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Инж. Людмил УЗУНОВ, Директор на ДГС-Тутракан:

Държавната гора се сече и
възобновява по
горскостопански план
Сертификация на горите се очаква
Калина ГРЪНЧАРОВА
едмицата на гората,
която държавата отбелязва за 90-ти път,
е добър повод за среща с
директора на Държавно
горско стопанство-Тут-

С

Цена 0.60 лв.
Държавно Горско СтопанствоТутракан
Честити най-сърдечно Седмицата на гората
на всички лесовъди, служители и партньори!
Пожелавам Ви много здраве и
професионални успехи в името
и за благото на българската
гора, защото грижата за нея е
мъдра инвестиция за бъдещите
поколения!
Инж. Людмил УЗУНОВ,
Директор на ДГС-Тутракан

Ръководството на Община Тутракан
поздравява със Седмицата на гората
всички лесовъди, служители и работници
от Държавно горско стопанство-Тутракан,
за постигнатите успехи, които са плод
на ежедневно влагани труд,
усилия, знания и опит!

ракан инж. Людмил Узунов.
Знам, че той най "обича"
въпроси за "творческите
планове" и съм сигурна, че
разговорът с него ще е
на стр. 7

Честит празник!

Виетнамска делегация
посети Тутракан "Послания с обич"
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Предстоят разговори за
побратимяване на Тутракан
с град Вин, гостите
засвидетелстваха интерес
към ракиепроизводството
на стр. 2

"Дунавска младост" вече е представителен
фолклорен ансамбъл! Н

ɚɢɦɚɪɬɝ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɫɟɤɰɢɹ
ɧɚ &,2))Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɜɪɴɱɢ ɩɨɱɟɬɧɢɬɟ ɡɜɚɧɢɹ ɡɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɨɫɬ ɧɚ ɮɨɥ
ɤɥɨɪɧɢ ɚɧɫɚɦɛɥɢ ɮɨɪɦɚ
ɰɢɢ ɢ ɝɪɭɩɢ ɜ ɝɪɚɞ ȼɟɥɢɤɨ
Ɍɴɪɧɨɜɨ ɤɴɞɟɬɨ ɫɟ ɫɴɫɬɨɹ
ɉɟɬɧɚɞɟɫɟɬɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɪɟɳɚɫɟɦɢɧɚɪ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚ
ɰɢɹɬɚɇɚɩɴɪɜɢɹɩɪɟɝɥɟɞɧɚ
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢɬɟ ɡɚ ɬɢɬɥɚɬɚ
ɌɎ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɫɟ
ɹɜɢɩɪɟɡɝɜɊɚɡɝɪɚɞɚ
ɧɚɜɬɨɪɢɹɮɢɧɚɥɟɧɟɬɚɩɨɬ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨɩɪɟɡɦɧɨɟɦ
ɜɪɢɝɜɊɭɫɟ
Ʉɥɚɫɢɪɚɧɟɬɨ ɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ
на стр. 4

Уважаеми лекари, медицински
сестри и служители на МБАЛТутракан и МЦ "Св. Иван Рилски",

Празникът на най-хуманния труд е повод всички
за пореден път да Ви благодарим за всеотдайния
труд и грижите, които полагате ежеминутно!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Честит професионален празник на работещите
в МБАЛ-Тутракан и МЦ "Св. Иван Рилски"!
þĘĤĔĖęĦĢġĔĩĢĤĔĦĔęġĔĝĖĔĚġĜĳĦ
ĞĔģĜĦĔğġĔęĘġĢĢĕĭęĥĦĖĢĜĠġĢėĢīęĥĦĢ
ĦĢěĔĖĜĥĜĢĦùĔĬĜĦęħĠęġĜĳ
øğĔėĢĘĔĤĳěĔġęħĠĢĤġĜĳĦĤħĘ
ĞĢĠģęĦęġĦġĢĥĦĦĔĜĖĥęĢĦĘĔĝġĜĦę
ėĤĜĚĜĞĢĜĦĢģĢğĔėĔĦęěĔģĔĪĜęġĦĜĦę

ýęğĔĳùĜěĘĤĔĖęĭĔĥĦĜęĜĕğĔėĢĘęġĥĦĖĜę

Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

на стр. 5

Пролетна ПРОМОЦИЯ на ПВЦ-дограма
Вземете вашата немска пластмасова
дограма на цената на българска!
Пълна гаранция от 5 години!
Немско качество на народни цени!
За поръчки: 0894 618 612 и 0876 17 11 97

7 април - Световен ден на здравето!
В този ден се обръщаме към всички,
които работят в сферата на
здравеопазването, с пожелание за
здраве, защото то е най-голямата
ценност в човешкия живот!
Повече професионални успехи, за да
имаме нови поводи да празнуване!

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

НОВИНИ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА
НА БЮДЖЕТ`2014
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɢɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɧɚɚɩɪɢɥɝɨɬɱɚɫɚɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ
ɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬ
ɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɳɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨ
ɨɛɫɴɠɞɚɧɟɈɬɱɟɬɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚȻɸɞɠɟɬɚɡɚɝ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɨɤɚɧɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɩɭɛɥɢɱɧɨɬɨɨɛɫɴɠɞɚɧɟɟɨɬɩɪɚɜɟɧɚ
ɤɴɦɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɢɜɫɢɱɤɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɥɢɰɚ
ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА
ОБЩИНА ТУТРАКАН
ɇɚɚɩɪɢɥɝɨɬɱɚɫɚɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɮɢɧɚɥ
ɧɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɩɨɉɪɨɟɤɬɂɡɝɨɬɜɹɧɟɧɚɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧ
ɩɥɚɧɡɚɝɪɚɞɫɤɨɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚ
ɤɚɧɤɚɬɨɰɟɧɬɴɪɧɚɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɨɧɟɧɚɪɟɚɥɇɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɨɬ ɟɤɢɩɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ
ЗАПОЧВА НА 7 АПРИЛ
ɂɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɩɟɧɫɢɢɬɟɱɪɟɡɩɨɳɟɧɫɤɢɬɟɫɬɚɧɰɢɢɳɟ
ɡɚɩɨɱɧɟ ɧɚ ɦɢ ɚɩɪɢɥ ɜɬɨɪɧɢɤ ɢ ɳɟ ɩɪɢɤɥɸɱɢ ɧɚ ɬɢ
ɚɩɪɢɥɉɪɢɱɢɧɚɬɚɫɚɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟɩɨɱɢɜɧɢɞɧɢɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬ
ɨɬɇɈɂ
ȼɴɜɜɫɹɤɚɩɨɳɟɧɫɤɚɫɬɚɧɰɢɹɳɟɛɴɞɟɨɛɹɜɟɧɝɪɚɮɢɤɩɨ
ɤɨɣɬɨɳɟɫɟɢɡɜɴɪɲɢɢɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɩɟɧɫɢɢɬɟ
ɉɪɟɜɨɞɢɬɟɧɚɫɭɦɢɬɟɡɚɚɩɪɢɥɫɤɢɬɟɩɟɧɫɢɢɩɨɫɦɟɬɤɢɧɚ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɬɟɤɨɢɬɨɩɨɥɭɱɚɜɚɬɩɟɧɫɢɢɬɟɫɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬ
ɳɟɛɴɞɚɬɢɡɜɴɪɲɟɧɢɧɚɦɢɚɩɪɢɥ
Ʉɴɦɩɟɧɫɢɢɬɟɡɚɦɟɫɟɰɚɩɪɢɥɳɟɫɟɢɡɩɥɚɬɢɢɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɫɭɦɚɋɴɝɥɚɫɧɨɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟʋɧɚɆɢ
ɧɢɫɬɟɪɫɤɢɫɴɜɟɬɩɪɚɜɨɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɫɭɦɚɨɬɥɜɢɦɚɬ
ɜɫɢɱɤɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɱɢɹɬɨɩɟɧɫɢɹɢɥɢɫɛɨɪɴɬɨɬɩɟɧɫɢɢɬɟ
ɡɚɟɞɧɨɫɞɨɛɚɜɤɢɬɟɢɥɢɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɬɟɤɴɦɬɹɯɡɚɦɟɫɟɰ
ɚɩɪɢɥɟɞɨɥɜɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
КУКЕРСКИ ФЕСТИВАЛИ
ɇɚɦɚɪɬɬɝɧɚɩɥɨɳɚɞɚɜɫɟɥɨɄɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟ
ɹɬɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɤɭɤɟɪɫɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɭɱɚɫ
ɬɢɟɨɬɊɭɦɴɧɢɹɇɚɩɨɤɚɧɚɬɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɫɟɨɬɡɨɜɚɯɚ
ɢɤɭɤɟɪɫɤɢɝɪɭɩɢɨɬɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɉɨɩɭɥɹɪɧɢɬɟɑɟɪɧɢɤɭɤɟɪɢɤɴɦɱɢɬɚɥɢɳɟɋɜɟɬɥɢɧɚɫ
ȼɚɪɧɟɧɰɢɢɞɟɬɫɤɢɬɟɤɭɤɟɪɫɤɢɮɨɪɦɚɰɢɢɤɴɦɇɑɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ ɫ Ɇɚɥɴɤ ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ ɢ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɜ ɫ ɋɬɟɮɚɧ
Ʉɚɪɚɞɠɚɛɹɯɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɬɟɧɚɞɜɟɬɟɨɛɳɢɧɢ
Ɂɚɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɑɟɪɧɢɬɟɤɭɤɟɪɢɨɬȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɛɹɯɚɨɬɥɢɱɟɧɢɫɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨ
Ⱥɫɞɜɟɩɨɨɳɪɢɬɟɥɧɢɧɚɝɪɚɞɢɛɹɯɚɧɚɝɪɚɞɟɧɢɞɟɬɫɤɢɬɟ
ɤɭɤɟɪɫɤɢɝɪɭɩɢɨɬɝɥɚɜɢɧɢɲɤɢɬɟɫɟɥɚɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɢ
ɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚ
ПРЕДСТОЯТ МАТУРИТЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
ɡɪɟɥɨɫɬɧɢɤɚɨɬɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚɩɨɞɚɥɢɡɚɹɜɥɟ
ɧɢɹɡɚɹɜɹɜɚɧɟɧɚɢɡɩɢɬɩɨÄȻɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ³
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɯɚɨɬɊɟɝɢɨɧɚɥɧɢɹɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɊɂɈ Ɉɬɬɚɦɭɬɨɱɧɢɯɚɱɟɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɡɪɟɥɨɫɬ
ɧɢɰɢɬɟɫɚɛɢɥɢɧɚɛɪɨɣɋɩɨɪɟɞɨɮɢɰɢɚɥɧɢɬɟɞɚɧɧɢ
ɡɪɟɥɨɫɬɧɢɤɚɫɚɩɨɞɚɥɢɡɚɹɜɥɟɧɢɹɡɚɜɬɨɪɢɞɴɪɠɚɜɟɧ
ɡɪɟɥɨɫɬɟɧɢɡɩɢɬȾɁɂɞɨɤɚɬɨɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɬɟɫɚ
ɛɢɥɢɚɬɪɟɬɢȾɁɂɫɚɩɨɠɟɥɚɥɢɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢ
ÄȼɬɨɡɢɛɪɨɣɩɨɠɟɥɚɥɢɹɜɹɜɚɧɟɧɚȾɁɂɜɥɢɡɚɬɭɱɟɧɢɰɢɜ
ɏ,,ɤɥɚɫɜɞɧɟɜɧɚɮɨɪɦɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɤɨɢɬɨɫɚɡɚɞɨ
ɱɧɢɰɢ±ɞɭɲɢɭɱɟɧɢɰɢɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ
ɮɨɪɦɚ ɢ ɡɚɜɴɪɲɢɥɢ ɜ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢ ɝɨɞɢɧɢ ɧɨ ɧɟɩɨɥɨɠɢɥɢ
ɭɫɩɟɲɧɨɢɡɩɢɬɢɬɟ³ɩɨɹɫɧɢɯɚɨɬɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɹɢɧɫɩɟɤɬɨ
ɪɚɬɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɇɚɣ±ɦɧɨɝɨɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢɢɦɚɜɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɬɚɝɢɦɧɚ
ɡɢɹɩɨɫɬɨɩɚɧɫɤɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɢɭɫɥɭɝɢÄȺɬɚ
ɧɚɫȻɭɪɨɜ´±ɦɚɋɪɟɞɧɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɨɬɤɨɢɬɨɢɦɚɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢɫɚɧɚɛɪɨɣ
ɈɬɊɂɈɜɋɢɥɢɫɬɪɚɫɴɨɛɳɢɯɚɨɳɟɱɟɧɚɣ±ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɢɡɩɢɬɢɫɚɛɢɨɥɨɝɢɹɢɡɞɪɚɜɧɨɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɡɪɟɥɨɫɬɧɢɤɚɫɥɟɞɬɨɜɚɫɥɟɞɜɚɬɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫ  ɡɪɟɥɨɫɬɧɢɤɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɫɴɫ 
ɞɭɲɢɢɞɪ
ОСИГУРЕНИ СА ФИНАНСИ ЗА
ПЪТУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɨɞɨɛɪɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɜ
ɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɩɨɛɸɞɠɟɬɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɋɬɹɯ
ɳɟɛɴɞɚɬɜɴɡɫɬɚɧɨɜɟɧɢɪɚɡɯɨɞɢɬɟɡɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɩɟɞɚɝɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɜɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɭɱɢɥɢɳɚ
ɢɨɛɫɥɭɠɜɚɳɢɡɜɟɧɚɩɪɟɡɝ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚɫɚɪɚɡɱɟɬɟɧɢɩɨɛɸɞɠɟɬɚɧɚɆɈɇɡɚɝ
НЯМА ПОРАЖЕНИЯ ВЪРХУ ОВОШКИТЕ
ОТ СТУДОВЕ В ОБЛАСТТА
Извършена е резитба на 52.4% от трайните насаждения в Силистренско, показва справка от Областната
дирекция “Земеделие".
Сред традиционните овощни видове в района са
кайсиите. Отглеждат се близо 22 хиляди декара.
Досега са извършени резитба и растителнозащитни
пръскания на 89.9% от насажданията. Директорът
на Опитната станция по кайсията и земеделие в Силистра доц. Люляна Иванова твърди, че няма нанесени
поражения по овошките от студове. Специалистите
от Станцията вземат от края на декември миналата
година проби, които “показват минимална степен на
повреди". Но според доц. Люляна Иванова още е рано
за прогнози за реколтата. Възможни са измръзвания
на стр. 3
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Кметовете на Смолян и Тутракан са победители
в конкурса "Кмет на месеца" за февруари
Зам.-министърът на културата
Бони Петрунова награди
градоначалниците с грамоти
а официална церемония
във ВИП залата на Софийската опера и балет, Порталът на българските общини - Kmeta.
bg, награди кметовете на Смолян и
Тутракан – Николай Мелемов и д-р
Димитър Стефанов за техните победи във февруарското издание на

Н

ско наследство". Градоначалниците
бяха удостоени с грамоти лично от
зам.-министърът на културата Бони
Петрунова.
В началото на церемонията, изпълнителният директор на „Бранд
Медия България“ Боян Томов привества призьорите и ги поздрави

„В продължение на две години,
всеки месец, Порталът на българските общини, организира кампанията „Кмет на месеца“. Темата
за февруари, за която гласуваха
нашите читатели, е изключително
важна. Ние ще продължаваме да й
обръщаме подобаващо внимание
в Kmeta.bg, защото културно-историческото наследство е повод
да се гордеем, че сме българи.“,
заяви Томов
„Смятам, че инициативата „Кмет
на месеца“ е много добра. В нея
имаме пряк достъп до мнението
конкурса "Кмета на месеца“. Темата за усилията, които полагат, за да на хората. Няма по-истински избор
на надпреварата бе: "Опазване на съхранят културно-историческото от този да ви изберат хората, още
повече че вие, градоначалниците
регионалното културно-историче- наследство в техните общини.
работите за тях и оценката им за

вас е най-сладката, която можете
да получите“, каза Бони Петрунова.
„Благодаря на всички хора, които
са дали своя вот в конкурса „Кмет на
месеца“. Според мен, тези, които са
гласували за мен, са го направили
най-вече заради усилията на цялата
община Тутракан да съхрани и популяризира своите културни обекти.
Като резултат от нашите усилия ще
посоча това, че очакваме да подпишем договор за дигитализация на
крепост „Трансмариска“, както и
на единствения по рода си музей в
Европа – този на Дунавския риболов
и лодкостроене“, заяви д-р Димитър
Стефанов на церемонията.
Източник: Kmeta.bg

Виетнамска делегация посети Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ази седмица делегация от
Виетнам осъществи приятелска визита в Тутракан.
Тя бе посрещната от кмета на
общината д-р Димитър Стефанов. В проведения разговор, виетнамците са споделили добрите
си впечатления от България и от
видяното в Тутракан.
Гостите са посетили Мандра
"Булдекс" в с. Белица, където
собственикът Димо Денчев е показал производствената дейност
на предприятието.
Засилен интерес към българската ракия и нейното производство са демонстрирали още
гостите при посещението във
фирма "Златна Тракия" на Иван

Т

Ангелов, включително и разработването на производството й
във Виетнам.
"Изключително доволни останаха от посещението в Тутракан,
коментира кметът д-р Димитър
Стефанов. - Новината е, че искат
да се побратимят с нашия град,
да се развиват търговско-културните връзки. Във Виетнам
населението е съсредоточено
в големите градове, които са
многомилионни, затова предложението е за гр. Вин, който
е малък по техните стандарти
- само 500 хил.души живеели в
него. Очаквам покана за среща
по този повод с посланика на
Виетнам у нас".
В делегацията от виетнамска
страна участваха Ву Зуй Зунг –

завеждащ отдел в Министерството на технологиите в СР Виетнам,
Дау Тхе Ню – завеждащ отдел в
Института за земеделската техника и технологии за съхранение
на земеделската реколта, Ханой,
Чан Хонг Тхао - завеждащ отдел
в Института за земеделската техника и технологии за съхранение
на земеделската реколта, Ханой,
Чан Куок Хоан – директор на
INTIMEX, завод за производство
на брашно от маниока и Нгуйен
Тан Анх Зунг - също от Института за земеделската техника
и технологии за съхранение на
земеделската реколта.
Всички те са възпитаници на
български университети и знаят
добре български език.
Преди тутраканската визита,

ректорът на Русенския университет, чл.-кор. проф. Христо
Белоев, връчи плакет за високи
спортни постижения на Нгуйен
Тан Анх Зунг, който е възпитаник
на висшето училище, завършил
през 1974 г. Във времето, когато
се е обучавал в Русе, г-н Зунк
е участвал в Общостудентските
игри на България и три поредни
години е бил републикански
шампион по вдигане на тежести в
категория до 52 килограма. След
като завършва образоването си,
Нгуйен Тан Анх Зунг работи в
посолството на България във
Виетнам, а след това и в Института за земеделската техника
и технологии за съхранение на
земеделската реколта в столицата Ханой.

Над 19 милиарда лева ще са инвестициите
в българското земеделие
И

нвестициите по Програмата за развитие
на селските райони
и директните плащания на
площ в България до 2020
година ще са за над 19 милиарда лева (7,7 млрд. евро
ще под формата на инвестиции по европрограмите,
а останалите от националното съфинансиране),
стана известно по време на
форум в Силистра, проведен
от заместник-министъра
на земеделието и храните
Васил Грудев. Той участва
в семинар от информационната кампания, посветена
на директните плащания
на площ и на Програмата
за развитие на селските
райони.
В рамките на семинара
бе съобщено, че предстои
изработване на т.нар. Поземлен кодекс, обединяващ
в обща база данни законите по отделните видове
собственост и ползването

на земеделски земи. Сред
акцентите бе застъпено
и задължителното правно
основание за ползването
на земите - нов елемент и
за администрацията, и за
земеделците, въвеждащо
базова справедливост в
земеползването и в подпомагането на сектор „Земеделие". Очакванията са,
че правното основание за
ползване на земи е панацеята за прекратяване на
порочните практики да се
обработват земи, които не
са предоставени от собствениците. Само за миналата година са платени
100 милиона лева субсидии
върху такива площи, което
е довело до намаляване на
ставката с по няколко стотинки на декар и са били
ощетени всички стопани.
Насочването има на фокус
и към сектори, изоставени
в предишната седемгодишна програма за подпомагане

ɁɚɦɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟȼɚɫɢɥȽɊɍȾȿȼ

на сектор „Земеделие”.
Сред тях: интензивните
сектори животновъдство,
производството на плодове, зеленчуци, трайни
насаждения и биологично
производство. Кампанията тече с пълна сила и
ще завърши до 15 май: за
момента са подадени над 7
400 заявления, което е 130%
спрямо миналата година.

Информационната кампания на МЗХ има за цел да
запознае земеделските производители с начина на кандидатстване, условията, на
които следва да отговорят,
както и дейностите, които
трябва да изпълняват и
да спазват, за да получат
финансово подпомагане по
кампанията за директните
плащания за тази година.

Варненци и Бреница отново ще са Кметства

Калина ГРЪНЧАРОВА
оследните промени в Закона за административнотериториалното устройство на Република България дават
възможност кметствата в двете
тутракански села - Варненци и
Бреница, да бъдат възстановени.
Според чл.16 на закона при „наличие на население над 100 души
общо" се образува кметство, като
се проведе процедура за откриване. В с. Варненци жителите с постоянен адрес са 313, а в Бреница
- 302. В рамките на един месец ще
бъде организирано допитване до
населението чрез подписка - така
е записано в решението на Общински съвет-Тутракан прието на проведеното заседание на 26 март т.г.
А на предстоящите местни избори
през есента в двете села ще имат
възможност отново да избират
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кметове. Сега те се управляват от
назначаеми кметски наместници.
Дневен център за възрастни
хора с увреждания ще бъде разкрит в Тутракан като държавна
делегирана дейност. За да бъде услугата устойчива, неговият минимален капацитет е 30 потребители.
5 хил.лв. от бюджета на Община
Тутракан ще бъдат предоставените
средства на СНЦ „Енциклопедия
Силистренска област" за изготвяне и издаване на "Енциклопедия".
Общинските съветници отказаха да
бъде създадена временна комисия
по изразходването на средствата
от сдружението и да участват в
нея. Разходването на средствата
ще бъде контролирано от комисия
на общинската администрация.
Допълнено е Решение №575/29
май 2014 г., с което тогава се дава
съгласие за поставяне на паметник
на писателя Николай Хайтов в

Тутракан, но не е посочено конкретното място. От допълнението
става ясно, че паметникът ще бъде
в тревната площ на т.нар "триъгълник" до СВА.
Разходите по изграждане и поставяне на паметника са изцяло за
сметка на Инициативния комитет.
На заседанието бяха приети Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през
2015 г., промени в Наредбата за
условията и реда за осъществяване
закрила на деца с изявени дарби
от училищата и извънучилищните

нучилищни педагогически институции, научни и творчески съюзи.
Финансовите средства за прилагането на новата наредба са
с два източника - от държавния
бюджет чрез образователното
министерство и от бюджета на
община Тутракан.
Местните парламентаристи приеха още отчета за изпълнението
през 2014 г. на общинските План
и Програма за енергийна ефективност и Правилник за организацията и дейността на пенионерските
клубове и клуба на инвалида на

дейности на територията на Oбщина Тутракан. С новите промени се
цели насърчаване на творческите
заложби и потребности на децата
с изявени дарби чрез годишни стипендии и еднократно финансово
подпомагане, чрез стимулиране
на участието им в олимпиади, конкурси и състезания в различните
културнообразователни области,
организирани от общини, извъ-

територията на община Тутракан
и Устав на градската пенсионерска
организация.
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост бе допълнена с нови обекти и приети решения
по 20 разпоредителни сделки с тях.
Следващото заседание на Общински съвет-Тутракан е насрочено за 30 април.

Общински съвет-Главиница прие решение
за стопанисването на мерите и пасищата
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание проведе
Общински съвет-Главиница
в последния мартенски ден.
Наближаващите светли празници
бяха повод за поднесена изненада
на местните парламентаристи - преди началото на сесията, възпитани-
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веещи в сходна на ромите ситуация
(2015 – 2020 год.) и докладна за
предоставяне на средства в размер
на 1000 лв. за издаване на Енциклопедия за област Силистра.
Най-продължителен бе дебатът по
процедурата за отдаване под наем
или аренда на общински имоти с с

СЪОБЩЕНИЕ

РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН
ОБЯВЯВА
15 април 2015 г. (сряда) за

"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ"
Уважаеми граждани,
За трета поредна година Районен съд гр.Тутракан
организира инициативата „Ден на отворените врати”.
По този повод Ви каним да посетите Съдебната
палата и да се запознаете отблизо с дейността
на съда, да посетите административните служби
и съдебните зали, да се запознаете с предлаганите
административни и съдебни услуги и процедури, да
присъствате в съдебно заседание по граждански или
наказателен процес.
Целта на инициативата е насочена към засилване
доверието на обществеността в съдебната система,
повишаване на правната култура на гражданите и
постигане на по-добра информираност за работата
и функциите на органите на съдебната власт.
Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден
от 10:00 часа до 16:00 часа.
И.Ф.Адм. Ръководител Председател на Районен съд-Тутракан:
Спас СТЕФАНОВ

Община Главиница, Област Силистра

Съобщение
Община Главиница започва прием на документи за ползване на
услугата "Личен асистент" и на лица желаещи да ползват услугата
"Личен асистент".
Кандидатите за ползване на услугата "Личен асистент"
могат да бъдат:
- Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- Самотно живеещи тежко болни лица;
- Семейства с деца с увреждания.
Необходими документи:
- Копие от личната карта - на потребителя и на личния асистент;
- Копие от ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК и други медицински документи
(епикриза);
- Служебна бележка от месторабота - за личния асистент (ако
лицето работи);
- Служебна бележка от учебно заведение - за личния асистент
(ако лицето учи).
Срок за прием на документи: 27.03.2015 г. ДО 09.04.2015 г.
включително, в сградата на Община Главиница - I етаж

НОВИНИ
от стр.2

ците на ЦДГ "Мир", с. Калугерене ги
поздравиха за Цветница и Великден
с песни и танци, като им пожелаха
ползотворна работа и добро настроение.
В същинската част на заседанието, бе разгледано предложението
за утвърждаване на временно изпълняващ длъжността "кмет" на с.
Зафирово след подадената оставка
от досегашния кмет Ангел Ангелов.
Със своето решение съветниците
повериха отговорността на поста
на Жоржета Тодорова Стефанова,
досегашен секретар на Кметството.
До консенсус не се стигна при
гласуването на годишния финансов отчет за 2014 г. на общинското
дружество „Общински превози” и
той не бе приет.
Съветниците приеха нова Наредба
за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на община Главиница, Общински план за действие
на община Главиница в изпълнение
на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани
в уязвимо социално положение, жи-

начин на трайно ползване „Пасище,
мера”. В крайна сметка Общинският
съвет прие решенията предложени в
кметската докладна записка. Което
означава, че е обявен списък на
имоти с начин на трайно ползване
"Пасище, мера", собственост на
Община Главиница, които да се предоставят за индивидуално ползване
на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански
животни. Всеки собственик или
ползвател на животновъдни обекти
с регистрирани пасищни селско-

стопански животни в системата на
БАБХ, заявил желание да наеме под
наем или аренда "пасище, мера" има
право на 3 дка за една животинска
единица. Една животинска единица
съответства на един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно
говедо на над 2-годишна възраст.
Говедо или бивол на възраст от 6
месеца до 2 г. се равнява на 0,6 от
животинска единица, а едно овца
или една коза се равнява на 0,15 от
животинската единица.
Общинският съвет възложи на
кмета да сключи договори за наем
или аренда.
Мерите и пасищата от списъка за
общо ползване ще се управляват и
стопанисват от Община Главиница
чрез ОП "Общински имоти и комунални дейности".

Във времето на дадената парламентарна почивка общинските
съветници бяха поканени от Пенсионерски клуб "Младост" на кулинарна великденска изложба. Там,
председателката на клуба Гинка
Цанкова им припомни и благодари
за добрата съвместна работа и осъществените проекти.
В останалата част от заседанието
бе попълнена годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, както и приети няколко разпоредителни
сделки с общински имоти.
Съветниците подкрепиха и пет
докладни записки от председателя
на Общинския съвет Сейфи Салим
за внасяне на предложение до
Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на деца сираци.
Гласувано би и предложението
внесено от групата съветници от
ДПС да се упълномощи общинския
кмет да предприеме действия за
подмяна на основната водопроводна мрежа между селата Листец и
Вълкан. От предложеното решение
отпадна допълнението - това да
стане със средства от общинския
бюджет, тъй като такива не са планирани през настоящата година,
още повече че за подобни дейности
има средства по оперативните програми, мерките, по които се очаква
да бъдат отворени през есента.

от пролетни слани.
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ СА ЕСЕННИЦИТЕ,
РЕГИСТРИРАНИ СА НАПАДЕНИЯ НА ГРИЗАЧИ
Нападения на гризачи са регистрирани при проверка на есенниците в Силистренско, показва справка
от Областната дирекция “Земеделие” в Силистра.
Специалистите определят нападенията като слаби.
Третиране срещу гризачи е извършено на 86.9% от
площите с пшеница и на 90.2% – с ечемик.
Подадени са и четири заявления за унищожени посеви
от обилни валежи и подпочвени води в районите край
река Дунав. Според специалистите в много добро състояние са 29.7%, а в добро – 66.9% от пшеничените
посеви. В много добро състояние са 20.5% от площите
с ечемик, а в добро – 79.5%.
В сравнително добро състояние са и посевите с
рапица. През тази година в Силистренска област се
отглеждат 500 938 декара пшеница, 48 226 декара
ечемик и 78 278 декара рапица.
КРИМИНАЛЕ
Два пожара в сухи треви са гасили пожарникарите
край Тутракан на 25 март.
88-годишна жена е станала поредната жертва на
телефонните измамници. Тя получила обаждане на
стационарния телефон в дома си в село Зафирово, че
внукът й е задържан в полицейския арест и дала 2200
лв. на непознат, вярвайки, че помага за освобождаването му.
За пореден път полицията апелира: Не давайте
пари на непознати, независимо какво ви казват и за
какви се представят. Преди да предприемете каквото
и да било, свържете се с близките си или с полицията
на тел.112.
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Дейността на Читалището през 2014-та "Дунавска младост"
отчетена на редовно годишно събрание вече е представителен
- Основен ремонт ще промени изцяло външния и вътрешния интериор фолклорен ансамбъл!
на тутраканското читалище
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщо отчетно събрание
свикано от Читалищното
настоятелство на НЧ "Н.Й.
Вапцаров" бе проведено на 26 март
т.г. с участието на 43 членове платили членския си внос.
В началото на събранието, председателят на настоятелството Елка
Горанова обърна внимание на
най-важните моменти от работата
на културната институция през
изминалата година и по-конкретно
на периода, откакто тя е начело на
управляващия орган. Подчерта, че
читалището започва реализацията
на проект финансиран от ПРСР, по
който то ще бъде тотално ремонтирано - от покрива през външно
саниране и промяна на вътрешния

О

интериор до закупуване на музикални инструменти и микробус.
Секретарят на читалището Светлана Петкова запозна присъстващите с отчета за изпълнение на
дейността по Годишната програма
за развитие на читалищната дейност и културния календар.
Най-напред в доклада бе отчетена библиотечната дейност. Към
читалището функционират два
отдела на библиотеката – детски
и за възрастни. Библиотечният
фонд наброява 62 614 библиотечни
единици, има 895 читатели и 16 147
тома заета литература през отчет-

ната година. "За популяризиране на ръководството на библиотекарите статистика.
дейността и фонда си, библиотеки- – техни наставници".
ТС „Борис Илиев“ отчита годинате са организирали открити уроци;
В доклада бяха изтъкнати общо та с две премиери - на постановките
инициативи, свързани с книгата; 22 инициативи, организирани от „Голямото влизане“ и „Сега или
културни мероприятия и изложби;
запознавате се подрастващите с
изискванията, условията и начина
на ползване на необходимата
литература в библиотеките, още
от предучилищна възраст, както и
работа и с най-малките деца, с цел
пораждане на интерес към книгите.
През 2014 г. са дарени 145 тома
на библиотеката, а новозакупена
литература е 135 тома на обща
стойност 940 лв.
Библиотеките предлагат информация, намерена извън книгите или
интернет, библиографски справки,
пълнотекстови и информационни

бази данни. Подготвят се мултимедийни презентации, провеждат
се индивидуални обучения и консултации, изготвят се справки,
отчети, изпраща се информация до
различни обществени организации.
През лятото на 2014 г. приключи
деветмесечен проект „Ученически
практики”, по който чрез договор за
партньорство със СОУ „Хр. Ботев”,
в читалищните библиотеки своята
практика проведоха трима ученици.
През м. декември 2014 беше подписан нов договор, според който още
5 ученика от 10 клас на училището
ще проведат своята практика под

двата библиотечни отдела.
Своят талант и умения в различните форми на художественотворческа работа в читалището през
годината са развивали повече от
300 самодейци – деца и възрастни, в: ТФ „Дунавска младост“,
ФТС „Детелини“, ВГ „Северина“,
Детски народен оркестър и Мъжки
народен оркестър (оркестрите
съществували до м. май 2014-та),
ВГ „Акустика“, ТС „Борис Илиев“,
Литературен клуб, Клуб „Млад
приятел на книгата“, Клуб „Приложно изкуства“, Школа по китара.
Школите по гайда и кавал, акордеон
и народно пеене са съществували
до м. май м.г.
С тържествен концерт бе отбелязан 60-годишният юбилей на
танцови състави "Дунавска младост". От екипа на читалището е организиран първият международен
фолклорен фестивал „Дунав пее и
танцува”, с участието ТФ „Дунавска
младост”, Кукерска група от с. Варненци и фолклорни групи от Чехия
и Мексико.
Групите и съставите на читалището са имали 7 международни,
4 национални, 2 регионални и 20
местни участия, сочи годишната

никога”, през месеците април и
ноември.
"Две деца от вокалната школа на
Наталия Констнтинова – музикален
педагог от Русе, се изявяват на
читалищни мероприятия. Все поголям интерес има и от други родители, които настояват да разширим
школата и г-жа Константинова да
започне да води школа при нас, но
към края на 2014 г. нямахме тази
финансова възможност", уточни
Светлана Петкова.
Работим по изпълнение на заложените в културния календар
за новата година дейности. Вече
се готвим за следващия концерт.
Там, където има пропуски и грешки, се стремим да ги отстраняваме
своевременно. Предстои ни натоварена с дейности година, за това
си пожелавам всички да сме живи
и здрави", заключи Петкова.
По нататък събранието изслуша
отчета за приходите и разходите
на читалището, доклада на проверителната комисия поднесен
от нейния председател Пламена
Драгнева, както и предложението
за бюджет на културната институция за настоящата 2015 г., след което гласува предложените решения.

В СОУ „Христо Ботев" - Тутракан

Интерактивен урок в училищната библиотека
навечерието на 2 април
– Международен ден на
детската книга, съвместно
с учениците от III б клас и тяхната
класна ръководителка Румяна
Статева, проведохме в училищната библиотека интерактивен
урок „Посланиe с обич“, посветен
на творчеството на учителката и
поетесата Галина Петрова. Наши
скъпи гости бяха съпругът на поетесата - Васил Търпанов, тяхната
племенница - Даниела Търпанова,
и Марияна Димитрова – директор
на ЦДГ „Патиланчо“ в Тутракан.
Целта на този урок бе да отдадем
заслужена почит и уважение на
творците – родени, творили и продължаващи да творят в малкия,
но красив крайдунавски град като
Добри Немиров, Бленика, Румяна
Капинчева, Ценка Бойчева, Николинка Вълкова, с чиито произведения разполага библиотеката, както
и да акцентираме най-вече на издадената и представена наскоро, със
съдействието на НЧ „Н.Й.Вапцаров
1873“, Исторически музей – Тутракан и с финансовата подкрепа на
Община Тутракан книга „Послания
с обич" с лично творчество на
Галина Петрова. Децата слушаха с
интерес вълнуващия и покъртите-

В

лен разказ на г-жа Димитрова, която разкри
с много обич благородството, добротата,
всеотдайността на тази
прекрасна жена. За
нея с признателност
говори и г-жа Статева – възпитаник на
детската градина по
времето, когато длъжността „Директор“
е изпълнявала г-жа
Петрова. Момичетата
и момчетата с голям
ентусиазъм прочетоха,
а някои от тях рецитираха наизуст детските стихотворения от
книгата. Включиха се активно и в
задачите на рубриката „Забавни
минути“. Бързо се ориентираха и
римуваха стихотворението „Юнак“,
като добавиха пропуснатите думи.
Откриха изчезналите букви от
стихотворението „Мартеничка“.
Съумяха да подредят сричките и
да открият двете имена на нашата
поетеса и заглавието на издадената с творбите и книга. Подредиха
в екипна работа пъзелите с текста
на творбата „Моята дилема“. Не се
затрудниха да открият в снимковия

материал лицата на Галина Петрова и класната си ръководителка.
Г-жа Димитрова насочваше децата
и разкриваше историята за написването на някои от творбите. Г-жа
Статева прочете част от стихотворенията, написани и посветени на
децата и от дядо Васко. Аплодисментите не стихваха. Г-н Търпанов
сподели с третокласниците, колко
е радостен и колко много обича
децата. За възрастните е много
важно да има детски смях, детски
шум и игри, както и птичи песни,
за да има смисъл техният живот.

Той разказа за децата, с които
общува и колко се радва, че е
техен приятел. Третокласниците
от своя страна спонтанно реагираха, че за тях това са вълнуващи,
незабравими и прекрасни часове,
изживени заедно. Мил спомен от
този чудесен мартенски урок ще
остане снимката, която запечата
усмихнатите и доволни детски
личица и техните уважаеми гости.
Убедена съм, че успяхме да
създадем „послание с обич“ към
Галина Петрова…
Анка КОЗАРЕВА

от стр. 1 ɮɟɫɬɢɜɚɥȻɚɥɤɚɧɮɨɥɤɝɪ
ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ  Ʌɚɭɪɟɚɬ
ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɢ ɩɪɟɩɨɪɴɤɚ
ɡɚ ɢɡɥɴɱɜɚɧɟ ɜ ɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟ
ɦɟɞɢɢ  ɝ  Ɍɪɟɬɢ ɞɟɬ
ɫɤɢ ɟɬɧɨɮɟɫɬɢɜɚɥ Ⱦɟɰɚɬɚ
ɡɚɟɞɧɨ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɢɬɟ ɝɪ
ɏɚɫɤɨɜɨ  ȼɬɨɪɚ ɧɚɝɪɚɞɚ
ɝɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɮɨɥ
ɤɥɨɪɟɧɮɟɫɬɢɜɚɥɄɭɥɬɭɪɚɬɚ
ɢ ɦɢɪɴɬ  Ƚɴɪɰɢɹ  ɝ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɉɪɟɫɩɚɧɫɤɚɹɛɴɥ
ɤɚ ɝɪ Ɋɟɫɟɧ  Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ
ɝɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɮɨɪɭɦ
Ɉɪɮɟɟɜɚɞɚɪɛɚɝɪɋɨɮɢɹ
ɁɥɚɬɟɧɦɟɞɚɥɝɆɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ ɮɟɫ
ɬɢɜɚɥɜȽɟɪɦɚɧɢɹȾɢɩɥɨɦɢ
ɧɚɝɪɚɞɚɧɚɩɭɛɥɢɤɚɬɚɝ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɝɪ Ƚɟɪɭɫɭɦ Ɍɭɪ
ɰɢɹɝɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ
ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɝɪ
Ⱦɟɧɢɡɥɢ Ɍɭɪɰɢɹ  ɝ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɝɪ ɇɢɫɚ ɉɨɥɲɚ
ɝɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɮɨɥ
ɤɥɨɪɟɧɮɟɫɬɢɜɚɥɋɜɚɬɛɚɬɚ
ɧɚ Ɂɟɦɮɢɪɚ ɝɪ Ȼɢɫɬɪɢɰɚ
ɊɭɦɴɧɢɹɝɆɟɠɞɭɧɚ
ɪɨɞɟɧɮɨɥɤɥɨɪɟɧɮɟɫɬɢɜɚɥ
ɂɬɚɥɢɹɢɩɪɟɡɝɬɭɪɧɟ
ɢɭɱɚɫɬɢɟɜɱɟɬɢɪɢɮɨɥɤɥɨɪ
ɧɢɮɟɫɬɢɜɚɥɚɜɂɬɚɥɢɹ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨ ɤɨɟɬɨ ɩɨɥɭ
ɱɚɜɚɬɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɩɪɨɞɴɥ
ɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɚɡɢ ɩɨɪɟɞɢɰɚ ɨɬ
ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɢɹ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɩɪɟɞɫɜɟɬɚ
ɑɟɫɬɢɬɞɚɟɩɨɪɟɞɧɢɹɬɭɫ
ɩɟɯɧɚɬɚɧɰɶɨɪɢɬɟɢɬɟɯɧɢɹ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ȿɥɟɧɚ Ⱥɬɚɧɚ
ɫɨɜɚ ɧɚ ɇɑ ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
ɢɌɭɬɪɚɤɚɧɱɢɢɬɨɢɦɟ
ɧɚɩɪɨɫɥɚɜɹɬɩɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢɢ
ɱɭɠɞɢɫɰɟɧɢɧɚɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɢɡɛɪɚɥɢ ɬɨɡɢ ɩɴɬ ɡɚ ɫɜɨɢɬɟ
ɞɟɰɚ
Ƚɨɪɞɟɟɦɫɟɫɜɚɫ
Светлана ПЕТКОВА,
Секретар на
НЧ "Н.Й.Вапцаров"

ɨɬ ɱɥɟɧɧɨ ɠɭɪɢ  ɜ ɫɴɫ
ɬɚɜɚ ɧɚ ɤɨɟɬɨ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ
ɫɜɟɬɢɥɚɧɚɩɟɫɟɧɧɨɬɨɢɬɚɧ
ɰɨɜɨɬɨɮɨɥɤɥɨɪɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨ
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬ  ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ
Ɍɚɥɚɧɬɥɢɜɢɬɟ ɬɚɧɰɶɨɪɢ ɧɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨɱɢɬɚɥɢɳɟɩɨ
ɥɭɱɢɯɚɡɚɫɥɭɠɟɧɨɬɨɩɨɱɟɬɧɨ
ɡɜɚɧɢɟ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɧ
ɮɨɥɤɥɨɪɟɧɚɧɫɚɦɛɴɥ
Ɍɨɡɢ ɭɫɩɟɯ ɢɦɚ ɫɜɨɹ ɩɪɟ
ɞɢɫɬɨɪɢɹ  ɦɧɨɝɨ ɝɨɞɢɧɢ
ɬɪɭɞɦɧɨɝɨɩɨɤɨɪɟɧɢɫɰɟɧɢɢ
ɫɩɟɱɟɥɟɧɢɧɚɝɪɚɞɢɡɚɫɥɭɝɚ
ɧɚ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ ɢ ɬɟɯɧɢɹ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ  ȿɥɟɧɚ Ⱥɬɚ
ɧɚɫɨɜɚ
Ɍɚɧɰɨɜɚ ɮɨɪɦɚɰɢɹ Ⱦɭ
ɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɟɨɫɧɨɜɚɧɚ
ɩɪɟɡɝɢɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɨɬɩɪɚɡɧɭɜɚɬɢɪɨɠ
ɞɟɧɞɟɧȼɪɟɩɟɪɬɨɚɪɚɣɫɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɬɚɧɰɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɰɟɥɢ
ɩɪɟɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɢɡɚɩɚɡɜɚɧɟ
ɬɨɧɚɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟɨɛɢɱɚɢɬɟ
ɢ ɫɚɦɨɛɢɬɧɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɫɴɡɞɚɜɚɧɚ ɩɪɟɡ
ɜɟɤɨɜɟɬɟ
Ɍɚɧɰɨɜɢɬɟɫɴɫɬɚɜɢɜɡɟɦɚɬ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɦɧɨɝɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ
ɧɢɤɨɧɰɟɪɬɧɢɬɭɪɧɟɬɚɢ
ɝɝɪɄɚɦɟɧɟɰɉɨɞɨɥ
ɫɤɍɤɪɚɣɧɚɝɆɟɠɞɭ
ɧɚɪɨɞɟɧ ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ ɮɟɫɬɢ
ɜɚɥɜɝɪȼɚɞɨɜɢɰɟɉɨɥɲɚ
 ɝ  Ʉɨɧɰɟɪɬɧɨ ɬɭɪɧɟ ɜ
ɝɪɉɚɧɱɟɜɨɋɴɪɛɢɹɝ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚ
ɢɡɤɭɫɬɜɚɬɚȾɟɬɫɤɚɩɪɨɥɟɬ
ɝɪɂɡɦɚɢɥɍɤɪɚɣɧɚɉɨɱɟɬ
ɧɚ ɝɪɚɦɨɬɚ ɢ ɉɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ
ɝɆɟɠɞɭ
ɧɚɪɨɞɟɧ ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ ɮɟɫɬɢ
ɜɚɥɁɥɚɬɧɚɝɴɞɭɥɤɚɝɪɊɭɫɟ
 ɉɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɜ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚ
ɨɛɪɚɛɨɬɟɧ ɮɨɥɤɥɨɪ  ɝ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ Ɂɥɚɬɧɚ ɛɪɚɞɜɚ
ɝɪɁɚɤɨɩɚɧɟɉɨɥɲɚȼɬɨɪɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɝɎɨɥɤɥɨɪɟɧ

ɊɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬɧɚɉɎȺȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɫɤɨɥɟɝɚɬɚɫɢ
ɏɪɢɫɬɨȾɢɦɢɬɪɨɜɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɫɴɡɞɚɬɟɥɧɚȼɎȺȻɴɥɝɚɪɟ
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"Послания с обич"

Преклонение
В памет на съпругата ми Галя и
дъщеря ми Лили
Татко

Калина ГРЪНЧАРОВА
послания с обич е изпълнена всяка страничка в
новоиздадената книга на
Галина Петрова, която верните й
приятели вече са прочели. Пак те
бяха част от срещата, проведена
на Благовещение - 25 март, на
която книжката бе официално
представена.
Всъщност, "Послания с обич"
е издадена посмъртно с финансовата подкрепа на Община Тутракан и със съдействието на НЧ
"Н.Й.Вапцаров" и Исторически
музей-Тутракан.
Изданието съдържа стихове на
Галина Петрова и спомени на нейния съпруг Васил Търпанов, който
заедно с племенницата си Даниела
Търпанова посрещаха гостите на
събитието.
Срещата се превърна в един спомен за Ганка Петрова Търпанова за красивата жена, добрата майка,

С

Ангели, вий веч сте на небето,
напуснахте прекрасната земя,
за татко, клетия остана битието,
да страдам аз и вечно да скърбя.
Да можех с нежни думи да ви върна,
най-нежните аз щях да избера
и ритор бих станал аз по принуда,
възхвална реч за вас да изрека.
Ако сълзите си събирах за разлъка,
море от тях аз щях да събера
и цветната градина горе - в Рая,
неволя щях със тях да орося.
Животът ми е кратък да успея
мъката по вас да утеша.
Малко ми остава да живея не издържам, много се събра.

авторката през годините. Включително и за клончето от "цъфналата
праскова с пухкавия сняг", което
Галина Петрова й подарила рано
сутринта на Първа пролет.
"Др. Петрова имаше две сърца
- едното за семейството, другото
за хората, категорична в своята

раеше да въвежда новости в своята
детска градина и ги предлагаше
също на другите детски заведения".
Марчо Димитров припомни за
Школата по балет, която Г.Петрова
е ръководила през 1964 г. Останах
възхитен от стиховете посветени
на децата, заслужават да бъдат

Прекланям се, Принцеси мои,
без вас безсмислен е света.
Не останаха устои здрави на тях да се облегна и заспя...
Васил ТЪРПАНОВ

ɋɩɨɦɟɧɡɚɚɜɬɨɪɤɚɬɚɧɚɤɧɢɠɤɚɬɚ
ɨɬȾɢɦɤɚɊɚɞɟɜɚ

прекрасната учителка, активната
общественичка.
Най-напред Марияна Димитрова - директор на ЦДГ "Патиланчо",
представи мултимедийна презентация за детското заведение,
където Г. Петрова е била първия
директор.
"Ако ще рисуваш слънцето - да е
усмихнато! Ако е цветенце - то да
е красиво! Ако е ушита рокличка
- тя да е разкошна! Всичко, което
правиш за децата, трябва да е
изящно! - това са думи, които ще

помня цял живот, каза Димитрова.
Освен, че беше човек и педагог, тя
умееше да утешава хората."
"Тя бе актриса, художник, поет,
необятен творец! Книгата е спомен
и опит, който да се почерпи от нейния живот" - сподели на срещата
Анастасия Якова, бивш директор
на ЦДГ "Полет".
"Благодаря на организаторите,
че са избрали именно този ден за
представяне на книгата - Благовещение - обърна се към присъстващите Димка Радева и разказа
своите спомени за срещите си с

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚɬɚɢɞɟɹ
ɧɚȼɚɫɢɥɌɴɪɩɚɧɨɜɨɬȼɚɫɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚ
ɆɚɪɢɹɧɚȾɢɦɢɬɪɨ
ɜɚɡɚɪɚɛɨɬɚɬɧɚȽ
ɉɟɬɪɨɜɚɤɚɬɨɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɧɚɐȾȽʋ

оценка бе Денка Ганева, която е
била детска учителка в ЦДГ "Патиланчо" ("Митко Палаузов" тогава).
Лилияна Стойкова, бивш директор на ЦДГ "Дружба" (днешен Дом
за стари хора) подчерта: "Тя се ста-

включени в детска енциклопедия,
ако някога се издаде, каза още
Димитров и подчерта: "Невероятна
красавица"!
"Обич, доброта, сърдечност,
човечност - това е тя за мен" -

кратка и емоционална бе Станка
Илиева, също детска учителка в
ЦДГ "Патиланчо".
"Постарах се да намеря найценното и да го отразя в книжката,
споделя и съпругът Васил Търпанов. В рамките на две години я преработвах няколко пъти. Благодаря
за съдействието, за да може да се
отпечата книгата - на Община Тутракан и зам.-кмета Петя Василева,

на служителите от Историческия
музей, на читалището.
Бях си поставил цел и с тази
книга изпълних дълга си. Тъгата
ми е двойна, не мога да я прикривам, но в книгата се помъчих да я
избягвам."
Всеки, който прояви интерес
към "Послания с обич" може да
я намери и прочете в градската
библиотека.

Параклис "Благовещение" е открит в
Дома за стари хора

ɉɚɪɚɤɥɢɫȻɥɚɝɨɜɟɳɟɧɢɟ

ɈɬɟɰɂɥɢɹɌɨɧɤɨɜ
ɨɫɜɟɳɚɜɚɩɚɪɚɤɥɢɫɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
араклис "Благовещение" бе
осветен в Дома за стари
хора (ДСХ) в Тутракан
точно на празника на благата вест.
Службата води отец Илия Тонков,
а в събитието участваха кметът д-р
Димитър Стефанов, председателят
на Общински съвет-Тутракан Данаил Николов, дарители, църковният
хор, граждани.
Параклисът се намира в преустроена сграда и е изграден и

П

обзаведен само със средства от
дарения.
По време на освещаването кметът дари икона, а председателят
на местния парламент осигури
погачите и ритуалните хлябове за
службата.
Кръстът е изработен от дърводелеца Тодор Кръстев, а Иисус Христос върху него изрисува Анастасия
Якова, която е сред най-активно
участвалите в организацията по
създаване на параклиса. Тодор
Кръстев изработи също пейките и

ȾɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚȾɋɏ

столовете, а дървеният материал е са дарение от граждани - големите ȾɢɦɢɬɪɢɧɚȻɚɪɛɭɱɚɧɨɜɚ
икони подредени по изискванията га Зеница Филипова от гр. Варна,
осигурен от Георги Василев.
Всички икони в светата обител на православния канон са от теоло- икони са дарили отец Илия Тонков
и презвитера Любка Тонкова,
църковният хор на тутраканския
храм "Св. Николай", Дуся Донкова
- потребител на Дома, от църквата
са поставките за свещи.
Сред дарителите са още Никола Рачев от Тутракан, Иринка
Христова от Варна (дъщеря на
починалата потребителка Вида
Дишева), Венцислав Борисов и
Румен Ройбов - работници в ДСХ,
които са извършили строителните
и ремонтните дейности по параклиса. Разбира се в цялостната
дейност по богоугодното дело са
участвали всички служители на
Дома с техния директор Димитрина Барбучанова.
ȾɚɪɢɬɟɥɢɬɟȺɧɚɫɬɚɫɢɹ
Домът за стари хора е открит
əɤɨɜɚɢȽɟɨɪɝɢȼɚɫɢɥɟɜ
през 2001 г. и е с капацитет 40 по-

требители, които също присъстваха на освещаването и благодариха
от сърце на всички дарители.
Директорът на Дома Димитрина Барбучанова информира, че
параклисът може да се посещава
и от други граждани, а не само
от потребителите на социалното
заведение.
Тя сподели, че първият етаж на
Дома има нужда от ремонт, от смяна на дограма, от преустройство на
стаите, така че през вратите им, а
също и през вратите на санитарните помещения в тях, да може
да преминава инвалидна количка.
По този начин първият етаж да се
обособи за трудно подвижните
потребители.
От основен ремонт се нуждае и
административната част на сградата, добави тя.
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Премълчани истини в историята

Анастасия ЯКОВА
онференция на тема
”Депортацията на
таврийските българи в СССР през 1945 г.:
Премълчаната история”
се проведе на 27 март във
Варна. Събитието е в рамките на проект "Да помним
сталинизма: таврийските
българи в Добруджа". Целта
е да се насърчи чрез информиран обществен дебат
по-пълното изясняване на
историята и наследството

К

на сталинизма и комунизма
в България, посредством
историческото проучване
за съдбата на таврийските българи от Добруджа,
депортирани в Съветския
съюз през 1944-45 год. и
опазване на историческата
памет в трансграничния
регион България-Румъния.
Втората цел е да се
издирят живи българи и
техни наследници, да се архивират техните спомени и
документи.

Проектът е финансиран
от Европейския съюз в рамките на Програма „Европа
на гражданите 2007-2013”.
Организацията на конференцията бе осъществена
от Исторически музейДобрич и Колеж по международен туризъм, гр.
Варна. Конференцията бе
необичайна, различна от
традиционните досега провеждани. В посрещането
бяха включени млади хора,
студенти от колежа, които
регистрираха присъстващите, предлагаха им кафе,
раздаваха материали и
новоизлязлата книга по темата на историка Радослав
Симеонов от Исторически
музей-Добрич. Към книгите
има и дискове, на които са
записани очевидци на срамното събитие и пояснения
от историци.
На конференцията присъстваха историци от
София, Варна, Добрич, които имаха отношение към
темата. Участва и група
от Румъния.
От Тутракан на научния
форум бяха Румяна Симеонова и Даниела Иванова

от Историческия музей и
потомците на таврийци Николай Василев и Анастасия Якова. Конференцията
протече много емоционално. Представянето на
докладчиците не се покриваше едно с друго, всяко
бе поднесено емоционално
като диалог с присъстващите. Вълнението на участниците се подържеше от
видеозаписи с историите
на малко останалите живи
таврийци или очевидци,

Четирима тутраканци отново на върха в
канадската борба
"На изминалото републиканско
първенство участвахме четири
човека, които тренираме заедно:
Божидар Симеонов - републикански шампион за юноши и мъже до
65 кг и на двете ръце; Димитрина
Димитрова - републиканска шампионка при жените до 60 кг и на
двете ръце; Сашо Андреев - републикански шампион за юноши и

не сме го правили! Радвам се, че
успяхме! Дано сме живи и здрави и
да продължаваме да се състезаваме!" - тези думи написа в профила
си във Фейсбук многократният не
само републикански, но световен
и европейски шампион Красимир
Костадинов след финала на тазгодишното държавно първенство по
канадска борба. То се проведе от

подкрепящи измъчените
хора, които нямат вина за
терористическото отношение на властта в СССР
и българската власт през
1944-45 година към лутащите се бежанци.
Голямата изненада бе
телевизионната връзка с
директора на Историческия
музей в гр. Бердянск – центъра на Украинска Таврия,
който осъществява съвместна дейност по темата
с музея в Добрич. Съвсем

компетентно директорът
отговаряше на зададените
въпроси, обеща да дойде в
България, да се срещне живите таврийци и техните
потомци.
Подробност за премълчаната истина за тежката
съдба на българите, които
са искали само спокоен
живот и на двете земи,
очаквайте в следващият
брой. Ще цитирам скрити
данни за истината за Крим.
/Следва/

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

Механа "МЕЛАНИ"

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

Венеция - Падуа - Верона
Програма

мъже до 75 кг и на двете ръце и
3-ти в абсолютната категория на
лява ръка; Красимир Костадинов
- републикански шампион до 110
кг при мъжете и на двете ръце и абсолютен шампион и на двете ръце!
100% успеваемост! Това досега

27 до 29 март в Банско.
Проявата премина под патронажа на кмета на община Банско
Георги Икономов и в чест на
20-годишнината от учредяването
на Българската федерация по
“ТГ”
канадска борба.

Над 1100 силистренци декларираха
доходите си по електронен път
3395 са постъпилите годишни декларации от физически лица до момента
в офиса на НАП в Силистра. 1108
от тях са подадени през интернет с
електронен подпис или персонален
идентификационен код (ПИК). От
Агенцията напомнят на гражданите, че
могат да се възползват от възможността да декларират и чрез декларация с
баркод. Тя е достъпна на електронната
страница на НАП, електронно копие е
на декларацията за 2014 г. и може да
бъде попълнена на компютър, като не
се изисква електронен подпис. В така
попълнената декларация няма да има
технически грешки, защото всички
изчисления във формуляра се извършват автоматично. В декларацията
се въвеждат единствено данните за
получените доходи и удържаните през

годината авансов данък и осигурителни
вноски. Всички останали изчисления
на нормативно признатите разходи
и данъка за довнасяне се извършват
автоматично. След като се попълни
електронно, декларацията трябва да се
разпечата на принтер (препоръчително
на лазерен принтер) и да се подпише
собственоръчно.
При разпечатването на декларацията
се генерира баркод, който съдържа
цялата попълнена информация и позволява данните да бъдат заредени в
системата на НАП при сканиране и без
човешка намеса. Подаването става по
начина, по който се подават и обикновените декларации – с писмо по пощата,
в пощенските станции с входящ номер,
в офиса на НАП Силистра, по интернет с
електронен подпис или с ПИК.

Управителният съвет
на ЗК "Лазур-94", гр.Главиница,
обл.Силистренска
Ви кани да присъствате на

Годишното отчетно събрание,
което ще се проведе на 04.04.2015 г. от 9:00 часа
на адрес гр. Главиница, ул. "Раковска" №2, в сградата
на кооперацията, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет на кооперацията
за дейността през 2014 г.
4. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за
дейността през 2014 г.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Определяне и утвърждаване на размера на рентните плащания.
7. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

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©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄЛична 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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Държавната гора се сече и възобновява
по горскостопански план
от стр. 1
интересен. Още повече, че
половин година, Узунов гледа
от "прозореца на трудовата
борса" сградата на ДГС. Признавам, че интересът ми към
горския бранш е не само по
цитираните поводи, а и защото напоследък репортажи
по телевизиите разказаха за
тотално изсичане на горите
и обезлесяването на мащабни терени. Отделно забраната за износ на дървесина и
"протестите" тип "Искаме
работа, искаме хляб"...
- Кое е най-актуалното
в момента във Вашия
бранш?
- Актуалното за бранша е
незаконната сеч и унищожаването на българската гора.
- Такава ли е ситуацията
и тук?
- Най-напред да уточним,
че има няколко вида гори държавни, общински и частни. Аз ще говоря за държавните гори, които нашето
предприятие стопанисва.
Ще започна от лесоустройството, което е за 10-годишен период - от 1993 г. до
2003 г., от 2004 до 2013 г. и
последното е от 2014 г. до
2023 г. В тези лесоустройствени проекти се задава
точно къде трябва да се
сече, колко, по кое време и
се одобряват от Изпълнителната агенция по горите
в София съгласувано с МОСВ.
Лесоустройственият проект, който сега се нарича
горскостопански план, е
нашият закон, по който
работим!

През 1993 г. ползването по
лесоустройствен проект е
било 61 хил.куб.м, а средният
запас на 1 хектар гора - 135
куб.м. През 2013 г. ползването по лесоустройствен проект е било 31 хил.куб.м, т. е
два пъти по-малко. Средният
запас на 1 хектар гора сега
е 133 куб.м.
Прирастът на гората за
хектар на година (това е
дървесината, която се натрупва като биомаса) е 4,7
куб.м на хектар към 2013/14
г. Държавните гори тук са 9
хил.хектара или 42,300 куб.м
прираст на година. Добивът е 35 хил. куб.м, което
означава, че 7 хил.кубика
остават всяка година. Къде
е унищожаването на гората
ще попитате, нали?
- Да, така е. Защо се сече
в "Боблата", примерно?
- Средната възраст на гората в "Боблата", на липата
специално, е над 80 г. Историята сочи, че липата там е
изсечена от румънците в периода 1918-1940 г. - тотално
е изсечена, до голо. Тогава
е нямало лесовъдство, а
завоевание. Секли са по 200300 дка гора наведнъж. След
тях гората се възстановява
сама, не е залесявано и дърветата вече са над 60-годишни. Гората има своята
техническа кулминация, след
която дървесината започва
да губи стойност.
Преди 18 години в "Боблата" сякохме "до голо" 50-100
дека, сега там е гъста липова гора, през която трудно
се минава. Друг е въпросът,
че сега според Натура 2000

трябва да сечем на котли,
30% от гората се сече на
котли по 1 дка, след 5-6 години се влиза в другите 30%
и така за 15 години трябва
да се мине през цялата гора.
Три институции ни проверяват непрекъснато, дронове летят и наблюдават,
всичко се вижда. Бих искал
един гражданин да дойде и
да каже: "Тук имаше гора и
вие я отрязахте, съсипахте,
няма нищо!", но за държавна
гора, която ние стопанисваме, не друга. Не говоря за
акация, гледич и липа - те
се възобновяват сами и дъбовите също. Тези видове се
секат и след 4-5 години има
отново гора.
- Може би незнанието,
че определени видове се
възстановяват сами и не
е нужно след като се изсекат да се залесява, води
до негативното мнение у
част от гражданите...
- Да, естествено възобновяване се нарича.
- В кои случаи след изсичане е задължително
залесяване?
- Само при тополата. Тя
се намира в зона "Дига-бряг"
край Дунав, на друго място
нямаме. Сечем около 300 дка
на година топола, на 300 дка
правим почвоподготовка и
300 дка възобновяваме отново с топола. И още нещо,
не може да се изсече следващия парцел, ако предходният
залесен не е станал на 3
години.
- Да припомним с каква
територия разполага ДГСТутракан?

- 9 хиляди хектара разположени на териториите на две
общини - Тутракан и част
от Главиница. Западната
граница е Цар Самуил, източната - между Коларово и
Гарван, северната - р. Дунав
и южната - с. Бреница.
- Какъв е редът, каква
е процедурата за сечта,
която се извършва?
- По наредби, с търгове,
които се организират от
нас, а за дългосрочните
договори за големите потребители се организират
от управляващия орган в
Габрово.
- Кога се провеждат търговете?
- Всяка година, до декември-януари трябва да се
проведе първата тръжна
сесия, която осигурява половината следваща година,
за да има ритмичност в
дърводобива и постъпленията от горите. До м.
май-юни се правят търгове
за следваща половина от
годината.
- Какви фирми се явяват
на Вашите търгове - местни, външни?
- По наредба и закон, до
1/3 от ползването или до 10
хиляди кубика, имаме право
да отдаваме на местни
фирми, с регистрация на
седалище в Тутракан и имат
цехове за преработка. Тук
имаме няколко секачески
бригади - "Лес 2000" на Георги Змеев, "Лес Инвест" на
Петко Петков, "Иво 2000" на
Иво Златаров, "Тутраканска
гора" на Георги Стойков и
няколко преработватели -

СМЯХ
Двама арменци клечат в кенефа
Двама каубои:
и си говорят през преградата:
- Аз имам най-бързата ръка в
- Добре, де тва сега дето го целия запад.
правим, физически труд ли е или
- Аз пък предпочитам жени
умствен? - пита единият.
След кратък размисъл между
- Довечера искам да се облечеш
два напъна, другият му отвръща: като медицинска сестра, за да ми
- След като не можем да накара- изпълниш една стара фантазия.
ме друг да го свърши вместо нас,
- Каква?
трябва да е умствен.
- Че съм здравноосигурен.
По време на семеен скандал:
- Писна ми вече! Дано Господ
ме прибере при себе си! - крещи
съпругата.
- Ха, да не е луд като мене.
Доктор има любовна връзка с
медицинската сестра. След няколко месеца тя му съобщава, че
е бременна. Той й дава прилична
сума пари и я изпраща в Италия,
където да роди. - А как да ти съобщя за раждането на детето?
- Просто ми изпрати картичка и
напиши на гърба „спагети”.
Шест месеца по-късно в кабинета на лекаря звъни телефона: –
Скъпи, днес получих много странна
пощенска картичка от Италия, от
която не разбрах нищо! – казва
съпругата му.
- Ще ти обясня като се прибера
вкъщи – прекъсва я той.
Вечерта докторът прочита картичката и получава инфаркт. Екипът на „Бърза помощ” идва да го
вземе и разпитват жената какво
се е случило, за да се стигне до
инцидента. Съпругата взима картичката и прочита на глас: „Спагети, спагети, спагети, спагети!
Две с наденица и месни топчета и
две – без!”

Сър Джон се прибира от Фран- Софрончо, ела баби да ми
ция и вижда надпис с урина на кажеш колко кила съм!
снега пред замъка: "Сър Джон е
- Бабо, слез веднага от лаптопа!
идиот!"
Дълбоко възмутен нахълтва в
Двама цигани си говорят:
кабинета си и се обажда в Скот- Откъде такъф убав часовник?
ланд Ярд.
- Подарък е от сестра ми.
Един мазен глас насреща от- Ма, ти немаш сестра, бе?!
говаря:
- Немам, ама така пише на
- Сър Джон, ще ви съобщим ре- часовника...
зултатите от разследването точно
- Вие какъв сте?
след двадесет минути!
- Как жената нарича дебелия
- Депутат.
След двадесет минути телефо- си съпруг?
- Не ви е срам! Здрав човек, по- нът звъни и същият глас съобщава:
- Ако е беден - дебела свиня.
добре да работите нещо!
- Резултатите от разследването,
- Ако е богат - мечо.
сър - урината е на вашия шофьор,
- Tи си жената на мечтите ми - почеркът е на жена ви.
Мъжки кит плувайки около женизискана, красива, весела...
ския, казал укорително:
- Говориш така, само за да преЗапознанство в интернет:
- Колко страни, стотици екоспиш с мен.
- Hi! Where are you from?
логични организации, видни по- О, и умна, освен всичко из- Hi! Im from Bulgaria. And you? литически лидери, милиони хора
броено!
- Im from France.
- всички те се стремят нашия вид
- Bazikash li se?
да оцеле, а ти ми казваш, че те
В зоомагазина. Възрастна жена
- Chestna duma.
боли главата...
избира папагал:
- Е, глупаче, можеш ли да говориш? - пита тя папагала.
- Разбира се! - отвръща папагалът. - А ти, старо плашило, можеш
ли да летиш?

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

до Общинския пазар предлага:

Жена влиза в лекарския кабинет
и започва да се съблича.
- От отдавна не сте идвали.
- Бях болна, докторе...
Стойчо е седнал пред кръчмата,
заглежда комшииката си, която
минава край него и й подхвърля:
- Петрано, ма, много хубава
италия имаш!
Поласкана, Петрана му отвръща:
- Их, бе, Стойчо, не ми хвърляй
такива континенти!

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

Иван Костанцалиев, Тошко
Тодоров и др.
Другите 2/3 от дървесината се пускат на общо
основание - всеки може да
участва в тях, вкл. и местните фирми.
Продаваме дървесина и на
местното население.
И в сечта, и в продажбата
на дървесина всичко е явно.
Всичко за търговете се качва на интернет страницата
на предприятието, в Агенцията по горите също.
- Има ли обжалвания на
търговете?
- Отиваме към една друга
тема, която намесва и политиката. Аз малко "отсъствах" през миналата година
от ДГС-Тутракан. Вече 27
години работя в Горското,
от които 13 съм бил директор в различни периоди от
развитието на държавата.
Когато дойдат десните
на власт съм директор,
когато дойдат левите - не
съм. (Смее се) Каквото и да
означава това... За толкова
години като директор никога не е имало обжалване
на процедура. Миналата
година обаче има обжалване
и в момента вървят дела,
сега обжалваме във Висшия
административен съд в
София една процедура. Предшественикът ми е направил
нещо, което не е трябвало
и сега се обжалва.
- Кой обжалва, вторият
в класирането?
- Не, недопуснатият да
участва в търга обжалва. И
в момента 3 100 кубика дървесина стоят маркирани и
не се секат. Така че, когато
политиката се намеси в работата на предприятието,
работата не върви.
- Как се справяте с незаконната сеч?
- Винаги я е имало, за
съжаление. Въпросът е в количеството незаконна сеч,
която се извършва. Твърдо
мога да кажа за държавните

гори, а не за общинските и
частните, че няма участъци с концентрация на незаконна сеч. С едно дърво на
рамото от острова, какъв
акт да му съставиш? Което
не означава, че не следим
какво става в гората, това
трябва да е ясно.
- Тоест, при нас няма
фрапиращи случаи, като
тези, които са в страната?
- Разбирам какво искате
да кажете. Хората трябва
най-напред да си зададат
въпроса - къде са тези незаконни сечи, заради които
са репортажите по телевизията - в държавните или
в частните и общинските
гори? Там се крие истината! При нас няма частни
гори, с изключение на 200
дка в Зафирово, които бяха
изсечени преди десетина
година. Има общинска гора,
на Община Главиница, но те
си правят търговете и те
я стопанисват. Но на други
места в страната има много частни гори - например
във Велико Търново има 15
хил.дка и то на много дребни собственици и наследници. Всеки може да си изсече
гората, когато си поиска.
Държавната гора се сече
и възобновява по горскостопански план, а в частната...
За хората стане ли реч
за гората, погледът е към
Горското.
- Новината?
- Новината е, че предстои сертификация на горите, това е световен
стандарт за качество на
стопанисването на горите. Означава, че горите се
гледат и добивът в тях се
извършва законно и легално.
До средата на годината
ще бъде извършена предшестващата проверка. Ако успеем да го постигнем, това
е послание към хората, че
при нас всичко е наред.

ТГ

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

ɆɥɚɞɢɬɟɥɴɜɱɟɬɚɨɬɋɈɍȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɋɥɴɧɱɨɝɥɟɞɢɬɟɨɬɈɍɋɨɤɨɥ

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Третокласниците от ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий", с.
Сокол и СОУ "Васил Левски",
гр. Главиница ще докажем, че
сме бъдещето на България!
Заедно можем повече! Ще
опознаем света около нас!
Ще се грижим за природата!

Ще спортуваме и ще се забавляваме!" - така е записано
в Договора за приятелство,
който бе подписан на 27
март т.г в Главиница. На
една истинска тържествена
церемония в присъствието на
класовете, на техните учители и на кръстниците им.
Ще попитате какви кръст-

ници при договор, а отговорът е ясен - класовете освен,
че образно се побратимиха,
получиха и свои имена, което
пък от своя страна изисква
кръстници.
3а клас от СОУ "Васил Левски" вече се казва "Малки лъвчета" и неговите кръстници
са зам.-кметът на Община

бедителна победа с 4:0
завоюва ФК "Спортист"
(Преславци) в домакински
мач срещу ФК "Левски 96" (Главиница) в 14-тия кръг от Областното
футболно първенство - Западна
група. Отлична победа като гост

с 1:3 регистрира и тутраканският
"Трансмариска 2013" срещу едноименния отбор на Айдемир.
Във временното класиране в групата с еднакъв брой точки - 34, но с
по-лоша голова разлика" Спортист"
(Преславци)заема второто място.

"Левски 96" (Главиница)е пети с
18 т., "Заря 2006" (Цар Самуил)е
на шесто място със 17 т., а "Трансмариска 2013" (Тутракан)- осми
с 14 т.
В следващия 15-ти кръг, на
4 април (събота) от 16:30 ч. е

Главиница - Елена Томова,
общинският съветник д-р
Кенан Дуран и Никола Димов,
а 3 клас от ОУ-Сокол са
"Слънчогледи" с кръстници
кметът на община Главиница
Хюсеин Хамди и кметицата
на с. Сокол Иванка Дончева.
И децата, и техните класни ръководители и възпитатели - Виолетка Стефанова
и Веска Нейкова на третокласниците от Главиница и
Камелия Крумова и Нурел Мустан на децата от с. Сокол,
получиха освен подаръци от
кръстниците и много поздравления за осъществената
идея, която би могла да има
последователи.
"Мила Родино", "Питат ли
ме дей зората...", "Високи,
сини планини", "Нашето небе
е тъй дълбоко, нашите звезди
са тъй големи..." и още много
стихове за родината, танци всичко това се случи на този
празник, който със сигурност
ще остане в спомените на
участниците.
Засаждане на дръвчета е
първата съвместна инициатива на двата класа, която
се осъществи по-късно, заради падналия дъжд.

ɄɪɴɫɬɧɢɰɚɬɚɧɚɆɥɚɞɢɬɟɥɴɜɱɟɬɚɡɚɦɤɦɟɬɴɬȿɥɟɧɚ
Ɍɨɦɨɜɚɢɤɥɚɫɧɚɬɚɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɤɚȼɢɨɥɟɬɤɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚ

ɄɦɟɬɢɰɚɬɚɧɚɫɋɨɤɨɥɂɜɚɧɤɚȾɨɧɱɟɜɚɤɪɴɫɬɧɢɰɚɧɚ
ɋɥɴɧɱɨɝɥɟɞɢɬɟɢɤɥɚɫɧɚɬɚɢɦɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɤɚ
ɄɚɦɟɥɢɹɄɪɭɦɨɜɚ

Футбол

У

началото на мача "Левски 96" "Трансмариска 2013" (Тутракан) на Североизточна В футболна гру(Главиница) - Добруджанец 2005 ще посрещне на своя стадион па, когато гостува на "Светкавица"
(Търговище) и загуби с 2:0.
(Алфатар), а също така и на втория "Спортист" (Преславци).
В следващия кръг, на 5 април
мач за деня между "Раковски 2005"
тборът на Белица заема (неделя) от 16:00 часа, ФК "Белица"
(Калипетрово) - "Заря 2006" (Цар
12-то място с 23 точки (Белица) ще изиграе домакински
Самуил). На следващия ден - 5
след изиграния 20-ти кръг мач с ФК "Суворово 1" (Суворово).
април (неделя) също от 16:30 ч.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:
3 април - Росен ШОПОВ, ДГС-Тутракан
4 април - Красимир КОСТАДИНОВ, Почетен гражданин на Тутракан, Многократен световен, европейски и
републикански шампион по канадска борба
4 април - Валя ПЕТРОВА, ЕТ "Ник Пластик-Валя Петрова", гр. Тутракан
4 април - Румен ИЛИНКОЛОВ, Домакин, Община Тутракан
5 април - Жана ДИМОВА, Касиер-счетоводител, Упра-

вление "Образование", Община Главиница
6 април - Ведат АХМЕД, Кмет на с. Дичево, община
Главиница
7 април - Младен МИНЧЕВ, Зам.-областен управител
на област Силистра
7 април - Танер АХМЕД, Ст.спец "Горски надзирател",
Община Главиница
7 април - Петя ДАНОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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