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Академически десант
предстои в Тутракан
Акад. Георги
Марков и Иван
Гранитски от
издателство
"Захарий Стоянов" договориха внушително
присъствие на
популярни историци и писатели
в крайдунавския
град
на стр. 3

Започват работа първите два автомобила
на „Пътна полиция” с вградена система
за видеоблюдение

Спомени за
многострадална Украйна...

на стр. 2

на стр. 3

Тютюн и пари или референтни плащания
за "алтернативно" земеделие
Калина ГРЪНЧАРОВА
азследването "Кой и как
източва пари с тютюн?"
на журналиста Марин Николов от Нова телевизия показа
как измамници влизат в квотите,
с които се подпомагат производителите и от държавата се точат
милиони левове, под формата на
т.нар референтни плащания. Това
означава, че парите се дават на
килограм предаден тютюн, но не
година за година, а според това
колко тютюн си предал през 2007,
2008 и 2009 година. Наричат ги
референтни години. Първоначално
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Ʉɦɟɬɴɬɧɚɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɇɟɯɚɬȿȻȺɁȿɊ

Честит 3 март,
скъпи съграждани!
Нека на този паметен ден сведем глави в знак на
признателност към всички онези, избрали
саможертвата в името на Майка България!
Нека никога не забравяме, че винаги, когато сме били
задружни и единни сме печелили предизвикателствата
на времето и историята!
Поклон пред величието на
всички страдалци, загинали
за свободата на България!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

За Бранникъ Български,
патриотизма и
родолюбието

целта на тази помощ е била производителите постепенно да бъдат
пренасочвани към друг вид бизнес
или алтернативно земеделие.
Оказва, че това няма как толкова
лесно да стане и субсидиите се
удължават до 2020 г.
В началото на седмица, пак от
телевизионния екран, бившият
земеделски министър Мехмед
Дикме допълни шокиращата информация, с твърденията, че
мафията е на най-високо ниво – в
министерството на земеделието,
защото от 2007- 2008 г. действа
на стр. 3

на стр. 7

Уважаеми съграждани,

Уважаеми съграждани,

Трети март за нас винаги ще бъде ден на
признателност, който ще ни напомня високата
цена на нашата свобода!
Поздравявам ви с националния празник на
Република България!
Да го посрещнем достойно и да предадем на
потомците си свещения
завет – да пазят като
висша ценност
Свободата!

На 3-ти март, преди 137 години, започва историята на нова свободна България!
Това е празникът, който ни зарежда с порива за
дълг и патриотизъм!
Славното минало на нашия народ ни задължава да
бъдем упорити в отстояване на националния идеал
днес и в бъдеще, както и в общата ни воля за свобода
и единение, въпреки
предизвикателствата
на съвремието!

Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Хюсеин ХАМДИ,
Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ,
Председател на ОбС-Главиница

2

РЕГИОН

26.02.- 4.03.2015 г.

В Общински съвет-Тутракан днес:

НОВИНИ
КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ ЩЕ ЗАСЕДАВА
ȾɟɣɧɨɫɬɬɚɩɪɟɡɝɜɆɄȻɉɉɆɇɤɴɦɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɳɟɛɴɞɟɨɬɱɟɬɟɧɚɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɤɨɟɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɟɝɨɜɢɹɬɫɟɤɪɟɬɚɪɌɨɞɨɪɤɚȺɧɝɟɥɨɜɚɉɪɟɞɫɬɨɢɞɚɛɴɞɟɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢɩɪɢɟɬɧɨɜɢɹɬɉɥɚɧ
ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɚɄɨɦɢɫɢɹɬɚɩɪɟɡɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɝ
БАБА МАРТА ЩЕ ПРИСТИГНЕ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɟɩɨɞɝɨɬɜɢɥɚɩɪɚɡɧɢɱɧɚɢɡɧɟɧɚɞɚɡɚ
ɞɟɰɚɬɚɨɬɜɫɢɱɤɢɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɧɚɱɚɥɟɧ
ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɱɟɬɢɪɢɬɟ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɭɱɢɥɢɳɚ Ɍɟ ɳɟ
ɩɨɥɭɱɚɬɦɚɪɬɟɧɢɰɚɨɳɟɜɩɟɬɴɤɮɟɜɪɭɚɪɢ
ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО В НОВА ЧЕРНА

Второ заседание през м.февруари
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание на
Общински съвет Тутракан ще се проведе
на 26 февруари 2015 г.
от 14:00 часа, след като на
13-ти този месец бе проведена извънредна сесия за
приемане на Бюджет`2015.
(Б.р.:Решенията четете на
6-та стр.)
Най-напред ще бъдат избрани членове на Общинската експертна комисия
по спорта от състава на
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съветниците, след което
ще се разгледа предложението за участие на Община
Тутракан във Фонд „Общинска солидарност”, който е
целева дейност към Национално сдружение на общините в Република България и
отпускането на безлихвени
заеми от общинския бюджет
на читалищата в селата
Нова Черна и Цар Самуил за
реализацията на проекти
финансирани от оперативни
програми.

На заседанието кметът
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов ще докладва за
изпълнение решенията на
Общинския съвет за изминалата 2014 г. и ще предложи
одобряване на бюджетната
прогноза за периода 20162018 г.
Предстои също да бъде
допълнена Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г.
В края на сесията, освен

че ще бъде разгледан отчетът за дейността на местния парламент и неговите
комисии за второто полугодие на миналата година, ще
бъде приет и План за работата за I-то шестмесечие
на 2015 г.
Подготвителната работа
по заседанието на Общински
съвет-Тутракан бе извършена по време на заседанията
на трите постоянни комисии, които се проведоха в
следобедните часове вчера.

Започват работа първите два автомобила на
„Пътна полиция” с вградена система за видеоблюдение
ɟɡɢɞɧɢɡɚɩɨɱɜɚɬɪɚɛɨɬɚ
ɩɴɪɜɢɬɟɞɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚ
ɧɚ ɫɟɤɬɨɪ Äɉɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ´ ɩɪɢ ɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɢɫɴɫɫɢɫɬɟɦɢɡɚɜɢɞɟɨɧɚɛɸɞɟɧɢɟ ɢ ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫ
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ɇɚɮɟɜɪɭɚɪɢɫɟɩɪɨɜɟɞɟɝɨɞɢɲɧɨɬɨɨɬɱɟɬɧɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɇɑȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚȼɧɟɝɨɜɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɱɥɟɧɨɜɟ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢ ɢ ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ ɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɉɪɢɹɬɧɚɬɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɢɨɬɱɟɬɢɬɟɩɪɟɞɪɚɡɩɨɥɨɠɢɯɚ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɡɚ ɦɧɟɧɢɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬ
ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
КАЧЕСТВЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ ɢ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɩɨɥɢɧɢɹɧɚɞɢɪɟɤɬɧɢɬɟɩɥɚɳɚɧɢɹɩɨɫɩɟɰɢɚɥɧɨɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɚɋɯɟɦɚɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚ
ɩɥɨɞɨɜɟɢɡɟɥɟɧɱɭɰɢɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹɋɯɟɦɚɬɚ
ɫɟɩɪɢɥɚɝɚɨɬɤɚɦɩɚɧɢɹɢɢɡɰɹɥɨɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɫɴɫ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɮɨɧɞ ɡɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ɨɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ȿɋ ɉɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɬɨ ɩɨ ɫɯɟɦɚɬɚ
ɢɦɚɡɚɰɟɥɞɚɧɚɫɴɪɱɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɞɚɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɁɚɤɚɦɩɚɧɢɹCɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɡɚ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɩɨ ɫɯɟɦɚɬɚ ɤɚɬɨ ɩɨ ɞɚɧɧɢ ɧɚ ȾɎ ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³±Ɋɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹɡɚɹɜɤɚɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɫɚ
ɩɨɞɚɥɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɈɬɬɹɯɧɚɣɝɨɥɹɦɟɛɪɨɹɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɧɚɱɟɪɟɲɢ±ɫɥɟɞɜɚɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɧɚɩɪɚɫɤɨɜɢ±ɢɧɚɩɨɥɫɤɢɩɢɩɟɪ±
Ɉɛɳɢɹɬɪɚɡɦɟɪɧɚɫɭɦɚɬɚɡɚɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɩɥɨɞɨɜɟɢɡɟɥɟɧɱɭɰɢɟɥɜɎɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɳɟɩɨɥɭɱɚɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɹɛɴɥɤɢɤɚɣɫɢɢɱɟɪɟɲɢ
ɩɪɚɫɤɨɜɢɞɨɦɚɬɢɤɪɚɫɬɚɜɢɰɢɢɩɢɩɟɪɤɚɬɨɩɨɞɩɨɦɨɝɧɚɬɚɬɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹɟɨɛɳɨɬɨɧɚ
КРИМИНАЛЕ
ȼɨɞɚɱɛɟɡɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɨɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɆɉɋɟɡɚɫɟɱɟɧ
ɞɚɲɨɮɢɪɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧ´ɜɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɩɪɨɜɟɪɤɚɢɡɹɫɧɢɥɚɱɟɦɴɠɴɬɁɇ ɝ ɫɟɧɚɦɢɪɚɜɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹ
ɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨɦɭɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɪɟɞɡɚɫɴɳɨɬɨ
ɞɟɹɧɢɟɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɧɟɡɚɛɚɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪɧɢɤɚɪɢɨɬɭɱɚɫɬɴɤɚɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɚɪɟɚɝɢɪɚɥɢɧɚ
ɫɢɝɧɚɥɡɚɡɚɤɴɫɚɥɚɤɨɥɚɩɨɱɟɪɟɧɩɴɬɜɨɤɨɥɧɨɫɬɬɚ

ɇɨɜɚɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɬ 
ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɢɢɞɜɚɛɟɡɠɢɱɧɢ
ɦɢɤɪɨɮɨɧɚɡɚɡɚɩɢɫɧɚɰɟɥɢɹ
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɬɚ ɧɚ ɩɴɬɹ Ɍɚɤɚ ɧɚ

ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɫɢɱɤɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɳɟ ɫɟ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɬɩɨɞɩɨɫɬɨɹɧɧɨɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɇɚɪɟɞɫɬɨɜɚ
ɩɚɬɪɭɥɧɢɬɟɤɨɥɢɫɚɫɧɚɛɞɟɧɢ
ɫɞɠɢɩɢɟɫɫɢɫɬɟɦɢɤɨɢɬɨɩɨ-

ɤɚɡɜɚɬɬɨɱɧɢɬɟɢɦɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚɪɚɛɨɬɚ
Ⱦɜɚɬɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚɳɟɦɨɝɚɬ
ɞɚɪɚɛɨɬɹɬɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɛɟɡ
ɞɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɨɩɨɜɟɫɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɹɫɬɨɬɨ

от стр. 1 ЕБАЗЕР, управлява вече трети мандат. Той е земеделски производител
и макар сега да не се занимава точно с тютюн, темата за броженията
в бранша стоят на вниманието му.
Още повече, че точно в Нова Черна
неведнъж са домакинствали национални срещи на тютюнопроизводителите, организирани от НАТ-2010.
Запитан какво е мнението му
след като е гледал разследването
по Нова и интервюто с Мехмед
Дикме, той сподели:
- Има злоупотреби, както показаха, в Южна България, за наказание
си е случаят. Но както каза и бившият земеделски мистър Мехмед
Дикме - има "куха квота" - разлика
от 17-18 тона, средствата от тях
трябва да се дават на реалните производители. Ако се намери форма и
се разпределят тези пари, сигурно
ще дойдат до размера на старите
премии, които се даваха на времето. И още нещо - тези референтни
доплащания са за преминаване към
алтернативно земеделие.
- Алтернативно земеделие няма,
г-н Ебазер. А, ако държава про-

ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɤɨɪɭɩɰɢɨɧɧɢɬɟɩɪɨɹɜɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚɩɴɬɧɚɬɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɋɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɫɬɚɜɚɬ ɜ
ɫɢɥɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟ ɩɨ ɲɢɪɨɤɨɨɛɯɜɚɬɧɢɹɦɟɬɨɞɢɡɚɤɨɧɬɪɨɥ
ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɬɚ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɩɨɜɟɫɬɹɜɚɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɚ
ɧɚ ɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɟɤɰɢɹ
“ТГ”
Äɉɴɬɟɧɤɨɧɬɪɨɥ´

Бъдещите първокласници - тема №1 на работна среща
бщинският екип по приема за следващата учебна
година проведе на 24 февруари работна среща с
родители на бъдещи първокласници. В нея взеха
участие и родители от с. Търновци, чиито деца посещават филиала на ЦДГ "Патиланчо" в селото.
Целта на срещата е привличане на първокласници в
общинските училища.
Детските градини са представили презентация
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Тютюн и пари или референтни плащания...
мафиотска схема за източване
на държавния бюджет чрез кухи
фирми отглеждащи и предаващи
фиктивни количества тютюн. Този
грабеж се извършва от 5 години и
така са източени над 200 млн. лв.
или над 40 милиона лева годишно
от хора, които не гледат тютюн,
обясни Дикме.
На 24 февруари тютюнопроизводители, включително председателят
на НАТ-2010 Цветан Филев, се
срещнаха с министъра на земеделието и храните Десислава Танева.
Цветан Филев е родом от с.
Нова Черна. Голям е приносът
на тютюневия отрасъл във възможността хората да си изкарват
хляба с труд в селото. Поне трима
са и големите производители на
тютюн - Димитър Филев, Цветан
Филев и Радослав Борисов.
Всъщност, всеки, който си изкарва прехраната с тютюнопроизводство се вълнува от новините
свързани с него.
Кметът на Нова Черна - Нехат

ɢ ɱɚɫɚ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɢɦ Ɍɟ
ɳɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɰɹɥɚɬɚɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢ
ɫɚɫɴɫɫɬɢɤɟɪɢɤɨɢɬɨɭɤɚɡɜɚɬ
ɱɟɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɇɨɜɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɜɢɞɟɨɡɚɫɧɟɦɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɧɚ
ɩɴɬɧɢɬɟ ɩɨɥɢɰɚɢ ɟ ɱɚɫɬ  ɨɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɬɢɬɟɨɬɆȼɊɦɟɪɤɢɡɚ

вери дали "референтните" пари
са отишли за "алтернативно"
производство?
- Нормално е да се види, да се
направи проверка. Каква алтернатива развиват в Родопите? Докато
при нас, ако се намери пазар за
алтернативни култури, може да
се премине към отглеждане на зеленчуци, животни и т.н. Но в Южна
България не виждам алтернатива
за тютюнопроизводителите.
Може би, трябва по друг начин
да се нарекат тези доплащания
- "помощ за производители на тютюн", например, защото парите са
дадени и би трябвало да се търси
отговорност от получателите им,
ама алтернатива няма.
Освен това, нормално е да се
дадат на реално произвеждащите
тютюн, а не на тези, които са излъгали с договори хората.
Аз мисля, че някои предварително са знаели и са си писали доста
тютюн - така се формира тази голяма разлика между реално произвеждащите тютюн и получаващите
референтни пари от държавата.

за значението и ролята на детските заведения при
подготовка на подрастващите, а двете средищни
училища в града - условията за обучение и качествено
образование.
92 са децата, които през следващата учебна година
трябва да започнат 1-ви клас в Тутракан, което означава, че в двете градски училища могат да се сформират
по две паралелки първокласници.
“ТГ”

г., до влизането ни в Европейския
съюз, ние, кметовете - по искане
на Общината, правехме списъци на
отглеждащите тютюн, а държавата
- Едно е да произвеждаш 23-24 даваше безплатни семена. След
хил.тона тютюн, а съвсем друго са 2007-ма това вече не се прави от
измислените 40 хил.тона, за които нас, не ни влиза в задълженията.
държавата прави референтните
плащания.
След срещата със земе- По този начин се ощетява
делския министър
държавата от непроизвеждащите
Няма да има разделение на
тютюн. Тук има схема, по която се
точат пари от държавата. Правдата дребни и едри производители при
трябва да възтържествува при зе- разпределението на средствата по
меделците. Следствените органи, схемата за национални доплащания
ДАНС трябва да разкрият тези с за тютюн, стана ясно след срещата
кухите квоти, така ще се разреши на тютюнопроизводители с министъра на земеделието и храните Деситуацията.
- От разследването стана ясно, сислава Танева. „Производителите
че дори през тези три референтни ще получат приблизително същите
години не всеки производител е средства като миналата година”,
успял да се добере до договор. каза председателят на НационалнаСпоред засегнати, квотите за до- та асоциация на тютюнопроизводиговори са били орязани, а всичко телите Цветан Филев. 80 млн. лв. от
общата сума ще бъдат за произвоминавало през кметовете...
- Може да има и кметове, аз дители на тютюн от сортовата група
допускам, че такова нещо може да „Басми”, а останалите 27 млн. лв.
се случи. Там, където има замесени ще бъдат разпределени между сори кметове - наказанието да бъде товите групи „Кабакулак”, „Бърлей”
и „Виржиния”. Запазват се миналодвойно!
Вижте, ние като държавни служи- годишните ставки – за „Кабакулак”
тели, нямаме право да очертаваме, по 1.60 лв. за кг, за „Бърлей” по
самият закон го забранява. До 2007 1.17 лв. и за „Виржиния - 0.93 лв/кг.

Филев, изтъкна, че съгласието от
страна на министерството за промяна на начина за разпределянето на
средства прави добро впечатление
на произвеждащите тютюн. Освен
това той направи и сравнение на
произведеното количество тютюн в
рамките на референтния период. По
думите му, през 2007 г. производството на тютюн в България е 30 000
тона, през 2008 г. то е - около 38 000
тона, а през 2009 г. - 54 000 тона.
По време на срещата с браншовите организации, Десислава
Танева припомни, че до 2020 г.
националните доплащания за
тютюн ще бъдат намаляващи, а от
2021 г. това производство няма
повече да бъде субсидирано. Помощта, която се предоставя към
момента има за цел да подкрепи
стопаните да се насочат към друг
вид производство.
Разговорите с представители от
бранша ще продължат на 5 март
в сградата на Министерството на
земеделието и храните, като тогава
ще се обсъждат предложенията
за разпределение на средствата
в бъдеще.
Протестите на тютюнопроизводителите се отменят.

Академически десант
предстои в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
вама приятели на
Тутракан - почетният гражданин акад.
Георги Марков и директорът
на издателство "Захарий
Стоянов" Иван Гранитски,
се срещнаха с кмета д-р
Димитър Стефанов точно
на 19 февруари, денят, в
който тачим паметта на
Апостола на свободата.
Ден преди това - в Русе,
те представиха книгата
"Светът в пламъци", която
е част от двутомния труд
„Другата история на найголямата война“ на акад.
Георги Марков. Втората
част – „Разгарянето на пожара“, се очаква да излезе в
началото на лятото.
Според Иван Гранитски,
този труд на акад. Марков
ще промени представите
към „голямата война” не
само на българските историци, но и на техните
колеги по света. Творбата
на историка представя една
различна гледна точка към
Втората световна война,
тази на победените, която
за първи път е артикулирана не исторически, а художествено от Кърт Вонегът
още през 1969-та година в
книгата „Кланица номер 5”,
която описва бомбардиров-
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ката над Дрезден и поставя
под въпрос моралния ореол
на победителите във Втората световна война.
"Бяхме в Русе, където
представихме моята нова
книга, каза за читателите
на "ТГ" акад. Георги МАРКОВ. А щом сме в Русе
веднага прескочихме и в
Тутракан, нали съм почетен
гражданин на града. За мен
винаги е било удоволствие да се срещам с кмета
Димитър Стефанов - ето
първото място в "Чудесата
на България" заедно успяхме
да защитим.
Освен това, от тук започва походът "По стъпките
на Таньо войвода". Живот
и здраве, 100 години от
Тутраканската епопея ще
отбележим - тук ще бъде
центърът на събитията, в
началото на м. септември
следващата година. Имаме
спомени, но имаме и планове
за бъдещето".
Акад. Георги Марков е
председател на Инициативния комитет за честванията стогодишния юбилей от
битката край Тутракан.
Иван ГРАНИТСКИ бе категоричен, че издателство "Захарий Стоянов" има
отдавна трайни връзки с
Община Тутракан. "В продължение на повече от 10

години, в края на м. септември се провеждат културни
тържества с участието на
големи български творци
- академици, учени, професори, писатели, музиканти,
художници, актьори, които
станаха истински приятели на Тутракан, каза той.
Откакто кмет е Димитър
Стефанов имаме едно истинско съпричастие, едно
приятелство и творческо
съдружие. Ние смятаме, че
ако повече български общини имат такива достойни
градоначалници, които са
истински държавници, строители, стопани, загрижени
за развитието на своята
община, България щеше да
има много по-добра съдба.
Опитваме се, доколкото
зависи от нас, да помагаме
в сферата на културата
и образованието. А конкретното ни посещение е
да договорим с кмета едно
внушително академическо
присъствие в началото на
м.май. Акад. Стефан Воденичаров - председателят на
БАН, ще гостува тук, академиците-историци Георги
Марков, Константин Косев
и Васил Гюзелев и големият
наш писател Антон Дончев
също.
Ще има една голяма творческа вечер, част от стра-

тегическата наша програма, която ще е в подкрепа
и на местните таланти. В
сп. "Везни" ще се публикуват
творби на ваши талантливи
деца, тази изложба, която е
във фоайетата на Общината също, и разбира се, едно
интервю с кмета г-н Стефанов - за културния живот
на общината, за перспективите, за връзките с близки
общини. Защото имаме идея
да развием тези културни
взаимоотношения с нашите
общности в Букурещ или
близки общини до Тутракан.
В септемврийската среща ще участват нови творци, които досега не са гостували тук - с нови творби.
Ще излязат от печат
втората книга на акад.
Георги Марков за най-голямата световна война със
заглавие "Разгарянето на
пожара", една нова книга на
акад. Константин Косев "Българският възрожденски
дух", няколко книги на акад.
Гюзелев за княз Борис I, "Апология на Средновековието".
Тоест, ние ще гостуваме
на Тутракан с нови творби
и книги, и разбира се, музикални изпълнения на другия
приятел на града - големият
наш композитор Хайгашод
Агасян".

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-172/09.02.2015 г., гр. Тутракан
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за
горите, предвид постъпили в Община Тутракан предложения от директора на ТПДГС „Тутракан” с рег. индекси № ОС–01-607/27.01.2015
г. и № ОС–01–752/02.02.2015 г.,

ЗАБРАНЯВАМ:
1. Пашата без предварително издадено позволително за паша,
издадено от ТПДГС „Тутракан”, след заплащане на целогодишна
такса за това.
2. Пашата на селскостопански животни в горските територии без
пастир.
3. Нощната паша на селскостопански животни в горските територии.
4. Пашата в Държавния горски разсадник - с. Търновци.
5. Пашата в Полезащитните горски пояси и Държавния горски пояс
“Демир баба” – започващ от землището на с. Старо село и продължаващ до землището на с. Стефан Караджа.
6. Пашата на селскостопански животни в защитена местност “Калимок-Бръшлен”, започваща от гр. Тутракан /фабрика "Славянка"/ до
с. Д. Ряхово, община Сливо поле, област Русе.
7. Пашата на селскостопански животни в ивица “Дига - Бряг” по
поречието на р. Дунав и островите по нея.
8. Пашата в ДГ “Бобла” /Заповед № 20 от 02.04.2004 г. на Директора на РДГ – Русе/, която е обособена като дивечовъден участък,
стопанисван от ТПДЛС “Каракуз” – гр. Дулово.
9. Пашата в горски култури и насаждения, които не са склопени и
са с височина по–малка от 3 м.
10. Пашата в подотделите в землищата на с. Цар Самуил, с. Нова
Черна, с. Сяново, с. Старо село, с. Шуменци, с. Варненци, с. Бреница,
с. Белица и гр. Тутракан съгласно приложения списък.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на
Милен Маринов – Зам.-кмет по инфраструктура, опазване на околната среда, общинска собственост и финанси на Община Тутракан.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.
Приложение към настоящата заповед: списък по точка 10.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Спомени за многострадална Украйна
Анастасия ЯКОВА
секи ден с безпокойство
следя събитията в Украйна.
Колко революции и войни е
преживяла, колко невинни жертви
е дала намъчената земя!
Житейският път на майка ми
е свързан с всички събития на
многострадалната държава. Искам
да извикам, да изкрещя: ”Спрете
войната, кому са нужни толкова
жертви! Деца, жени, майки и млади
хора загиват, а мъката и разрухата не може да се надживее от
поколения напред! Дали са живи
нашите роднини, как изживяват
всичко това?”
Споменът за срещата ни с тях
живее още у мен! Той е от далечната 1967 година. С майка ми
отпътувахме с влак, за да се видим
с роднините там. Войната разпиля
семейството в различни краища –
Запороже, Донецк, Таджикистан,
Полша и България.
След дългото пътуване пристигнахме в Запороже. Там се видяхме
със сестрата на майка ми леля
Маруся и нейните пораснали деца
– Кирюша, Валя и Миша.
След две седмици отпътувахме
за Донецк. С вълнение очаквахме
срещата, майка ми с брат си Гриша,
а аз с вуйчо си и братовчедите. Те
живееха в един от градовете на
Донецка област – Красногоровка.
От Таджикистан пристигнаха и
вуйчо ми Леонид – Льоня и жена
му Нюра. Колко радост имаше на
тази среща!
За пръв път видях вуйчовците си
Льоня и от Красногоровка - вуйчо
Гриша, жена му Галя и братовчедите – Вова, Надя и Тамара. Те
ни гледаха като на извънземни
- дошли от други земи и държава.
Вуйчо Гриша, ни разказа за Втората
световна война, в която е участвал.
В злочестата 1940 година е служил

В

редовната си служба и от там го
изпращат на фронта. Краят на
войната го застига в Унгария през
1945 година. При връщането в
Украйна баща му и семейството е
изгубено.Той се заселва в Донецк и
там създава свое семейство.
Хубави срещи и преживявания
имахме в Красногоровка. Съседите,
съпричастни в радостта, идваха и
започваха да се веселят. Масите се
пълнеха с типичните руски тестени
ястия. Не липсваха хармониките,
казачоците и руските частушки.
И тук ни чакаше изненада! Един
от братята на майка ми – Стьопа
беше задомен от преди войната,
имаше и син – Витя. Но жена му
Маруся не пожелала да тръгне със
семейството, принудено да замине

за България, и остава в Донецка
област.
След войната семейството, без
майка ми, която остава в България
се завръща в СССР. Тъй като не са
имали дом ги изпращат в Душанбе
– столицата на Таджикистан. Така
вуйчо Стьопа не се среща с жена си
и синът им. Там си създава друго
семейство и деца. Но Маруся го
очаквала с любов и не се задомила
цял живот. Гостувахме и у тях - в
самия Донецк, където те се установили. Това бе изненадваща среща
на радост и мъка. Запознах се с още
един братовчед. Мигом се събраха
роднини и съседи, хармониката
засвири, започна непринудена
веселба. Гледах хората и си мислех: "Колко мъка изживяха тези

хора, всеки има пресни спомени
за злините на войната, но това не
им пречи искрено да се веселят”.
Витя поръча такси и ме разходи
из прочутия минен басейн. Виждаха
се куполите на мините и забоите.
В спомените си виждам чист град,
красива река и мостове над нея,
големи сгради и площади. Хора и
весели деца изпълваха зелените
площи.
А сега какво ли е на тези площади и улици? Навярно разрушения,
кръв и трупове на невинни хора,
които искат само да живеят в мир!
Нямаме контакти, нямаме писма!
Дали са живи роднините, как преживяват? Дано разумът надделее
над интересите на войнолюбците!
Дано да има мир!

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи
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Поклон пред великия син Памет за Апостола на свободата
на България!
В СОУ "Христо Ботев" - Тутракан:

а 19 февруари пред с националния трибагреник училище в общината.
паметника на Васил в ръце пристигнаха учеВенци на признателност
Левски срещу сграда- ниците от най-голямото пред подвига и саможертвата на героя бяха поднесени от името на Община
Тутракан, областната управа на Област Силистра,
Общински съвет, Исторически музей, СОУ „Йордан Йовков”, ОНЧ „Н. Й.
Вапцаров-1873”, ПП ГЕРБ,
Общинска организация на
БСП и гражданите.

Н
„Ден като другите. Но не съвсем.
България скърби за тебе, Дяконе...
Минута за поклон. Да помълчим…“
На 19 февруари тази година, в
училищната библиотека, съвместно с Деана Маринова и нейните
ученици от I б клас, почетохме
паметта на Апостола на свободата
– Васил Левски.
Малките първокласници гледаха с интерес видео клипове за
живота и делото на неповторимия
български герой. Слушаха стихове
и песни, посветени на Дякона.
Запознаха се със съхранените в
Националния военноисторически

музей лични вещи на Левски.
Разгледаха оформения кът с книги
– документални и художествени,
посветени на славния му житейски
път и революционно дело. Рецитираха наизуст, с патос, възторжено,
стихове на български поети за
БЕЗСМЪРТНИЯ син на нашия народ и Родина. Четоха с ентусиазъм
неговите завети от презентацията
„Най-великият българин – Васил
Левски“. Задаваха и отговаряха на
исторически въпроси. Справиха се
бързо и точно с поставените задачи
за Апостола в работните листи,
специално подбрани за този ден.
Решиха да разучат колективно
песента за Левски, която слушаха

„За Отечеството работя,
байо! Кажи ти моите и аз
твоите кривини, па да се
поправим и всички да вървим
заедно.“
Васил Левски е български
национален герой. Той е
идеолог и организатор на
българската национална
революция, основател на
Вътрешната революционна
организация. Известен е
като Апостола на свободата, заради организирането и разработването
на революционна мрежа за
освобождаване на България
от османско иго. Пътува по
страната и създава частни
революционни комитети,
които да подготвят обща
революция.
На 19 февруари т.г пред
паметника на Васил Левски
в едноименния парк, ученици,
учители и родители от СОУ
„Христо Ботев“ сведоха
глави пред светлата му
памет.
„Васил Левски! Име - знаме, име - титла! Апостолът
на свободата!“ – Даниел Те-

рещенков и Милен Василев припомниха ключови
стихове, свързани с живота на Васил Иванов
Кунчев.
Ученици от V клас, с
ръководител господин
Володя Иванов, изпълниха възрожденската
песен на Добри Чинтулов - „Къде си, вярна ти
любов народна".
Слово в памет на героя произнесе преподавателката по История
и цивилизация - Маргарита Димитрова.
Едноминутно мълчание.
Илиян Неделчев и Теодора Филипова поднесоха венец в знак
на почит от името на
училището.
Поклонението бе организирано от клуб „Краезнание“ при СОУ „Христо
Ботев“ – Тутракан.
Даниел ТЕРЕЩЕНКОВ,
PR на клуб „Краезнание“
СОУ „Христо Ботев“

в изпълнение на дечица от град
Провадия.
Момичетата и момчетата от I б
клас показаха, че вече могат да
четат непознат текст гладко, изразително, с разбиране. Интересуват
се от историята на България и
нашите славни герои – знаят кои
са Левски, Ботев, Вазов. Гордеят
се, че са патриоти. Обичат своята
родина.
Вярвам, че ще станат достойни
наследници на Васил Левски
и ще продължат делото му за
обединение на българския народ
и изграждане на „чиста и свята та на Общината бе почерепублика“…
тена паметта на Апостола
Анка КОЗАРЕВА на българската свобода,
информират от общинската преслужба. В събитието участваха областният
управител Стоян Бонев
и неговите заместници
Янка Господинова и Младен
Минчев.
С шествие от СОУ Йордан Йовков" до паметника

Награди от конкурса "По пътя на
Бедреддин"

КПД "Родно Лудогорие" в
Тутракан организира церемония за награждаване на
отличените ученици в Националния конкурс-викторина посветен на 18-ия поход
"По пътя на Бедреддин",
информира неговият секретар в крайдунавския град
Маргарита Димитрова.
Две са темите, по които учениците от цялата
страна разработваха есета, стихотворения, презентации, рисуваха: "Времето
на Бедреддин /1359-1420
г./ и неговото въстание
/1413-1418 г./ и "Идеите на

Бедреддин през призмата
на съвременния и модерен
свят".
Учениците от град Тутракан отново се представиха отлично. Компетентно жури определи класирането. В раздел "Рисунка" на
трето място е Християна
Йорданова, VIII клас от СОУ
"Христо Ботев", а Маринела Стефанова, Х клас от
СОУ "Йордан Йовков" е с
поощрение.
При презентациите Моника Данчева, Х клас от
СОУ "Христо Ботев" е
класирана на първо мяс-

то; Ралица Радостинова,
I Х клас от СОУ "Йордан
Йовков" - на трето място,
а Октай Джемил, IХ клас
от СОУ "Христо Ботев" и
Мария Диянова, ХI клас от
СОУ "Йордан Йовков" са с
поощрение.
По време на церемонията
бе показана презентацията
на Моника Данчева, която
завоюва първо място. На
отличените ученици бяха
връчени грамоти и награди от КПД "Родно Лудогорие", а на всички участници
- списание "Път" издавано
“ТГ”
от дружеството.
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Скъпи самодейци
от Тутраканска община,
Приемете моите поздравления по случай 1-ви
март - Деня на художествената самодейност!
Всички вие заслужавате уважение и възхищение за своя труд – безкористен и всеотдаен!
Пожелавам Ви здраве, настроение и жар за
изява!
На всички жители на Община Тутракан –

Скъпи самодейци,
Любителските художествени състави от община
Тутракан неведнъж са се представяли отлично на
престижни сцени в страната и в чужбина. Трудно
могат да бъдат изброени всички групи, ръководители
и участници, които пазят живи народните традиции
и разкриват красотата на музикалното, певческо,
танцово и театрално изкуство. Но едно е сигурно
- самодеецът е човек, който има дух. И този дух го
съхранява и превежда по трудния път на твореца!

Честит
празник!

Честита
Баба Марта!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми самодейци,
Благодарение на работата на всички Вас,
изкуството присъства в живота ни всеки ден.
Вие, не само го изразявате, Вие участвате в
неговото популяризиране и правите жителите на община Главиница съпричастни с
българската култура и творчески традиции.
Бъдете здрави, весели, все така трудолюбиви, ентусиазирани и
всеотдайни!

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

Успешен старт на кръжочниците от Школата НЧ "Н.Й.Вапцаров -1873", Тутракан
по приложно изкуство в с. Зафирово Поздравителен адрес
Д
Скъпи самодейци,

ецата от Школата
по приложно изкуство към НЧ „Христо
Ботев–1901 г.” извоюваха
призови места в Националния конкурс „Св. Трифон
Зарезан” проведен в гр.
Сунгурларе, където бяха
удостоени със специална
награда – медал и грамота.
Първи места спечелиха
Богомил Николаев Савянов
- 12 г. и Виктор Веселинов
Великов - 14 г., а второ
място – Галена Георгиева
Василева - 8 г.
Конкурсът, чиято цел е
да съхранява и популяризира българския народен
обичай Трифон Зарезан, се
провежда за 12-та поредна
година. Той е посветен на
традиционния празник на
лозаря и винаря – Трифон
Зарезан и празника на град
Сунгурларе – 14 февруари.
Тази проява инициирана от
Националния дворец на децата и ОДК в гр. Сунгурларе, организирана от образователното министерство,
РИО-Бургас, под патронажа
на кмета на Община Сунгурларе е ярко доказателство за ангажираността
на цялата общественост
за запазване на българския
дух, съхраняване на традициите и ценностите, които
ще се пренесат в бъдещите поколения.
Гости на мероприятието
бяха кметът на Сунгурларе
д-р Георги Кенов, зам.-областният управител на
Бургас Владимир Крумов
и др.
Водещ на церемонията по

До самодейците на НЧ „Н.Й.Вапцаров 1873”
гр. Тутракан

1-ви март - Денят на художествената самодейност, е празник, обединяващ
хората с различни професии и социален статус, възраст и пол, но всички
водени от любов към традиционното и
съвременно изкуство!
Нека не угасва вашият ентусиазъм
и е неизчерпаема енергията, с която
разпространявате българското песенно, танцово, музикално
и театрално изкуство!
Вашата награда са аплодисментите и радостта в очите
на хората!
Бъдете здрави, вдъхновени и вдъхновяващи!
Бъдете благословени!

Честит празник!

от Читалищното настоятелство

"137 години Свободна България"
На Тържествен концерт за националния празник на България канят от НЧ "Н.Й.Вапцаров

награждаване беше Пенка
Петрова – Директор на
ОДК-Сунгурларе.
Изложбата от детски
рисунки бе подредена в
Зимната градина на СОУ
„Христо Ботев”. С 1499
рисунки (графика и живопис), скулптори и творби
на приложното изкуство

участваха деца от 28 региона от България. Около
70% от детските творби
са дело на деца от всички
обслужващи звена в системата на образованието от
цялата страна.
Пенка Петрова сподели,
че Националният конкурс
вече се превърнал и в меж-

дународен. В ОДК-Сунгурларе са получили за две години
подред и първите творби
на деца от Испания - от
училище «Св.Иван Рилски»
от Хатива, Енгера!
Получените творби бяха
журирани в четири жанра:
живопис, графика, скулптура и приложно-декоративно
изкуство и в три възрастови групи (7-10 г.; 11-14 г.;
15-18 г.).
За излъчване на победителите работи специално
жури председателствано
от художника от Ямбол
Сашо Казанджиев заедно с
колегите си Снежина Великова от Сливен и Христо
Крушков от Ямбол.
Специалната награда Медал и грамота на децата
от Школата по приложно

изкуство в с. Зафирово бяха
връчени от зам.-областния 1873", гр. Тутракан!
90 минути посветени на българщината, геуправител Владимир Крумов. Поради отсъствието роизма и свободата на Родината!
на Виктор, наградата беше
90 минути с таланта на самодейците на
получена от Георги Галинов. Читалището!
Гостите и наградените
Вход: 2.00 лв.
деца, бяха поздравени от
Заповядайте на 2 март 2015 г. (понеделник)
детска група „Музика и
от 18:00 часа!
танц" и детска група за
автентичен фолклор „Прилепче” към ОДК Сунгурларе.
Водещата благодари на
децата за труда и таланта, който притежават,
също така благодари и на
учителите, които са работили с децата със сърце и
плам за осъществяването
на идеите им.
Ръководството на Читалището взе решение във
връзка с това, че имахме
три класирани деца да се
организира екскурзия за
всички желаещи деца от
Школата до Сунгурларе,
които да присъстват на
церемонията по награждаване.
Поради временно отсъствие на Лорета Станева –
ръководител на Школата,
децата бяха придружени от
Величка Пейчева – библиотекар и Марияна Лазарова
– секретар на читалището.
След направената разходка
из града децата най-много
се впечатлиха от детския
кът в парка и зимната
градина в СОУ „Христо
Ботев”.
Марияна ЛАЗАРОВА,
Секретар
Величка ПЕЙЧЕВА,
Библиотекар
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол №55/13.02.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 725
1. Приемане на Бюджет на Община
Тутракан за 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 726
На Общински съвет гр. Тутракан за
приемане на бюджета за 2015 г. на
Община Тутракан
На основание чл. 52,ал.1 и чл. 21, ал.
1, т. 6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5
от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от
Закона за публичните финанси/ ЗПФ / ,
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за
2015 г., ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за
2015 г., и Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три
години и за съставяне, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на
Община Тутракан, Общински съвет гр.
Тутракан
1. Приема бюджета на Община Тутракан за 2015 г. , както следва:
1.1. По прихода в размер на 8 838 770
лв. /съгл.Приложения № 1/ в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от
държавата дейности в размер на 4 852
119 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани
дейности в размер на 4 255 136 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
държавни дейности в размер на 0.00 лв.;
1.1.1.3. Собствени и други приходи
на звената, прилагащи системата на
делегирани бюджети 67 660 лв.;
1.1.1.4. Преходен остатък в размер
на 561 375 лв., разпределен съгласно
Приложение № 12
В т.ч. капиталови разходи 32 000 лв.
1.1.1.5 Временни безлихвени заеми
между бюджет и СЕС 0.00 лв.
1.1.1.6 Чужди средства за разпореждане - 18 052 лв.
1.1.1.7 Трансфери между бюджетни
сметки и СЕС - 14 000 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в
размер на 3 986 651 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер
на 522 500 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер
на 1 769 560 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия
в размер на 989 400 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер
на 340 500 лв., в т.ч.
- за строителство, основен ремонт и
придобиване на ДМА 200 100 лв.;
- за изграждане и основен ремонт на
общински пътища 140 400 лв.;
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общ.пътища 46 700 лв.;
1.1.2.6 Трансфери между бюджетни
сметки - 185 850 лв.
1.1.2.7. Трансфери м/у бюджетни и
СЕС - 181 073 лв.
1.1.2.8. Друго финансиране в размер
на 510 260 лв.
- заем от ФЛАГ за възстановяване
- 343 762 лв.
- врем.безлихвени заеми м/у бюджетни. сметки и СЕС 854 022 лв.
1.1.2.9. Преходен остатък в размер
на 174 654 лв., в т.ч. във валута 3 730
лв. /съгл. Приложение № 12/
1.2. По разходите в размер на 8 838
770 лв., разпределени по функции,
групи, дейности и параграфи /съгл.
Приложение № 1/, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дей-

ности в размер на 4 852 119 лв.
1.2.2. Дофинансиране за делегираните от държавата дейности с местни
приходи 209 682 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер
на 3 619 699 лв.
1.2.4. Резерв за местни дейности
157 270 лв.
2. Приема Инвестиционна програма
на Община Тутракан за 2015 г. в размер
на 708 390 лв. по обекти и източници на
финансиране /съгл. Приложение № 3/
2.1. Одобрява разпределението
на целевата субсидия за капиталови
разходи в размер на 200 100 лв. / съгл.
Приложение № 3/
2.2. Одобрява разпределението на
целевата субсидия за изграждане и
основен ремонт на ОПМ в размер на 140
400 лв. /съгл. Приложение № 3/
2.3 Приема разчет на капиталовите
разходи, финансирани с приходи от
постъпления от продажби на общински
нефинансови активи в размер на 296
200 лв. /съгл. Приложение № 3 /
2.4. Приема разчета на капиталови
разходи, финансирани със средства
от постъпления от приходи от местни
данъци и такси в размер на 24 000 лв. /
съгл. Приложение № 3/
2.5. Приема разчета на капиталови
разходи, финансирани със средства от
неусвоен лимит от преходния остатък
от 2014 г. – 15 690 лв.
2.6 Приема разчета на капиталови
разходи, финансирани със средства от
преходен остатък държавен характер в
размер на 32 000 лв.
3. Утвърждава разчета на средствата
за заплати на персонала в община
Тутракан за 2015 г., без звената от
системата на народната просвета, които
прилагат системата на делегираните
бюджети /Приложение № 4/
3.1. Утвърждава числеността на
персонала в делегираната от държавата
дейност Общинска администрация - 61
щатни бройки.
4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи през 2015 г.
4.1 Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи в
границите на населеното място, когато
това произтича от характера на трудовата им дейност.
- Изпълнител опазване на околната
среда.
4.2 Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи от
местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни
населени места.
- Гл.архитект
- Медицински фелдшер
- учител в учебно и детско заведение
4.3 Утвърждава размера на средствата по т.4.1 - 100 % от действителните
разходи.
4.4 Утвърждава размера на средствата по т.4. 2 - 85 % от действителните
разходи.
4.5. Утвърждава Списък на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образованието,
които имат право на заплащане на
част от транспортните разходи /съгл.
Приложение№ 5/
4.6. Упълномощава Кмета на общината със Заповед да променя през
годината утвърдения списък по т.4.5.
5. Приема Индикативен годишен
разчет за сметките за средства от ЕС. /
Приложение № 6/
6. Приема Бюджетна прогноза за

местните дейности на Община Тутракан
за 2015-2017 г. /Приложение № 8/
7. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /
Приложение № 7/.
7.1. Възлага на Кмета на общината
със Заповед да определи конкретните
права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
8. Приема справка за намеренията
за общинския дълг /Приложение № 9/.
9. Определя размера на просрочените задължения от 2014 г., които могат
да бъдат разплатени от бюджета 2015
г. /Приложение №10/
10. Разчет за разходите по кметства
/съгласно Приложение № 11/
11. Приема разпределение на преходния остатък от 2014 г. /съгл. Приложение № 12/
12. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
12.1 Членски внос 6 000 лв.
12.2. Помощи по Решение на Общински съвет 36 000 лв.
12.3 Субсидии за:
- Читалища - 222 080 лв.
- Спортни клубове - 26 500 лв.
- МБАЛ Тутракан - 50 000 лв.
12.4 Средства за стипендии - 44
136 лв.
12.5. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите
разходи по т.12.3 за начинът на предоставяне и отчитането на тези средства.
13. Приема следните лимити за
разходи:
13.1. Представителни разходи на
кмета на общината - 30 000 лв.
13.2 Представителни разходи на кметове и кметски наместници - 5 000 лв.
13.3 Представителни разходи на
председателя на Общински съвет - 5
000 лв.
13.4 Командировки в страната - 20
000 лв.
13.5. Командировки в чужбина - 3
000 лв.
13.6. Социално-битови разходи в
размер до 3% от начислените трудови
възнаграждения, в т.ч начисленията за
сметка на работодател.
14. Определя максималния размер на
дълга, както следва:
14.1. Максималния размер на новия
общински дълг за 2015 г. - 523 634 лв.
14.2. Общинските гаранции, които
ще бъдат издадени през 2015 г. - 174
421 лв.
14.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2015 г. - 523
634 лв.
14.4. Максимален размер на общинските гаранции към края на 2015
г. - 174 421 лв.
15. Определя максималния размер на
новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани към края на
2015 г. в размер на 405 669 лв.
16. Определя максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2015 г. в размер на
2 434 016 лв.
17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2015 г. в размер
на 47 482 лв.
18. Определя максималния размер на
просрочените задължения, които кметът
следва да събере през 2015 г. в размер
на 167 375 лв.
19. Възлага на Кмета на общината:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити в рамките на общия
приет бюджет за 2015 г., както и да
ограничава или спира финансирането
на второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити, при констатирани
нарушения на финансовата дисциплина
и разписаните вътрешни правила на
системата за финансово управление
и контрол.
19.2. Да отразява служебно промени-

те по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от
дарения и спонсорство и в съответствие
с волята на дарителя.
19.3. Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за
размера на просрочените задължения,
в случаите на натрупани просрочени
задължения над 5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените
вземания и да предложи мерки за
тяхното намаляване и ликвидиране като
се задължават Кметовете и Кметските
наместници да активизират дейността
си за намаляване на просрочените
вземания.
19.4 Да информира общинския съвет
в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни
дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/ или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
19.5 Да включва информация по
чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
20. Задължава кмета на общината да
разпредели и утвърди одобрените по
общинския бюджет средства по прихода
и по разхода, по тримесечия.
21. Дава съгласие при временен
недостиг на бюджетни средства за
финансиране на:
21.1. Местни дейности текущо да се
ползват временни безлихвени заеми
от извънбюджетни сметки и фондове
на общината.
21.2. За разходи до възстановяването
им от проекта да се отправи мотивирано
искане за заем.
21.3. Да прехвърля със Заповед за
временно ползване средства от бюджета по извънбюджетните сметки и
фондове, във връзка с финансиране на
действащи проекти и до възстановяване
на средствата по тях.
22. При спазване на общия размер
на бюджета и при условия разрешени
от законодателството, дава следните
правомощия на кмета:
22.1. Да извършва компенсирани
промени между утвърдените бюджетни
показатели за разходите в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие
че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната
делегирана дейност.
22.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга, без
да изменя общия им размер в частта на
местните дейности.
22.3 Да преразпределя резерва, в
случай че е предвиден такъв в разходната част на бюджета и без да нарушава
действащото законодателство за възникнали неотложни разходи.
22.4. Да кандидатства по структурните и други фондове на ЕС по национални
програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината
и за изпълнение на общинския план за
развитие.
22.5. Да кандидатства за средства от
централния бюджет и други източници
за съфинансиране на общински програми и проекти.
22.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти за осигуряване на алтернативни
източници на средства за реализиране
на определените годишни цели на
общината.
22.7. Да изисква със Заповед от
ръководителите на бюджетни звена в
срок до 31.03.2015 г. да разработят и
представят конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет
бюджет за 2015 г.
23. Приема лимит, при наличие
на финансов ресурс допълнително
стимулиране на кмета на общината до

26.02.- 4.03.2015 г.

60 % от основната месечна заплата на
тримесечие, а на кметовете на кметства до 30% лв. от основната месечна
заплата на тримесечие и до 30 % лв. за
Общинските съветници от основната
месечна заплата на тримесечие.
24. Приема план сметката на ОП
„БКС" /съгласно Приложение №14/
25. Приема за сведение Протокола

от публичното обсъждане на бюджета.
/Приложение № 13/
Гласували поименно: 15съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на
ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

21-ви сме по средна работна заплата Декларираме пред НАП получените По-малко пожари през януари,
за последното тримесечие на 2014-та или предоставени парични заеми един е загинал
21-ви сме по средна
работна заплата за последното тримесечие на
миналата година, показват данни на Националния
статистически институт. За октомври 2014 г.
в област Силистра тя е
642 лв., за ноември – 646
лв. и за декември – 634
лева. В сравнение с третото тримесечие средната работна заплата
нараства с 2.6% и е 641
лева.
Най-висока средна месечна работна заплата
получават наетите в областите София (столица)
– 1 108 лв., Враца – 868 лв.,
Варна и София област –
853 лева.
Наетите лица по трудо-

во и служебно правоотношение в област Силистра
към края на декември 2014
г. намаляват с 1.2% спрямо
края на септември 2014
г., като достигат 20 400.
Спрямо края на третото
тримесечие на 2014 г. в
обществения сектор има
намаление на наетите
лица с 1.1%, а в частния
сектор – с 1.3%.
В края на декември 2014
г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра
са с 3.5%, или с 0.7 хил. помалко в сравнение със същия период на предходната
година, като в обществения сектор има увеличение
с 0.2%, а в частния намаление с 5.3%.
“ТГ”

От НАП напомнят, че физическите
лица трябва задължително да декларират получените парични заеми в
годишната данъчна декларация за
2014 г., ако тези заеми надвишават определена сума. Изискването
обаче не задължава гражданите да
декларират банковите си кредити,
уточняват от Агенцията.
Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако
през 2014 г. са получили парични
заеми, чийто общ размер надхвърля
10 000 лв. и към 31 декември 2014
г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички
непогасени остатъци по заеми в
периода от 2009 г. до 2014 г., ако
общият размер на остатъците към
31 декември 2014 г. е над 40 000 лв.
Пред НАП физическите лица
трябва да обявят не само получените
заеми, но и предоставените такива.
В декларацията за доходите, която

се подава до 30 април тази година,
се посочват предоставените парични
заеми през 2014 г., ако общият им
размер надхвърля 10 000 лв. и към
края на годината част от тях са непогасени. Заемите, които са предоставени през предходните пет години
също трябва да се декларират, ако
общият размер на остатъците към
31 декември 2014 г. е над 40 000 лв.
Получените или предоставените парични заеми тази година се
декларират в отделно приложение
– Приложение № 11, което е неразделна част от образеца на годишната
декларация за облагане на доходите
на физическите лица. Годишната
данъчна декларация може да бъде
изтеглена от интернет сайта на
НАП - www.nap.bg. Формулярите се
подават до 30 април 2015 г., като декларираният данък за довнасяне по
декларацията трябва да бъде внесен
“ТГ”
в същия срок.

За първия месец на годината поделенията на Регионална дирекция
“Пожарна безопасност и защита на
населението”-Силистра са обслужили
общо 34 произшествия, срещу 54 за
същия период на 2014 г., информират
от там. Ликвидирани са 16 пожара, от
които 8 с материални загуби и в 8 случая е извършена гасителна дейност
на пожари в отпадъци и комини, без
да са нанесени материални щети. В
сравнение със същия период на 2014
г. броят на пожарите с материални е
с 7 по-малко, пожарите без материални загуби са също с 10 по-малко.
Извършена е аварийно-спасителна
дейност в 5 случая и помощни работа в 6 случая. През периода има
7 лъжливи повиквания. При пожар е
загинал един гражданин.
Разпределението на произшествията по отрасли е следното: в “Жилищно-комунално стопанство и битово
обслужване” – 5, в “Транспорт” – 1,
във “Водопровод, канализация, сме-

тосъбиране“ – 2, и др.
Разпределението на произшествията по причина на възникване е
следното: от небрежност при боравене с открит огън - 3, от техническа
неизправност - 2, от късо съединение - 1, от неправилно ползване на
отоплителни и нагревателни уреди
- 1, и др.
През първия месец на 2015 г.
служителите от направление „Превантивна и контролна дейност” са
извършили 29 контролни и 137
тематични проверки. От всички извършени проверки са констатирани
28 нарушения. При проверките са
предписани 27 мероприятия. По
подаден сигнал от граждани са извършени 2 проверки. На 4 обекта в
експлоатация са издадени документи
за съответствие с изискванията за
пожарна безопасност. Не са установени административни нарушения
на правилата и нормите за пожарна
“ТГ”
безопасност.
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За Бранникъ Български,
патриотизма и родолюбието
О

ɜɚɠɧɨɬɨɊɨɞɨɥɸɛɢɟɬɨɇɹɦɚ
ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɯɭɥɢɝɚɧɫɤɢ
ɩɪɨɹɜɢ ɫɩɪɹɦɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ
ɬɚɤɚɱɟɧɹɦɚɩɪɢɱɢɧɢɡɚɬɪɟɜɨɝɚ ɩɨɧɟɠɟɩɨɜɟɱɟɫɢɦɢɫɥɹɬ
ɱɟɳɟɢɦɚɬɚɤɢɜɚɧɟɳɚ ɇɢɟ
ɫɦɟ ɦɥɚɞɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢ ɢ ɪɨɞɨɥɸɛɰɢɢɧɢɤɨɣɢɧɢɳɨɧɟɦɨɠɟ
ɞɚɭɛɢɟɬɨɜɚɤɨɟɬɨɛɢɟɜɴɬɪɟ
ɜɧɚɫ
ɉɨɯɜɚɥɧɨɇɟɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɫɟ ɱɚɤɚ ɜɫɢɱɤɨ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɈɛɳɢɧɚɬɚȺɩɨɩɨɜɨɞ
ɲɟɫɬɜɢɟɬɨɫɤɨɝɨɞɚɤɨɦɭɧɢɤɢɪɚɦɱɢɫɬɨɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ"Ʉɴɦɤɨɝɨɞɚɫɟɨɛɴɪɧɚ
ɫɢɦɟ"
 Ʉɚɡɜɚɦ ɫɟ Ƚɟɧɚɞɢɣ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɧɚɝɨɞɢɧɢɫɴɦɂɤɚɤɬɨ
ɤɚɡɚɯ ɧɢɟ ɫɦɟ ɪɨɞɨɥɸɛɰɢ ɢ
ɝɥɟɞɚɦɟ ɞɚ ɩɚɡɢɦ ɛɴɥɝɚɪɳɢɧɚɬɚɜɫɴɪɰɚɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ
ɧɚɪɨɞɢɞɚɡɧɚɹɬɱɟɧɚɪɨɞɴɬ
ɧɢɟɛɢɥɜɟɥɢɤɚɧɟɞɧɟɲɧɢɹɬ
ɫɤɪɢɬɢɭɩɥɚɲɟɧɇɢɟɩɪɨɫɬɨ
ɳɟɩɨɤɚɠɟɦɧɚɧɚɲɢɹɝɪɚɞɱɟ
ɂɆȺɇȺȾȿɀȾȺɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȼɤɨɟɭɱɢɥɢɳɟɭɱɢɲ"
 ɋɈɍ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ 
ɤɥɚɫ
Ʌɸɛɨɩɢɬɧɨɦɢɟɨɬɤɴɞɟ
ɟ ɞɨɲɴɥ ɢɧɬɟɪɟɫɴɬ ɡɚ ɢɡɛɨɪɚ ɧɚ ɧɢɤɧɟɣɦ Ȼɪɚɧɧɢɤɴ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ"
ɇɹɦɚɜɪɴɡɤɚɫɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɉɪɨɫɬɨ ɦɢ ɞɨɩɚɞɚ ɢɞɟɹɬɚ ɡɚ
ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɳɢɧɚɬɚ ɂ
ɦɢɫɥɹ ɱɟ ɟ ɧɭɠɧɨ ɜɫɟɤɢ ɞɚ
ɢɦɚ ɬɨɜɚ ɜ ɫɟɛɟ ɫɢ Ⱥɤɨ ɥɢ
ɧɟ ɬɨ ɡɚ ɤɚɤɜɨ ɧɚɲɢɬɟ ɝɟɪɨɢ
ɫɚ ɩɚɞɚɥɢ ɡɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ" ɇɟ
ɛɢɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɟɳɚɦɟ ɫɚɦɨ ɧɚ
ɬɢ ɦɚɪɬ ɡɚ ɬɹɯ ɂɧɬɟɪɟɫɴɬ
ɦɢɟɞɨɲɴɥɨɬɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢ
Ɍɨɝɚɜɚ ɫɚɦɨ ɫɴɦ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɥ
ɧɚ ɬɚɤɢɜɚ ɲɟɫɬɜɢɹ ɧɨ ɰɟɥɬɚ
ɦɢɟɩɨɜɟɱɟɪɨɞɨɥɸɛɢɟɚɧɟ
ɪɨɞɨɥɸɛɢɟɡɚɳɨɬɨɨɬɭɱɢɥɢɳɟɬɟɤɚɪɚɬɞɚɜɴɪɲɢɲɧɟɳɨ
Ⱥɤɨɧɟɢɞɜɚɨɬɬɟɛɫɚɦɢɹɨɬ
ɫɴɪɰɟɬɨɬɢɧɹɦɚɟɮɟɤɬ
 ɂɦɚ ɨɳɟ ɟɞɢɧ ɬɴɧɴɤ
ɦɨɦɟɧɬ ɡɚ ɲɟɫɬɜɢɟɬɨ  ɪɚɡ-

ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɢ
ɉɨɥɢɰɢɹɬɚ ɢɦɚɬɟ ɥɢ" ɂɦɚ
ɫɪɨɤɨɜɟ ɡɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɬɨ
Ɍɚɤɢɜɚɫɚɡɚɤɨɧɢɬɟ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɲɟɫɬɜɢɟɬɨ
ɧɹɦɚɲɟ ɩɨ ɩɪɨɫɬɚɬɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɱɟ ɧɢɬɨ Ƚɟɧɚɞɢɣ ɧɢɬɨ
ɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟ ɦɭ ɫɚ ɡɧɚɟɥɢ ɡɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ ɨɬ ɬɚɤɚɜɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɩɪɢɩɭɛɥɢɱɧɢɫɴɛɢɪɚɧɢɹɄɚɤɬɨɫɟɤɚɡɜɚɜɢɧɚɝɢ
ɢɦɚɩɴɪɜɢɩɴɬɇɨɲɟɫɬɜɢɟɬɨ
ɨɫɬɚɧɚ ɧɟɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɇɚ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɩɨɭɥɢɰɚɬɚɤɪɚɣ
ɩɚɪɤɚɞɟɠɭɪɟɲɟɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚɬɚ
ɩɚɬɪɭɥɤɚ ɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɧɟ ɫɟ
ɩɨɹɜɢɯɚ
ȼɫɴɳɧɨɫɬ Ƚɟɧɚɞɢɣ ɟ ɩɪɨɛɜɚɥɱɪɟɡɩɪɨɮɢɥɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɜɴɜɎɟɣɫɛɭɤɞɚɩɨɢɫɤɚɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɡɚɲɟɫɬɜɢɟɬɨ
ɧɨ ɫɚɦ ɪɚɡɛɢɪɚɲ ɱɢɬɚɬɟɥɸ
ɱɟɬɨɜɚɧɹɦɚɤɚɤɞɚɫɟɫɥɭɱɢ
ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦ ɮɟɣɫɛɭɤɚɪɫɤɢɹɪɚɡɝɨɜɨɪɫȽɟɧɚɞɢɣɧɚ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɈɤɚɡɚɫɟɱɟɫɧɟɝɨ
ɜɟɱɟɫɚɪɚɡɝɨɜɚɪɹɥɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɧɢɤɜɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ɢɤɥɚɫɧɢɹɬɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɱɟɟ
ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɧɨɢɫɦɚɣɤɚɦɭɱɟ
ɦɧɨɝɨɯɨɪɚɫɥɟɞɹɬɥɢɱɧɢɹɦɭ
ɩɪɨɮɢɥ ɢ ɫɚ ɨɫɬɚɧɚɥɢ ɫ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɱɟ ɩɨɞɬɢɤɜɚɥ ɤɴɦ
ɧɚɫɢɥɢɟɱɪɟɡɮɟɣɫɛɭɤɡɚɪɚɞɢ
ɫɩɨɞɟɥɟɧɢɫɧɢɦɤɢɨɬɜɨɣɧɚɬɚɜ
ɍɤɪɚɣɧɚɩɨɜɫɹɤɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬ
ɢ ɡɚɪɚɞɢ ɧɢɤɚ ɦɢ Ȼɪɚɧɧɢɤɴ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬɧɢɤ
ɂɜɚɧɤɚ Ⱥɪɫɟɧɨɜɚ ɧɚ ɋɈɍ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɫɩɨɞɟɥɢȽɟɧɚɞɢɣɟɛɢɥɩɪɟɞɢɢɫɟɝɚɟɧɚɲ
ɭɱɟɧɢɤɢɬɭɤɜɭɱɢɥɢɳɟɧɹɦɚ
ɧɢɤɚɤɜɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɢɤɚɤɜɢ
ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɩɪɨɹɜɢɤɨɧɮɥɢɤɬɢ
ɫɭɱɟɧɢɰɢɬɟȺɡɧɹɦɚɦɩɪɨɮɢɥ
ɜɴɜ Ɏɟɣɫɛɭɤ ɢ ɧɟ ɢɫɤɚɦ ɞɚ
ɢɦɚɦɡɚɳɨɬɨɳɟɜɢɞɹɧɟɳɚ
ɤɨɢɬɨɳɟɦɟɩɨɞɪɚɡɧɹɬɌɨɜɚ
ɤɨɟɬɨ ɦɢ ɛɟɲɟ ɢɡɩɪɚɬɟɧɨ
ɦɟɧɥɢɱɧɨɫɴɳɨɦɟɩɪɢɬɟɫɧɢ
ɉɨɤɚɧɢɯ ɝɨ ɞɚ ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦ ɫ
ɧɟɝɨɢɦɢɫɬɚɧɚɦɧɨɝɨɩɪɢɹɬ-

ɧɨɡɚɳɨɬɨɟɞɧɨɞɟɬɟɢɫɤɚɩɨ
ɩɨɪɚɡɥɢɱɟɧ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɩɨɱɟɬɟ
ɩɚɦɟɬɬɚ ɧɚ Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ Ɇɨɠɟ
ɛɢ ɧɟ ɟ ɡɧɚɟɥ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ
ɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɩɨɞɨɛɧɨ
ɧɟɳɨɤɚɤɞɚɩɨɫɬɴɩɢ
ɉɨɩɢɬɚɯ ɝɨ ɡɚɳɨ ɧɟ ɫɟ ɟ
ɨɛɴɪɧɚɥɤɴɦɧɚɫɢɬɨɣɦɢɨɬɝɨɜɨɪɢɱɟɧɟɟɢɫɤɚɥɧɟɳɚɬɚ
ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɚɬ ɫ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ
ɭɱɢɥɢɳɟɬɨɢɭɱɢɬɟɥɢɬɟɡɚɳɨɬɨɢɦɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɲɟɫɬɜɢɟ
ɧɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ȼɫɴɳɧɨɫɬ
ɢɦɚɪɚɡɦɢɧɚɜɚɧɟɜɞɚɬɢɬɟɧɚ
ɝɢɛɟɥɬɚɧɚɅɟɜɫɤɢɢɡɚɬɨɜɚɬɟ
ɫɚ ɢɫɤɚɥɢ ɞɚ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɧɚ
ɬɢɈɛɹɫɧɢɯɦɭɱɟɩɪɢɭɫɥɨɜɢɟɱɟɧɟɫɚɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɧɹɦɚ
ɤɚɤɞɚɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬɧɟɳɚɬɚ
Ɋɚɡɛɪɚɯɱɟɜɫɢɱɤɨɫɟɫɥɭɱɜɚ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ
ɦɪɟɠɚɄɚɡɚɦɢɱɟɟɩɨɢɫɤɚɥ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɨɬɈɛɳɢɧɚɬɚɤɚɬɨ
ɟɡɚɞɚɥɜɴɩɪɨɫɚɜɬɟɯɧɢɹɩɪɨɮɢɥɜɴɜɎɟɣɫɛɭɤɇɟɫɟɪɢɨɡɧɨ
ɟ ȼɫɢɱɤɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɬɚɜɚ
ɩɢɫɦɟɧɨ ɤɚɤɬɨ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɩɪɢ
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɫɤɢɬɟ ɲɟɫɬɜɢɹ
ɫɟɪɟɧɚɞɢɬɟɢɬɧ
ɋɴɜɟɬɴɬɤɨɣɬɨɦɭɞɚɞɨɯɦɟ
ɫɤɥɚɫɧɢɹɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɛɟɩɪɢ
ɩɨɞɨɛɧɢɫɥɭɱɚɢɞɚɫɟɨɛɪɴɳɚ
ɤɴɦ ɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɢ ɜ
ɞɜɟɬɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ɢɥɢ ɩɴɤ ɤɴɦ
ɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɢɬɚɤɚ
ɞɚɫɟɡɚɞɜɢɠɢɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ
Ⱦɚɠɟ ɫɟ ɩɨɲɟɝɭɜɚɯɦɟ ɫ
ɤɥɚɫɧɚɬɚ ɝɠɚ ɐɟɧɤɚ Ɇɚɪɢɧɨɜɚ ɱɟ ɞɨɝɨɞɢɧɚ ɳɟ ɝɨ ɡɚɞɴɥɠɢɦ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɧɟɳɨ
ɬɚɤɨɜɚ ɡɚɳɨɬɨ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɟ
ɧɟɳɨ ɞɨɛɪɨ Ɍɨɣ ɤɚɡɚ ɱɟ ɟ
ɜɴɡɩɢɬɚɜɚɧ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɚɬɪɢɨɬ
ɧɨ ɧɟɳɚɬɚ ɤɨɢɬɨ ɜɢɞɹɯ ɜɴɜ
Ɏɟɣɫɛɭɤɦɚɥɤɨɦɟɫɦɭɬɢɯɚ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɤɨɣɟȽɟɧɚɞɢɣ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɢɡɜɴɧɬɟɦɚɬɚ"
ȼɭɱɢɥɢɳɟɦɢɯɚɪɟɫɜɚɍɟɛ
ɉɪɨɝɪɚɦɢɪɚɧɟɩɨɧɟɠɟɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɦɫɤɨɦɩɸɬɪɢɞɨɫɬɚɜ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɭɟɛɫɚɣɬɨɜɟ
Ɉɛɢɱɚɦɫɩɨɪɬɫɬɪɟɟɬɮɢɬɧɟɫ
ɢɛɨɤɫ

СМЯХ
- Подслушват ли те?
- Да, и е много удобно - ако забравя за някой ангажимент, звъня в
ДАНС да ми припомнят какво съм обещал...
Въпрос: - Кое е най-нещастното животно на света?
Отговор: - Глиганът, защото не стига, че жена му е свиня, ами е и дива.
Двама програмисти си говорят: - Братле, ако знаеш каква мацка свалих снощи!
- Колко мега байта и откъде?
Полицай в предаването "Минута е много". Пада му се въпрос "Какво
е празно пространство?
Той отговаря: - В главата ми е, но не мога да се сетя.
Лекар разпитва пациент и за да постави точна диагноза трябва да
знае датата на последния сексуален акт. Пациентът звъни на жена си:
- Марче, кога правихме секс за последно?
- А кой се обажда?
На селянин му откраднали кравата. Отива с двамата си синове да
огледа как е станало. Стената била разбита и бащата заключил:
– Дупката е малка. Някой дребен ще е!
– Щом е дребен, значи е педал! – казал първият син.
– Щом е педал, значи не е от наше село. Това ще е само Пешо от
съседното село – заключил другият син.
Отишли в съседното село и пребили Пешо. Той се оплакал. Стигнало
се до съд. Съдията: – Защо пребихте човека ?
Бащата и синовете обяснили каква е „логиката“ според тях.
Тогава съдията изкарал една кутия: – Я сега, като сте толкова интуитивни ми кажете какво има вътре?
– Щом кутията е квадратна, значи вътре има нещо кръгло – казал
бащата.
– Щом е нещо кръгло, значи е оранжево – казал единият син.
– Щом е оранжево, значи е портокал – казал другият син.
Съдията се изправил погледнал подсъдимия и рекъл:
– Ей, педал... да върнеш на хората кравата!
- Пешо, обичаш ли сланина?
- Да!
- Цялата съм твоя..
Една блондинка казва на приятелката си: - Започнах зърнена диета!
- Че как се прави? – пита приятелката.
- Ами каквото зърна го ям!

Малки обяви
ПРОДАВАМ
място в с. Зафирово - 8 дка в регулация ток, вода и ограда.
За допълнителна информация на тел.:
0887 932 244 и 0889 307 737

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ɆɚɥɤɢɹɬȽɟɧɚɞɢɣɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬɮɥɚɝɢɜɨɣɧɢɲɤɢɩɨɡɞɪɚɜ
ɞɨɉɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɜɴɜɜɨɣɧɢɬɟɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɜ
ɩɚɪɤɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ

Ɍɪɟɧɢɪɚɲɥɢɧɟɳɨ"
 ɋɬɪɟɟɬ ɮɢɬɧɟɫ ɢ ɛɨɤɫ
ɬɪɟɧɢɪɚɥɫɴɦɛɨɤɫɢɆɆȺɜɴɜ
ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ ɤɨɝɚɬɨ ɛɹɯ
ɬɚɦɝɨɞɢɧɢɢɩɨɧɟɠɟɬɭɤɧɹɦɚ
ɡɚɥɚ  ɬɪɟɧɢɪɚɦɟ ɫ ɩɪɢɹɬɟɥɢ
ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɂɦɚɦ  ɱɢɮɬɚ
ɪɴɤɚɜɢɰɢɢɬɚɤɚɫɩɪɚɜɹɦɟɫɟ
ɧɹɤɚɤɳɨɦɢɦɚɠɟɥɚɧɢɟ
Ɉɛɢɱɚɦ ɞɚ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɦ ɪɢɫɭɧɤɢ ɡɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɞɚ ɱɟɬɚ
ɫɬɢɯɱɟɬɚɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɜɫɢɱɤɨ
ɳɨ ɟ ɪɨɞɧɨ ɂ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɟ
ɤɨɥɤɨɬɨɦɨɝɚɨɩɢɬɜɚɦɞɚɩɪɨɦɟɧɹɦ ɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟ  ɩɨɬɨɱɧɨ
ɞɚ ɢɦ ɩɨɤɚɠɚ ɤɚɤ ɞɚ ɨɛɢɱɚɬ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɜɦɟɫɬɨɞɚɹɩɥɸɹɬ
ɤɚɤɜɚɛɢɥɚɳɨɛɢɥɚ
ɂɨɳɟɧɟɩɢɹɧɟɩɭɲɚɚ
ɤɚɦɨɥɢɞɚɫɟɞɪɭɫɚɦ
ɓɟɩɪɨɞɴɥɠɢɲɥɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɫɢ ɤɚɤɴɜ ɢɫɤɚɲ
ɞɚɫɬɚɧɟɲ"
ɓɟɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɜɌɴɪɧɨɜɨɜɨɟɧɧɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟ
Ʉɨɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɥɢɱɧɨ-

ТГ

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

"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

ɫɬɢɫɚɬɢɩɪɢɦɟɪ"
ɅɟɜɫɤɢȻɨɬɟɜɢɪɚɡɛɢɪɚɫɟ
ɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨɫɚɞɚɥɢɠɢɜɨɬɚ
ɫɢɡɚɧɚɫɇɨɧɚɣɜɟɱɟɡɚɜɟɬɢɬɟɧɚɅɟɜɫɤɢ
Ɍɢɨɬɤɨɝɚɫɢɬɚɤɚɡɚɩɚɥɟɧ
ɩɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɪɨɞɨɥɸɛɢɟɬɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨ" Ʉɨɟ ɬɟ
ɩɪɨɜɨɤɢɪɚ"
Ⱥɦɢɨɬɦɧɨɝɨɨɬɞɚɜɧɚɨɳɟ
ɨɬɦɚɥɴɤȾɹɞɨɦɢɬɨɣɛɟɲɟ
ɧɚɱɚɥɧɢɤ ɧɚ ɉɨɠɚɪɧɚɬɚ ɬɭɤ
ɞɨɫɬɚ ɜɪɟɦɟ ɢ ɬɨɣ ɧɚɥɢ ɜɫɟ
ɦɢɪɚɡɤɚɡɜɚɲɟɪɚɡɥɢɱɧɢɧɟɳɚ
ɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɬɧȿɬɨɝɚɜɚɦɟ
ɜɴɥɧɭɜɚɯɚ ɢɝɪɢɬɟ ɧɚɜɴɧ ɧɨ
ɦɨɠɟɛɢɧɟɳɨɦɟɟɭɞɚɪɢɥɨ
ɢɟɡɚɛɢɥɨɫɬɪɟɥɚɬɚɧɚɪɨɞɨɥɸɛɢɟɬɨɜɦɟɧ
Ɍɨɜɚ ɟ Ƚɟɧɚɞɢɣ ɦɥɚɞɢɹɬ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɩɚɬɪɢɨɬ Ȼɪɚɧɧɢɤɴ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɂ ɬɴɣ ɤɚɬɨ
ɠɢɜɨɬɴɬ ɟ ɩɪɟɞ ɧɟɝɨ  ɞɚ ɦɭ
ɩɨɜɹɪɜɚɦɟɢɞɚɦɭɩɨɠɟɥɚɟɦ
ɩɪɚɜɢ ɩɴɬɢɳɚ ɚ ɧɟ ɤɪɢɜɢɬɟ
ɫɨɤɚɰɢɧɚɫɴɞɛɚɬɚ

справочник

СУДОКУ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɬ ɫɧɢɦɤɚɬɚ ɧɚ ɩɴɪɜɚ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɜɢɝɥɟɞɚɦɨɦɱɟɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɇɟɝɨɜɚ
ɢ ɧɚ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɟ ɢɞɟɹɬɚ ɡɚ
ɒɟɫɬɜɢɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞ ɫɦɴɪɬɬɚ
ɧɚ ȼɚɫɢɥ ɅɟɜɫɤɢɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɤɨɟɬɨɞɚɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɢɧɚ
ɮɟɜɪɭɚɪɢ Ɍɚɤɚ ɫɟ ɧɚɪɢɱɚ ɢ
ɟɞɧɨɢɦɟɧɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɜɴɜ
Ɏɟɣɫɛɭɤ Ⱥɯ ɬɨɡɢ Ɏɟɣɫɛɭɤ
Ɍɚɦɫɟɜɴɪɬɢɫɜɟɬɴɬɢɧɨɜɢɧɢɬɟɬɚɦɛɭɤɜɚɥɧɨɬɟɱɟɠɢɜɨɬɴɬ
ɧɚɦɧɨɝɨɯɨɪɚ
ɇɢɟ ɫɦɟ ɦɥɚɞɟɠɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɢɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɦɟ
ɲɟɫɬɜɢɟɩɨɩɨɜɨɞɫɦɴɪɬɬɚɧɚ
Ⱦɹɤɨɧɴ Ʌɟɜɫɤɢ ɧɚ 
ɝ ɇɢɟ ɫɦɹɬɚɦɟ ɱɟ ɩɨɧɟ ɧɚ
ɬɨɡɢɞɟɧɜɫɟɤɢɟɞɢɧɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɟ ɞɥɴɠɟɧ ɞɚ ɫɢ
ɫɩɨɦɧɢɡɚɧɚɲɢɬɟɝɟɪɨɢɒɟɫɬɜɢɟɬɨ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɨɬ  ɱ
ɨɬ ɩɚɪɤ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɢ ɳɟ
ɬɪɴɝɧɟɦɧɚɞɨɥɭɩɪɟɡɝɥɚɜɧɢɹ
ɩɴɬɦɢɧɚɜɚɦɟɩɪɟɡɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɫɥɟɞɬɨɜɚɩɪɟɡɚɜɬɨɝɚɪɚɬɚ
ɫɬɚɪɚɬɚ  ɢ ɬɚɤɚ ɨɬɧɨɜɨ ɞɨ
ɩɚɪɤɚ ɤɴɞɟɬɨ ɲɟɫɬɜɢɟɬɨ ɳɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɢɂɦɚɦɟɝɨɥɹɦɮɥɚɝ
 ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɟ ɫ
ɧɚɫȼɋȿɄɂɤɨɣɬɨɢɦɚɮɥɚɝɢ
ɢɥɢɞɪɟɯɢɫɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɝɟɪɨɢ
ɞɚɞɨɣɞɟɫɬɹɯɉɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ
ɟ ɩɨɠɟɥɚɬɟɥɧɨ ɧɨ ɜɫɟ ɩɚɤ
ɫɦɹɬɚɦɟ ɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟɦ ɱɟ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɦɥɚɞɟɠ
ɩɨɦɧɢ ɫɜɨɢɬɟ ɝɟɪɨɢ  ɩɢɲɟ
ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
ɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢ
 ɂɦɚɦ ɜɴɩɪɨɫ  ɤɨɹ ɟ
ɦɥɚɞɟɠɤɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɤɨɹɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɲɟɫɬɜɢɟɬɨ"  ɩɢɬɚɦ ɚɡ ɮɟɣɫɛɭɤɚɪɫɤɢ
ɜɫɴɳɢɹɞɟɧ
ɇɹɦɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɢɦɟɢɧɟ
ɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɨɬɈɛɳɢɧɚɬɚ
ɩɪɨɫɬɨɤɨɣɬɨɢɫɤɚɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɜɤɥɸɱɢɜɨɛɢɤɨɥɤɚɬɚɆɥɚɞɟɠɤɚɟɡɚɳɨɬɨɟɨɬɦɥɚɞɢɯɨɪɚ
ɢ ɢɞɟɹɬɚ ɟ ɞɚ ɧɟ ɡɚɛɪɚɜɹɦɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɧɢɝɟɪɨɢɢɧɚɣ
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Стартира новият конкурс
"Кмет на месеца". Гласувайте!
тартира новият конкурс
"Кмет на месеца" на тема
"Опазване на регионалното културно-историческо наследство". В Портала на българските
общини - kmeta.bg, от 21 февруари, започва голямото гласуване
за номинираните кметове.
За "Опазване на регионалното
културно-историческо наследство" са номинирани Перник,
Казанлък, Габрово, Шумен и
Смолян. В общините с население
под 20 000 жители пък ще се
състезават Карлово, Чипровци,
Тутракан, Каспичан и Созопол.
Всички номинирани градоначалници на общините са доказали,
че полагат усилия и се грижат за
опазване на завещаното от дедите ни местно културно историческо наследство, което отдавна е
станало национална гордост.
Общините инвестират и пазят историческите забележителности, за да ги предадат на
следващите поколения. Градоначалниците са ваши, а kmeta.
bg само определя правилата на
състезанието - "Опазване на регионалното културно-историческо
наследство
След края на гласуването,
което ще продължи три седмици, двамата градоначалници,
събрали най-много гласове, ще
спечелят титлата „Кмет на месеца”. Победителите ще бъдат наградени със статуетка и грамота
на специална церемония.
Всеки от местните управници,
спечелил повече от три пъти титлата "Кмет на месеца", ще участва
в надпревара за специалната награда на Портала на българските
общини www.kmeta.bg по време
на конкурса "Кмет на годината".

С

26.02.- 4.03.2015 г.

ОБЩИНА ТУТРАКАН
Общински център за извънучилищни дейности, гр. Тутракан
Исторически музей - Тутракан
7600 Тутракан, ул.”Д. Благоев”№51
e-mail: melodia_tn@abv.bg тел./0866 60399
Исторически музей – Тутракан
тел: +359/866 61345
e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg

Организират

Национален исторически конкурс

„РОДНА ЗЕМЯ”
Тутракан, 25 - 26.04.2015 г.
Под патронажа на г-жа Петя Князова-Василева,
зам.-кмет на Община Тутракан

ɄɚɫɬɟɥɴɬɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ɋɧɢɦɤɚɊɚɞɨɫɥɚɜȾɈȻɊȿȼ

Тутракан

алката дунавска община получи
номинация в конкурса този месец
заради положеното старание да
поддържа и популяризира историята си.
Крепостта "Трансмариска", голяма част
от която може да се види и днес, стана победител в конкурса "Чудесата на
България" в края на 2014 г. Крепостта
"Трансмариска" е била с площ от около
65 000 кв. м и дължина около 1000 м. По
време на археологически разкопки са открити част от северната стена, замък
с две четириъгълен кули и друга част

М

от южната стена. Крепостта съществува до началото на VII век. По-късно
части от Северозападна му стената са
били използвани за изграждане на нова
средновековна укрепителна система на
Тутракан. Единственият по рода си архитектурен резерват Рибарска махала в
Тутракан пък е запазил в автентичния
им вид възрожденските къщи, в които
някога са живели стотици рибарски
семейства. Днес къщите ни разкриват
бита и поминъка на тези хора, неразривно свързани с реката. Това е също и
единственото в страната естествено
обособило се рибарско селище.

Кукери на Сирни Заговезни в с. Варненци
"Кукери ходят из село,
мамо, кукери ходят...
Болести да гонят и злото..."
Има поверие, че ако
кук те удари, ще бъдеш
здрав и късметлия през
цялата година. Затова
точно на Сирни Заговерни Кукерската група към
НЧ "Светлина" в с. Варненци, по-популярна като
Черните кукери, изпълни
традиционния ритуал по
улиците в селото.
Неизменно с тях бе
дългогодишният самодеец на читалището 87-годишният Харалампи
Димитров, който и този
път разпъна акордеона.
Ръководител на Кукерската група е Димитър
“ТГ”
Добрев.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

28 февруари - Даниела СТЕЛИЯНОВА, Директор на
3 март - инж. Никола ЙОРДАНОВ, Лесничей, ДГСдирекция "Инвестиционни дейности и европроекти", Тутракан
Община Тутракан
4 март - Филип ТОДОРОВ, Ст.спец. "Лесовъд", Община
28 февруари - Габриела КОСУЛИЕВА, Школа по китара, Главиница
НЧ "НлЙлВапцаров", Тутракан
4 март - Ридван АДИЛ, Ст.спец. "Техник", Община
3 март - Милена АТАНАСОВА, Кметски наместник, с. Главиница
Подлес, община Главиница
4 март - Шенол АЛИ, Горски стражар, ДГС-Тутракан

Национален исторически конкурс, даващ възможност
на ученици от 8-11 клас, от всички видове училища, да
направят свое самостоятелно изследване. Целта е да
се събуди интереса на младите хора към историята
на родния край. В конкурса могат да участват екип
от ученици, както и индивидуални участници.
Желанието на организаторите е да представят
Тутракан на света с неговите красоти и исторически
забележителности.
Тематични области:
- Крепост „Трансмариска” – Тутракан – Чудото на
България
- Изкуство и култура
- Моят роден край, моят род
- Фолклор и обичаи
- Спорт
- Занаяти
Условия за участие в конкурса:
Етап 1: От 1.03.2015 г. до 30.03.2015 г. организационният екип очаква да получи кандидатурите и
следните данни на участниците: име, населено място
и телефон за контакт на електронния адрес:
melodia_tn@abv.bg или tutrakanmuseum@abv.bg
Етап 2: От 1 до 15 април 2015 г. тричленно жури, което ще бъде обявено след получаване на кандидатурите, ще прочете получените есета и ще избере десет
от тях. Есетата трябва да имат ясно формулирана
интересна тема, избрана от посочените, да са добре
структуриран и да отговарят на езиковите норми.
Етап 3: На 16 април 2015 г. резултатите ще бъдат
оповестени в сайта на Исторически музей – Тутракан
www.tutrakanmuseum.com
Ще бъде оповестена не само комплексната, а и
личната оценка, която всеки член на журито е дал за
всяко от изработените произведения.
Най-добрите селектирани 10 екипа /до трима участници в екип/ ще бъдат поканени, за да представят
своите изследвания лично и сред тях ще бъде определен победител.
На всички поканени ще бъде поета нощувката от
организаторите.
Награди:
- Голямата награда за разработка на тема:
Крепост „Трансмариска" - Чудото на България – статуетка и парична награда
Първа награда – статуетка и парична награда
Втора награда – статуетка и парична награда
Трета награда – статуетка и парична награда
- Награда за научен ръководител – статуетка и
парична награда
- Поощрителни награди
Телефони за връзка с организаторите:
Доротея Бальовска, ръководител на Общински център за извънучилищни дейности-Тутракан:
0893411068 и 0866/60399
Даниела Иванова – уредник Исторически музей –
Тутракан: 0894 675712 и 0866/61345
Моля, използвайте електронната поща за въпроси.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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