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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 23

Година LIII

11 - 17 юни 2015 г.

Цена 0.60 лв.

СОУ „Йордан Йовков“ с най-висок успех
на матурата по Биология в Силистренска област
Валери Змеев и Радина Петрова с пълни шестици по
Биология, а Маринела Калчева - по Английски език
тази година зрелостниците
от СОУ "Йордан Йовков"
отново доказаха, че тутраканската школа по биология на
преподавателката Мария Кирякова

И

е ненадмината в Силистренска
област. Девет от нейните ученици
- от профилирана паралелка - 12б
клас, се явиха на матура по Биология. И деветимата имат отлични

На 13 и 14 юни 2015 г.

оценки - средният им успех е 5,86!
Двама от тях - Валери Змеев и Радина Петрова са с отличен (6)! Така
СОУ "Йордан Йовков" оглави клана стр. 2

На 13 юни (събота) в с. Малък Преславец

Празник на водната лилия
смото издание на Празника на водната лилия
ще се проведе на 13 юни
(събота) в местността "Блато "Малък Преславец" в непосредствена
близост до р. Дунав. Събитието се
организира от Община Главиница,
кметството на Малък Преславец
и местното читалище "Йордан
Йовков-1946".
В проявата ще участват фолклорни състави от Силистренско,

О

на стр. 2

Offroad Нова Черна`2015
Рокът на БТР ще засили емоцията на
13 юни - събота, от 20:30 ч. в Нова Черна
Калина ГРЪНЧАРОВА
ретият кръг от държавния офроуд шампионат "Bulgaria Trophy
Challenge" ще се домакинства от с. Нова Черна на
13 и 14 юни т.г.
Трасетата са край Тутракан и Нова Черна, а публиката ще може да наблюдават зрелищната надпревара на определени за целта

Българо-унгарският форум Т
"Морска академия" на 5 години
В юбилейното издание
се включиха унгарският
посланик Андраш Клайн,
тутракански учители и
културни дейци
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщина Тутракан получи
плакет от Асоциацията
на Дунавските общини
„Дунав” – за принос в реализирането на проект „Морска
академия 2020” за българоунгарско сътрудничество в
сферата на образованието и
културата. Това се случи по време на международната среща "5
години Морска академия 2020"
проведен в "Слънчев бряг" от 4
до 7 юни. В нея взеха участие
учители и културни дейци отличени със специалните награди

О

на Община Тутракан по повод
празника на българската писменост, просвета и култура - 24
май - Марче Радева, Румяна
Статева, Ценка Маринова, Елена
Тодорова и Румяна Симеонова.
на стр. 2

"МБАЛ - Тутракан" ЕООД
търси да назначи
Операционна санитарка в АГО
За справка - тел. 0893 353 244
Гл. мед. сестра Ана Петрова

РИЧМАРТ ЕООД
Фабрика за мъжки костюми
Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Предлага:Безплатен транспорт и
мотивиращо заплащане

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340

места: на 13 юни (събота)
- на "Къмпинга" край Тутракан, до двата язовира до
с. Търновци и до р. Дунав
в с. Пожарево, а на 14 юни
(неделя) - в местността
"Калето" край Нова Черна.
Първият ден от състезанието ще бъде трофи по
пътна книга. През втория
организаторите са подна стр. 3

2

РЕГИОН

НОВИНИ
ДНЕС - БЕЗ ТОК В ЧЕТИРИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
На 11.06.2015 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на
електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стефан Караджа, с. Преславци, с.
Осен и с. Черногор - абонатите, захранвани от ТП1,
област Силистра.
10А КЛАС ОТ СОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
С ТРЕТО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫ Äɉɪɨɟɤɬɴɬ ɧɚ ɧɚɲɢɹ
ɤɥɚɫ±ɡɚɠɢɜɨɬɛɟɡɬɸɬɸɧ´ɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɡɚɫɟɞɦɚɝɨɞɢɧɚ
ɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɜ
ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨɫɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɧɚɭɤɚɬɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɦɥɚɞɟɠɬɚ ɢ ɫɩɨɪɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɚɬɚɢɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹ
ɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɪɟɡɭɱɟɛɧɚɬɚɝɫɬɚɪɬɢɪɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɚɜɪɚɡɥɢɱɧɢɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɝɪɭɩɢ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɯɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɬɟɯɧɢɬɟ ɭɱɢɬɟɥɢ
ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɬɸɬɸɧɨɩɭɲɟɧɟɬɨ ɜɴɪɯɭ ɬɹɯɧɨɬɨ ɡɞɪɚɜɟ ɱɪɟɡ
ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɢɫɩɨɪɬɧɢɩɪɨɹɜɢɪɨɥɟɜɢɢɝɪɢɞɟɛɚɬɢɢɞɢɫɤɭɫɢɢɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɢɪɚɛɨɬɚɜɟɤɢɩɱɪɟɡɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɫɚɣɬɨɜɟɢɨɛɳɭɜɚɧɟɜɢɧɬɟɪɧɟɬɦɪɟɠɢɈɛɳɢɹɬ
ɛɪɨɣɩɪɨɟɤɬɢɤɨɢɬɨɭɫɩɹɯɚɞɚɮɢɧɚɥɢɡɢɪɚɬɭɫɩɟɲɧɨɫɴɫ
ɭɱɟɧɢɰɢɧɟɩɭɲɚɱɢɫɚɨɬɤɨɢɬɨɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɬɚɨɬɬɢ
ɞɨɬɢɤɥɚɫ±ɩɪɨɟɤɬɚɫɭɱɟɧɢɤɚɇɚɬɪɟɬɨɟɤɥɚɫɢɪɚɧɩɪɨɟɤɬɫɴɫɡɚɝɥɚɜɢɟÄɄɚɤɜɨɩɟɱɟɥɢɦɚɤɨɧɟɩɭɲɢɦ"´ɧɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬÄɚ´ɤɥɚɫɨɬɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɇɟɥɢɆɚɧɱɟɜɚ
И ЗА 6-ТИ КЛАС ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
ɉɪɟɡɧɨɜɚɬɚɭɱɟɛɧɚɝɢɡɚɲɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɳɟ
ɛɴɞɟɫɴɡɞɚɞɟɧɚɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɧɚɭɱɟɛɧɢɹɞɟɧ
Ɍɨɜɚɳɟɫɟɨɬɧɚɫɹɫɴɳɨɡɚɜɫɢɱɤɢɭɱɟɧɢɰɢɨɬɩɴɪɜɢɞɨɨɫɦɢ
ɤɥɚɫɧɚɫɪɟɞɢɳɧɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚ ɜɤɥɧɟɩɴɬɭɜɚɳɢɬɟ Ɂɚɰɟɥɬɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɨɞɨɛɪɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɩɨ
ɛɸɞɠɟɬɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɢɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ
ɫɚɩɥɚɧɢɪɚɧɢɜɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬɢɩɨɛɸɞɠɟɬɚɧɚɆɈɇ
Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɢ ɡɚɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɰɟɥɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɛɪɨɹɧɚɨɬɩɚɞɚɳɢɬɟɨɬɭɱɢɥɢɳɟɞɟɰɚ
ɢ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɉɨ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢ
ɪɚɡɱɟɬɢ ɫɟ ɨɱɚɤɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɨɛɯɜɚɧɚɬɢ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɧɚɞ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬ9,ɤɥɚɫɢɨɛɳɨɧɚɞɯɢɥɹɞɢɭɱɟɧɢɤɚɨɬ
ɫɪɟɞɢɳɧɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚ
КРИМИНАЛЕ
Пожар в двора на Земеделска кооперация в с. Зафирово е възникнал на 03.06.2015 г., около 10.30 часа,
поради запалване на отпадъци и гуми за трактор и
зърно комбайн. Няма нанесени преки материални щети.
Причините са в процес на установяване.
На 04.06.2015 г. огнеборци от РСПБЗН – Тутракан са
оказали съдействие на граждани в гр. Тутракан, които
подали сигнал около 17.48 ч., че са пропаднали в шахта
с лек автомобил „Жигула”.
Къща е горяла в Главиница на 8 юни след неправилно
ползване на нагревателен уред. Пожарът възникнал около 20.55 часа и унищожил 60 кв.м покрив и покъщнина.
Огнеборци от местния противопожарен участък загасили пожара. Спасена е останалата част от къщата.
Кон и каруца са откраднати от частен имот в село
Богданци. Престъплението е извършено в нощта срещу
9 юни. Образувано е досъдебно производство.

Празник на водната лилия
от стр. 1 състезание за най-богат улов
на риба.
Езерото край с. Малък Преславец, което е защитена територия,
е най-голямата у нас колония от
бяла водна лилия, разположена
на 46 декара.
Водната лилия е със статут на
застрашен вид в Червената книга
на България.

Добричко и Русенско.
По време на Празника ще бъдат
отчетени и резултатите от конкурс за детски рисунки посветен
на водната лилия "Природата на
Малък Преславец - вода, слънце,
усмивки".
По традиция се провежда и

Обява
СН "Изгрев", с. Белица обявява, че на 11 юли 2015 г.
(събота) от 10:00 часа в залата на кооперация "Изгрев-92", с. Белица ще се проведе Годишно отчетно-изборно събрание за 2014 г. на сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на членове.
Докладва: Председателят на СН - Георги петров
2. Отчетен доклад на Управителя за 2014 г.
Докладва: Председателят на СН - Георги Петров
3. Финансов отчет за 2014 г.
Докладва: Счетоводител - Христо Банов
4. Отчет на Контролния съвет за 2014 г.
Докладва: Председателят на КС - Кастадин Манев
5. Избор на ръководни органи: Управителен съвет,
Контролен съвет и Управител.
Докладва: Председателят на КС - Костадин Манев
6. Други, разни.
Поканата е утвърдена на заседание на УС от
06.06.2015 г.

11 - 17.06.2015 г.

СОУ „Йордан Йовков“ с най-висок успех...
от стр. 1
сацията в областта по биология с
най-висок общ среден успех - 5,61.
Още една пълна шестица има
в училището - тя е на Маринела
Калчева, също от 12б клас, на
матурата по английски език. Неин
преподавател е Румяна Ангелова.
Статистиката на Регионалния
образователен инспекторат сочи
още, че на държавния зрелостен
изпит по Български език и литература (БЕЛ) в област Силистра са
се явили 1 026 зрелостници, а на
втория зрелостен изпит – 1 016, от
които около 200 задочници.

Средният областен резултат
по БЕЛ е 3,88. Както за страната,
така и тук се отбелязва спад с 0,27
спрямо миналата година.
Отстоянието на средната областна оценка по БЕЛ спрямо първата
по успех област в страната (София
– град) е 0,75.
Слаби оценки имат 9 % от явилите се зрелостници, концентрирани в 6 професионални гимназии.
Останалите 12 училища нямат
слаби оценки или са само с по
един ученик с двойка. Най-много
оценки се наблюдават в диапазона
„Добър” 3,50 – 4,50. Отличните

оценки са 5,6 %.
Четири от училищата - ПМГ
„Св. Климент Охридски“, ЕГ „Пейо
Яворов“ и ПГСУАУ „Атанас Буров“
в Силистра и СОУ „Йордан Йовков”
в Тутракан имат среден училищен
успех колкото първите области в
страната - София, Варна, Пловдив.
Най-високият среден училищен
резултат по БЕЛ (4, 96) е на ПМГ
„Св. Кл. Охридски".
Средният успех от втория държавен зрелостен изпит е 4,341 и e
без промяна спрямо предходната
година. Резултатите на трите найпредпочитани изпита, на които са

се явили 90 % от зрелостниците, са
както следва: „Биология и здравно
образование“ – 4,09, „География
и икономика“ – 3,55 и „Английски
език“ – 4, 84.
Почти равномерно се разпределя групата на двойките - 12 %
(в СОУ "Йордан Йовков" те са 3, а
в СОУ "Христо Ботев" - 1 - всички
по география) и шестиците - 14
%. Това сближаване е за сметка
на нарастване на слабите оценки и
намаляване на отличните. Запазва
се броят пълни шестици, както и
миналата година - 18.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Българо-унгарският форум
"Морска академия" на 5 години
от стр. 1 12–и райони в Будапеща и Община
Несебър.
Гостите поздрави зам.-кметът на
Несебър Иван Гургов. Приветствия
произнесоха още посланикът на
Унгария в България Андраш Клейн
и Лиляна Друмева, съветник на
министъра на Министерството на образованието и науката.
Сред официалните лица бяха
представители на МОН, научният
ръководител на форума - проф.
д-р Румен Вълчев, Золтан Гилице
от XII-и район на Будапеща, Илона
Дьорфине – XI-и район на Будапеща, Гизела Калицова – VIII-и район
на Будапеща и др.
По време на пленарните заседа-

„Морска академия 2020” е форум, на който си дават среща
специалисти в областта на образованието и културата от България
и Унгария - началници на РИО,
кметове, експерти, специалисти по
образование и култура, директори,
учители. Тази година събитието
бе с пето юбилейно издание. То
се реализира от АДО „Дунав” с
подкрепата на Министерството на образованието и науката,
Посолството на Унгария в Република България, Посолството на
Република България в Унгария,
кметските администрации с директори и учители от 8–и, 11–и и

ния се разискваха различни теми:
"Училищното и предучилищно
образование - предизвикателства
и възможности за ефективно
въздействие на всички заинтересовани страни", "Взаимодействие
на общинските администрации, регионални инспекторати, училища и
детски градини с НПО, предлагащи
социални и образователни услуги"
и "Насърчаване на сътрудничеството между образователните институции и другите заинтересовани
страни, отговорни за провеждане
на политиките за училищно и предучилищно образование".

Полицейски началници ще се
Редовно заседание на
срещнат с жителите на селата
Общински съвет - Главиница Нова Черна и Цар Самуил
ɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɜ Ɉɛɳɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚɩɨȼɢɄɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɤɦɟɬɴɬ ɏɸɫɟɢɧ ɏɚɦɞɢ ɚ ɧɟɝɨɜ ɡɚɦɟɫɬɧɢɤ  ɞɪ
ɋɟɛɚɯɬɢɧ ɏɚɥɢɞ ɪɟɲɢɯɚ ɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨɧɚɸɧɢɪɟɞɨɜɧɨ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɨɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ɍɟɩɪɢɟɯɚɨɳɟɇɚɪɟɞɛɚɡɚ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɢ ɡɚ ɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟ
ɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢ ɫɬɪɨɟɠɢ ɢɥɢ
ɱɚɫɬɢɨɬɬɹɯɤɚɤɬɨɢȺɧɚɥɢɡ
ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɬɟ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ Ɉɛɥɚɫɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟɡɚɩɟɪɢɨɞɚ
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ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ
ɫɢɦɨɬɢ±ɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɛɟ ɞɨɩɴɥɧɟɧɚ ɫ ɧɨɜɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬɢ ɞɚɞɨɯɚ
ɫɴɝɥɚɫɢɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɧɚ ɧɹɤɨɥɤɨ ɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢ
ɫɞɟɥɤɢ
ɇɚ ɫɟɫɢɹɬɚ ɛɟ ɩɪɢɟɬɚ ɢ
ɞɨɤɥɚɞɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɨɬɧɨɫɧɨ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɩɨɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚÄɊɚɡɜɢɬɢɟɧɚɱɨɜɟɲɤɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢ´
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɧɚɞɢɪɟɤɬɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɦɨɳ Äɇɟɡɚɜɢɫɢɦ
“ТГ”
ɠɢɜɨɬ´

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 28/08.06.2015 год.

Във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /
ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл.124 а, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ
е изработен: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План
за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот – УПИ ХХХVIII в кв.
75 от План за улична регулация на гр.Тутракан одобрен с Решение №
327/02.02.2006 г.; имот с идентификатор 73496.501.262 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
г. на АГКК гр.София.
Регулационни линии са поставени в съответствие със съществуващите граници (странични и към дъното на имота) на поземленият
имот и се запазва уличната регулация. Променя се устройствената
зана в която попада УПИ ХХХVIII 262 в кв. 75 от устройствена зона
„Предимно производствена" в устройствена зона за „Обществено
обслужване”.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
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родължават срещите на ръководни служители от Районните управления на полицията в Силистра, Дулово
и Тутракан с жителите
на малките и отдалечени
населени места. Целта е
постигане на по-голяма
ефективност при противодействието на битовата
престъпност и в частност посегателствата
срещу собствеността на
гражданите. Освен с граж-

даните, полицейските началници провеждат срещи
с кметовете и кметските
наместници по маста, за
да се координират усилията в постигането на
по-добър обществен ред и
сигурност за хората.
На 12 юни (петък) от
09:00 до 10:00 часа е срещата с жители на село
Нова Черна, а същият ден
от 11:00 до 12:00 часа среща с жителите на село
Цар Самуил.

Стартират ремонтни дейности
в община Главиница
ɛɥɢɡɨ   ɥɟɜɚ ɳɟ
ɛɴɞɟɧɚɩɪɚɜɟɧɪɟɦɨɧɬ
ɧɚ ɋɨɰɢɚɥɧɢɹ ɩɚɬɪɨɧɚɠɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
Ⱦɢɦɨ ɂɥɢɟɜ ɧɚɱɚɥɧɢɤ ɧɚ
ɨɬɞɟɥ ³ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɬɟ´ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɍɨɣ ɭɬɨɱɧɢ ɱɟ
ɫ ɩɚɪɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧ
ɧɚɜɟɫɡɚɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟɧɚɞɴɪɜɚ
ɡɚɨɝɪɟɜɋɞɪɭɝɢɥɟɜɚ
ɳɟɛɴɞɟɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɐɟɧɬɴɪɴɬɡɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɨɬɫɟɦɟɟɧ
ɬɢɩɜɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɌɚɦ
ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɬɨɩɥɨɢɡɨɥɚɰɢɹ ɧɚ ɬɚɜɚɧɚ ɢ ɞɚ
ɫɟ ɨɫɜɟɠɚɬ ɫɬɟɧɢɬɟ Ɉɛɳɢɧɚɬɚɟɨɬɞɟɥɢɥɚɥɟɜɚɢ
ɡɚɪɟɦɨɧɬɧɚɤɭɯɧɟɧɫɤɢɹɛɥɨɤ
ɜ ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɜ ɫɟɥɨ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨ
Ɍɨɜɚɥɹɬɨɳɟɛɴɞɚɬɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɢɨɳɟɤɦɟɬɫɬɜɨɬɨɜɫɟɥɨ
Ɇɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɢɩɨɤɪɢɜɴɬ
ɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɜɫɟɥɨɑɟɪɧɨɝɨɪɓɟɛɴɞɟɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɚɢ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɬɚɜ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɹɟɧɚɞɜɚɟɬɚɠɚ
ɤɚɬɨɬɚɦɫɟɩɨɦɟɳɚɜɚɬɋɩɟɲ-
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ɧɢɹɬ ɰɟɧɬɴɪ ɢ ɥɟɤɚɪɫɤɢɬɟ
ɤɚɛɢɧɟɬɢ
ɥɟɜɚɫɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ
ɡɚɪɟɦɨɧɬɧɚɭɥɢɰɢɜɫɟɥɚ
ɨɬ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ȼ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪɳɟɛɴɞɚɬɪɟɯɚɛɢɥɢɬɢɪɚɧɢɭɥɢɰɢɤɚɬɨɡɚ
ɬɹɯɫɚɨɬɞɟɥɟɧɢɥɟɜɚ
ɥɟɜɚɳɟɫɬɪɭɜɚɪɟɦɨɧɬɴɬɧɚɞɜɟɭɥɢɰɢɜɑɟɪɧɨɝɨɪ
ɂɥɢɟɜ ɭɬɨɱɧɢ ɱɟ ɟɞɧɚɬɚ ɨɬ
ɬɹɯɟɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɚɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɧɨɡɚɪɚɞɢɥɨɲɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ
ɚɜɬɨɛɭɫɢɬɟ ɨɬɤɚɡɜɚɬ ɞɚ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɬɩɪɟɡɫɟɥɨɬɨ
Ⱦɪɭɝɢɥɟɜɚɫɚɡɚɞɟɥɟɧɢɡɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹɧɚɭɥɢɰɢ
ɜɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɚɨɤɨɥɨ
ɥɟɜɚɜɁɜɟɧɟɦɢɪȻɥɢɡɨ
ɥɟɜɚɳɟɫɬɪɭɜɚɪɟɦɨɧɬɴɬ ɜ Ʉɨɥɚɪɨɜɨ ɚ ɩɨ  
ɥɟɜɚɜɫɟɥɚɬɚȻɨɝɞɚɧɰɢɢɉɚɞɢɧɚɥɟɜɚɟɨɬɞɟɥɢɥɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚɡɚɪɟɦɨɧɬɧɚɭɥɢɰɢ
ɜ Ɇɚɥɴɤ ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ Ɋɟɦɨɧɬɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɳɟ ɫɬɚɪɬɢɪɚɬ
ɞɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɸɧɢ ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ
ɫɚɨɬɤɚɩɢɬɚɥɨɜɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ
“ТГ”

3

РЕГИОН

11 - 17.06.2015 г.

Спомените спират забравата...

Плюс / Минус

Да се сетиш и не само това!

Ситуация, ситуации...
Ивайло ГЕОРГИЕВ
чера племенниците по невнимание взели зарядното за телефона ми в града. И днес го пратиха
по автобуса.
Сутринта копая сухата пръст на бостана и размишлявам. Това - още в началото на работата, понеже покъсно като се натрупа умора и мислите се разбягват
от ума на човек.
Мисля си: "Пратката е съвсем дребна. Колко ли пари
ще ми вземат? По принцип се плаща по някой лев, но
всичко зависи от шофьора - колкото поиска. А това
зарядно е толкова нищожно, почти невидимо. Дали ще
е някой нагъл шофьор... Ако е някой алчен ще напиша
статус във Фейсбук: "Има хора - от алчност за пари,
губят достойнството си".
Ей, така размишляваше мижавата ми душица сутринта. Продължителната безработица смалява мирогледа
на човек. Бедността го прави дребнав. Стиска стотинката, страхува се да не я изгуби. От друга страна
е готов и на падение. Казва си, ако не ми вземе нищо,
със спестеното ще си взема два литра бира. От найевтините, като за евтин човек. Да, безработният
често пресмята загуби и печалби в алкохол, там се
опитва да удави отчаянието си.
Та тръгнах на обяд с два лева в джоба и с решителност да се циганя, но да не давам повече (забравих да
спомена, че обеднелият човек заприличва и на циганин).
И така с неочаквана за мен решителност и с убеденост, че ей сега ще се случи скандал заставам пред
шофьора.
- Идвам за зарядното - му казвам.
- А, за теб ли е било. Заповядай - отвръща ми шофьора, леко ухилен.
Взех зарядното и стоя, и чакам. Все едно чакам
кроше от хулиган.
Минаха няколко секунди, може би минута, минути.
Не помня колко. Неловко мълчание. Шофьорът нищо не
поиска. Сигурно му се стори странно, че стоя като
паметник.
По някое време се опомних, смотолевих: "Мерси" и
си тръгнах за вкъщи.
По пътя си мислех: "Защо често се случва, когато сме
убедени в развитието на дадена ситуация, тя да протече по най-неочакван и противоположен път. Сякаш
някой се присмива над глупавите ни предположения. Ще
взема напиша статус: "Все още има и почтени хора".
А дали аз съм почтен? Със сигурност - не. Фалшивата ми душица, дори не попита "Струва ли нещо услугата?" А избяга срамно, с благодарност, но срамно...
Все пак ще се опитам тази вечер да не превърна
спестената двулевка в два литра бира, та да не се
удавя съвсем в безпътицата си.
И си мисля, че това е някакъв зародиш на почтеност
у мен. Но крехък...
До следващата ситуация, която може и да е лишена
от благородство.

В

Марчо ДИМИТРОВ
рез 1976 г. силно амортизираната сграда на бившия
Околийски съвет, строена
през румънско, принуди Общината
да обяви същата за необитаема.
Решението бе продиктувано от
невъзможността да се осигурят
финансови средства за цялостен
ремонт, както и такива са събарянето на сградата.
Бях работил в тази сграда и
познавах всеки квадратен метър от
нея. Предложих на ИК на Общинския съвет да предостави безвъзмездно сградата за Профсъюзен
дом на културата - институция,
непозната до този момент в града.
Разрешение беше дадено и това
първо препятствие беше преодоляно. Започна продължителна и
трудна борба с ръководството на
ЦС на БПС. Първите две докладни
удариха на камък, защото бе отказано инвестиране на много пари в
малък град. В третата докладна, в

П

леко сърдит тон, използвах идеологическия метод за агитиране и популяризиране на идеята. Направих

ȼɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɛɢɜɲɢɹɉɪɨɮɫɴɸɡɟɧɞɨɦɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ɞɧɟɫɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɊɚɣɨɧɟɧɫɴɞɌɭɬɪɚɤɚɧ

Ɉɛɪɟɞɟɧɞɨɦ

Сравнени като бюджетни единици,
сравнителен анализ на културните,
разликата бе несравнима. Последмладежки, професионални и спортваха и въпросителни разсъждения
ни институции в срещуположния
за първи впечатления на гостуващи
румънски град Олтеница и Тутракан.
чужденци в един малък крайграни-

Offroad Нова Черна`2015
от стр. 1 рисов/Велимир Великов с
джип "Нисан" и Цветослав
Цвятков/Тихомир Киров с
"Мицубиши Паджеро".
Майсторите на офроуда
ще премерят сили в надпреварата за машини с
повишена проходимост в
три категории - клас АТВ,
клас Хоби и клас Експерт.
Откриването на офроуд състезанието е в
19:30 ч. на 12 юни (петък)
на Панаирската поляна в
Нова Черна, а стартът
на самото състезание е

готвили затворено трасе
за скоростен траял „италианско преследване”.
Досега за участие са
се записали 3 екипажа от
Гърция и 54 екипажа от
Ямбол, Хасково, Габрово,
София, Бяла Слатина, Варна, Шумен, Стара Загора,
Зверино, Горна Оряховица,
Велико Търново, Бяла и др.
Домакините от Нова
Черна ще се включат с
2 екипажа - Борислав Бо-

на следващия ден - 13 юли,
събота. След от 8:15 ч.
машините ще преминат
през Тутракан за първите
стартове.
Организаторите са се
постарали да създадат добри условия за прекарване
на уикенда и извън състезанието. Съпътстващата
програма за участниците
и зрителите включва концерт на рок бандата БТР
- 13 юни, събота от 20:30
ч. отново на Панаирската
поляна в Нова Черна.

чен дунавски град.
ЦС на БПС склони и отпусна
близо 1 милион тогавашни пари
за ремонт, функционалност, обзавеждане и подобряване екстериора
на Дома на културата. Допълнителните финанси, които влязоха в
Тутракан чрез нашия Профсъюзен
дом помогнаха за опознаването
на трудовите хора с красотата и
богатството на професионалното
изкуство на България.
Да се сетиш! Сетих се как да въздействам за промяна на крайното
решение за събарянето на бившата
гимназия, пострадала след земетресението през 1977 г. на специална
Окръжна комисия по бедствията и
авариите... Е, сбъдна се мечтата на
тутраканци за Обреден дом.
Заради тези две показни и досега
сгради написах горното скучно
протоколно четиво.
Купите и наградите за
победителите вече са
готови. Скулпторът Иван
Вълев е изработил купите
за клас Екстрем, и художничката Янка Енева - за
клас АТВ и Хоби.
Главни организатори
на офроуд състезанието
са Чавдар Владимиров
от Нова Черна и Атанас
Арабаджиев от Русе, а
съорганизатор е Община
Тутракан, в чийто годишен спортен календар е
включено то. Спонсори са
NetWorx, Utiform, Roan`90
Ltd, Trip X, Dekor, 2R, ФС
Агро и Цветан Филев.

14 юни - Световен ден на кръводаряването
Милиони хора дължат живота си на хората, които никога няма да
- Лечение на тежки изгаряния
срещнат - хора, които даряват кръв свободно и без никакво възна- Планови и спешни хирургически и акушерски интервенции
граждение. На 14 юни празнуваме тяхното благородство.
- АВО и Rh несъвместимост на майката и плода.
Кръводаряването е доброволно предоставяне на определено
- Лечение на злокачествени заболявания
количество от собствената кръв с цел спасяване на човешко здраве
- Подържане живота на пациенти с различни вродени анемии и
и живот.
хемофилии.
Световният опит показва, че безвъзмездното кръводаряване е
Каква е процедурата при кръводаряване?
източникът на най-безопасна кръв, защото е най-малко вероятно
доброволец да предаде потенциално животозастрашаващи инфекции,
- Попълва се въпросник, който позволява на лекаря да се ориентира
като вируси на ХИВ и хепатит.
за здравословното състояние на дарителя
- Лекарят провежда с дарителя личен разговор и преглед, за да
Кой може да даде кръв?
доуточни наличието на противопоказания за кръводаряване.
Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв.
- Вземат се няколко капки кръв от пръста за експресно определяне
на кръвната група и хемоглобина. Ако нивото му е под 125г/л за
Защо се дарява кръв?
жените и под 135 г/л за мъжете, кръводаряването не се разрешава.
- Дарява се между 405 и 450 мл. кръв. Събирането се осъществява
- Спасявате нечий живот.
в специални системи за еднократна употреба.
- Давате втори шанс на друг човек
- Ако по време на кръводаряването дарителя се почувства зле,
- Кръводаряването не вреди.
процесът на даряване на кръв се преустановява. В този случай даре- Увеличавате защитните сили на организма си.
- Пречиствате организма си – стимулира се процеса на обновяване ната кръв не се изхвърля, а се използва за производство на кръвни
продукти.
на кръвните клетки.
- Цялата процедура трае най-много 30 минути.
- Всички кръводарители получават два дни платен отпуск.
За колко време се възстановява кръвта?
- Кръводарителите могат да получат резултатите от направените
- Количественото възстановяване на кръвта е за едно денонощие.
изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.
Качествено кръвта се възстановява за 3-4 седмици.

Кой се нуждае от дарената кръв?

Кръвта се използва за лечение на пациенти с
- Остра кръвозагуба, причинена от травми

Дарете кръв, спасете живот!
Общински съвет на БЧК-Тутракан

Зачестиха сигналите в НАП от
измамени от агенции за имоти
рез последните месеци
от НАП отчитат повече
сигнали от клиенти на
агенции за недвижими имоти.
Те обикновено са за това, че за
платените комисиони не е издадена касова бележка или друг
счетоводен документ. По всички
сигнали са възложени проверки,
като практиката показва, че в
по-голяма част от случаите нарушенията се потвърждават.
Завишеният брой на сигналите
срещу агенциите за недвижими
имоти, обясняват от НАП, се
дължи най-вероятно на сезона
и на отчетеното от брашна „раздвижване“ на този пазар. От НАП
напомнят, че санкцията за неиздаване на касова бележка от физически лица, които не са търговци
е до 500 лева, а при едноличните
търговци и юридическите лица
санкцията е от 500 лева до 2000
лв., но може да достигне и до 10
000 лв. в случаите, в които се извършва дейност без касов апарат.
Дейността на нередовните агенции за недвижими имоти отдавна
е в полезрението на данъчните.
Анализ на риска от неотчитане
на приходите от посредническа
дейност на агенции за недвижими
имоти и нерегистрирани брокери
сочи, че средно-годишната щета
за бюджета възлиза на 26,2 млн.
лв. а относителния дял на рисковите лица е 83 на сто. Затова през

П

2013 г. и 2014 г. от приходната
агенция започнаха контролни
действия към агенции и брокери
на имоти, които имат рисково поведение. Ревизиите и проверките
продължават и през 2015 г., заради незначителното повлияване в
поведението на рисковите лица от
бранша, отчетено при оценката на
риска през 2014 г.
В допълнение на контролните мерки, НАП и Национално
сдружение „Недвижими имоти”
издадоха информационна брошура, която дава практически
съвети на гражданите как да
действат при покупка, продажба
или наемане на имот и какво да
изискват от агенция-посредник,
ако са решили да ползват такава.
Брошурата подробно описва и
данъчното облагане на доходите
от продажба или наем на имот.
Дипляната може да бъде видяна
в електронен формат на интернет
страницата на НАП. Предстои
информационната брошура да
бъде допълнена и преиздадена и
през 2015 г.
Сигнали от клиенти на некоректни посредници при покупко-продажба или наемане на
недвижими имоти могат да се
подават на телефон 0700 18 700
на цената на градски разговор или
чрез електронна поща infocenter@
nra.bg при гарантирана конфиденциалност на подателя. “ТГ”
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Сениха НЕАЗИ, Председател на Настоятелството на НЧ "Ведрина 1997 г.", с. Косара:

Работим с максимални усилия и гледаме позитивно на нещата

ɋɟɧɢɯɚɇȿȺɁɂ

Калина ГРЪНЧАРОВА
Сениха НЕАЗИ е един от
най-будните председатели
на читалища в региона на
община Главиница. Тя е ръководител на културната
структура НЧ „Ведрина
1997” в с. Косара - селище
с богата история и активни насоки за развитие на
читалищната дейност.
„Читалище на годината" е новото признание за
институцията в Косара,
с което бе отличена за
празника на българската
писменост и култура. То
е повод за разговор по
темата за читалищната
дейност със Сениха НЕАЗИ, който предлагаме в
този брой на читателите.
- Г-жо Неази, откога е
интересът Ви към читалищната дейност?
- Първо, искам да изразя
своята благодарност за
това, че отделяте част от
страниците на вестника
Ви, за да отразите успехите и позитивите ни.
Своето участие в читалището започнах през 2003
г. като „Секретар-библиотекар” и творчески ръководител на Женска вокална
група за български и турски
фолклор. След шестмесечен
период трудовите ми отношения с организацията бяха
прекратени, но и до ден днешен изпълнявам отговорно
своите поети ангажименти
към любителите на културата на доброволен принцип.
Преди 10 години бях автор
на първото проектно предложение за обогатяване на
библиотечния фонд и периодичните издания, което бе
изпълнено успешно.
Автор съм и на множество мотивационни писма
за допълнение на годишната
субсидия не само на нашата
организация, но и на много
колеги от региона – за едни
за добро, за други - за лошо.
- В смисъл?
- Без пристрастия съм
се опитвала да помагам
на колегите, независимо
от това дали съм имала
физическа възможност или
не – документи, организационни въпроси във връзка
с регистриране и актуализиране на организациите
им, провеждане на общи
събрания, процедури, консултации и др.
Напоследък постъпиха и
предложения от колеги по
конкретни проектни идеи,
които да бъдат формулирани и защитени пред финансови органи. Да се надяваме,

че ще се случат нещата и
за тях, за да усетя вкуса
на успеха и на нашите съмишленици, които искат да
обогатят своята база или
дейност.
Гордея се с факта, че
успяхме за толкова години
да запазим структурата на

осигуряват работни места
на хората със слаб социален
статус или с увреждания,
значително се обогати материалната база, оборудваха се зали за школите и
офиси, книжния фонд се подмени изцяло и се обогатява
ежегодно, извършени са
строително-монтажни дейности в читалищния салон.
- Как и какво се случи
при Вас през изминалата година, за да бъдете
отличени с най-високия
почетен знак в сферата
на културата в община
Главиница?
- За мен е чест и удоволствие като Председател
на НЧ „Ведрина 1997”, с. Косара да бъда човекът, който
е държал в ръцете си такъв
почетен знак на уважение
и признателност от
страна на Община
Главиница и колегите,
които са ни оценили.
Календарният план
за изминалата година
бе изпълнен целенасочено. Разбира се,
винаги има и трудности и изпитания, но
независимо от това
организационният живот и културните
прояви в нашето читалище бележат значителни положителни резултати.
Доброто разпределение и
управление на получаваната
субсидия, разнообразяването на дейностите, мотивирането на проектни идеи
пред европейските фондове
и оперативни програми,

ȿɛɪɭɊȿȾɀȿȻ

Женската вокална група за
изпълнение на български и
турски фолклор. Тя съществува от дълги години, но
работи без промяна в своя
състав от 2003 г.
Горда съм с факта, че
благодарение на проектите,
които защитих се случиха
толкова неща в селището
ни - изградено и облагородено парково пространство.
Чрез проекти са отпуснати
множество целеви субсидии
от Министерство на културата за подпомагане на
дейността на читалището, ежегодно се усвояват
средства по програми за
осигуряване на заетост и се

привличането на деца и
учащи, на нови членове, постави нашето читалище в
една сравнително стабилна
обстановка. Това от своя
страна даде възможност
за организиране на повече
мероприятия, дейности,
срещи, както и участие на
наши творчески колективи
в разнообразни по статут
събития в региона и страната.
Гордеем се с факта, че именно Народно
читалище”Ведрина 1997”, с.
Косара е удостоено с такъв
знак. За нас това е доказателство за неуморния труд
и енергия през изминалата и

настояща година, както на
творческите групи и деца,
така и на целия екип.
С този престижен знак
ние доказахме, че сме ревностни пазители на народните традиции и обичаи
свързани, както с българския, така и с турския фолк-

сребърен от конкурси за
рисунки и керамика.
През настоящата година
наградите ни се увеличават с неочаквани темпове.
Само през изминалия месец
бяхме удостоени с 6 медала
от национални конкурси, а
именно: Есра Сабит Неа-

определено, най-голямото в
историята ни за читалището и селището – говоря за
предстоящия „Рибенфест”,
който е заключителен етап
от дейностите по проект
към ИАРА и МИРГ „Главиница
– Тутракан – Сливо поле”.
Планираните дейности по

джи – НК „Мадарския конник
2015” гр.Шумен; Мерт Гюрсел Сами – НК „Вълшебният
свят на Ангел Каралийчев”
гр.София; Емре Ертан Нехат
– НК „Рецептите на баба”
гр.София и НК „България в
сърцата и мечтите ни”
гр.Шумен; Биртан Сезгин
Мюмюн и Ебру Еркин Реджеб
- НК „Рецептите на баба”
гр.София.
В началото на този месец
към тях се приложи и първият и единствен златен
медал за тази година от
НК „Казанлъшка роза 2015”,
който бе присъден на Ебру
Еркин Реджеб в раздел „Керамика” и който е отличен
сред над 900 материали от

него, за съжаление започват
да се осъществяват с голямо закъснение, поради процедурно забавяне от страна
на агенцията. Но мога да
уверя нашите съмишленици,
че нещата ще се случат,
дори и в по-бързи темпове.
Определена е вече и дата за
концертната програма – 1
август 2015 г.
За наша огромна радост,
паралелно с проекта за
фестивала, бяхме одобрени
и по проект „Читалищна
театралия” към Национален
фонд „13 века България” с
партньори НЧ „Христо Ботев – 1901 г.”, с.Зафирово и
Община Главиница, чрез който целим да представим две

цялата страна.
Така, че с гордост мога
да кажа - инициативите
на „Школата по танцово
изкуство” и „Школата по
изобразително и приложно
изкуство” към читалището следват принципите за
насърчаване на таланта
и интересите на децата,
както и популяризиране на
дейността.
- Какво планирате да се
случи в Читалището през
настоящата година?
- Последното събитие,
което доби популярност и
чрез страниците на „Тутракански глас” си остава,

детски театрални постановки на сцена до края на
м.юли т.г. и за фестивала.
Предстои кастинг за подбор
на участници в с.Зафирово
и в с.Косара.
В заключение мога само
да добавя, че работим с
максимални усилия и гледаме позитивно на нещата.
Продължаваме да търсим
и всякакви възможности за
алтернативно финансиране
по оперативните програми
на Европейския съюз. Имаме
потенциал и ентусиазъм
да поддържаме една добра
гражданска структура в
малкото населено място.

ɆɟɪɬɋȺɆɂȿɛɪɭɊȿȾɀȿȻ
ȿɦɪɟɇȿɏȺɌɢȿɫɪɚɋȺȻɂɌ

лор. Гордо можем да заявим,
че някогашният “Културен
дом” днес е истински притегателен културен център
за всички – и млади, и стари.
Що се отнася до основните ни организационни
дейности, бих казала, че те
са тези, които ни дадоха
повода за гордост – това са
творческите групи и успехите на школниците, както
и техните ръководители.
Творческия екип е с изградена трудовата дисциплина
и поемат отговорността
при изпълнението на поставените им задачи, както
и участието на всички в
подготовката на провежданите мероприятия. Те, за
мен, са професионалисти в
своята област и заслужават почит и уважение от
нас, като хора, които са
вече част от техния живот,
на общността, на която
служат толкова години.
Хора, като Лорета Станева, Димитър Джамбазов,
Пенка Димитрова, Шенол
Ибрям, са „бисерите” на
културните ни центрове,
защото „самодеецът е човек, който има дух”, но той
трябва да бъде съхраняван
и превеждан по трудния път
на твореца.
Използвам възможността
чрез Вашия регионален седмичник да благодаря на тях,
на кметския наместник на
с. Косара - Нювит Юсуф, за
навременната помощ във
всяка наша културна активност, на Председателя на
ЗК „Косара 92” - Гинка Гатева, за финансовото и материално подпомагане при
необходимост и на Вашия
вестник за обективното
отразяване на събитията в
живота ни.
През изминалата година
с гордост мога да кажа, че
грамотите и дипломите от
изявите на децата наброяваха 35 броя от участията
им на регионално и национално ниво. Същите бяха
и с два медала – златен и

ȿɦɪɟɇȿɏȺɌ
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Юбилейно "Пролетно настроение"
мрачи настроението, но
песните и танците след
това го върнаха отново в
залата.
Самодейците изпяха
много песни, изтанцуваха много танци и дадоха
всичко от себе си в богата програма, която бяха
подготвили.
Поздравителни адреси и
цветя от името на кмета на община Тутракан
връчи Никола Крачанов,
гл. експерт „Образование
и култура” в местната
администрация.
Поздравления и паметни

окална група „Северина” и Фолклорна
група „Детелини”
отпразнуваха своя 15-годишен юбилей. Техен ръководител е популярният
силистренски акордеонист
Стоян Дечев. Празничният
концерт белязал годиш-

В

нината премина на 4 юни
под надслов „Пролетно настроение”. Поради лошите
метеорологични условия,
концертът се проведе в
залата на Общински съвет
– Тутракан.
Преди началото на концерта лошото време по-

Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬɧɚɞɜɚɬɚ
ɫɴɫɬɚɜɚɋɬɨɹɧȾȿɑȿȼ

медали на самодейците Читалищното настоятелвръчи председателят на ство Елка Горанова. “ТГ”

общо 72 изпълнения от Румъния,
Сърбия и България.
Нашите талантливи деца се
завърнаха от северната ни съседка
с две първи места в категориите
популярни и традиционни танци.
Огромната зала беше препълнена и въпреки че по-голямата
част от групите и публиката беше
румънска, танците на тутраканските деца завършваха с овации
и викове: "Браво, Булгария!".
По-късно, организаторите на
конкурса споделиха, че публиката
е очарована от изпълненията на
танцьорите.
Това беше първото участие на
тази възрастова група на "Дунавска младост" на конкурс и първо
излизане извън пределите на
страната. Освен с емоции, златни
медали, дипломи и златната купа
от конкурса, съставът получи и
покана за участие и през 2016
г. С това поканите за участие на
формацията в съседна Румъния
през 2016 г. са вече три.
ȾɟɬɫɤɚɮɨɪɦɚɰɢɹȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ
Силен старт в кариерата на
ɞɨɬɚɧɰɭɜɚɳɨɬɨɥɚɥɟɜɉɢɬɟɳ
детската формация и заявка да
Светлана ПЕТКОВА
дител и хореограф Елена Атанасо- лалетата", който се проведе в гр. станат толкова добри, колкото
Детската формация на Ансам- ва, взе участие в Международния Питещ, Румъния. В надпреварата са каките и батковците от Анбъл "Дунавска младост", с ръково- детски танцов конкурс "Танцът на от 5 до 7 юни участваха 32 групи с самбъла.

"Танцът на лалетата"

НЧ "Васил Йорданов", с. Нова Черна:

Школа за родолюбие
ашето читалище е не само
културно светилище и пазител
на българската духовност,
но и образователен и информационен
център, школа за родолюбие. Съхранявайки любовта и всеотдайността на тези,
които са го създали, продължава да бъде
духовен храм за жителите на Нова Черна
и притегателен център за подрастващото
поколение. Път през който днес много
от колективите записват името си в
летописната книга, а други продължават
своя творчески живот с нови попълнения. Самодейците - всички те, оставят
своя отпечатък в читалищната дейност.
Винаги сме отразявали събитията,
които представя Читалището в медиите и в социалната мрежа Facebook.
Интересни прояви се случиха още в
началото на м. юни. Първо, творческата среща с местния млад художник и
скулптор Иван Вълев и художника-стенописец Весела Петрова. В централното фоайе се събраха приятели и близки
на художниците, за да се запознаят с
тяхното творчество. Произведенията
им бяха изложени и в Художествената
галерия „Жельо Тачев” в Тутракан.
За пета поредна година клуб „Приятели на книгата” участва в едновременното рецитиране на Вазовото
стихотворение „Аз съм българче“ на

Н

1 юни, организирано от Академика
БГ и заслужено получиха и грамота
за участие.
На 1-ви юни, деца изпълниха читалището, за да отпразнуват заедно
Деня на детето. Те имаха възможност
да запечатат празничния ден с голямо детско парти с игри, викторини,
награди и вкусна торта . Спонсори на
проявата бяха Лидия и Петя Петрови.
На 2 юни отдаваме почит на големия
поет и революционер Христо Ботев и
героите-новочерненци, дали живота
си за свободата на България. В знак
на признателност, отново самодейците бяха единствени, които почетоха

паметта им, като поднесоха венци и
цветя пред паметната плоча.
Проявите организирани от Читалището са очаквани и желани. Те са мотивация за изява и творчески стимул за
местните творци, на нашите самодейци:
танцьори, певци, музиканти, художници, литератори и артисти, избрали пътя
на изкуството като свой път към успеха
и славата. С изявите на отворените
сцени и изложбени зали, те получават
обществено признание за своя труд,
от хората които уважават и присъстват
на проявите. Представители на всички
поколения отдават творческите си сили
за да пребъде вечната възрожденска
идея - българското Читалище.
Творческият сезон приключи, но
работата в Читалището продължава
с участието на колективите и клубовете във фестивали, конкурси,
събори. Летните ваканционни дни
на децата ще бъдат изпълнени с
различни прояви, за да се чувстват
весели и щастливи в Нова Черна
Благодарим на всички тези, които през творческия сезон носеха
огъня на това свято дело и посветиха своето време на читалището, на
тези, които подкрепят и уважават
читалищните прояви, на тези които
милеят за нашето читалище.
Радка СТЕФАНОВА,
Библиотекар

ȿɥɟɧɚȺɌȺɇȺɋɈȼȺɫɱɚɫɬ
ɨɬɫɜɨɢɬɟɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢ

Среща след половин век

ȼɢɩɭɫɤC

Анастасия ЯКОВА
ълнуваща среща - 50 години
след завършване на средното образование, преживя
19-ят випуск на тутраканската гимназия „Йордан Йовков” завършил
през 1965 г. Тя се състоя на 6 юни в
залата на Обредния дом.
Това е един момент на анализ на
живота, който е започнал с мечти,
надежди и очаквания! Гордостта, че
си създал деца и се радваш на внуци,

В

които вече осъществяват мечти и
ще седне споменът на младостта.
гордост на прародителите, изпълниНе ще тъгуваме, а ще разкажем
ха душите и бяха тема на разговори
за трудности, семейство и мечти.
на присъстващите от трите класа.
Ще замълчим, в очите може даже
Великият поет Дамян Дамянов
и топла влага в миг да заблести.
пресъздава в стихове вълненията от
Но този път достойно щом претакива срещи:
минем Ние ще се срещнем, ще си стисспокойни ще сме в сетния си час.
нем длани,
Животът се измерва не с години,
ще помълчим до късно през
а с дирята оставена след нас!
нощта.
След тези истински стихове, поНа масата до нашето топло рамо вече думи са излишни!
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„Не се гаси туй, що не гасне”
а поредна година ученици
и учители от Тутракан се
представиха достойно в
конкурса на Национално движение
Русофили «Не се гаси туй, що не
гасне». Сред хилядите ученици от
цялата страна, които се включиха
с реферати, есета, пътеписи,
очерци, стихове, разкази, презентации, рисунки, журито от
университетски преподаватели и
заслужили учители оцени високо
разработките на трима ученици
от Тутракан, както и работата на
един учител.
В раздел «Презентации», второ
място във възрастова група 9-12
клас получи Габриела Минчева
Иванова от 10 б клас в СОУ „Йордан Йовков” с ръководител Елена
Тодорова, учител по ИТ в същото
училище. Разработката й е със
заглавие «Спомени в чаша».
В раздел «Реферати» - с трето

З

място беше оценена работата на
Ирина Владимирова Тотева от 11
а клас в СОУ „Христо Ботев” с ръководител Маргарита Димитрова,
ст. учител по История и цивилизация. Рефератът е „Приносът на
тутраканци във Втората световна
война”.
Поощрителна награда получава
Селена Ценкова Дамянова от 11
б клас в СОУ «Йордан Йовков»,
която се включи в конкурса с интересното есе «Забравените деца
на войната».
Достойно е оценен трудът на
Маргарита Димитрова, ст. учител
по История и цивилизация в СОУ
«Христо Ботев», която е сред
наградените учители.
Официалното тържество по
награждаването ще се състои в
Руския културно-информационен
център в София на 14 юни 2015 г.
Наградите ще бъдат връчени от Ге-

Решения на Общински съвет-Тутракан
по Протокол № 61 от 28 май 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 815
ДНЕВЕН РЕД:
1.Постъпило Заявление с вх. рег. индекс:
УТ-24-3485/19.05.2015 г. за създаване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на подземна оптична мрежа
за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ”ЕООД на територията на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Отпускане на еднократна помощ на
Фидес Дурхан Димитрова, гр. Тутракан,
ул.”Александър Стамболийски” № 88
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Продажба на общинско жилище с
идентификатор №73496.501.3456.1.10 на
наемател, настанен по административен ред.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Продажба на общинско жилище с
идентификатор №73496.501.3450.1.16 на
наемател, настанен по административен ред.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Отмяна на Решение №784 от 30.04.2015
г. на Общински съвет-Тутракан по Протокол
№60 от 30 Април 2015 г. и приемане на ново
решение за одобряване и издаване на Запис
на заповед от Кмета на Община Тутракан
в полза на Министерство на културата,
обезпечаваща авансово плащане за проект
„Създаване на Дигитален център за културно
наследство в Общински исторически музейТутракан” по Програма БГ08 „Културно
наследство и съвременни изкуства”, Мярка
2 „Документиране на културната история”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Приемане на анализ на ситуацията и
оценка на потребностите в Община Тутракан във връзка с разработване на Областна
стратегия за развитие на социалните услуги
в област Силистра 2016-2020.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 с проект по процедура „Независим живот“
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Отдаване под наем на самостоятелен
обект – частна общинска собственост с
идентификатор № 73496.501.2304.7.2 с
основна площ от 11,36 кв.м. и спомагателна
площ от 10,24 кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Отдаване под наем на самостоятелен
обект – частна общинска собственост с
идентификатор № 73496.501.2304.7.3 с
основна площ от 22,72 кв.м. и спомагателна
площ от 20,48 кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Отдаване под наем на самостоятелен
обект – частна общинска собственост с идентификатор № 73496.501.2304.7.5 с основна
площ от 22,72 кв.м. и спомагателна площ
от 20,48 кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Отдаване под наем на самостоятелен
обект – частна общинска собственост с идентификатор № 73496.501.2304.7.6 с основна
площ от 11,00 кв.м. и спомагателна площ
от 10,00 кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ обособено помещение с
площ от 26,00 кв.м., находящо се в масивна
сграда - Читалище в с. Пожарево, кв.18,
УПИ-II по плана на селото от 1950 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 30 май 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 816
1. На основание ч.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а,
ал.5 и ал.7 и даденото предварително
съгласие за преминаване на трасето на подземна оптична мрежа през имоти общинска
собственост ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН
РАЗРЕШАВА на ”Нетуоркс - България” ЕООД,
гр. Русе с ЕИК №117619271 да възложи
изработване на Подробен устройствен план
/ПУП/-Парцеларен план /ПП/ на подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за
нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на
територията на Община Тутракан с трасета:
- с. Старо село – с.Шуменци. Трасето
започва от муфа на регулационната граница
на с. Старо село, общ.Тутракан, преминава
през имоти в землището на с. Старо село
и с. Шуменци – полски пътища и завършва
със муфа на регулационната граница на с.

Шуменци. Не се предвиждат отклонения
от трасето.
- с. Шуменци - с.Варненци. Трасето
започва от муфа на регулационната граница на с. Шуменци, преминава през имоти
полски пътища в землището на с. Шуменци
и с. Варненци и завършва със муфа на регулационната граница на с. Варненци. Не се
предвиждат отклонения от трасето.
- с. Варненци - с. Белица. Трасето започва
от муфа на регулационната граница на с.
Варненци, преминава през имоти полски
пътища в землището на с. Варненци и с.
Белица и достига до регулационната граница
на с.Белица. Не се предвиждат отклонения
от трасето.
- с. Белица - с.Преславци. Трасето започва
от муфа на регулационната граница на с. Белица, преминава през имоти полски пътища
в землището на с. Белица и с. Преславци
и достига до регулационната граница на
с.Преславци. Не се предвиждат отклонения
от трасето.
- с. Преславци-граница с Община Главиница. Трасето започва от муфа на регулационната граница на с. Преславци, преминава
през имоти в землището на с. Преславци
- полски пътища и завършва със муфа на
землищната граница на общ.Главиница. Не
се предвиждат отклонения от трасето.
Дължина на трасето в землище на с. Старо
село е 4 122 м.
Дължина на трасето в землище на с.
Шуменци е 3 358 м.
Дължина на трасето в землище на с.
Варненци е 1 958 м.
Дължина на трасето в землище на с.
Белица е 6 657 м.
Дължина на трасето в землище на с.
Преславци е 3 354 м.
Обща дължина на трасетата – 19 449 м.
Да представят проекти: ПУП-ПП в съответствие с изискванията на Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, Наредба
№ 8/ 14.06.2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ, действащите
правилници и нормативни документи във
връзка с изграждане на обекти за пренос
и разпределение на електрическа енергия и
действащите правилници и нормативни документи във връзка с изграждане на обекти
за пренос и разпределение.
Плановете да бъдат изработени в цифров
и графичен вид.
Да се представят в три екземпляра –
оригинал на недеформируема основа и на
магнитен носител.
Проектите да са съгласувани със заинтересуваните експлоатационни дружества
– представяне на писмено становище от
ведомствата.
Да се приложат предварителните договори/съгласие между възложителя и собствениците на имотите за право на преминаване
на трасето на оптичния кабел през тях.
2. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето на подземна оптична
мрежа през имоти представляващи полски
пътища - общинска публична собственост.
Настоящото Решение да бъде изпратено
на Кмета на Община Тутракан и Областен
управител на Област Силистра в седем
дневен срок от приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128,
ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване,
съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 817
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на Фидес Дурхан Димитрова,
гр. Тутракан ,ул.”Александър Стамбулийски”
№ 88 на стойност 1500,00 лева /хиляда и
петстотин лева/.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 818
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3
от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.37 и чл.38, ал.4 от Наредбата
за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, Общински
съвет–Тутракан,
1. Дава съгласие за продажбата на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ апартамент №10, с идентификатор №73496.501.3456.1.10 по КК на
гр. Тутракан, състоящ се от: дневна, кухня,
коридор и сервизни помещения със застроена площ от 42,740 кв.м., избено помещение

орги Иванов – първият български
космонавт. Четирима ученици от
цяла България и един учител ще
имат възможността да пътуват
до Русия, останалите ще получат
предметни награди – таблети,
електронни книги, DVD-плейъри,
грамоти и др.
Организаторите изказват благодарност към всички, които се
включиха в конкурса, който тази
учебна година бе посветен на тематиката, свързана със 70-годишнината от Победата над фашизма
във Втората световна война.
На общинския етап на конкурса
отлично се представиха и Моника
Данчева от 10а клас в СОУ «Христо
Ботев» с „Интервю със Стефка
Узунска – единствената жена от
Тутракан – участничка във Втората
световна война” (припомняме, че
миналата година Моника беше
победителка в конкурса на национално ниво и пътува до Москва);
Радостина Пейчева от 11 а клас
в СОУ «Христо Ботев» с есето

«Той се предава от поколение на
поколение» и интервюто «За един
забравен герой…Васил Добрев
Порожанов»; Християна Христова
от 11 а клас в СОУ „Христо Ботев”
с „Интервю със София Кирова
Лазарова – дъщеря на Киро Енчев
Киров, участник във ВСВ”; Десислава Стоянова Иванова от 9 а клас
в СОУ „Христо Ботев” с „Интервю
с Георги Петров Николов, ветеран
от II Световна война”. За първи
път в конкурса имаше участие и
в раздел „Рисунки” с работата на
Ралица Акпунарлиева от 9 б клас
в СОУ «Йордан Йовков».
Конкурсът „Не се гаси туй, що не
гасне” се провежда с подкрепата
на фонд „Русский мир" - Москва,
МОН, СБЖ, СБП, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, СБУ.
От началото на учебната 2014/2015
г. е включен в Националния календар за извънучилищни дейности
на Министерство на образованието и науката.
Екатерина НИКОЛОВА-ЦАНЕВА

№10 с площ от 4,54 кв.м., находящ се в
гр.Тутракан, ул.”Силистра” №2, бл. Истър,
ет.2, съгласно АОС №1229/18.04.2012 г. на
Любка Георгиева Бъчварова чрез упълномощен представител Диян Христов Друмев.
2. ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на жилищния имот, по пазарна оценка, изготвена
от лицензиран оценител в размер на 18 200
лв. (осемнадесет хиляди и двеста лева).
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 13, Въздържали се – един, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 819
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3
от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.37 и чл.38, ал.4 от Наредбата
за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, Общински
съвет –Тутракан,
1. Дава съгласие за продажбата на
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент №16,
с идентификатор №73496.501.3450.2.16 по
КК на гр. Тутракан, състоящ се от: дневна,
кухня, спалня и сервизни помещения със
застроена площ от 68,540 кв.м., избено помещение №16 с площ от 3,61 кв.м., находящ
се в гр.Тутракан, ул.”Никола Обретенов”
№2, бл. Пирин-1, вх. А, ет.4, съгласно АОС
№1227/10.04.2012г. на Ревасие Шивкъева
Алиосманова, наемател, настанен по административен ред.
2. ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на жилищния имот, по пазарна оценка, изготвена
от лицензиран оценител в размер на 27 900
лв. (двадесет и седем хиляди и деветстотин
лева).
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 13, Въздържали се – един, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 820
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет гр. Тутракан, отменя Решение
№784 от 30.04.2015 г. на Общински съвет
град Тутракан по Протокол № 60 от 30
Април 2015 г.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 821
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от
ЗМСМА Общински съвет гр. Тутракан,
1. Упълномощава Димитър Венков Стефанов, в качеството си на Кмет на Община
Тутракан, да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима при
предявяване в полза на Министерство на
културата, Програмен оператор за Програма
БГ08 „Културно наследство и съвременни
изкуства”, в размер на 118 803,92 лева
(сто и осемнадесет хиляди, осемстотин
и три лева и деветдесет и две стотинки)
за обезпечаване на авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ
№ 24-10М2-35 от 23.04.2015 г. по Програма
БГ08 „Културно наследство и съвременни
изкуства”, мярка 2 “Документиране на
културната история” за проект “Създаване
на Дигитален център за културно наследство
в Общински исторически музей – Тутракан”
със срок за предявяване за плащане – до
30.06.2016 г. (два месеца след изтичане на
крайния срок по изпълнение на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ).
2. Възлага на кмета на Община Тутракан
да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане и да ги
представи пред Министерство на културата Програмен оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 822
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл.19, ал. 2 от Закона за
социалното подпомагане Общински съвет
приема Анализа на ситуацията и оценка на
потребностите в Община Тутракан във връзка с разработването на Областна стратегия
за развитие на социалните услуги в област
Силистра 2016-2020.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 823
Въз основа на чл. 21 и чл. 59 от ЗМСМА,
Общинският съвет - Тутракан:
1. Възлага на кмета на община Тутракан кандидатстване с проект на Община
Тутракан.
2. Възлага на кмета на община Тутракан
да предприеме необходимите дейности за
създаване на ново звено за почасово пре-

доставяне на услуги за социално включване
в общността или в домашна среда;
3. Възлага на кмета на община Тутракан
да поддържа услуги за социално включване
в общността или в домашна среда, за срок
не по-малко от 6 месеца без прекъсване,
след одобряване на окончателния доклад
по проекта, с изключение на непредвидени
обстоятелства.
4. Одобрява споразумение за общинско
сътрудничество с партньор по проекта.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 824
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ във връзка с чл.4, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1.ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост Приета с Решение №724 по
Протокол №54/29.01.2015 г., в част III, буква
А, т.I със следния имот: самостоятелен обект
с идентификатор №73496.501.2304.7.2,
с основна площ от 11,36 кв.м. и спомагателна площ от 10,24 кв.м, находящ се в
гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-I, в
сграда №7, разположена в поземлен имот
с идентификатор № 73496.501.2304 по КК,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София.
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.2, ал.3
и ал.8 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински
съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
самостоятелен обект с идентификатор
№73496.501.2304.7.2 с основна площ от
11,36 кв.м. и спомагателна площ от 10,24
кв.м., находящ се в гр. Тутракан ул. Гео
Милев, кв.88, УПИ-I, в сграда №7, разположена в поземлен имот с идентификатор №
73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, при граници и съседи: север – зид
към имот №73496.501.2304, изток – зид към
обект № 73496.501.2304.7.3, юг - зид към
имот №73496.501.2304, запад – зид към
обект с №73496.501.2304.7.7, с предназначение за предоставяне на услуги - битови,
фризьорски, бръснарски, шивашки, обущарски, за срок от 3 /три/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена,
съгласно „Тарифа за началния размерна
месечните наеми и цени на 1 кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени
и земи” в размер на 40,04 лв. /четиридесет
лв. и четири ст./ без ДДС.
3. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 825
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ във връзка с чл.4, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост Приета с Решение №724 по
Протокол №54/29.01.2015 г., в част III, буква
А, т.I със следния имот: самостоятелен обект
с идентификатор №73496.501.2304.7.3, с
основна площ от 22,72 кв. м. и спомагателна площ от 20,48 кв.м., находящ се в
гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-I, в
сграда №7, разположена в поземлен имот
с идентификатор № 73496.501.2304 по КК,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.2, ал.3
и ал.8 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински
съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
самостоятелен обект с идентификатор
№73496.501.2304.7.3, с основна площ от
22,72 кв. м. и спомагателна площ от 20,48
кв.м. находящ се в гр. Тутракан ул. Гео

11 - 17.06.2015 г.

Извинение
кипът на Исторически музей и лично Петър Бойчев,
поднасят своите искрени
извинения на Виктория Арсенова,
заради допуснатия технически
пропуск при експонирането на
изложбата „Творците на Тутракан”.
Исторически музей Тутракан би

желал да поправи своята грешка
като организира и представи нейна
изложба в Художествена галерия
"Жельо Тачев".
Надяваме се на разбиране и
опрощение!

Милев, кв.88, УПИ-I, в сграда №7, разположена в поземлен имот с идентификатор №
73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, при граници и съседи: север – зид
към имот №73496.501.2304, изток – зид
към обект № 73496.501.2304.7.4, юг - зид
към имот №73496.501.2304, запад– зид
към обект с №73496.501.2304.7.2, с предназначение за търговска дейност, за срок
от 3 /три/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена,
съгласно „Тарифа за началния размер на
месечните наеми и цени на 1 кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени
и земи” в размер на 133,38 лв. /Сто тридесет
и три лв. и тридесет и осем ст./ без ДДС.
3. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 826
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ във връзка с чл.4, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост Приета с Решение №724 по
Протокол №54/29.01.2015 г., в част III, буква
А, т.I със следния имот: самостоятелен обект
с идентификатор №73496.501.2304.7.5, с
основна площ от 22,72 кв. м. и спомагателна площ от 20,48 кв.м., находящ се в
гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-I, в
сграда №7, разположена в поземлен имот
с идентификатор № 73496.501.2304 по КК,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София.
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.2, ал.3
и ал.8 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински
съвет гр.Тутракан.
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
самостоятелен обект с идентификатор
№73496.501.2304.7.5, с основна площ от
22,72 кв. м. и спомагателна площ от 20,48
кв.м. находящ се в гр. Тутракан ул. Гео
Милев, кв.88, УПИ-I, в сграда №7, разположена в поземлен имот с идентификатор №
73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, при граници и съседи: север – зид
към имот №73496.501.2304, изток – зид
към обект № 73496.501.2304.7.6, юг - зид
към имот №73496.501.2304, запад – зид
към обект с №73496.501.2304.7.4, с предназначение за търговска дейност, за срок
от 3 /три/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена,
съгласно „Тарифа за началния размер на
месечните наеми и цени на 1кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени
и земи” в размер на 133,38 лв. /Сто тридесет
и три лв. и тридесет и осем ст./ без ДДС.
3. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 827
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ във връзка с чл.4, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост Приета с Решение №724 по
Протокол №54/29.01.2015 г., в част III, буква
А, т.I със следния имот: самостоятелен обект
с идентификатор №73496.501.2304.7.6, с
основна площ от 11,00 кв. м. и спомагателна площ от 10,00 кв.м., находящ се в
гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-I, в
сграда №7, разположена в поземлен имот
с идентификатор № 73496.501.2304 по КК,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008

г. на ИД на АГКК гр. София.
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
, чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.2, ал.3 и
ал.8 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр.Тутракан
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
№73496.501.2304.7.6, с основна площ от
11,00 кв. м. и спомагателна площ от 10,00
кв.м. находящ се в гр. Тутракан ул. Гео
Милев, кв.88, УПИ-I, в сграда №7, разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 73496.501.2304 по КК, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД
на АГКК гр. София, при граници и съседи:
север – зид към имот №73496.501.2304,
изток – зид към имот №73496.501.2304,
юг- зид към имот №73496.501.2304, запад
– зид към обект с №73496.501.2304.7.5, с
предназначение за търговска дейност, за
срок от 3 /три/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена,
съгласно „Тарифа за началния размер на
месечните наеми и цени на 1кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени
и земи” в размер на 64,80 лв. /Шестдесет и
четири лв. и осемдесет ст./ без ДДС.
3. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 828
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ във връзка с чл.4, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост Приета с Решение №724 по
Протокол №54/29.01.2015г., в част III,
буква А, т.I със следния имот: обособено
помещение с основна площ от 26,00 кв.м.,
част от масивна сграда публична общинска
собственост – Читалище с площ от 341,60
кв.м., находящ се в с. Пожарево, кв.18, УПИII по плана на селото, одобрен със Заповед
№3917/28.08.1950 г.,
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и чл.17, ал.1
и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, а именно: обособено
помещение с основна площ от 26,00 кв.м,
находящо се в западната част от масивна
сграда - Читалище в с. Пожарево, кв.18,
УПИ-II по плана, одобрен със Заповед
№3917/28.08.1950 г., с предназначение да
търговска дейност, за срок от 3 /три/ години.
II. Определя началната тръжна цена,
съгласно “Тарифа за началния размер на
месечните наемни цени на 1кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени
и земи” в размер на 26,00 лв. /Двадесет и
шест лв./ без ДДС.
3. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 829
На основание на чл. 56, ал. 2, чл. 124, ал.
2 и 3 от ЗПФ и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА
Общински съвет гр. Тутракан
1. Утвърждава Актуализиран поименен
списък за разпределението на плана на
капиталовите разходи към 30 май 2015 г.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши необходимата актуализация
по бюджета за 2015 г., произлизащи от
актуализацията на поименния списък за
капиталовите разходи.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

Е

Исторически музей - Тутракан
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ХОБИ
СМЯХ

Купих си папагал и го попитах: - Ей, глупако, можеш ли да
говориш?
Отговорът просто ме уби: - Абе
аз мога! А ти, глупако, можеш ли
да летиш?

да пробута куфара си навътре. Възмутена жена: - Ма, господине, къде
ми го набутахте между краката! Не
виждате ли, че е тясно!
- Трай, ма, той на Халите ще се
изпразни!

Събужда се дядка посред нощ,
поглежда през прозореца и вижда как циганска банда отмъкват
картофите от градината. Звъни на
112: - Ало, тук цигани ме обират!
Моля, изпратете патрул!
- Съжаляваме, но нямаме свободни коли в момента.
Звъни след 5 минути: - Не пращайте кола. Аз ги изпозастрелях...
След три минути с вой на сирени
пред къщата спират 4 полицейски
коли и бронирана кола на спец-частите. Залавят крадците и крещят
на дядката: - Ти, защо каза, че си
ги избил, бе?
- Ами, вие казахте, че нямате
кола...

Мъдрост: - Защо някои жени са
хитри като лисици?
- Защото ядат много патки!
Вълкът се надвесил над бабата
на Червената шапчица и казал:
- Ще те ям! Избирай с какво - с
български кетчуп или с холандска
горчица?
- По-добре с телевизора, че след
малко ми почва турския сериал...
Мъж и жена в леглото:
- Скъпа, преди време живях с
една надежда…
- А, няма проблем и аз живях с
един Иван…

Двама приятели се срещат и
Момченце на 6-7 години пита единия казва: - Ти знаеш ли, че
осемдесетгодишния си дядо: женати е травестит?
- Кога, бе деде, ще се оправи
- Да, знам.
България?
- Знаеш ти... абе казвайте ги тези
- На твоите години, сине, и аз неща навреме!
задавах същия въпрос на моя дядо.
Двама попийват биричка. По
Адвокатът: Позволявам си да едно време единият пита:
припомня, на уважаемия господин
- Как е жена ти в леглото?
съдия, че човекът, когото съди
- Как да ти кажа... Едни казват
днес, преди два месеца спаси жена едно, други - друго...
му от удавяне....
Съдията: Други престъпления
Осемдесетгодишен: - Докторе
против мира и човечеството?
много странно, всеки път след
секс имам шум в ушите, какво
Трамвайна спирка на централна може да е?
гара София. Дошъл е влак и трам- Аплодисменти, дядо, апловаят е претъпкан. Пътник се опитва дисменти...

Малки обяви
Търся учител по немски за провеждане
на вечерни курсове.
За доп. информация: 0893619727

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

ПРОДАВАМ
едноетажна полумасивна жилищна сграда
(къща) с гараж със застроена жилищна площ
47 кв.м и дворно място - 1650 кв.м
в с. Цар Самуил, община Тутракан
Цена - по споразумение
За информация: 0898 457 112 - Георгиева

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

11 - 17.06.2015 г.

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

11 - 17.06.2015 г.

Детска полицейска академия
авърши
поредн и я т
випуск на
Детска полицейска академия за община Тутракан.
И тази година
ученици от
СОУ „Христо
Ботев”, СОУ
„Йордан Йовков” и СПИ
"Христо Ботев"
- Варненци
се включиха
активно. В
продължение
на два месеца
децата получиха основни
познания за
правовия ред
в страната,
полицейската
професия, основни умения

З

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɋɬɨɹɧɋɌɈəɇɈȼ

в бойни приложни техники за
самоотбрана и правилата за
безопасно поведение.
Всички ученици и гости имаха
възможност да наблюдават демонстрация на полицейски кучета,
които показаха изпълнение на
команди, работа по следа и залавяне на нарушители. Полицейски
служители от група за бързи
действия към ОД на МВР-Силистра
демонстрираха специални техники
за задържане на „престъпник”,
придружено с „престрелка” и
използване на спецтехника и
оборудване.
За успешното си обучение в
Детската полицейска академия
учениците получиха дипломи,
които им връчиха Минчо Цвятков –
Инспектор „Детска педагогическа
стая” и Тодорка Ангелова – секретар на МКБППМН.
За втори път през тази учебна
година, възпитаник на СОУ "Христо
Ботев" получава благодарност за
доблестна постъпка от Областна
дирекция на МВР - Силистра. Това

е Стоян Стефанов Стоянов - ученик
от ХI а клас, който намери и предаде документи и голяма сума пари
в РУ "Полиция"-Тутракан.
На събитието присъстваха Калоян Обретенов - началник група

Сашо Андреев с 4 титли от европейското по канадска борба
ългария спечели 27 медала от европейското
първенство по канадска
борба, което се домакинства
от София.
В шампионата участваха над
800 спортисти от 30 държави.
Сред тях се отличи Сашо Андреев
от Тутракан. Българинът завоюва
общо четири титли - в категория
до 75 килограма при юношите и
при мъжете както на лява, така и
на дясна ръка.
Отлично се представи и Димитрина Димитрова, която грабна
четири медала в категория до
55 килограма при девойките и
при жените - един златен, два
сребърни и един бронзов.
Със златен медал се окичи
и Красимир Костадинов при
110-килограмовите състезатели.
“ТГ”

Б

Чети с мен
„Веднъж Алберт Айнщайн бил
запитан как да направим децата
си интелигентни. Отговорът му
бил едновременно прост и мъдър. „Ако искате децата ви да са
интелигентни, казал той, четете

им приказки. Ако искате да са
още по-интелигентни, четете
им още повече приказки.”Той е
разбрал колко ценни са четенето и въображението. Надявам
се, че можем да дадем на децата си свят, в който ще четат, ще
им бъде четено, ще фантазират

и ще разбират.“
/Из лекцията на Нийл Геймън
пред Агенцията за четенето,
изнесена на 14 октомври 2013
г. в Барбикан център, Лондон/
На 6 юни се проведе второто издание на националната
кампания за насърчаване на
четенето „Чети с мен". Инициативата на президента Росен
Плевнелиев е с подкрепата
на Столична община, Министерството на образованието
и науката, Министерството на
културата, Асоциация „Българска книга“, Съюза на народните
читалища, Българската библиотечно-информационна асоциация, фондациите Глобални
библиотеки, „Детски книги“,
„Изи Арт“, сайтовете „Аз чета“,
„Книголандия“, Love Theater,
BG-Mamma и други.
Ден по-рано се присъединихме към горепосочената
кампания, която има за цел „да
поощри четенето и да акцентира
на важната роля на духовността

в съвременния живот“. Съвместно с Геновева Стоянова
– главен учител по БЕЛ и учениците от VIIIб клас и VIа клас, четохме колективно в училищната
библиотека откъси от книгите
„Старогръцки митове и легенди“
и „Бай Ганьо“ от Алеко Константинов. С осмокласниците заедно се насладихме на митовете
за Европа, Нарцис, кутията на
Пандора, „Ахилесовата пета“ и
„Гордиевия възел“. Отделихме
време да гледаме видео клипове, създадени за старогръцките
митове и българските предания
и легенди. С учениците от VIа
клас прочетохме „Бай Ганьо
пътува“. Съчетахме полезното с
приятното и проследихме с интерес първия епизод от филма
„Бай Ганьо".
Четенето е необходимо занимание и опияняващо удоволствие. Колкото повече
четем, толкова по-креативни
в живота ще бъдем.
Анка КОЗАРЕВА

Честит рожден ден
и да почерпят:

11 юни - Ралица ВЕНКОВА, Гл.спец. "Архитектура и
градоустройство", Община Тутракан
12 юни - Николай ГАЙДАРДЖИЕВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 юни - Йордан ДИМИТРОВ, Охрана, Община Тутракан
12 юни - Ерол КАРА, Общински съветник, ДПС, Общински съвет-Тутракан
13 юни - Петьо СТОЙЧЕВ, Счетоводител, Община
Тутракан

14 юни - Диана СПИРИДОНОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
15 юни - Йорданка МАРКОВА, Ст.спец. "Местни приходи и вземания", Община Главиница
15 юни - Велина ХРИСТОВА, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 юни - Симеон ПЕТКОВ, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

„Криминална полиция”, Ивайло
Цеков - началник група „Охранителна полиция” в РУ "Полиция"
- Тутракан, Стефка Станкова директор Дирекция „Хуманитарни
дейности” при Община Тутракан,

Васил Дойнов - специалист „Спорт
и туризъм”, Анелия Калдарева - помощник-директор на СОУ „Йордан
Йовков”, Диана Станкова - директор на СОУ „Христо Ботев”, както
и ръководителите на децата. “ТГ”

Камен Чимидялков
втори в регата "Басков"

С

ъстезателят от Клуб
по кану-каяк "Дунав"Русе Камен Чимидялков взе участие в регата
"Басков" - Румъния, която
се проведе на 7 юни.
"Представянето му е отлично, отново показа, че е голям
боец" - доволни са от Клуба.

На едноместен каяк 1000 м при юношите, тутраканецът завоюва второ
място.
На двойка каяк - 1000 м,
Камен Чимидялков и неговия
партньор Тодор Паскалев
от СК "Левски" завоюваха
трето място.
“ТГ”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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