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март (неделя)
Анастасия Якова с доклад на Нав2903:00
часа конференция за премълчаната лятно часово време
истина за таврийските българи
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɧ ɚ ɫ ɬɚ ɫ ɢ ɹ  ə ɤ ɨ ɜɚ  ɨɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɩɨɬɨɦɤɚ
ɧɚɬɚɜɪɢɣɫɤɢɛɴɥɝɚɪɢ
ɀɢɜɨɬɴɬɂɫɬɨɪɢɹɫɟɧɚɪɢɱɚ
ɪɴɤɨɩɢɫɴɬ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ ɪɨɞɚ
ɣɤɨɣɬɨɬɹɨɬɧɹɤɨɥɤɨɝɨɞɢɧɢ
ɞɨɩɴɥɜɚ ɂɦɟɧɧɨ ɬɨɣ ɫɬɚɜɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɡɚɳɚɫɬɥɢɜɚɬɚɫɪɟɳɚ

А

Тогава се въвежда лятното часово
време и часовниците се преместват
с един час напред.
Връщането към
астрономическото
часово време ще
бъде в 04:00 часа на
25 октомври 2015 г.,
когато часовниците
ще се върнат с един
час назад.

ɫɭɪɟɞɧɢɤɚɨɬɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣȾɨɛɪɢɱɊɚɞɨɫɥɚɜɋɢɦɟɨɧɨɜɤɨɣɬɨɩɪɨɹɜɹɜɚɢɧɬɟɪɟɫ
ɤɴɦ ɧɚɩɢɫɚɧɨɬɨ ɢ ɮɚɤɬɚ ɱɟ
ɟɩɨɬɨɦɤɚɧɚɬɚɜɪɢɣɫɤɢɛɴɥɝɚɪɢ ȼ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɋɢɦɟɨɧɨɜ
ɫɟɫɪɟɳɚɫɦɚɣɤɚɬɚɧɚəɤɨɜɚ
 Ⱦɭɫɹ Ʉɢɪɢɥɨɜɚ Ⱦɨɧɤɨɜɚ
на стр. 2

Стилян СПАСОВ:

Футболист е моят татко,
футболист съм и аз!

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɴɩɪɟɤɢɡɚɤɚɱɤɚɬɚɜɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨɤɨɹɬɨɢɡɢɫɤɜɚ
ɛɴɞɟɳɟɜɪɟɦɟɮɭɬɛɨɥɧɢɬɟɮɟɧɨɜɟɜɪɟɝɢɨɧɚɡɧɚɹɬ
ɱɟ ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰ
ɋɬɢɥɹɧɋɩɚɫɨɜɟɮɭɬɛɨɥɢɫɬ
ɇɚɩɚɞɚɬɟɥ ȼ ɨɬɛɨɪɚ ɧɚ ɎɄ
Ⱦɨɪɨɫɬɨɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚ 
Ɏɭɬɛɨɥɢɫɬɓȿɫɴɦɢɚɡɟ
ɤɚɡɚɥɨɳɟɤɨɝɚɬɨɟɛɢɥɬɪɢɝɨɞɢɲɟɧɢɬɢɱɚɥɫɥɟɞɝɨɥɹɦɚɬɚ
ɢɫɬɢɧɫɤɚɮɭɬɛɨɥɧɚɬɨɩɤɚ
Ɍɨɜɚ ɱɟ ɤɪɭɲɚɬɚ ɧɟ ɩɚɞɚ

В

ɩɨɞɚɥɟɱ ɨɬ ɞɴɪɜɨɬɨ ɢ ɱɟ
ɮɭɬɛɨɥɧɚɬɚ ɤɪɴɜ ɜɨɞɚ ɧɟ
ɫɬɚɜɚɧɢɤɨɣɧɹɦɚɞɚɨɫɩɨɪɢ
ɡɚɳɨɬɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɟɧɚɫɪɟɳɚɋɬɢɥɹɧɋɩɚɫɨɜɢɧɟɝɨɜɢɹɬɛɚɳɚɂɜɟɥɢɧɋɩɚɫɨɜ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɋɬɢɥɹɧɡɚɩɨɱɧɚ
ɞɚ ɢɝɪɚɟ ɩɪɟɡ ɧɚɫɬɨɹɳɢɹ
ɮɭɬɛɨɥɟɧ ɫɟɡɨɧ  ɝ
ɜ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ 
Ɉɳɟ ɫɥɟɞ ɩɴɪɜɢɹ ɢɡɢɝɪɚɧ
ɦɚɱɟɡɚɛɟɥɹɡɚɧɨɬɬɪɟɧɶɨɪɚ
ɧɚ ɫɢɥɢɫɬɪɟɧɰɢ ɂɜɚɣɥɨ ɀɟна стр. 8

МЦ "Св. Иван Рилски" и "МБАЛ-Тутракан"
се включиха в кампанията
"Повече българчета за България"

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

Аптека "Херба - Бойчеви"
срещу Болницата ви
съобщава, че работи по
Здравна каса включително
с инсулин и зелени рецепти!
Предлагаме цялата гама
фармацевтични услуги!

Заповядайте!
на стр. 2

В събота и неделя също работим!
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РЕГИОН

НОВИНИ
ПАРАКЛИС БЕ ОСВЕТЕН В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА
Православен параклис "Възкресение" бе осветен на
25 март в Дома за стари хора в Тутракан. Службата
извърши отец Илия Тонков.
Обзавеждането на параклиса е осъществено с дарения.
Бел.ред.: Конкретна информация за събитието
очаквайте в следващия брой на "ТГ".
УЧРЕДЕНА Е ОБЛАСТНА СТРУКТУРА НА АВБ
След провелата се на 21 март учредителна областна
конференция на АБВ в Силистренско за лидер на партията в региона е избран д-р Теодор Иванов, общински
съветник, началник на отделението по патолого-анатомия и съдебна медицина в МБАЛ – Силистра. Негови
заместници са водачите на организацията в общините
Силистра, Тутракан и Дулово – съответно Иванка
Ташева, Румяна Капинчева и Христо Пенев.
Конференцията номинира кандидатурата на президента Георги Първанов за председател на АБВ в предстоящия избор за лидер на АБВ, който ще се проведе
на 25 април 2015 г.
В работата на форума участваха Ивайло Калфин –
зам.-председател на АБВ, вицепремиер и министър на
труда и социалната политика, доц. Христо Михайлов
от Изпълнителния съвет на ПП АБВ, Ростислав Павлов
– водач на кандидатската листа за народни представители на АБВ в парламентарните избори през 2014
г. в Област Силистра.
ВЪЗОБНОВЕНИ СА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЛЕД
ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ В ТУТРАКАНСКО
Грипна ваканция затвори четири училища в община
Тутракан за периода 21–24 март. Високата грипна
заболеваемост спря учебните занятия в СОУ „Йордан
Йовков “ и СОУ „Христо Ботев“ в Тутракан, ОУ „Стефан Караджа“ в с. Цар Самуил и ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ в с. Нова Черна.
От 25 март учебните занятия във всички общински
училища са възстановени.
ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Община Тутракан съобщава, че е открита процедура
за обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 с
предмет "Пробутване на земни маси (запръстяване)
на терени общинска собственост, намиращи се на
територията на община Тутракан по съответните
землища". Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията на
обществените поръчки на 19.03.2015 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата на Община Тутракан, секция "Профил на купувача" - www.tutrakan.egov.bg.
Оферти се подават в запечатан плик в Община
Тутракан до 17:00 часа на 01.04.2015 г.

***

НЧ "Н.Й.Вапцаров", гр. Тутракан съобщава за откриване на процедура за обществена поръчка по реда
на чл.14, ал.4, т.2 с предмет "Избор на изпълнител за
доставка на микробус по проект "Читалището - извор
на култура и ценности".
Решението за откриване на процедурата и публичната покана са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията на обществените поръчки
на 17.03.2015 г.
Пълен достъп по електронен път до документацията
за участие в процедурата е представен на адрес: www.
chitalishte.tutrakan.org.
КРИМИНАЛЕ
Полиетиленово покривало на парникова оранжерия
е било откраднато в Тутракан. Престъплението е
извършено в нощта срещу 15 март. Образувано е досъдебно производство.
Пожар е гасил екип на пожарната на 20 март. Горели
са отпадъци. Няма материални загуби.
Сухи треви е гасил екип на пожарната в местността „Къмпинга” край Тутракан на 22 март. Няма
материални загуби. Спасени са сгради в близост до
огнището.
100 дка акациева гора край Главиница е спасена
от опожаряване на 24 март. Те били застрашени от
горящи в близост сухи треви и храсти. Противопожарният екип се е справил със запалванията, преди да се
стигне до щети.

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

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Тутракан информира гражданите на общината, че във връзка с изготвяне на
избирателни списъци за предстоящите през есента
избори за избиране на общински съветници и кметове,
е необходимо да се актуализират настоящите адреси в
чужбина. В противен случай настоящият адрес остава
в чужбина и няма да може да се гласува на изборите
през есента – условието е да са живели най-малко през
последните 6 месеца в съответното населено място.

26.03-1.04.2015 г.

Анастасия Якова с доклад на
конференция за премълчаната
истина за таврийските българи
от стр. 1 ɧɢɡɦɚɬɚɜɪɢɣɫɤɢɬɟɛɴɥɝɚɪɢɜ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ³Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚ
ɮɨɪɭɦɚ ɫɚ ȼɢɫɲɟ ɭɱɢɥɢɳɟ
ÄɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɤɨɥɟɠ³±ȾɨɛɪɢɱɢɊɟɝɢɨɧɚɥɟɧɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣ±Ⱦɨɛɪɢɱ
Ⱦɟɩɨɪɬɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɬɚɜɪɢɣɫɤɢɬɟɛɴɥɝɚɪɢɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨ
ɫɴɛɢɬɢɟ ɤɨɟɬɨ ɛɟ ɧɚɩɴɥɧɨ
ɢɝɧɨɪɢɪɚɧɨ ɢ ɡɚɛɪɚɧɟɧɨ ɡɚ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɨɬ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ Ɂɚ
ɧɟɝɨ ɫɟ ɡɚɝɨɜɨɪɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɟɞɜɚ ɫɥɟɞ  ɝ ɧɨ ɩɨɜɟɱɟɬɨɨɬɚɜɬɨɪɢɬɟɩɢɲɟɳɢɡɚ
ɧɟɝɨ ɥɚɧɫɢɪɚɬ ɧɟɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɢ ɫɢɥɧɨ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢ ɞɚɧɧɢ ȿɤɢɩɴɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɟ

ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɠɟɧɚ ɪɚɡɤɚɡɜɚ
ɫɩɨɦɟɧɢɬɟɫɢɡɚɨɧɟɡɢɬɟɠɤɢ
ɢɠɟɫɬɨɤɢɜɪɟɦɟɧɚɡɚɛɴɥɝɚɪɢɬɟɜɫɴɜɟɬɫɤɚɌɚɜɪɢɹ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ əɤɨɜɚ ɟ ɩɨɤɚɧɟɧɚ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ Ⱦɟɩɨɪɬɚɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɬɚɜɪɢɣɫɤɢɬɟɛɴɥɝɚɪɢɜɋɋɋɊ
ɩɪɟɡ  ɝ ɉɪɟɦɴɥɱɚɧɚɬɚ
ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɨɹɬɨ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɦɚɪɬ ɜɴɜ ȼɚɪɧɚ
Ɍɚɦɬɹɳɟɢɡɧɟɫɟɞɨɤɥɚɞɩɨ
ɬɟɦɚɬɚ  ɋɬɪɚɞɚɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɟɞɧɨɬɚɜɪɢɣɫɤɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨ
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɟɜɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚɩɪɨɟɤɬÄȾɚɩɨɦɧɢɦɫɬɚɥɢ-

ɡɚɟ ɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɨɩɴɥɧɨ ɢ
ɛɟɡɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɧɚ ɛɚɡɚɬɚ ɧɚ
ɚɪɯɢɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɢ ɦɟɦɨɚɪɢ ɧɚ ɩɪɟɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ
ɬɟɡɢ ɫɴɛɢɬɢɹ ȼ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ
ɨɬ ɬɨɜɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɚɩɪɨɞɭɤɬɢ±ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɟɧ ɮɢɥɦ ɤɧɢɝɚ ɢ ɡɚɩɢɫɢ
ɧɚ ɫɩɨɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɟɠɢɜɟɥɢ
ɞɟɩɨɪɬɚɰɢɹɬɚɢɥɢɧɚɬɟɯɧɢɬɟ
ɛɥɢɡɤɢɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɳɟɢɦɚɬ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɞɢɫɤɭɬɢɪɚɬ
ɬɟɦɚɬɚ ɫ ɟɤɢɩɚ ɢɡɜɴɪɲɢɥ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ

ɳɟ ɡɚɞɴɥɛɨɱɢ ɢɧɢɰɢɢɪɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɞɟɛɚɬ ɨɬɧɨɫɧɨ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɢ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɬɨɧɚɫɬɚɥɢɧɢɡɦɚ
ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ ɬɹɯɧɨɬɨ ɦɹɫɬɨ
ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɞɨɩɴɥɜɚɬ ɜ ɫɜɨɹɬɚ ɩɪɟɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧɍɪɟɞɧɢɰɢɬɟ
ɨɬ ɦɭɡɟɹ ɜ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹ
ɝɪɚɞȾɚɧɢɟɥɚɂɜɚɧɨɜɚɢɊɭɦɹɧɚ ɋɢɦɟɨɧɨɜɚ ɳɟ ɜɡɟɦɚɬ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ
Ȼɟɥɪɟɞ ȼɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɬɚ
ɨɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɢɪɟɡɸɦɟɨɬɞɨɤɥɚɞɚɧɚȺɧɚɫɬɚɫɢɹ
əɤɨɜɚ ɨɱɚɤɜɚɣɬɟ ɜ ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɛɪɨɟɜɟ

МЦ "Св. Иван Рилски" и "МБАЛ-Тутракан"
се включиха в кампанията
"Повече българчета за България"
Калина ГРЪНЧАРОВА
а пета поредна година
Медицински център
"Св. Иван Рилски", гр.
Тутракан, а за първа година и Общинската болница
в крайдунавския град се
включиха в популярната дарителска кампания "Повече
българчета за България" на

З

предаването "Тройка на разсъмване" на Радио "Витоша".
Благата вест за родители, които се борят за
рожба или вече очакват
дете дойде точно на Благовещение - 25 март, когато в
присъствието на нотариус
и представители на фондация "Искам бебе", фондация
"Нашите недоносени деца",

на клиниките и медиите
бяха изтеглени номерата
на печелившите.
Дарението на "МБАЛ-Тутракан" е за 2 вече бременни
жени и се състои в проследяване на бременността,
фетална морфология и раждане с избор на екип.
Медицински център "Св.
Иван Рилски" и в това си

участие дарява 1 ин витро
процедура с включени медикаменти.
Тази година дарителската кампания "Повече българчета за България" организирана от предаването
"Тройка на разсъмване" на
софийското Радио "Витоша" отбеляза 10-годишен
юбилей.

Информационна среща „Акценти Фонд „Земеделие“ финансира
2014-2020“ в Главиница
екопроекти на местни рибарски групи
ɛɥɚɫɬɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ ɰɟɧɬɴɪ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɳɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɡɚ ɇɨɜɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɟɧ ɩɟɪɢɨɞ
 ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɫ ɩɪɨɟɤɬɢ ɩɪɟɡ 
ɝɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɦɚɪɬ
ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɟɬɨɫɬ ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɭɫɥɭɝɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ±ɬɨɜɚɫɚɦɚɥɤɚɱɚɫɬɨɬ

О

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɚ ɩɨ ɤɨɢɬɨ ɳɟ
ɛɴɞɚɬɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɫɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɴɪɜɚ ɫɬɴɩɤɚ ɤɴɦ ɭɫɩɟɯɚ
ɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɡɚɬɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɬɟɨɬɈɂɐɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚ
ɩɨɞɛɪɚɥɢɚɤɬɭɚɥɧɚɫɢɧɬɟɡɢɪɚɧɚɢɧɚɞɟɠɞɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɇɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɬɚɫɪɟɳɚɟɨɬɱɚɫɚ
ɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
“ТГ”
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ

Доброволното преждевременно
напускане на лечебното
заведение от пациента няма
да е пречка за заплащане на
дейности в болничната помощ
равителството
одобри методиките за остойностяване и заплащане на
дейностите в извънболничната и болничната медицинска помощ, в извънболничната
дентална помощ и на
комплексното диспансерно наблюдение на
пациентите с кожновенерически и психични
заболявания.
За първи път се въ-

П

вежда възможност за
заплащане на дейности
в болничната медицинска помощ, дори и да
не са изпълнени всички
индикации за хоспитализация, ако единствената причина за това
е доброволното преждевременно напускане
на лечебното заведение
от страна на пациента. Той има право да
откаже по всяко време
оказваната му меди-

МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” получи
финансиране на стойност
от 30 559 лв.
Проектът е за разработка и поддържане на интернет страница и създаване
на база данни с приложимото законодателство в
сферата на околната среда

в рибарската област.
Безвъзмездната финансова помощ по трите проекта е в размер до 100%, от
които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд
за рибарство (ЕФР), а 25 на
сто от държавния бюджет
на България.
“

цинска помощ, поради
което напускането на
лечебното заведение
преди изтичане на минималните срокове за хоспитализация, не следва
да води до липса на финансиране на лечебното
заведение от страна на
НЗОК. Заплащането на
медицинските дейности
в тези случаи ще се
извършва след проверка
от страна на НЗОК.
Предвижда се в случаи
на необходимост от
спешна диагностика
и лечение месечните
стойности на дейностите в болничната помощ да могат да бъдат
увеличавани. Допусната е и възможност за
заплащане по изключение при превишаване на
стойностите – при особено тежки или сложни
случаи по медицински
показатели, както и случаи, свързани с форсмажорни обстоятелства.

Това ще е допустимо с
решение на Надзорния
съвет на НЗОК и при
наличие на бюджетни
средства.
Въведените правила
създават както механизми за финансова дисциплина и ясно дефиниране
на реда за заплащане на
медицинската помощ,
така и възможности за
своевременното оказване на диагностика
и лечение, спешни и
особено тежки случаи,
независимо от достигнатите стойности.
Методиките са одобрени от Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна
каса и са внесени от
управителя на НЗОК
чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет, заедно
със становището на
министъра на финансите и на министъра на
здравеопазването.

ТГ”

Тутраканските съветници заседават днес
Р

Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание на
Общински съвет-Тутракан ще се проведе
на 26 март от 14:00 часа.
Този път съветниците
ще разгледат 27 докладни
записки.
Първа точка в дневния
ред е за откриване на
"кметства", които да отговарят на последните
промени в Закона за административно-териториалното устройство на
Република България. Според
чл.16 при „наличие на население над 100 души общо в
населените места, образуващи кметството”, трябва
да се проведе процедура за
откриване на кметства.
Такива населени места в
Тутраканска община са селата Варненци и Бреница,
където съответно има 313
и 302 жители с постоянен
адрес.
Местните парламента-

ристи ще разгледат Общинска програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби през 2015
година, а също и промени
в Наредбата за условията
и реда за осъществяване
закрила на деца с изявени
дарби от училищата и извънучилищните дейности
на територията на Oбщина
Тутракан. Тя е приета с Решение № 557 от 25.03.2010
г. на Общинския съвет и
е изменяна и допълвана
веднъж - през 2014 г. С министерско Постановление
№298 са внесени изменения
в Наредба за условията и
реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени
дарби, което налага да се
извърши актуализация и на
Наредбата с действие в
община Тутракан.
С новите промени в Наредбата 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, извънучилищни 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.
На вниманието на съветниците ще стоят още
отчетът за изпълнението
през 2014 г. на общинските
План и Програма за енергийна ефективност; допълване
на Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост; разпоредителни

сделки с имоти общинска
собственост - в по-голямата си част в селата Цар
Самуил и Нова Черна; Правилник за организацията и
дейността на пенионерските клубове и клуба на инвалида на територията на
община Тутракан и Устав
на градската пенсионерска
организация.
Разкриването на Дневен
център за възрастни хора
с увреждания в община
Тутракан, като държавна
делегирана дейност е също
включено в разискванията,
както и приемане на решение за предоставяне на
средства за изготвяне и
издаване на "Енциклопедия"
за област Силистра и избор
на одитор на "МБАЛ-Тутракан" ЕООД.
Докладните записки в
предварителния дневен ред
са обсъдени на заседанията
на трите постоянни комисии проведени на 25 март.

Редовната сесия на Общински съвет-Главиница
ще се проведе на 31 март
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
разглеждане на предложение за временно
изпълняващ длъжността кмет на с. Зафирово ще
започне мартенското заседание на местния парламент
в Главиница, което ще започне в 14:00 часа в последния
ден на този месец.
Годишен финансов отчет
за 2014 г. ще представи
фирма „Общински превози”, а

съветниците ще разгледат
нова Наредба за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност на община
Главиница и докладна за предоставяне на средства за
издаване на "Енциклопедия"
за област Силистра.
В останалата част от
сесията ще бъде обсъден
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, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015
– 2020 год.); процедура за
отдаване под наем или аренда на общински имоти с НТП
„Пасище, мера”; попълване
на годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост, както и няколко
разпоредителни сделки с

общински имоти.
В края на заседанието
ще се разгледат 4 докладни записки за внасяне на
предложение до Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на деца
сираци.
Като ход от подготовката за мартенската сесия на
27 март (петък) ще заседават четирите постоянни
комисии.

Информационен ден "Акценти 2014-2020" в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
о 5 април продължават
организира целодневни
посещения във всяка от
общините в област Силистра
организирани от Областен информационен център-Силистра. Те са
част от Национална кампания на

Д
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РЕГИОН

26.03-1.04.2015 г.

заетост и т.н.
На обяд в залата на Общински
съвет-Тутракан се състоя информационното събитие на тема „Акценти 2014-2020“ за представяне
на Новите оперативни програми и
планираните процедури за кандидатстване с проекти през 2015 г.
В работната среща участва-

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

Покана
за публично обсъждане на отчета за изпълнение на
Бюджет`2014
На основание чл.140, ал.4 и ал.5 от Закона за публичните финанси на 02.04.2015 г. от 9:00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Тутракан, Кметът
на община Тутракан ще представи за публично обсъждане Отчет за изпълнението на Бюджета за 2014 г.
на Община Тутракан.
Покана за участие в публичното обсъждане е отправена към жителите на общината и всички заинтересовани лица.
Кмет на община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ
Председател на Общински съвет-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

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

Ⱥɝɟɧɰɢɹɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɉɪɨɟɤɬʋ%*023
&
ɇɨɜɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɝɪɢɠɚ

ОБЯВА

мрежата от Областни информационни центрове в България.
В Тутракан работната среща се
проведе на 21 март. Началото бе
поставено от изнесена приемна
в парк "Христо Ботев", където
експертите разказаха за резултатите от вече реализирани проекти,
обясняваха целите на кампанията
и възможностите на оперативните
програми в новия програмен период 2014-2020.
На посетителите бяха предложени информационни и рекламни
материали, а част от тях попълниха
и анкета. Тя включва въпрос към
гражданите какво искат да изградят или възстановят с помощта
на европейско финансиране в
своята община – пътища, училища,

ползватели читалищя, Оперативна
програма "Наука и образование за
интелигентен растеж", Тематична
програма за развитите на малки
селски стопанства и Оперативна
програма "Добро управление".
Обобщените резултати от проучването по време на посещенията
ще бъдат представени по време на
ха служителите на общинската втора обиколка във всяка от 7-те
администрация. В предходния
програмен период Община Тутракан е с регистрирана най-голяма
активност по отношение кандидатстването с проекти.
Експертите от ОИЦ-Силистра
представиха конкретика от Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", Оперативна
програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния,
Програмата за развитие на селските райони в частта Мярка 7: Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони, за потенциални
бенефициенти общини и Основни
услуги и обновяване на селата в
селските райони, подмярка 7.2 и
7.5 с потенциални бенефициенти и

общини в област Силистра (16 – 30
април), като заедно с потенциални
бенефициенти ще бъдат разгледани възможностите за финансиране
на най-често срещаните идеи,
предложени от местните общности. Така ще бъде подпомогната
комуникацията и ще бъде потърсен
начин и програма за реализиране
на предложенията на хората.

Община Тутракан обявява, че започва стартирането на Проект „Нови възможности за грижа” и
предоставяне на услугата „Личен асистент”.
За потребители на социалната услуга личен асистент, могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване,
в т.ч. деца с трайни увреждания.
Всички желаещи да ползват услугата личен асистент, могат да подават заявление лично, чрез
законния си представител или чрез упълномощено
от тях лице, всеки работен ден от 27.03.2015 г. до
09.04.2015 г. в Информационен център в сградата на
Община Тутракан.
Ⱥɝɟɧɰɢɹɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɉɪɨɟɤɬʋ%*023
&
ɇɨɜɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɝɪɢɠɚ

ОБЯВА
Във връзка със стартирането на Проект „Нови
възможности за грижа” и предоставяне на услугата
„Личен асистент”, Община Тутракан обявява, че започва набирането на кандидати за лични асистенти.
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които са:
безработни, заети – наети и самонаети, неактивни
лица (студенти или придобили право на професионална
пенсия по реда и условията на ранно пенсиониране).
Всички желаещи кандидати за лични асистенти
могат да подават заявление лично или чрез упълномощено лице, всеки работен ден от 27.03.2015 г. до
09.04.2015 г. в Информационен център в сградата на
Община Тутракан.
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Децата, които четат - успяват!
не Осман от ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” в село
Сокол, община Главиница!
Вече всички първокласници могат да четат и затова посетиха читалищната
библиотека. По случай това
незабравимо гостуване, те
бяха подготвили стихове и
песни за буквите, за книгите и за децата, които щом
се учат - ще сполучат. С
трепет и голямо вълнение
прекрачиха прага на тази
съкровищница - библиоте-

талищната библиотека
наистина е много модерна и
богата, нейното съкровище
от знание вече надвишава
12 хил. тома литература.
Новите и най-малки читатели бяха посрещнати
много любезно от дългогодишната и опитна библиотекарка Николина Колева,
читалищния секретар Дончо Дончев, секретарката
при кметство с. Сокол Вася
Кирова и др. гости, които
много се радваха на малките читатели.
За вълнуващата среща с
книгата, първокласниците
се бяха подготвили отлично. Преди да започне самият ритуал, те декламираха
стихове за буквите и пяха
песнички за тях, а в края на
своята програма - изиграха
българско народно хоро с
всички присъстващи.
Прочетоха Молбата на
книгата и обещаха пред
всички, че ще пазят книгите си. След това домакините от читалището подариха на малките читатели
скромни подаръци, включително и по една детска
книжка. Получиха брошури
от библиотекарката с прараво, на първоклас- ката, и бяха нетърпеливи вила как да пазят книгите
ниците и на тяхната да разгледат колкото се си и какво още може да
класна учителка Еми- може повече книжки. Чи- правят в библиотеката.

Аз съм Азбуката твоя –
имам тридесет лица.
Буквите ми щом узнаеш
с теб ще мога да чета.
Книжки весели, добринки,
пълни с приказки с картинки
за принцеси и царици,
за бедняци и грозници…
Аз съм азбуката твоя
имам тридесет деца.
Ако всички си научил,
хайде идвай! С теб на воля
да чета, чета, чета…

Сърцата им биеха неудържимо, защото предстоеше
най-важният момент - да
получат новите си Читанки...
Библиотекарката ги потопи в безценното съкровище на знанието като им
показа много, много книжки.
Децата се надпреварваха да изберат книжка за
прочит и колкото се може
по-скоро да се превърнат

Б
Сдружение "Роден край" откри свой клуб
С
лед години местене,
най-накрая членовете
на Сдружение „Роден
край – село Зафирово” имат
вече "втори дом", информира неговият председател
Диана Василева.
На 22 март клуб „Роден

край” бе официално открит.
Отец Йордан отслужи
тържествен водосвет и
поръси присъстващите със
светена вода за здраве и
благополучие. Той освети
помещението на клуба, а

лентата на новата придобивка преряза кметът на
община Главиница Хюсеин
Хамди, който пожела на
всички здраве и активно
участие в обществения
живот.
Гости на щастливото
събитие бяха още Елена
Маркова – зам.-кмет на община Главиница, Жоржета
Стефанова – секретар на
Кметство Зафирово, Марияна Лазарова – секретар
на читалище „Хр. Ботев” –
село Зафирово, Маргарита
Славчева – предприемач,
Иван Иванов – зафировец,
отдавна напуснал родното
село, Славко Стефанов
- бизнесмен от селото,
Пламен Батанов - музикант
на фолклорната група към
сдружението, Пламен Калчев - музикант и много други. Имаше и гости от село
Богданци, дошли да уважат
прекрасното мероприятие.

онкурс за пролетни картини организира читалище
"Христо Ботев 1901 г." в
село Зафирово, община Главиница.
В него се включиха децата от
подготвителна група "Дъга" от
ЦДГ "Васил Левски" подготвени от
тяхната учителка Елена Аврамова.
Децата посетиха читалището и
бяха посрещнати от библиотекарката, която влезе в ролята на Пролетта, и от музиканта Кирил Пенев.
Малчуганите се включиха в
музикалната програма с много
настроение. Ентусиазирани и с
въображение, те изработиха една
колективна картина и няколко
самостоятелни творби. Ръководството на читалището благодари
на Елена Аврамова за добрата подготовка и за участието на децата в
предпролетната изява.

Беше незабравим ден!
Децата обещаха, че никога няма да забравят Букварчето си и ще идват
често да черпят знания и
оттук - от библиотеката,
защото...
„Децата, които четат успяват!”
Дончо ДОНЧЕВ,
Секретар,
НЧ "Освобождение-1940 г."
с. Сокол

Жените от певческа "След официалната част веселие", уточни още Диана
група „Добруджанки” към всички се отдадохме на Василева.
сдружението бяха изпекли
голяма пита и наредили
богата трапеза, на която
поканиха всички гости.

Пролетни картини рисуваха децата в
Зафирово

К

в истински читатели на
библиотеката и да зачетат от вълшебните страници. После с нетърпение
и треперещи от вълнение
гласчета зачетоха...
На края малките читатели, не искаха да напуснат
това вълшебно място, но
най-много се зарадваха на
това, че успяха да си вземат късчета от съкровището - книжки с приказки...
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Военни служители с интерес към
историята на Тутракан П

редставители на
Военното окръжие в
Русе, на Областните
военни отдели в Силистра,
Търговище, Разград, Русе
и на съответните офиси в
общините посетиха на 20
март т.г Тутракан.
Целта на тяхната визита, по думите на началника
на областен военен отдел
Силистра подп. инж. Ивайло
Александров, е да посетят
"всички важни културноисторически обекти на
територията на община
Тутракан, защото това е
необходимо за всеки човек.
Тутракан е древен град,
в който има какво да се
види - ето тук в Историческия музей, експозицията е богата и интересна
включително и най-новата
- за Тутраканската епопея.
Разгледахме Етнографския
музей, а сега ще тръгнем
към Военната гробница
край с. Шуменци, където се
е водила една от преломните битки през Първата
световна война".
Калина ГРЪНЧАРОВА

Млади ротарианци от София са новите
приятели на децата от Малък Преславец
- Ротари клуб Тутракан и Интеракт клуб Тутракан направиха подаръци
за мартенските празници на децата от ЦНСТ
ȼɬɨɡɢɞɟɧɞɟɰɚɬɚɜɢɞɹɯɚ
ɦɨɪɟɬɨ ɩɪɟɡ ɡɢɦɚɬɚ ɠɢɜɢɬɟ
ɞɟɥɮɢɧɢɩɪɢɬɨɜɚɤɚɬɨɚɪɬɢɫɬɢ Ɉɛɹɞɜɚɯɚ ɜ ɆɈɅ ȼɚɪɧɚ
ɢ ɝɥɟɞɚɯɚ ɢɫɬɢɧɫɤɨ ' ɤɢɧɨ
Ʉɨɝɚɬɨ ɨɬɩɴɬɭɜɚɯɦɟ ɱɭɯɦɟ
ɢɡɪɟɱɟɧɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɭɦɢ ɨɬ
ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟɌɨɜɚɛɟɲɟɟɞɢɧ
ɨɬ ɧɚɣɳɚɫɬɥɢɜɢɬɟ ɦɢ ɞɧɢ
Ɂɚɬɨɡɢɧɟɜɟɪɨɹɬɟɧɞɟɧɛɥɚ-

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɡɚɛɪɚɜɢɦ ɳɟ ɨɫɬɚɧɟ
ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɉɴɪɜɢ
ɦɚɪɬɡɚɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟ
ɧɚɐɟɧɬɴɪɚɡɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɨɬ
ɫɟɦɟɟɧɬɢɩɡɚɞɟɰɚɢɦɥɚɞɟɠɢ
ɛɟɡ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɜ ɫ Ɇɚɥɴɤ
ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ  ɫ ɥɸɛɨɩɢɬɧɨ

Н

ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɜɦɨɪɫɤɚȼɚɪɧɚɢ
ɦɧɨɝɨɩɨɞɚɪɴɰɢȼɫɢɱɤɨɬɨɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɨɬɧɨɜɢɬɟɩɪɢɹɬɟɥɢɧɚɐɟɧɬɴɪɚɊɨɬɚɪɚɤɬ
ɤɥɭɛɋɨɮɢɹ±Ɍɚɧɝɪɚɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɤɨɥɟɝɢɬɟ ɢɦ ɨɬ Ɋɨɬɚɪɢ
ɤɥɭɛ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɂɧɬɟɪɚɤɬ
ɤɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɝɨɞɚɪɢɦ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɧɚ ɋɜɢɞɧɚ Ⱦɢɧɟɜɚɤɨɹɬɨɛɟɲɟɰɹɥɞɟɧɞɨ
ɧɚɫɡɚɧɟɣɧɚɬɚɬɴɪɩɟɥɢɜɨɫɬ
ɢɩɨɦɨɳɤɚɡɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹɬ
ɧɚɐɇɋɌɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰ
ȾɚɧɢɟɥɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɌɹɭɬɨɱɧɢɱɟɡɚɞɟɰɚɬɚɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɞɟɬɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɧɢ ɤɧɢɝɢ ɢ
ɥɚɤɨɦɫɬɜɚ ɞɪɟɯɢ ɢ ɨɛɭɜɤɢ
ɩɟɪɢɥɧɢɩɪɟɩɚɪɚɬɢɢɯɢɝɢɟɧɧɢɫɬɨɤɢɩɚɤɟɬɢɪɚɧɢɯɪɚɧɢɢ
ɫɬɨɤɢɧɚɨɛɳɚɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɥɜɂɧɟɫɚɦɨɬɨɜɚɫɦɟɧɟɧɚ
ɟɞɨɝɪɚɦɚɬɚɧɚɩɪɨɡɨɪɟɰɚ
ɪɟɦɨɧɬɧɢɬɟɪɚɛɨɬɢɜɐɟɧɬɴɪɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɨɬɊɨɬɚɪɚɤɬɤɥɭɛ
ɋɨɮɢɹɌɚɧɝɪɚɧɚɭɱɚɜɚɦɟɱɟ
ɡɚɟɞɧɨ ɫ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛ ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɂɧɬɟɪɚɤɬɤɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ÄɁɞɪɚɜɢ
ɢɳɚɫɬɥɢɜɢɞɟɰɚɜɐɟɧɬɴɪɚ
ɜɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ

ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɴɡɥɢɡɚ
ɧɚ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɧɨ   ɥɜ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɜɤɥɸɱɜɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɴɪɜɟɧɚɬɚ
ɞɨɝɪɚɦɚ ɫ ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɜɴɜȼɚɪɧɚɢɪɚɡɞɚɜɚɧɟɧɚɩɨɞɚɪɴɰɢ
ɮɢɥɦ Ɏɢɥɦɴɬ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
Ⱦɟɧɹɬ ɛɟɲɟ ɫ ɩɪɟɞɧɚɱɟɪ- ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɦɢɫɥɢ ɢ ɨɠɢɜɟɧɢ
ɞɢɫɤɭɫɢɢ ɦɟɠɞɭ ɞɟɰɚɬɚ ɢ
ɤɥɭɛɚ ɉɪɢɜɟɱɟɪ ɤɨɝɚɬɨ ɊȺɄ
ɋɨɮɢɹɌɚɧɝɪɚɢɡɩɪɚɬɢɞɟɰɚɬɚɞɨɞɨɦɚɢɦɜɫɟɥɨɆɚɥɴɤ
ɉɪɟɫɥɚɜɟɰɢɦɛɹɯɚɩɨɞɧɟɫɟɧɢɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɬɟɩɨɞɚɪɴɰɢɢ
ɫɬɨɤɢɨɬɩɴɪɜɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ
Ɂɚɤɭɩɟɧɢɬɟ ɫɬɨɤɢ ɛɹɯɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚ
ȾɴɪɠɚɜɟɧɮɨɧɞÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´
ɨɬɞɢɪɟɤɰɢɢÄɈɬɨɪɢɡɚɰɢɹɧɚ
ɩɥɚɳɚɧɢɹɬɚ´ɢÄȾɨɝɨɜɨɪɢɪɚɧɟ
ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ
Ɇɚɥɱɭɝɚɧɢɬɟ ɪɚɡɤ ɚɡɚɯɚ
ɡɚ ɬɟɯɧɢɬɟ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɤɨɢɬɨ
ɜɟɱɟɫɚɨɫɢɧɨɜɟɧɢɩɨɤɚɡɜɚɯɚ
ɫɧɢɦɤɢ ɢ ɪɚɡɤɚɡɜɚɯɚ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦɟɧɹɬ ɡɚɜɴɪɲɢ ɫ ɦɧɨɝɨ
ɩɪɟɝɪɴɞɤɢɦɧɨɝɨɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹ
ɢɨɛɟɳɚɧɢɹɡɚɧɨɜɢɩɪɢɤɥɸɬɚɧ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɡɤɚɡɜɚɬ ɦɥɚ- ɱɟɧɢɹ
ɞɢɬɟɫɨɮɢɣɫɤɢɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢɜ
Ɋɨɬɚɪɚɤɬ ɤɥɭɛ ɋɨɮɢɹɌɚɧɫɚɣɬɚɫɢɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɤɥɭɛɚ ɝɪɚɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɢɡɚɧɚɩɪɟɞ
ɫɟ ɨɩɨɡɧɚɯɚ ɫ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɢɬɟ ɞɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɞɟɰɚɬɚɡɚɳɨɬɨ
ɞɟɰɚ ɢ ɫɩɨɞɟɥɢɯɚ ɩɪɢɹɬɧɢ ɞɟɬɫɤɢɬɟɭɫɦɢɜɤɢɫɚɧɚɣɝɨɥɹɟɦɨɰɢɢɡɚɟɞɧɨɌɨɱɧɨɧɚɨɛɹɞ
ɡɚɩɨɱɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɨɜɴɜ
ɜɚɪɧɟɧɫɤɢɹɞɟɥɮɢɧɚɪɢɭɦɤɴɞɟɬɨɞɟɰɚɬɚɫɟɡɚɛɚɜɥɹɜɚɯɚ
ɩɪɚɜɟɣɤɢɫɧɢɦɤɢɧɚɞɟɥɮɢɧɢɬɟɁɚɬɹɯɬɨɜɚɛɟɲɟɩɴɪɜɨɬɨ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɩɨɞɨɛɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɩɴɪɜɢɹɢɦɞɨɫɟɝ
ɞɨ ɢɡɭɦɢɬɟɥɧɚɬɚɩɪɢɪɨɞɚɧɚ
ɞɟɥɮɢɧɢɬɟ ɋɥɟɞ ɤɪɚɹ ɧɚ
ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ ɪɚɡɜɴɥɧɭɜɚɧɢɬɟ
ɞɟɰɚɧɟɫɩɢɪɚɯɚɞɚɨɛɫɴɠɞɚɬ
ɩɪɢɤɥɸɱɢɥɨɬɨ ɲɨɭ Ⱦɟɧɹɬ
ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɫ ɨɛɹɞ ɜ ɟɞɢɧ ɨɬ
ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɬɟ ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɜ ɝɪɚɞ
ȼɚɪɧɚɤɴɞɟɬɨɨɬɧɨɜɨɝɥɚɜɧɚ
ɬɟɦɚɛɟɲɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɋɥɟɞɤɚɬɨɩɪɢɤɥɸɱɢɯɚɫɨɛɹɞɚ ɡɚɛɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɫ ' ɩɪɨɠɟɤɰɢɹ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ

ɦɨɬɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɨɬɤɥɢɤɧɚɥɢ ɢ ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɫɟ ɜ
ɬɚɡɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦ
ɡɚ ɜɚɲɚɬɚ ɳɟɞɪɨɫɬ ɨɬɡɢɜɱɢɜɨɫɬ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ Ⱦɟɰɚɬɚ
ɡɚɫɥɭɠɚɜɚɬɬɨɜɚɤɚɡɚɨɳɟ
ȾɚɧɢɟɥɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɢɞɨɛɚɜɢ
ɱɟɧɚɦɚɪɬɬɝɐɟɧɬɴɪɴɬɡɚ
ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɨɬɫɟɦɟɟɧɬɢɩɟ
ɧɚɜɴɪɲɢɥɝɨɞɢɧɢɁɚɬɨɡɢ
ɤɪɚɬɴɤ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟ ɫɥɭɱɢɯɚ
ɬɨɥɤɨɜɚ ɦɧɨɝɨ ɫɴɛɢɬɢɹ ɧɚɫɬɴɩɢɯɚ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɢ ɇɨ
ɝɥɚɜɧɨɬɨ ɟ  ɡɚ ɬɨɜɚ ɜɪɟɦɟ
ɭɜɟɪɟɧɨɦɨɠɟɦɞɚɤɚɠɟɦɱɟ
ɫɦɟɪɚɡɩɨɡɧɚɜɚɟɦɢɐɇɋɌɫɟ
ɭɬɜɴɪɞɢɤɚɬɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɡɚ
ɫɨɰɢɚɥɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚ ɢ ɛɢɬɨɜɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ ɜ ɪɢɫɤ
ɢ ɡɚ ɬɟɯɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Ɉɬ
ɫɬɚɪɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɡ
ɦɚɪɬ  ɝ ɞɨ ɦɚɪɬ  ɝ
ɨɛɝɪɢɠɜɚɯɦɟɞɟɰɚɨɬɬɹɯ
ɧɢ ɧɚɩɭɫɧɚɯɚ  ɞɟɰɚ  ɡɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɟ ɧɚɦɟɪɟɧɨ ɧɚɣɞɨɛɪɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɡɚ
ɛɴɞɟɳɟɬɨɢɦ
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ОБЩЕСТВО

Едно пътуване малко по на запад
Георги ВАСИЛЕВ
началото на месец май
през 2014 г. заедно с 90
мои сънародници бяхме
на екскурзия с туроператор „Салвиния” в Австрия и Унгария. Една
година по-късно чрез страниците
на в. ”Тутракански глас” искам да
разкажа впечатленията си от това
пътуване.
Пристигнахме в столицата на
Австрия - Виена, късно след
обяд на 2 май. От пръв поглед,
впечатляват добре подържаните
пътища, добрата пътна маркировка и дисциплината на шофьорите.
Пешеходците и шофьорите изпитват уважение един към друг и не
е необходимо да знаеш немски
език, респектът и уважението се
усещат. Навлизайки в града, забелязваме отлично подържаните
улици, служителите по чистотата
изпълняват безупречно задълженията си, не е необходимо да има
контрольор, защото съзнанието
на австрийските работници е на
висота. Контейнерите са поставени в ниши или на други дискретни
места, за да не загрозяват околната среда. Видях една плувнала
в зеленина столица. Не видях нито
една порутена или новострояща се
сграда. Човек остава с впечатлението, че градската архитектура не
е мръднала от времето, когато са
живели Моцарт и Щраус. Всичко
наоколо беше красиво, радващо
окото и създаващо спокойствие.
Младите крайпътни дървета и
тези в парковете са обкръжени от
предпазни средства и захванати
от три страни от въжета, за да израснат прави. Парковете са чисти
и добре подържани. В почивните
дни ще видите млади и възрастни жители на Виена, застлали
одеала върху зелената трева да
си почиват и хапнат. След като
напуснат парка всички почистват
мястото, на което са били. Впечатляващо е, че хората правеха
това естествено и непринудено.
Явно съзнанието в тази държава е
генетично заложено в нейните по-

В

Ƚɟɨɪɝɢȼɚɫɢɥɟɜɜɩɪɢɟɦɧɚɬɚɧɚɧɚɪɨɞɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɨɬȽȿɊȻȺɥɬɢɦɢɪȺɞɚɦɨɜ

даници. Веднага правя съпоставка
с нашето поведение при такива
обстоятелства. И въпреки всичкия
ми патриотизъм и любовта ми към
моите съотечественици, с чувство
на тъга трябва да констатирам, че
малцина заслужават адмирации
със своето поведение у нас.
На 2 май вечерта имахме удоволствието да се насладим на
вечерна Виена, цялата обляна в
светлини. Екскурзоводката ни
заведе на хълм извън столицата,
за да я видим цялата плувнала в
разноцветни светлини - истинска
феерия! Наблюдавахме приказната картина с бинокъл за нощно
виждане. Видяното трудно се
подава на описание. Има неща,
които трябва да се видят! Минахме по път със слаб трафик,
но въпреки това австрийците го
бяха осветили обилно. По всичко
си личеше, че понятието режим на
тока не е познато на австрийската
цивилизация. Минахме покрай
добре подържани сгради с великолепна архитектура, строени
преди 200-300 години – те изглеждаха уникални. Всичко това
дава възможност на австрийците
да живеят спокойно и щастливо
в един свят граничещ с идилия.
Когато човек посещава чужда
държава, обикновено се интересува от паметниците на културата. Няма да се спирам на това.

Ще кажа само едно изречение:
Австрийците пазят и подържат
с голяма любов паметниците
свързани с тяхната история.
Проявих интерес към начина на
живот на австрийския народ. От
преводачката разбрах, че 60%
от населението на Австрия живее на квартира т. е. под наем.
Средната работна заплата за
страната е 1300 евро. Един кв.м.
площ отдаден под наем струва 13
евро. Фактът, че са на квартира
не смущава австрийците. Неминуемо човек прави съпоставка с
България. 80% от населението у
нас има собствени жилище, това
е добър знак, но прави ли ги пощастливи? Оставам този въпрос
за читателите. При разговор с
мои сънародници на тази тема,
все по-вече натежава мнението,
че големите като замъци къщи, се
подържат трудно, а сега и безработицата усложнява още повече
поддръжката им. Постоянната
работа и чувството за сигурност

придобито от този факт прави
австрийците щастливи. Австрийската столица Виена е обявена
за най-добро място за живеене
в света. И то напълно заслужено!
Този народ е бил винаги свободен
имал е мъдри ръководители и
затова е просперирал.
Ще приведа един пример, на
пръв поглед елементарен. Но
ако човек вникне в него ще разбере, че е твърде показателен за
мъдростта на хората населяващи
тази земя. Посетихме едно битово
заведение и на мен ми направи
впечатление, че чашите за бира и
чашите за вино са с дръжки. Попитах преводачката - една красива
българка, която живее в Австрия,
защо това е така. Тя ми отговор: ”В
края на 18-ти и началото на 19-ти
век около Виена е имало много
лозя. Хората са произвеждали
много вино и са отглеждали много
животни. Императорът е разрешил излишъците да се изнасят на
пазара в града. Ръцете на селяните
били винаги мазни от месото и за
да не цапат цялата чаша измислили винени чаши с дръжки, а
това остава като традиция. Не ми
се иска да говоря за политика,
но без да иска човек се запитва:
"Ще пожелаят ли тези свободни
хора, които произвеждат блага
и им се радват – комунизма?"
Даже и нашите братя руснаци ще възкликнат: „Никогда"!!!
Изумителното е това, че там се
изучават трудовете на Маркс и
Енгелс, но никой не желае смяна
на системата. Друг момент, който
ме впечатли беше културата на обслужване в заведенията. Те бяха
пълни със спокойни и щастливи
хора, сигурни за утрешния ден.
Високият жизнен стандарт, който
австрийската държана подсигурява на своите поданици, позволява

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.

Решения на Общински съветТутракан по Протокол № 57
от 16 Март 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 747
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Тутракан /ИПГВР/ в изпълнение на
проект: „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Тутракан като център на
агломерационен ареал”, Договор за безвъзмездна помощ

за допускане на лек наркотик.
Шествието бе ескортирано от
шест полицаи. Всичко протичаше
тихо, мирно без ексцесии. Направи ми впечатление, че на десетина метра след преминаващата
мирна демонстрация, вървяха
други шест души от службата по
хигиена, облечени в жълти жилетки, почистваха усърдно всички
направени от демонстрантите
боклуци. Редът и дисциплината в
Австрия са впечатляващи. Много
ми се иска и тук в нашата мила,
родна страна да има същият ред
и спокойствие, за да се радваме
на това висше благо наречено
човешки живот.

СНЦ "Ловно-рибарско дружество
"Сокол" - Тутракан"

Покана
Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество
"Сокол" - Тутракан съгласно чл.25, ал.3 от Устава на
Сдружението и чл.26 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел свиква Общо отчетно събрание
на сдружението на 24.04.2015 г. от 17:30 ч. в залата
на Общински съвет-Тутракан.

Дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на сдружението за 2014 г.
2. Приемане отчетността на Контролния съвет
за 2014 г.
3. Приемане на основни насоки и програма за дейността на сдружението през 2015 г.
4. Приемане на бюджет за 2015 г.
5. Изменение и допълнение на Устава на сдружението.
6. Вземане на решение за размера на членския внос
- встъпителен, редовен и намален на членовете ловци
и санкция за закъснелите.
7. Вземане на решение за размера на членския
внос - встъпителен, редовен и намален на членовете
риболовци.

ОБЯВА

ЗК “ИЗГРЕВ-92" с. БЕЛИЦА ОБЯВЯВА,
че на 18 АПРИЛ 2015 г. /събота/ от 09:00 часа, в
салона на читалище „Христо Ботев” с. Белица, общ.
Тутракан ще се проведе Годишно отчетно събрание
на кооперацията при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Управителният съвет
на ЗК "Лазур-94", гр.Главиница,
обл.Силистренска

26.03-1.04.2015 г.
едно по-друго хуманно отношение
към имигрантите. Тук ще видите
забулени жени с три-четири деца,
които живеят спокойно и се чувстват като у дома си. Парковете са
пълни с такива, "туристи", които
са посрещани най-дружелюбно в
австрийската столица.
Последното впечатление от
гостуването ми в Австрия беше
породено от отношението на
австрийските власти към демонстрантите, които искаха либерализация на леката дрога. Стотици
демонстранти придвижвани от
платформа, други с автобус,
трети пешком, пееха и носеха
лозунги, в които отправят призив

1. Отчет на УС за производствената дейност на
ЗК “Изгрев-92", с. Белица през стопанската 2013/2014
година.
Докладва: Председателят на ЗК
2. Отчет за финансово-икономическото състояние
на ЗК “Изгрев-92” за отчетната 2013/2014 година.
Докладва: Главният счетоводител на ЗК
3. Одиторски доклад за 2013/2014 г.
Докладва: Исуф Исмаилов - одитор
4. Отчет на КС при ЗК „Изгрев-92”, с. Белица през
периода на 2013/2014 г.
Докладва: Председателят на КС - Станчо Михов
5. Утвърждаване решенията на УС.
Докладва: Председателят на ЗК
6. Избор на регистриран одитор.
Докладва: Председателят на събранието
7. Актуализация на правилника за организация и заплащане на труда в ЗК, чл. 14 от Правилника.
Докладва: Стефка Георгиева Банова
8. Актуализиране Правилника за вътрешния трудов
ред в съответствие изменение в Кодекса на труда.
Докладва: Стефка Георгиева Банова
9. Приемане производствения план за стопанската
2014/2015 година.
Докладва: Председателят на ЗК
10. Други, разни.
Докладва: Председателят на събранието
Поканата е утвърдена на заседание на УС от
19.03.2015 година.
№BG161РО001/5-03/2013/018, съфинансиран от ЕФРР чрез
Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани. Разни.
Гласували: 10 съветници, За – 10, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 748
На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА Общински
съвет-Тутракан приема и одобрява представения проект на „Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Тутракан".
Гласували поименно: 10 съветници, За – 10, Въздържали
се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

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

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

26.03-1.04.2015 г.

СМЯХ
- Откъде ти е този рус косъм на невидимо във въздуха и ни прави
панталоните? - пита жена мъжа си. щастливи?
- Сигурно се е залепил в трам- Любовта?
вая...
- Не, безплатният Wi-Fi.
- Да не е от новата ти руса
колежка?
- Защо евреите обичат да гледат
- Глупости, аз винаги си свалям порнофилми отзад напред?
панталоните...
- Защото любимият им момент
е, когато проститутката връща
- На колко години сте?
парите.
- Не е прието да питате дама за
годините.
ÈÁÌÄÆ¼ÉÁÒ и българин ще се
- А колко тежите?
състезават, кой по-бързо ще по- На 45 съм!
строи къща. След две седмици се
чуват по телефона. Американецът:
Стои си един рибар на брега и
- Още 5 дни и ще е готова!
лови риба. По едно време от водата
Българинът: - Още 5 документа
се показва един крокодил:
да уредя и почвам да строя...
- Как е, кълве ли?
- Не.
Стара канибалска поговорка:
- Ами що не влезеш да се изкъ– Колкото повече ядеш, толкова
пеш тогава?
по-самотен ставаш!
È¼¿¼ÃÄÉÃ¼ дрехи влиза млад
мъж и казва: - Искам смокиново
листо! Утре ще ходя на бал с маски
и ще играя Адам.
Носят му смокиново листо, той
го пробва и казва: - Не, малко ми е.
Носят му по-голямо.
- И това ми е малко.
Така няколко пъти, докато на
продавача не му писнало и казал:
- Бе ти що не си го преметнеш
през рамото и не се маскираш на
бензиноколонка?
»ËÊÉÁÒ Ì¼Ã¿ÇÁÂÀ¼Ç руски камион и споделил със свой познат:
- Какво ли няма да измислят тия
руснаци само и само да не правят
пътища.

¾¼È¼ ËÄÛÉÄÒÄ си говорят в
кръчма: - Дали през 21 век компютърът ще замести вестника?
- Не.
- Защо?
- С компютър муха можеш ли
да убиеш...
Гарабед и Киркор искали да
се промъкнат на един дипломатически прием. На врата имало
портиер, който питал за имената
на гостите и високо ги съобщавал.
Гарабед казал на Киркор:
- Гледай какво правя и да си
близо до мен!
Портиерът пита за името на Гарабед и той казва: - Граф Игнатиев.
След него пита и Киркор, той
отговаря: - Площад Славейков...

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

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"

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

- Кое е това нещо, което е

Сканди

Покана
Управителния съвет на РПК "Напредък", гр.Главиница,
на основание чл.16 от Закона за Кооперациите и чл.23
от Устава на РПК "Напредък", гр.Главиница и решение
№1 от протокол № 1/06.02.2015 г.

Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 28.03.2015 г. от 9:00 часа
в Сладкарница Главиница при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Прекратяване на членство и прием на нови членкооператори в РПК "Напредък".
2. Отчет за работата на УС през 2014 г., насоки
за развитие на кооперацията и приемане на бизнес
програмата за 2015 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет, равносметка на финансовия резултат и разпределение
на печалбата.
4. Приемане на резултатите от извършената финансова ревизия.
5. Доклад за работата на Контролния съвет, заключение по отчета на Управителния съвет и годишния
счетоводен отчет.
6. Изменение и допълнение на Устава на кооперацията.
7. Освобождаване от отговорност на Председателя
на кооперацията, членовете на УС и КС поради изтичане на отчетната 2014 г.
8. Даване пълномощия на УС за вземане на кредит
при необходимост и залог или продажба на кооперативно имущество.
9. Избор на пълномощници за годишното събрание
на РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите, при
липса на кворум събранието ще се проведен един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Стилян СПАСОВ:

Футболист е моят татко, футболист съм и аз!
от стр. 1 ɦɚɱɚ ɫɴɫ ɫɜɨɢɬɟ ɜɪɴɫɬɧɢɰɢ ɨɬ
Ʉɚɥɢɚɤɪɚ Ʉɚɜɚɪɧɚ ɜɤɚɪɚɝɨɥɜ
ɬɚɦɢɧɭɬɚȼɩɨɪɟɞɧɢɹɢɡɢɝɪɚɧ
ɤɪɴɝ ɨɬ ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɬɨ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥ
ɧɚɁɨɧɚȼɚɪɧɚɤɨɝɚɬɨȾɨɪɨɫɬɨɥ
ɩɨɛɟɞɢ ɑɟɪɧɨ ɦɨɪɟ ȼɚɪɧɚ  ɫ

ɥɹɡɤɨɜ ɢɩɨɤɚɧɟɧɞɚɩɪɟɦɢɧɟɜ
ɨɬɛɨɪɚɧɚɨɛɥɚɫɬɧɢɹɝɪɚɞ
ɋɬɢɥɹɧ ɋɩɚɫɨɜ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ
ɨɬɥɢɱɧɨɜȾɨɪɨɫɬɨɥɫʋɢɧɚ

Ⱦɨɪɨɫɬɨɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɢɨɬ
ɞɹɫɧɨɧɚɥɹɜɨɜɬɨɪɢɹɬɟɋɬɢɥɹɧɋɩɚɫɨɜ

ɤɴɦɞɨɛɪɚɬɚɢɝɪɚɧɚɋɬɢɥɹɧ
ɢɧɬɟɪɟɫɟɩɪɨɹɜɢɥɬɪɟɧɶɨɪɴɬɧɚ
ɜɚɪɧɟɧɫɤɢɹɨɬɛɨɪ
ɏɚɪɟɫɜɚɦɮɭɬɛɨɥɚɂɫɤɚɦɞɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɬɪɚɞɢɰɢɹɬɚɧɚɧɚɲɚɬɚ
ɮɚɦɢɥɢɹɞɚɜɴɪɜɹɩɨɫɬɴɩɤɢɬɟɧɚ
ɛɚɳɚɫɢɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧɟɋɬɢɥɹɧ
ɜ ɨɬɝɨɜɨɪɚ ɫɢ ɧɚ ɜɴɩɪɨɫɚ Ɂɚɳɨ
ɢɝɪɚɟɲɮɭɬɛɨɥɤɚɤɜɨɬɢɯɚɪɟɫɜɚ
ɜ ɧɟɝɨ" Ɍɚɤɚ ɚɦɛɢɰɢɪɚɧ ɬɨɣ
ɬɪɟɧɢɪɚɭɫɢɥɟɧɨɜɫɟɤɢɜɬɨɪɧɢɤɢ
ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ
Ɋɚɡɛɢɪɚ ɫɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɦɭ ɝɨ
ɩɨɞɤɪɟɩɹɬ ɂ ɞɜɚɦɚɬɚ  Ƚɚɥɢɧɚ
ɋɩɚɫɨɜɚɢɂɜɟɥɢɧɋɩɚɫɨɜɫɚɡɚɜɴɪɲɢɥɢɇɋȺɢɞɜɚɦɚɬɚɫɚɭɱɢɬɟɥɢɩɨɮɢɡɤɭɥɬɭɪɚɜɋɈɍɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜɤɴɞɟɬɨɭɱɢɢɫɢɧɴɬɢɦ
Ɇɧɨɝɨ ɫɦɟ ɞɨɜɨɥɧɢ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɋɬɢɥɹɧ ɤɚɡɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ

ɋɩɚɫɨɜɚ ɉɪɢ ɞɜɚɦɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɢ ɧɹɦɚ ɤɚɤ ɞɚ ɧɟ ɫɟ
ɡɚɩɚɥɢɢɬɨɣ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟɱɟɛɚɳɚɬɚɂɜɟɥɢɧɋɩɚɫɨɜɡɚɩɨɱɜɚɫɜɨɹɬɚɮɭɬɛɨɥɧɚɤɚɪɢɟɪɚɨɬȾɭɧɚɜ Ɋɭɫɟ 
ɫɥɟɞɬɨɜɚɢɝɪɚɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ
ɜɒɭɦɟɧɅɟɜɫɤɢ ɋɨɮɢɹ ɇɋȺ
Ʌɟɜɫɤɢ Ʉɸɫɬɟɧɞɢɥ  ɉɢɪɢɧ
Ȼɥɚɝɨɟɜɝɪɚɞ  Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ ɋɬɟɧɞɚɥ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ  Ȼɚɛɟɥɫɛɟɪɝ
ɉɨɬɫɞɚɦȽɟɪɦɚɧɢɹ ɉɚɬɪɚɣɤɨɫ
ɉɚɬɪɚ Ƚɴɪɰɢɹ  Ɂɚɜɪɴɳɚɣɤɢ ɫɟ
ɜȻɴɥɝɚɪɢɹɢɝɪɚɟɜɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹ
ɨɬɛɨɪɚɫɟɝɚɜɴɜɎɄȻɟɥɢɰɚ
Пред Стилян Спасов е бъдещето, в което той задължително трябва да надмине
баща си!
Пожелаваме му само успехи!

Победи в Ученическите игри
П

Калина ГРЪНЧАРОВА
риключиха областните кръгове на
Ученическите игри
в няколко дисциплини,
резултатите, от които
са удовлетворяващи за
представителите на община Тутракан участвали
в тях.
В състезанията по волейбол при момчетата в
групата 5-7 клас, отборът
на СОУ "Христо Ботев"
се класира първи и ще
представя Силистренска
област в зоналния кръг,
който ще се проведе на 30
март в Исперих. Началото
на срещите е в 9:30 ч.
Отборът на СОУ "Христо Ботев" (юноши) от
възрастовата група 1112 клас се класира на култура и треньор на отвторо място, също втори борите на СОУ "Христо
останаха и момичетата. Ботев" е Галина Спасова.
Преподавател по физИ тази година пореден

26.03-1.04.2015 г.
ɋɟɥɮɢɋɬɢɥɹɧɋɩɚɫɨɜɟɢɜɨɬɛɨɪɚ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɩɨɜɨɥɟɣɛɨɥɨɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɤɪɴɝɧɚɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢɬɟɢɝɪɢ

Футбол
ФК "Левски - 96" (Главиница) победи с 2:1 ФК "Айдемир"
при мъжете и с разгромяващото 12:0 при юношите в 13-я
кръг на областното футболно първенство. В същия кръг
ФК "Ботев-1936" (Иширково) и ФК "Спортист (Преславци)
завършиха наравно разменяйки по един гол във вратите
си, а при юношите ФК "Спортист загуби с 2:1.
Загуба и при мъжете и при юношите регистрира ФК
"Заря-2006" (Цар Самуил) от ФК "Добруджа" (Искра) съответно с 2:3 и 1:4.
В следващия 14-ти кръг ФК "Спортист (Преславци) ще
домакинства среща с ФК "Левски - 96" (Главиница) на 28
март, ФК "Трансмариска 2013" (Тутракан) ще гостува
на ФК "Айдемир" на 29 март (неделя). Началният сигнал
на срещите ще бъде даден в 15:30 ч.
В този кръг ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) почива.

успех на областните
състезания по тенис на
маса пожънаха възпитаниците на СПИ "Христо

Ботев" в с. Варненци,
които отново са победители и продължават в
зоналния кръг.

Продължава пътешествието
на Пътуващото сандъче
Стефка КАПИНЧЕВА,
Библиотекар
ътуващото сандъче посети
своите приятели от група
"Зорница" в ОЗД "Полет".
Децата с нетърпение очакваха изненадата, която им обеща тяхната
учителка Виолета Илиева. Всички
бяха любопитни да видят какво
има в сандъчето.
Библиотечният специалист запозна палавниците защо пътува,
къде, каква е неговата роля и
преди да разгледат книжките им
прочете приказката "Рожденият
ден на Мечо Пух", която слушаха
с голям интерес. Малчуганите нямаха търпение да видят красивите
книги и да им бъдат прочетени
повечето от тях.
Освен, че Пътуващото сандъче
гостува на групата, книгите ще
бъдат коментирани в сайта на Буккросинг от техните възпитатели.

П

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

26 март - Николай КУЦАРОВ, Огняр, ДГС-Тутракан
31 март - Димитрина ПАНАЙОТОВА, Директор на ЦДГ
28 март - Д-р Димитър СТАНКОВ, Стоматолог, гр. "Славянка", Тутракан
31 март - Радка ГЕОРГИЕВА, ФТС "Детелини", НЧ
Тутракан
29 март - Анка АТАНАСОВА, Директор на ОУ "Отец "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Паисий", с. Стефан Караджа, община Главиница
1 април - Гинка КАРАСТОЯНОВА, Застраховател, гр.
30 март - Мариан ГАНЕВ, Предприемач, гр. Тутракан Тутракан
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