потъне в дън земя
злото, да царува доброто”.
Маските, с които се явиха малките кукери са изработени от Кръжока по
краезнание към НЧ "Йордан
Йовков" в с. Малък Преславец.
Кметът на община Главиница Хюсеин Хамди благодари на младите изпълнители
и им връчи подаръци. “ТГ”

тел.: 0894 204 486

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2015
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

20 февруари - Венета КИРИЛОВА, АС ФАО, Кметство
с. Цар Самуил, община Тутракан
20 февруари - Веска КИРИЛОВА, Спец. АФО, Кметство
с. Богданци, община Главиница
21 февруари - Драгомир МАНОЛОВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 февруари - Валентин НАКОВ, Горски стражар,

ДГС-Тутракан
25 февруари - Тодорка ВЛАДИМИРОВА, Председател
на ЧН на НЧ "Васил Йорданов", с. Нова Черна, община
Тутракан
25 февруари - Виждан ЮМЕР, Техн. сътрудник, Община
Тутракан

22 февруари - Сирни Заговезни

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

