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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 43

Година LIV

5 - 11 ноември 2015 г.

В Тутракан:

Конституиран е новият
Общински съвет

Данаил Николов е
пръв сред равни

за втори мандат
Калина ГРЪНЧАРОВА
ачело на община Тутракан за втори път
застава кметът д-р
Димитър Стефанов, а управленският си мандат като
председател на Общинския
съвет повтаря и Данаил Николов. Това стана ясно след
приключилата първа сесия
на местния парламент, която по закон се свиква от
областния управител. Тя се
проведе в обедните часове
на 5 ноември т.г. и бе съпътствана от химните на
България, на Добруджа и на
Европа.
на стр. 5
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Цена 0.60 лв.
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Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната

Насуф Насуф се
върна начело на
община Главиница

Полицаи и пожарникари протестираха

на стр. 6
на стр. 3

Габриела Иванова ще получи
стипендия по Програмата
на мерките за закрила на
деца с изявени дарби

на стр. 2

"Движение 21" обжалва
в Административен съд
избора на общински
съветници в Тутраканско
на стр. 3

Дентален и естетичен център
"Д-р Юрий Василев"

Д-р Даниела ГРОЗЕВА, д.м.
Естетична дерматология - премахване на несъвършенства с лазер; филъри; ботокс; мезотерапия
Дерматология, венерология, детска дерматология
Прием: всеки вторник след 14:00 ч.,
бл."Възход" 2, вх.В, ет.1
За контакти:
- 0888 594 144 - д-р Грозева, e-mail: drgrozeva@abv.bg;
- 0888 505 204 - д-р Василев, e-mail: u_vassilev@abv.bg;
- 0866/60888 - Дентален и естетичен център "Д-р Василев"
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В ход е подготовката за зимата
НОВИНИ
МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ТУТРАКАН ВЗЕХА
УЧАСТИЕ В МУЗЕЙНИ КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ
На 2 ноември т.г. в град Добрич се проведоха Музейни краеведски четения, организирани от Регионален
исторически музей-Добрич, по повод 90–годишнината
от рождението на общественика Любен Бешков. В него
взеха участие музейни специалисти и краеведи от цялата
страна. Сред участниците във форума са и работници
от музейната колегия в Тутракан - Екатерина Николова – Цанева представи доклад на тема „За един музеен
урок”, а Петър Бойчев - „Български военни паметници и
гробища в Северна Добруджа”.
ЕНЕРГО-ПРО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
САМООТЧЕТ НА КЛИЕНТИТЕ, ПРИ КОИТО ИМА
ПРОМЯНА В КРАЙНИТЕ ЦЕНИ
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
Във връзка с решението на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) за изменение в цените на електрическата енергия от 1.11.2015 г., ЕНЕРГО-ПРО дава
възможност на своите клиенти, при които има ценова
промяна, да отчетат сами показанията на електромерите и да заявят данните на денонощен телефон 0700 1 61
61 или на e-mail: service@energo-pro.bg в срок до 6.11.2015
г. включително. За битовите клиенти на компанията самоотчет не е необходим, тъй като при тях няма промяна
в крайната цена на електрическата енергия.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извършва регулярния отчет на
консумираната електрическа енергия по предварително
обявения график. Потреблението на клиентите, които не
са се възползвали от възможността за самоотчет, ще
бъде пропорционално разпределено по старата и новата
цена в зависимост от броя на дните преди и след промяната, включени в техния индивидуален отчетен период.
Консумираната електрическа енергия ще бъде отразена
във фактурите в два подпериода - подпериод по старите
цени до 31.10.2015 г. включително и подпериод по новите
цени от 1.11.2015 г. до датата на регулярния отчет.
РАЗМЕРЪТ НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ
ПРЕЗ 2016 Г. Е 300 ЛВ.
Правителството определи нов размер на линията на
бедност за 2016 г. Тя ще е 300 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с настоящата година.
Сумата е определена на база Методиката, утвърдена от Министерския съвет. Ежегодно Националният
статистически институт предоставя данни от изследването си „Наблюдение на домакинските бюджети
в Република България”, на база на които се изчислява
размерът на линията на бедност.
Линията на бедност се използва като параметър при
формирането на социалната политика в областта на
доходите и жизненото равнище.
КРИМИНАЛЕ
ɉɨɪɟɞɧɚ ɠɟɪɬɜɚ ɟ ɩɚɞɧɚɥɚ ɜ ɤɚɩɚɧɚ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɬɟ
ɢɡɦɚɦɧɢɰɢ ɜɱɟɪɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɠɟɧɚ ɞɚɥɚ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɧɚ ɧɟɩɨɡɧɚɬ  ɥɜ ɜɹɪɜɚɣɤɢ ɱɟ ɩɨɦɚɝɚ ɧɚ
ɫɜɨɣɪɨɞɧɢɧɚɡɚɢɡɝɨɞɧɚɫɞɟɥɤɚɫɤɥɢɦɚɬɢɰɢɈɛɚɠɞɚɧɟɬɨ
ɩɨɥɭɱɢɥɚɧɚɞɨɦɚɲɧɢɹɫɢɬɟɥɟɮɨɧɜɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟ
ɜɱɟɪɚɋɥɟɞɤɚɬɨɪɚɡɛɪɚɥɚɱɟɟɢɡɦɚɦɟɧɚɫɴɨɛɳɢɥɚɜɩɨɥɢ
ɰɢɹɬɚɌɚɦɩɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟ ɨɬ ɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɫɥɟɞ ɬɟɠɤɨ
ɉɌɉ ɫɤɴɩɨɫɬɪɭɜɚɳɨ ɥɟɱɟɧɢɟ ɢɡɝɨɞɧɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ ɫɞɟɥɤɚ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɧɚɤɨɥɟɬɨɬɱɭɠɛɢɧɚɫɩɚɪɢɢɰɟɧɧɨɫɬɢ±ɬɨɜɚ
ɫɚɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɢɬɟɫɰɟɧɚɪɢɢɧɚɬɟɥɟɮɨɧɧɢɬɟɢɡɦɚɦɧɢɰɢ
Ⱥɤɨɩɨɥɭɱɢɬɟɬɟɥɟɮɨɧɧɨɨɛɚɠɞɚɧɟɫɩɨɞɨɛɟɧɫɸɠɟɬɢɦɚɣɬɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɱɟɬɨɜɚɟɧɚɣɜɟɪɨɹɬɧɨɢɡɦɚɦɚɇɟɞɚɜɚɣɬɟɩɚɪɢɧɚ
ɧɟɩɨɡɧɚɬɢɬɴɪɫɟɬɟɨɛɪɚɬɧɚɜɪɴɡɤɚɫɜɴɪɠɟɬɟɫɟɫɛɥɢɡɤɢɬɟ
ɫɢɢɥɢɫɩɨɥɢɰɢɹɬɚɧɚɬɟɥ

Изложба
на спортни и декоративни гълъби
Клуб за спортни и декоративни гълъби „Тутракански
вятър” организира изложба-конкурс за спортни и декоративни гълъби, която ще се проведе на 7 ноември т.г.
от 10:00 до 17:00 часа във физкултурния салон на СОУ
„Христо Ботев” в Тутракан. Временен ветеринарен
обект №7600-0700.
Каним гълъбовъди, любители и гости на града да
се насладят на невероятната гледка. Желаещите да
търгуват на определеното място, трябва да имат
документ от ветеринарно-медицинска служба.
Телефон за връзка: 0884480005 - Михаил Слободанов

Инвестиционно намерение
от
БУЛТРЕЙД 2002 ООД
за промяна местоположението на
резервоар за пропан-бутан в имот с
идентификатор 73496.500.489 находящ се в
гр.Тутракан ул. "Трансмариска" 146.

Калина ГРЪНЧАРОВА
лед проведена процедура за избор на изпълнител за зимното
поддържане на общинските
пътища и градските улици,
до края на седмица в Община Тутракан ще стане ясно
кои фирми ще изпълняват
дейностите, информира
в.и.д кмет Милен Маринов.
На база предходни години,
разчетите сочат, че за целия зимен сезон са необходими над 100 тона пясък, част,

С

от който вече е доставен и
предстои да бъде разнесен
по най-опасните места и
терени на територията на
общината.
Целевите средства за
зимното поддържане са 25
хил.лв., но от общинския
бюджет дейността се дофинансира със сума до или
над 100 хил.лв.
Община Тутракан ще следи стриктно за спазването
на подписаните договори
за поддържането на пъти-

щата при усложнена зимна
обстановка.
В общинската администрация вече е представен
списък с имената на осем
пациенти на хемодиализа,
които се превозват до
областната болница в Силистра. Очаква се и списък
с родилките, който трябва
да изготви МБАЛ-Тутракан.
Всички училища, детски
градини, пенсионерски клубове и Общинския център за
извънучилищни дейности са

снабдени с течни и твърди
горива в достатъчно количество за безпроблемно
отопление през зимния период.
След конституирането
на новия Общински съвет
и клетвата на новоизбраните кметове, в Община
Тутракан ще бъде проведена
среща с представители на
всички институции имащи
отношение при справяне
с усложнена зимна обстановка.

Габриела Иванова ще получи Набират работници за Германия
стипендия по Програмата на
мерките за закрила на деца А
с изявени дарби

У

ченичка от община
Тутракан ще получи
стипендия по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2015 г. Това стана
след като правителството одобри допълнителен
трансфер към общината в
размер на 810 лв. на последното си заседние проведено
на 4 ноември т.г.
Средствата се осигуряват в рамките на разчетените за тази дейност
в централния бюджет за
2015 г. Те са за насърчаване
на творческите, научните
и спортните заложби на

учениците, заели призови
класирания на конкурси,
олимпиади и състезания с
доказан висок критерий при
излъчване на победителите.
Стефка Станкова, Директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община
Тутракан информира, че
това Габриела Иванова ученичка от 11б клас от
СОУ "Йордан Йовков". Тя
е предложена, като в мотивите на предложението,
общинските специалисти
са вписали успехите постигнати от Габриела от
участието в ралични конкурси вкл. И екоконкурса
"Сребърна-2015".
“ТГ”

ɝɟɧɰɢɹɬɚɩɨɡɚɟɬɨɫɬɬɚ
ɱɪɟɡ(85(6Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɜɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɎɟ
ɞɟɪɚɥɧɚɬɚɚɝɟɧɰɢɹɩɨɬɪɭɞɚ
ɧɚɛɢɪɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɡɚɪɚɛɨɬɚ
ɜɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɹɫɟɤɬɨɪɧɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ɍɴɪɫɹɬ ɫɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɫ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɨɩɢɬ ɢɥɢ ɫ ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɟɧ
ɨɩɢɬɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɩɪɨɮɟɫɢɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɫɟɥɫɤɨɬɨ ɫɬɨ
ɩɚɧɫɬɜɨɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɫɜɢɧɟ
ɜɴɞɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɝɨɜɟɞɨɜɴɞ
ɞɨɹɱɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɨɦɨɳɧɢɤ
ɦɟɯɚɧɢɤɧɚɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢ
ɦɚɲɢɧɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɲɨ
ɮɶɨɪ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ ɦɟɯɚ
ɧɢɤɧɚɫɚɧɢɬɚɪɧɢɨɬɨɩɥɢɬɟɥ
ɧɢɢɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ
Ɉɮɟɪɬɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚɡɚɟɬɨɫɬ
ɡɚ ɫɟɡɨɧɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɧɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ Ɋɚɛɨɬɢ
ɫɟ  ɱɚɫɚ ɫɟɞɦɢɱɧɨ ɤɚɬɨ
ɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɥɚɝɚ ɢ
ɢɡɜɴɧɪɟɞɟɧ ɬɪɭɞ Ʉɚɧɞɢɞɚ
ɬɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɢɦɚɬɧɚɱɚɥɧɢ

ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɧɟɦɫɤɢ ɟɡɢɤ
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɬɫɴɞɟɣɫɬɜɚɡɚ
ɧɚɦɢɪɚɧɟɧɚɠɢɥɢɳɟ
Ɉɬɝɨɜɚɪɹɳɢɬɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢ
ɹɬɚɡɚɪɚɛɨɬɚɜɝɟɪɦɚɧɫɤɨɬɨ
ɫɟɥɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ ɫɥɟɞɜɚ
ɞɚ ɢɡɩɪɚɬɹɬ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧ
ɧɚ ɩɨɳɚ ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹ ɜ
(8523$66 ɮɨɪɦɚɬ ɡɚɞɴɥ
ɠɢɬɟɥɧɨ  ɧɚ ɧɟɦɫɤɢ ɟɡɢɤ ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɚɞɪɟɫDOIDDJUDU#
D]JRYHUQPHQWEJ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɛɴ
ɞɚɬɩɨɤɚɧɟɧɢɡɚɢɧɬɟɪɜɸɳɟ
ɛɴɞɚɬɡɚɩɨɡɧɚɬɢɫɨɛɳɢɬɟɭɫ
ɥɨɜɢɹɧɚɩɪɨɟɤɬɚɫɪɚɛɨɬɨ
ɞɚɬɟɥɢɬɟɢɪɚɛɨɬɧɢɬɟɦɟɫɬɚ
ɂɧɬɟɪɜɸɬɚɬɚɳɟɫɟɩɪɨɜɟ
ɞɚɬɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɜɝɪɊɭɫɟ
ɉɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɚɧ
ɞɢɞɚɬɢɬɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜ Ƚɟɪ
ɦɚɧɢɹ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɨɥɭɱɚɬ ɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ
Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ɩɨ ɡɚɟɬɨɫɬɬɚ ɡɚ
ɬɪɭɞɨɜɚ ɦɨɛɢɥɧɨɫɬ KWWS
HXUHVEJ ɜ ɫɟɤɰɢɹ ÄɊɚɛɨɬɧɢ
ɦɟɫɬɚ´
“ТГ”

12,4% е безработицата в Тутракан,
сочи картината на трудовия пазар
О

т Регионалната служба по заетосттаРусе информират, че
към края на септември в
трите бюра по труда в област Силистра – Силистра,
Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са
6708. Техният брой намалява за осми пореден месец,
този път с 220 в сравнение
с края на август. Като
търсещи работа лица са
регистрирани и 141 заети,
65 пенсионери и 22 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на

база официално публикуваните данни от Агенцията по
заетостта за страната, е
14,7%, при 15,2% през предходния месец.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял
има следния вид: най-високо
е равнището на безработица в община Главиница
– 34,8% /1162 безработни
лица/, следват общините
Кайнарджа - 33,2% /517/, Алфатар – 23,5% /233/, Ситово
- 20,7% /311/, Дулово – 21,6%
/2095/, Тутракан – 12,4%

/647/, и най-ниско в община
Силистра - 7,5% /1743/.
По професионален признак
регистрираните безработни са: без специалност
– 61%, с работнически професии – 26%, специалисти
– 13%.
Според образованието от
общия брой регистрирани
безработни в областта преобладават тези с основно и
по-ниско образование - 55%,
хората със средно образование са 38%, а висшистите
– 7%.
Разпределението по въз-

растови групи показва, че
най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от
всички регистрирани, тези
от 30 до 49 години са 42%,
а младежите до 29 години
– 12%. /Регистрираните
младежи до 29 години са 833,
като спрямо август броят
им намалява с 22 лица, а в
сравнение със същия месец
на 2014 г. значително – с
283/.
От общо регистрираните
лицата с намалена работоспособност са 536.

Пътна полиция стартира акция „Зима”
Акцията ще протече на три тематични етапа до края на месец ноември
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т началото на ноември
в Силистренска област, както и в цялата
страна, стартира традиционната полицейска акция
„Зима”. Тя ще продължи до 30
ноември, като основната й
цел е подобряване на пътнотранспортната обстановка
през есенно-зимния сезон.
През тази година акцията ще протече на три
тематични етапа. Първият – от 1 до 8 ноември,
е онасловен „С безопасно
превозно средство през
зимата”, когато работата
на пътните полицаи ще бъде
насочена към превенция на
поведението водачите на
велосипеди, превозни средства с животинска тяга и

селскостопанска техника.
Акцент в проверките ще
бъде светлинната и светлоотразителната сигнализация на превозните средства.
Денят 6 ноември е обявен
за Ден без велосипедисти –
жертви на пътя.
От 9 до 22 ноември ще
се проведе вторият етап
на акцията – „Пешеходци и
водачи за толерантност на
пътя”. Контролните органи
ще следят за спазването от
пешеходците на правилата
за безопасно пресичане,
както и за даването от
водачите на предимство на
пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще се
налагат ефективни санкции.

Седмицата от 9 до 15 ноември е обявена за Седмица на
пешеходната безопасност,
а денят 15 ноември за Ден
без пешеходци - жертви на
пътя, който тази година
съвпада със Световния ден
за възпоминание на жертвите от ПТП.
Контролът над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи ще бъде
акцент в третия етап част
на акцията - „Безопасно шофиране през зимата”, с начало 16 ноември. 27 ноември
е обявен за Ден без водачи
и пътници в МПС – жертви
на пътя.
В рамките на акцията на
територията на цялата

област ще се проведат
специализирани полицейски
операции, вкл. по метода на
широкообхватния контрол.
През първите 9 месеца
на 2015 г. на територията
на Силистренска област са
регистрирани 317 пътнотранспортни произшествия
с 13 загинали и 119 ранени.
За сравнение, за същия период на 2014 г. пътните
произшествия са били 275
с 11 загинали и 110 ранени.
За деветмесечието на
2015 г. в населени места са
станали 187 катастрофи
с 1 загинал и 58 ранени. В
извъннаселени места автопроизшествията за същия
период са 130 с 12 загинали
“ТГ”
и 61 ранени.

Насуф Насуф се върна начело
на община Главиница
На 13 октомври е свикано първото заседание на новия местен парламент

Калина ГРЪНЧАРОВА
торият тур на местните избори в община Главиница дадоха
окончателен отговор кой
ще управлява общината и
девет населени места в
предстоящия мандат 20152019 г.
Насуф Насуф се върна начело на община Главиница
след като за него гласуваха 3467 избиратели или
53,08%, а другият кандидат
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- досегашният кмет Хюсеин
Хамди, получи 3065 гласа или
46.92%.
Насуф е бил кмет на Главиница още два мандата от 2003 до 2011 г., областен
управител през 2013/14 г.
и председател на областното ръководство на ДПС
от 2012 г.
Резултатите от надпреварата за кмет на кметство са следните: в с.
Коларово гласовете са в

полза на Хасан Мюстеджеб
Мюсреф от Реформаторски
блок спечелил с 54,63%.;в
с.Ножарево кмет е Джюнейт Гюрсел Мюмюн от
ДПС със събрани 61.65% от
гласовете; в с.Стефан Караджа успя Асан Асан Мустафа
от ДПС - 56.72%; Богданци
избра Сафи Мехмед Мустафа от ДПС - 56.91%.;
новият кмет на Зафирово е
Стефан Ангелов Денев от
БСП - 54.67%; в с.Калугерене
битката спечели Баакир Яая
Юсеин от Реформаторски
блок - 52.80%; в с.Черногор
досегашният кмет Йозджан
Ниязиев Юмеров от ДПС
събра 51.65% и запази поста
си; в Бащино кмет е Найле
Мустафа Хайрулла от ДПС с
53.97%, а в Суходол - Хамид
Незир Рушид от Реформаторски блок с 51.14%.
Припомняме и резултатите от първия тур в община
Главиница, когато в 13 села
успяха да си избират кметове: Марин Рачев Маринов от
ПП ГЕРБ е кмет на с. Осен;
Подлес - Милена Пенчева
Атанасова, ПП ГЕРБ; Листец - Ерджан Есман Реджеб,
ДПС; Дичево - независимият
кандидат Ведат Джафер
Ахмед; Зебил - Недим Руфат
Чауш, ДПС; Косара - Нювит
Юсеин Юсуф, Реформаторски блок; Падина - Еркан
Амди Абил, Реформаторски
блок; Малък Преславец -

Галина Ганчева Ангелова,
БСП; Вълкан - Илмие Шабан
Хашим, ДПС; Сокол - Иванка
Пенева Дончева, ПП ГЕРБ;
Звенемир - Тезджан Рушан
Юмер, ДПС; Зарица - Феджри Бедри Билял, ПП ГЕРБ
и в Долно Ряхово - Фераим
Наим Юдаим, ПП ГЕРБ.
През мандат 2015-2019 г.
разпределението на местата в Общински съвет-Главиница е следното: ДПС - 8
съветници, Реформаторски
блок - 5 съветници, ГЕРБ
- 3 съветници и БСП - 1
съветник.
Новите 17 общински съветници са Месут Махмут
Алиш, Шенгюл Касим Абил,
Димитър Петров Сяров,
Боян Василев Томов, Сюзан
Исмет Хасан, Ерхан Юсуф
Мехмед, Славко Стефанов
Стефанов и Йозджан Шабан
Расим от ДПС; Хюсеин Муталиб Хамди, Ертунч Юдаим
Ахмед, Ердживан Мюмюн
Тасин, Кенан Кемал Мехмед
и Зияедин Назим Исмаил от
Реформаторски блок; Рашко Станчев Денев, Никола
Петров Димов и Себахтин
Мюмюн Халид от ПП ГЕРБ
и Данка Милчева Иванова
от БСП.
Първата сесия на новоизбрания Общински съвет-Главиница вече е насрочена от
областния управител - на 13
ноември, от 10:00 часа.

Безплатна среща с уролог в Главиница за
проблемите на простатата
Б

езплатна информационна среща със специалист-уролог ще се
проведе в град Главиница
като част от Националната кампания за мъжко
здраве „Отиди на преглед“.
На 6 ноември (петък) от
15:30 ч. срещата в града
в ще бъде в Пенсионерски
клуб „Младост“ (срещу Общината). Тя е отворена
за всички граждани, които
имат интерес и въпроси по
темата.
Кампанията „Отиди на
преглед“ ще продължи и през
зимата със срещи в цялата
страна.
“Отиди на преглед”
включва напълно безплатни образователни срещи в
различни региони в България

със специалисти уролози,
разясняващи какво е доброкачествена хиперплазия на
простатата (ДПХ), каква е
ползата от навременното й
диагностициране и лечение,
както и рисковете от забавянето им. Организатор
е Българското урологично
дружество със съдействието на ГлаксоСмитКлайн.
Кампанията стартира за
втори път през февруари
2015, след успешно си първо
издание през 2012 и 2013
година, когато бяха проведени повече от 100 срещи с
уролози в различни населени
места в цялата страна. Основна цел на инициативата
е да насърчи мъжете над 50
години да обърнат внимание
на симптомите, причинени

от увеличаване на простатата, и да посетят личния
си лекар или специалистуролог за компетентна помощ, а не да се опитват да
се лекуват сами.
ДПХ е доброкачествено
заболяване на простатната жлеза и се среща при
мъже над 50-55-годишна
възраст. То се изразява
в увеличаване на простатата, която започва да
притиска пикочния канал и
се създава неудобството
при уриниране. Въпреки че
около 3/4 от мъжете в тази

областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат
заявления по схема
„Училищно мляко“. В
нея могат да участват учебни заведения,
еднолични търговци,
търговски дружества,
кооперации, признати
организации на производители и общини.
Документи ще се приемат до 13 ноември.
„Училищно мляко“ обхваща децата от първа до подготвителна

група на детските градини, както и тези от
подготвителна група
и учениците от I до IV
клас включително на
държавните, общински
и частни учебни заведения.
Схемата има за цел
да насърчи консумацията на прясно и кисело
мляко и други млечни продукти, като по
този начин допринася
за подобряване на хранителните навици на
децата.
Припомняме, че в Бъл-

гария „Училищно мляко“
се прилага от 2009 г.,
като интересът към
нея до 2014 г. беше
слаб, поради ниското
ниво на подпомагане,
което се осъществяваше само със средства от Европейския
фонд за гарантиране
в земеделието (ЕФГЗ).
Като част от проведената през 2013 г.
реформа на общата
селскостопанска политика (ОСП) на ЕС беше
дадена възможност на
държавите-членки, ко-

"Движение 21" обжалва
в Административен съд
избора на общински
съветници в Тутраканско
Калина ГРЪНЧАРОВА
андидатът за общински съветник от ПП
"Движение 21" Анатоли Николов Якимов обжалва
решение №150 от 26 октомври 2015 г. на Общинска избирателна комисия-Тутракан пред Административен
съд-Силистра.
В решението е приета
общинската избирателна
квота - 404 гласове; мандатите за общински съветници разпределени по кандидатски листи на партии,
коалиции и местни коалиции,
получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота;
обявено е разпределението
на заявените предпочитания
(преференции) за отделните
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кандидати по кандидатски листи на партиите,
коалициите и местните
коалиции, получили мандати; обявени са имената на
избраните общински съветници по партии, коалиции и
местни коалиции.
Якимов е внесъл жалбата
в ОИК в 21:15 ч. и тя е входирана под №101.
В нея се казва: "Обжалвам
пред вас решение №150 от
26.10.2015 г. на ОИК-Тутракан. Считам, че същото
е незаконосъобразно и е
издадено в нарушение на
правилата на ИК. Моля решението да бъде отменено".
ОИК-Тутракан е изпратила жалбата до Административен съд-Силистра,
където тя е входирана на 3
ноември под №153.

Почивните дни за Коледа
и Нова година
решение на Министерски съвет отработваме единствено
почивката на 31 декември
Тази година ще почиваме
два дни за Коледа - на 24 и
25 декември, които обаче
се сливат със събота и
неделя, което ще ни осигури
общо четири почивни дни.
Работните дни по празниците ще са 28 декември
(понеделник), 29 (вторник) и
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30 (сряда).
За Нова година, дните,
през които ще празнуваме, отново ще са четири.
Почивни са 31 декември и
1 януари, а 2 и 3 януари са
събота и неделя, което отново удължава почивката.
С решение на Министерски съвет отработваме
единствено почивката на 31
декември предварително на
12 декември (събота). “ТГ”

Министерство на културата
обяви правила за подкрепа на
библиотеките за нови книги

инистерството на културата обяви правилата за
финансова подкрепа на
библиотеките за обновяване на
фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни
центрове на четене и информираност” 2015 г.
Условията за участване в програмата през 2015 година може
да видите на интернет страницата
на Министерството на културата,
а от сайта www.hermesbooks.com
може да се изтегли актуалната
търговска листа на ИК „Хермес“,
оформена според изискванията
на проекта. Проектите могат да се
подават в деловодството на Министерството на културата на бул.
„Ал. Стамболийски“ № 17 лично
или по пощата, като крайната
дата за регистрация е 5 ноември
2015 г. включително. Постъпилите
ито желаят да участ- документи след тази дата няма да
ват в схемата, да из- бъдат разглеждани.
Конкурсната сесия се обявява
готвят стратегия за
нейното прилагане на
национално равнище, в
резултат на което е
изготвена Наредбата
за условията и реда
за прилагане на схема
„Училищно мляко” и е
осигурено съфинансиране от националния
бюджет.
Документите за кандидатстване са на
сайта на ДФ „Земеделие“ – схема „Училищно
мляко“ 2015-2016 г.

възраст имат уголемяване
на простатата, само при
малък брой от тях то се
проявява с характерните
болестни симптоми. Поради
тази причина, както и заради притеснение от темата,
много нисък процент от
мъжете се интересуват от
заболяването и са склонни
да посетят своя личен лекар или специалист-уролог.
Често съвсем неправилно
се пристъпва към самостоятелно лечение, което може
да облекчи симптомите, но
не решава проблема.

Започна приемът на заявления по схема „Училищно мляко“
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на основание чл. 14, ал. 2, т. 1
от Закона за закрила и развитие
на културата (ЗЗРК) и чл. 10 от
Правилата за реализиране на
проекти за финансова подкрепа на
библиотеките при обновяване на
фондовете им с книги и други информационни източници по Програма „Българските библиотеки
– съвременни центрове за четене и
информираност” 2015 г. и Заповед
№ РД 09-705/ 21.10.2015 г.
Програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове
за четене и информираност” 2015
г., продължава изпълнението на
основната цел – чрез осигуряване
на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към
книгата и четенето и да съдейства
за развитие на библиотеките като
основни центрове за духовност,
придобиване на знания и информация.
“ТГ”
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105 години училище "Христо Ботев” - Тутракан

Винаги си го спомням с много приятни чувства!
(Дългогодишната учителка по Български език и
литература Блага Иванова разказва)
авлязох в учителското поприще през 1966
година в ОУ „Христо
Ботев“ село Царев дол.
През 1972 година започнах работа като учител
по български език в СОУ
„Йордан Йовков“ град Тутракан, което се намираше
в сградата на сегашното
СОУ „Христо Ботев“. От
1977 година НУ “Хр. Ботев“
прерасна в основно и аз
останах да работя в него.
Работих при едни от найуважаваните директори в
града - Енчо Йорданов и
Тотю Пейков.
През онези години класовете бяха много големи, но
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имаше строга дисциплина и
огромно желание за учене
от страна на учениците.
Най-големият клас, на който
бях класна ръководителка,
наброяваше 41 души, това
са родените през 1970 година, и 1/3 от тях бяха
отличници. Най-малкият ми
клас беше от 28 ученици.
Проверявала съм по 400-500
тетрадки за един месец.
Помагах с удоволствие
на младите си колежки. Радостна съм, че и дъщеря ми
Ирена Проданова продължи
по пътя на тази благородна професия отново в СОУ
“Христо Ботев“ и до днес
учи децата на много мои

ученици. Радвам се, че това
е училището и на моя внук
Владимир.
След пенсионирането ми
на моето място застана
Геновева Стоянова.
Винаги си спомням с много
приятни чувства за СОУ
”Христо Ботев”, което е
вече на 105 години. Пожелавам на всички колеги учители и на възпитаниците
на училището много здраве
и успехи!
Разказа на Блага Иванова
записа нейният внук
Владимир НИКОЛОВ,
8 б клас,
клуб „Млад журналист”,
СОУ ”Христо Ботев”

Тачим българските традиции

чилището е институция, която не само
образова младото поколение, но и го възпитава
да цени корените си и да
пази народните традиции.
В края на месец октомври,
съвместно с Ирена Проданова – възпитател на ПИГ от
втори б клас, проведохме в
училищната библиотека интерактивен урок с учениците, посветен на КУКЕРИТЕ.
Малките второкласници научиха откога води началото
си обичаят Кукерство, кога
се празнува в различните
краища на България, как се
обличат кукерите и какви
роли изпълняват, какво пресъздава тяхната игра, какви
заклинателни значения имат
техните движения. Не е
тайна за тях, че дрънченето на звънците и хлопките
стряска и прогонва злите
сили.. В наши дни този празник цели да пресъздаде миналото и да събере хората
на всеобща радост и веселба. Учениците наблюдаваха
във видео клипове игрите на
кукерите от Калипетрово,
Айдемир, Варненци, Боженци
и други краища на България.
Разгледаха с интерес многобройни кукерски маски.
Справиха се блестящо с

У

предложената задача: от
принтирани картини за
оцветяване да използват
многоцветните багри и да
направят различни варианти
на кукерски маски, които да
подредим в изложба.
Кукерската игра пресъз-

Интерактивен урок за будителите,
"Рибния буквар" и Петър Берон
В

ɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɧɨɟɦ
ɜɪɢ±Ⱦɟɧɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟ
ɛɭɞɢɬɟɥɢ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ
ɊɚɞɤɚɌɪɢɮɨɧɨɜɚ±ɩɪɟɩɨɞɚ
ɜɚɬɟɥɩɨɢɫɬɨɪɢɹɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ
ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɫ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɚɢɛɤɥɚɫɢɧ
ɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧɭɪɨɤɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚ
ɄɍɅɌɍɊɇɈɌɈȼɔɁɊȺɀȾȺɇȿ
ɂ ɇȺɊɈȾɇɂɌȿ ȻɍȾɂɌȿɅɂ
Ƚɨɫɬɢɧɢɛɹɯɚɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɤɢɬɟ
ɧɚɞɜɚɬɚɤɥɚɫɚɊɭɦɹɧɚɋɬɨɹ
ɧɨɜɚɢɋɧɟɠɚɧɚɆɚɪɢɧɨɜɚ
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚ ɭɱɟ
ɧɢɰɢɬɟ ɫɩɨɞɟɥɢɯɚ ɡɧɚɧɢɹɬɚ
ɫɢɡɚɞɭɯɨɜɧɢɬɟɢɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ
ɢɡɹɜɢɢɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɚɧɚɛɴɥ
ɝɚɪɢɬɟ ɩɪɟɡ ȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟɬɨ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɨɬɞɟɥɢ
ɯɚɧɚɩɴɪɜɢɬɟɛɭɞɢɬɟɥɢ±ɉɚɢ
ɫɢɣɏɢɥɟɧɞɚɪɫɤɢɢɋɨɮɪɨɧɢɣ
ȼɪɚɱɚɧɫɤɢɢɡɚɫɥɭɝɢɬɟɢɦɡɚ
ɭɤɪɟɩɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɧɚɰɢɹ ɉɪɨɫɥɟɞɢɯɚ ɩɴɬɹ ɧɚ
ɦɨɞɟɪɧɨɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɂɦɚ
ɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɧɚɞɡɴɪɧɚɬ
дава връзката между при- ɜɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɹ
родата и човека. С нашия ɭɱɟɛɧɢɤɩɨɢɫɬɨɪɢɹɡɚɲɟɫɬɢ
урок ние направихме връзка
на подрастващите с традициите на нашия народ и
времето, в което живеем
и творим. Този празник
приемаме като символ на
българското и го включваме
като знак на национална
идентичност. Обредната
и празничната система е
културно наследство, което трябва да се съхранява
и предава. Да не сме чуждопоклонници, а да ценим
нашето, родното...
Анка КОЗАРЕВА

ɤɥɚɫ ɢ ɞɚ ɩɨɥɭɱɚɬ ɞɨɩɴɥɧɢ
ɬɟɥɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɛɨɝɚɬ
ɫɧɢɦɤɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɨɬɭɪɨɤɚɡɚ
ɝɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɪɨɞɨɥɸɛɢɜɢ
ɞɭɯɨɜɧɢɰɢɛɭɞɢɬɟɥɢɇɚɭɱɢɯɚ
ɦɧɨɝɨɩɨɜɟɱɟɡɚɞɨɤɬɨɪɉɟɬɴɪ
ȻɟɪɨɧɢɧɟɝɨɜɢɹÄȻɭɤɜɚɪɫɪɚɡ
ɥɢɱɧɢ ɩɨɭɱɟɧɢɹ³ ɢɥɢ ÄɊɢɛɟɧ
ɛɭɤɜɚɪ Ƚɥɟɞɚɯɚ ɜɢɞɟɨ ɤɥɢ
ɩɨɜɟɪɚɡɤɪɢɜɚɳɢɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɩɴɪɜɢɹ ɧɨɜɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɭɱɟɛɧɢɤɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɢɫɴɞɴɪ
ɠɚɧɢɟɬɨɦɭɤɴɞɟɫɟɫɴɯɪɚɧɹ
ɜɚɬ ɩɴɪɜɢɬɟ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɤɧɢɝɢ
Ɋɚɡɝɥɟɞɚɯɚ ɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ
ɬɨɡɢɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɩɨɩɭɥɹɪɟɧ
ɭɱɟɛɧɢɤɜɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɜɚɪɢɚɧɬ
ɢɧɚɥɢɱɧɢɹɜɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚɛɢɛ

ɥɢɨɬɟɤɚɇɚɛɥɸɞɚɜɚɯɚɫɧɢɦɤɢ
ɨɬɦɭɡɟɢɬɟɜɄɨɬɟɥɢɌɪɹɜɧɚɢ
ɩɨɥɭɱɢɯɚ ɹɫɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɜɴɜ
ɜɡɚɢɦɧɢɬɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ȼɢɞɹɯɚ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɚɡɚɜɢɫɲɟɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɟɧɚɞɨɤɬɨɪɉɟɬɴɪȻɟɪɨɧ
ɢ ɫɬɴɤɥɟɧɢɰɚɬɚ ɜ ɤɨɹɬɨ ɫɟ
ɩɚɡɢɧɟɝɨɜɨɬɨɫɴɪɰɟɑɟɬɨɯɚ

ɢɬɴɥɤɭɜɚɯɚɱɟɬɜɴɪɬɢɪɚɡɞɟɥ
ɨɬ ɭɱɟɛɧɢɤɚ  Äɍɦɧɢ ɫɴɜɟɬɢ³
ɫɴɡɞɚɞɟɧɫɰɟɥɞɚɫɟɩɨɞɨɛɪɢ
ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ
Ȼɴɪɡɨ ɫɟ ɫɩɪɚɜɢɯɚ ɫ ɢɝɪɢɬɟ
ɢ ɬɟɫɬɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɬɟɦɚɬɚ
ɧɚɭɪɨɤɚɂɦɚɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɞɚɜɢɞɹɬɩɪɟɩɢɫɚɧɢɬɟɢɢɡɪɚ
ɛɨɬɟɧɢ ɨɬ ɭɱɟɧɢɰɢ Äɂɫɬɨɪɢɹ
ɫɥɚɜɹɧɨɛɴɥɝɚɪɫɤɚɹ³ ɨɬ ɉɚɢ
ɫɢɣ ɏɢɥɟɧɞɚɪɫɤɢ ÄȻɟɥɟɠɢɬɢ
ɛɴɥɝɚɪɢɢɧɚɪɨɞɧɢɛɭɞɢɬɟɥɢ³
ɢ ɤɧɢɝɚ ɫ ɰɢɬɚɬɢ ɢ ɪɢɫɭɧɤɢ
ɧɚ ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ɡɚ ȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ ɋɥɭɲɚɯɚ ɯɢɦɧɚ ɧɚ
ɧɚɪɨɞɧɢɬɟɛɭɞɢɬɟɥɢɍɫɟɬɢɯɚ
ɞɭɯɚɧɚɨɧɨɜɚɜɪɟɦɟɜɴɨɞɭ
ɲɟɜɥɟɧɢɟɬɨɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɬɚ ɠɢɜɟɥɢ ɩɪɟɡ
ȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟɬɨɡɚɩɪɨɫɜɟɬɚɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ
ɋɥɚɜɚ ȼɚɦ ɛɭɞɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɪɨɞɧɢ Ȼɪɚɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɛɴɥ
ɝɚɪɫɤɨɬɨ ɫɥɨɜɨ ɢ ɭɦɨɜɟɬɟ
ɩɨɤɥɨɧ
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ
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В Тутракан:

В новия мандат
новият Старо село ще управлява
Пламен Маринов

Конституиран е
Общински съвет

ɋɥɨɜɨɨɬɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜ

от стр. 1 дходния ден, председателят
на ДПС-Тутракан Нехат
Кантаров донесе лично в
Общинската избирателна комисия, подписано от
младото 20-годишно момче,
заявление за отказ от мандат. То не бе прието, тъй
като трябва да се връчи
лично от заявителя в ОИК.
Читатели на вестника информираха, че срещу Сонер
Юсуф има упражнен натиск
да се откаже от мястото
в листата.
На първото заседание
на местния парламент
Клетвен лист подписаха
новоизбраните кмет на
община, девет кметове на
кметства и 16 общински

за него. Той изрази надежда, че през новия мандат
всички заедно - общинска
администрация и Общински
съвет, ще работят само и
единствено в полза на хората от цялата община.
Според подадените гласове и преференции в партийните листи, в Общински
съвет-Тутракан влизат:
от ПП ГЕРБ - д-р Любомир
Бойчев, Николай Николов,
Дафинка Касабова, д-р Румен Паунов, Чавдар Владимиров, Димо Денчев, Румяна
Статева и Васил Дойнов;
от ДПС - Нехат Кантаров,
Сонер Юсуф, Сезен Поси,
Адем Адем, Шенол Молла,
Ерол Кара; от БСП - Данаил
Николов, Ангел Иванов и от
ПП АБВ - Красимир Петров.

Калина ГРЪНЧАРОВА
амо едно населено
място в община Тутракан - с. Старо село,
не успя да избере кмет на
първия тур на изборите
за местна власт, затова
на 1 ноември т.г. там се
проведе балотаж между
кандидата на АБВ - Пламен
Маринов и кандидата на
ГЕРБ - Светла Коева.
Изборният ден премина в
спокойна обстановка и след
приключването му стана
ясен крайният резултат.
В двете секции на селото
от имащите право на глас
съгласно избирателните

С

Заседанието бе открито
от областния управител
на област Силистра Стоян Бонев, който поздрави
всички избрани кметове и
съветници и им пожела да
работят за благото на своите избиратели. След което
отстъпи мястото на водещ

списъци - 845 души, в изборите са участвали 575
гласоподаватели или 68,72%.
370 от тях са предпочели за
кмет Пламен Маринов, а 195
- Светла Коева. Недействителните бюлетини са 10.
Така през мандат 20152019 г. кметът на Старо
село ще бъде Пламен Маринов. Маринов, който е строителен техник по професия,
по време на предизборната
кампания представи своите
намерения за управление,
голяма част, от които са
свързани с благоустрояване
и подобряване на инфраструктурата в селото.

Ʉɦɟɬɫɤɚɨɝɴɪɥɢɰɚɡɚ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɂɄɌɭɬ
ɪɚɤɚɧɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɋɬɨɹɧɨɜ

на най-възрастния общински
съветник - 69-годишния Ангел Иванов, избран с листата БСП. Любопитният факт
при него е, че е избран със
синдромната преференция
"4/4". Още един съветник
получи шанса да законодателства чрез преференция,
съветници.
но "9/9" - Сонер Юсуф, от
Кметът д-р Димитър
ДПС. Той обаче не се яви в
Стефанов получи кметсказалата и не се закълна. Пре-

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɄɨɦɢɫɢɹɬɚɩɨɢɡɛɨɪɚɄɪɚɫɢɦɢɪɉɟɬɪɨɜ
ɨɛɹɜɹɜɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɝɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨ

Ɋɭɦɹɧɚɋɬɚɬɟɜɚ
та огърлица от неговия
Сесията продължи с прозаместник Милен Маринов и цедурата за избор на Пред- ɩɪɚɜɢɫɜɨɹɢɡɛɨɪ
Комисия
по избора с предблагодари на всички, които седател на Общинския съса гласували на изборите вет. Най-напред бе избрана седател Красимир Петров
и членове д-р Румен Паунов
и Адем Адем.
Общинският съветник
Николай Николов предложи
Данаил Николов за председател, а Ерол Кара направи
второ предложение - Шенол
Молла. След проведеното
тайно гласуване, Красимир
Петров обяви резултата.
За Данаил Николов в избирателната урна са пуснати 9
бюлетини, за Шенол Молла
- 5 и една празна, недействителна бюлетина.
"Позволете ми да се обърна към всички вас с пожелание за доблестно изпълнение
на нашия дълг към общината
и нейните жители, каза в
словото си новоизбрания
председател Данаил Николов. Бих искал да покажем,
че ние ще работим за съзɒɟɧɨɥɆɨɥɥɚ
даването и укрепването на
ɝɥɚɫɭɜɚ

благоденствието и развитието на нашата община,
което да постави местния
парламент в служба на нашите съграждани.
Като досегашен председател на Общински съвет-Тутракан съм работил
за доброто съвместно и
прозрачно управление на
общината.
Като новоизбран председател ще продължавам
да работя по същия начин
- само и единствено за
благополучието на нейните
граждани".
Поради изчерпване на
дневния ред, първата сесия
бе закрита. На следващото
заседание, което ще се проведе до края на м.ноември,
предстои да бъдат формирани Постоянните комисии
и актуализиран Правилника
за работа на Общинския
съвет.
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Полицаи и пожарникари
протестираха в Тутракан
С

Калина ГРЪНЧАРОВА
олидарни с протестите на колегите
си в София, от 12:00
до 13:00 часа на 4 ноември
т.г. служители от Районно управление "Полиция" и
Противопожарната служба спряха движението по
ул. "Силистра" и площад
"Христо Ботев" около едноимения градски парк. Един
час те се движиха по пешеходните пътеки в мълчалив
протест организиран от
Синдикалния алианс „Сигурност” към МВР.
Причината за протеста е
решението от 30 октомври
на министъра на финансите
Владислав Горанов да бъдат
намалени възнагражденията
при пенсиониране в МВР.
Според промените в закона
се премахва и възнаграждението за прослужено време.
Освен 20-те заплати,
които ще се намалят по
предложение на министър
Горанов, синдикатът е получил потвърждение от
политическия кабинет на
министъра на вътрешните
работи Румяна Бъчварова
за промените. Много от
служителите в МВР имат
над 20 години стаж, което
означава, че заплатата им
ще падне с 40%. Отделно от
това ще се намалят дните
за отпуска – от 30 основни, на 20 основни, което
даже е и в противоречие с
Кодекса на труда, където
е казано, че за ненормиран
работен ден се полагат 5
дни допълнителен отпуск,
коментираха пред медиите
от синдиката.
С 40-процентовото на-

маляване на месечните
възнаграждения и дните на
отпуск, тотално е обезличена професията, гласи декларацията на синдикатите. Те
предричат масово напускане
на системата от нейните
служители и колапс в МВР.
По информация на Красимира Димитрова, зам.-председател на УС на Синдикат
„Сигурност” към МВР, за
последните три дни близо
20 служители са подали
заявления за пенсиониране
или напускане на системата, а това по думите и
представлява около 20 на
сто от числения състав на
служителите в областната
дирекция в Силистра.
Красимир СТЕФАНОВ,
РУМВР-Тутракан: "През
м.април следващата година ще навърша 27 години
трудов стаж в МВР. И
заради тези 4 месеца, които не ми стигат, трябва
да стоя още 11 години на
работа с новата промяна.
С тази промяна ни режат
20-те заплати, махат ни за
прослужено време парите.
За 600 лв. да си намерят
кандидати. Говорят, че за
новопостъпилите ще важат
условията, които поставя
финансовият министър. Но
на него не му е ясно, че в
големите градове няма нито
един кандидат за полицай.
Там е проблемът! През 2007
г. бях на школа, за област
Пловдив нямаше нито един
кандидат за полицай, защото заплатите бяха 350 лв.
на новопостъпилите. Как
се издържа четиричленно
семейство с тези пари?"
Тутраканските полицаи

изразиха недоволството си
още от условията на работа, от некачествените униформи и тяхната липса, от
стария автомобилен парк,
от лимита на горивата за
автомобилите, от голямата
бюрокрация.
Деян ПАРАШКЕВОВ, РУМВР-Тутракан: "Не е ясно
какво точно се предлага, не
е поставено за обсъждане
със синдикалните дружества. Политиката се прави
ден за ден. В кратки срокове
се правят едни реформи,
на които не е ясно каква е
целта и какви резултати
трябва да се постигнат и
това най-вече нагнетява
напрежение в структурите
на МВР. Не е основната причина заплащането, а липса
на цялостна концепция за
развитието на МВР."
Пламен НИЧЕВ, РСПАБЗН-Тутракан: "Положението в Пожарната е много зле.
По времето на Орешарски
съкратиха 3 човека, без
да се назначат нови. Дежурства даваме по двама
човека, лъжа е, че даваме по
трима. Нарушават се няколко закона, които трябва да
се спазват. При пожар трябва да влезе разузнавателна
група от 3 човека. Шофьорът стои в автомобила.
В Главиница сме давали
дежурства цял месец сами
- само шофьор. Там поддържаме парното, телефона,
чистотата и дежурството
- 4 работи. А в отчетите
началниците пишат друго.
Лъжа е, че доброволните
групи работят. В едно от
селата търсим хората от
доброволната група (те

получават и 10 кубика дърва през зимата), питаме
кметицата къде са, а тя
отговаря: "Те са в чужбина".
Освен това техниката,
която полазваме, автомобилите са стари, никой не ни
обръща внимание. На книга
всичко е ясно."
Междувременно същия
ден, премиерът Бойко Борисов проведе среща с
ръководството на МВР и
финансовия министър Горанов. След срещата Борисов
обяви, цитиран от национални медии, че се орязват
привилегиите на полицаи и
пожарникари. Допълнителните 2 % за прослужено време
стават част от заплатата
и няма да се добавят за
всяка година стаж, отпуските се намаляват на 20
дни годишно. 10-те работни
заплaти обезщетение при
пенсиониране влизат в сила
от деня, в който се приеме
бюджетът и се отнасят
за новопостъпилите служители, всички започнали до
тази дата работа в МВР и
отбраната, остават на 20.
„Когато са подписвали
договора с държавата или

Данъчно-осигурителен календар - 08.11.2015 - 14.11.2015
t ÁÆÇ¼ÌÄÌ¼ÉÁÉ¼É¼ËÌ¼¾ÁÉÄÎÁÃ¼ÇÊÃÄÄÀ¼ÉÖÆ¼ÊÎÊÌ¿¼ÉÄÃ¼ÎÊÌÄ
на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна
съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни
игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или
друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
10 ноември 2015
t«ÊÀ¼¾¼ÉÁÉ¼ÀÁÆÇ¼Ì¼ÒÄÛÊ½Ì¼ÃÁÒÍÀ¼ÉÉÄÎÁÃ¼ÈÁÍÁÒÊÆтомври 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на
републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от
Националния осигурителен институт.
10 ноември 2015
t  «ÊÀ¼¾¼ÉÁ ÍÖ¿Ç¼ÍÉÊ ÓÇ  ¼Ç  ÊÎ £® É¼ ¯¾ÁÀÊÈÇÁÉÄÁ Ã¼
неподаване на месечни декларации за октомври 2015 г.
14 ноември 2015
(Първият работен ден след 14 ноември 2015г. е 16 ноември 2015 г.)
t  «ÊÀ¼¾¼ÉÁ É¼ ÍËÌ¼¾Æ¼ÀÁÆÇ¼Ì¼ÒÄÛ ËÊ £   ¾ÁÀÉÊ Í ÊÎÓÁÎÉÄ

регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец
октомври.
14 ноември 2015
(Първият работен ден след 14 ноември 2015 г. е 16 ноември
2015г.)
t«ÊÀ¼¾¼ÉÁÉ¼7*&4ÀÁÆÇ¼Ì¼ÒÄÛÊÎÌÁ¿ÄÍÎÌÄÌ¼ÉÊÇÄÒÁ ÆÊÁÎÊÁ
извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в
тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане
(цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или
доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените
авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга
държава членка за данъчния период – месец октомври.
14 ноември 2015
(Първият работен ден след 14 ноември 2015г. е 16 ноември 2015
г.)
t«ÊÀ¼¾¼ÉÁÍÖ¿Ç¼ÍÉÊÓÇ ¼ÇÊÎ£®É¼¤ÉÎÌ¼ÍÎ¼ÎÀÁÆÇ¼рации - пристигания/изпращания за месец октомври 2015 г.
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ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 64/03.11.2015 год.

№ 63/02.11.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че във връзка със задание на възложителя в лицето
на Владимир Стелиянов Йорданов е издадена Заповед №РД-4-1443/03.11.2015 год. на Кмета на Община
Тутракан с разрешение за изработване на Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в
обхват на собственият му поземлен имот - поземлен
имот /ПИ/ с идентификатор 73496.104.211, местност
”Стопански двор”, трайно предназначение на територията: ”Урбанизирина”; начин на трайно ползване: „За
стопонски двор” по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София.
Кмет на Община Тутракан,
съгласно Заповед № РД-04-1217/07.10.2015 г.:
/М. МАРИНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по
искане на Ивелина Русева Николова с местоживеене гр.
Тутракан, ул.”Сакар планина” №10 е издадена Заповед
№ РД-04-1436/02.11.2015 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на
План за регулация и застрояване /ПР/ за поземлени
имоти с идентификатор 73496.501.2844 по КККР
на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–
6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв. 52 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан,
като собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан,
съгласно Заповед № РД-04-1217/07.10.2015 г.:
/М. МАРИНОВ/

са назначавани на работа,
те са назначени при дадените условия. Затова ще
направим друго. Освен това,
всеки, който си позволява да
прави незаконни протести,
ще попадне под ударите на
закона", заяви Борисов. Той
допълни, че ще се разграничат служителите в МВР,
пожарната и армията на
първа и трета категория:
„Искаме тези, които стоят
навън в студа, в жегата,
на границата, на улицата,
влизат в пожарите - те да
са първа категория и да се
ползват с привилегии. Обществото, мисля, че това
ще го толерира. Всеки,
който има работа като на
всички останали държавни
служители, да се подчинява
на същата логика като тях.
Те ме познават добре и знаят, че това им е последният
шанс да говорят на разбран
език с мен", добави премиер-

ът. Порционът се запазва, а
отпуските стават от 30 на
20 работни дни. „Има служители с по 400 и нагоре отпуски в МВР и не ги ползват,
за да им ги платим накрая. А
за това, което работят, им
плащаме за допълнителен
труд. И на тях им е много
по-изгодно да работят допълнително, а после да си
вземат и отпуските. Заради
такива тарикати отпуските стават 20 работни дни,
като към днешна дата заварените отпуски ще си ги
вземат, няма да се губят",
каза още Борисов. Прослуженото време се премахва и
става част от заплатата.
Премиерът обясни, че служителите в системата може
и да са постъпвали заради
20-те заплати и затова призова новопостъпващите да
идват за каузата, да бранят
обществото и с любов към
професията.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 59/22.10.2015 год.

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɩɨɢɫɤɚɧɟ
ɧɚÄȿɆȿɅɉɂȿɋ´ȺȾ±ɝɪɊɭɫɟɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚɩɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ  ɩɨ Ʉɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚ
ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ ɊȾ±±
ɝɧɚȺȽɄɄɝɪɋɨɮɢɹɟɢɡɞɚɞɟɧɚɁɚɩɨɜɟɞʋ
ɊȾ±ɝɨɞɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɧɚÄȿɆȿɅɉɂ
ȿɋ´ȺȾ±ɝɪɊɭɫɟȿɂɄɞɚɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɧɚɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉ±ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɥɚɧ
ɡɚ ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ ɉɁ ɡɚ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ɨɬɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɧɚɝɪɚɞɚɍɉɂȱ9
ɜɤɜɨɬɁɊɉ±ɤɜ´Ɋɢɛɚɪɫɤɚɦɚɯɚɥɚ´Ɍɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨɛɪɟɧ
ɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɝɨɞ
Кмет на Община Тутракан,
съгласно Заповед № РД-04-1217/07.10.2015 г.:
/М. МАРИНОВ/
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ОБЯВЛЕНИЕ
№ 60/29.10.2015 год.

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɩɨɢɫɤɚɧɟ
ɧɚ Ƚɢɧɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ Ʉɢɪɩɢɫɢɡɨɜɚ ± ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤ ɧɚ ɢɦɨɬ ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ  ɨɬ Ʉɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚ
ɝɪɚɞɚɨɞɨɛɪɟɧɚɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ±±ɝɧɚ
ȺȽɄɄɝɪɋɨɮɢɹɤɜɨɬɉɥɚɧɡɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬɝɨɞɟɢɡɞɚɞɟɧɚɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝɨɞɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɞɚɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬ
ɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉ±ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɉɥɚɧ
ɡɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ ɉɊ  ɡɚ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ɨɬɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɧɚɝɪɚɞɚɨɞɨɛɪɟɧɚ
ɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ±±ɝɧɚȺȽɄɄɝɪɋɨɮɢɹɤɜ
ɨɬɉɥɚɧɡɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬ
ɝɨɞɤɚɬɨɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚɢɦɨɬɚ
Кмет на Община Тутракан,
съгласно Заповед № РД-04-1217/07.10.2015 г.:
/М. МАРИНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Войнишки бисери
- Окоп - открита яма за спане в условия, близки до
бойните.
- Мините биват танкови и противотанкови.
- Тая ръжда да светне!
- Hе палете машините преди да сте се качили в тях!
- Някой ми е откраднал единия ботуш и ако видя утре
някой с три ботуша да му мисли!
- Ботушите се чистят вечер и се надяват сутрин на
свежа глава.
- Всеки да затвори всичките прозорци!
- Храст - съвкупност от клони и листа, растящи от
една точка.
- Повтарям един милион се пише с шест нули, а половин,
с три нули!
- Да се изгасят всички културно-информационни приемници от светлинен и друг тип!
- Ти може да не блестиш с ум, но обувките ти задължително трябва да блестят.
- Каква е тая работа бе, другари курсанти - днес едни,
утре други, всеки ден едни и същи? (Старшина към пакостливи курсанти)
- Куршумът лети, докато го бутат газовете от цевта.
След като спрат, той пада на земята.
- Когато покрай вас мине куршум, внимателно разгледайте устройството му.
- Бомбите падат не само по сушата, но и по островите!
- Забранявам употребата на алкохол по време на отпуската. Ако някой реши да наруши заповедта ми, да пие
като за последно.
- На стената трябва да пробиете дупка колкото монета
от 2-3 стотинки.
- Защо си такъв брадат, бе? Като малък не са ли те
учили да се бръснеш?
- Пътуването с войскови камион става само по един
начин: В камиона не се пуши, не се накланя през каросерията, не се подсвирква на минаващи девойки – само се
седи и се пътува с камион.
- Имате на разположение 5 минути… Остават ви още
4 мин. и 99 сек.
- Може да нема ред, ама требе да се спазва.
- Представете си, че сте насред полето и изведнъж зад
ъгъла излиза танк. Какво ще направите?

- Противогазът се поставя на лицевите части на лицето.

Инвестиционно намерение
от
БУЛТРЕЙД 2002 ООД
за изграждане на склад и пункт за
пълнене на бутилки с пропан-бутан в имот
с идентификатор 73496.500.489 находящ се в
гр.Тутракан ул. "Трансмариска" 146.

ПРОДАВАМ
Едноетажна къща с допълнителни
постройки, кладенец, двор - 2 дка,
и прекрасен изглед към р. Дунав.
Цена по споразумение.
За контакти: 0889298761 и 0866/61076

Продава се
имот на революционна цена!
Включва: втори етаж - 100 кв.м, таван, маза и
двор - 250 кв.м на ул. "В.Търново" №17-А
Очаква се обаждане на тел. 0866 65746 - Тутракан,
от качествен и смел кандидат.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

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

СУДОКУ

5 - 11.11.2015 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Елате ни на гости!
ɚɤɚ ɫɟ ɩɟɟɲɟ ɜ ɟɞɧɚ
ɩɟɫɟɧ ɧɚ ɞɭɟɬ Ɋɢɬɨɧ
ɚ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɤɨɹɬɨ ɜɢ
ɪɚɡɤɚɡɜɚɦɟ ɬɭɤ ɟ ɨɛɪɚɡɧɚ
ɩɨɤɚɧɚɤɴɦɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɬɚ
ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɢ ɞɨɛɪɢɬɟ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɯɨ
ɪɚɬɚɧɚɪɟɱɟɧɢɫɴɫɟɞɢɢɠɢ
ɜɟɟɳɢɜɠɢɥɢɳɧɢɬɟɛɥɨɤɨɜɟ
ɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɂɧɟɫɚɦɨɬɚɦ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɢɫɬɨɪɢɹɬɚɟɤɪɚɬ

ɧɢɹɢɨɛɳɚɬɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚ
ɩɨɞɪɴɠɤɚɬɚɞɚɜɴɪɜɹɬɩɨɦɟɞ
ɢɦɚɫɥɨɈɫɨɛɟɧɨɳɨɫɟɨɬɧɚ
ɫɹɞɨɯɢɝɢɟɧɚɬɚɢɧɚɥɚɝɚɳɢɬɟ
ɫɟɱɚɫɬɢɱɧɢɪɟɦɨɧɬɢ
ȿɞɧɨ ɳɚɫɬɥɢɜɨ ɢɡɤɥɸɱɟ
ɧɢɟ ɤɨɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɪɚɞɜɚ
ɜɫɟɤɢ ɟ ɜɯɨɞ Ȼ ɧɚ ɛɥ ȼɴɡ
ɯɨɞɈɬɝɨɞɢɧɢɜɫɢɱɤɢɜ
ɧɟɝɨɠɢɜɟɹɬɡɚɞɪɭɠɧɨɯɨɪɚɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɩɪɨɮɟɫɢɢɭɱɢɬɟɥɢ

ɤɚȼɤɨɦɩɥɟɤɫȼɴɡɯɨɞɢɟɞɢɧ
ɞɨɞɪɭɝɫɚɧɚɪɟɞɟɧɢɩɚɧɟɥɧɢ
ɛɥɨɤɨɜɟ ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɜɪɟɦɟɬɨ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɢ ɱɨɜɟɲɤɚɬɚ ɧɟ
ɦɚɪɥɢɜɨɫɬɫɚɨɬɧɟɥɢɞɨɛɪɢɹ
ɜɴɧɲɟɧ ɜɢɞ ɋɩɚɫɢɬɟɥɧɨɬɨ
ɫɚɧɢɪɚɧɟ ɤɨɟɬɨ ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɡɚ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɬɹɯ ɚ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɚ
ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚɞɹɜɚɦɟ ɫɟ ɢ ɧɚ
ɜɫɢɱɤɢɨɫɬɚɧɚɥɢɳɟɩɨɞɨɛɪɢ
ɩɚɧɨɪɚɦɧɚɬɚɝɥɟɞɤɚɌɨɜɚɟɜ
ɩɨɠɟɥɚɬɟɥɧɨɛɴɞɟɳɟɜɪɟɦɟ
Ⱦɚɠɢɜɟɟɲɜɠɢɥɢɳɟɧɛɥɨɤ
ɫ ɨɳɟ ɦɧɨɝɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɧɟ ɟ
ɪɚɛɨɬɚ ɥɟɫɧɚ ɢ ɩɪɨɫɬɚ Ɋɚɡ
ɥɢɱɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɧɪɚɜɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɪɚɡɛɢɪɚɧɢɹ
ɡɚɧɟɳɚɬɚɨɬɠɢɜɨɬɚɨɳɟɩɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɤɨɹɬɨ
ɦɧɨɝɨɱɟɫɬɨɟɛɟɡɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ
Ɍɪɭɞɧɨ ɞɚ ɧɟ ɤɚɠɟɦ ɧɢɤɚɤ
ɦɨɠɟɞɚɫɟɨɬɤɪɢɟɜɯɨɞɜɤɨɣ
ɬɨɞɟɥɧɢɱɧɢɬɟɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟ

ɩɨɥɢɰɚɢ ɱɚɫɬ ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɜɟɱɟ
ɢɧɚɩɟɧɫɢɹɁɥɚɬɧɨɟɫɟɧɧɚɟ
ɤɚɪɬɢɧɚɬɚ ɩɪɟɞ ɜɯɨɞɚ Ʌɨɡɨ
ɜɢɬɟɚɫɦɢɜɟɱɟɫɚɩɨɠɴɥɬɟɥɢ
ɢ ɩɪɢɞɚɜɚɬ ɧɨɜɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɧɚ ɧɚɫɹɞɚɥɢɬɟ ɩɨ ɩɟɣɤɢɬɟ
Ⱦɨɤɚɬɨɜɴɪɜɢɦɫɞɪɋɬɟɮɤɚ
ɐɨɧɤɨɜɚ ɤɨɹɬɨ ɟ ɞɨɦɨɭɩɪɚ
ɜɢɬɟɥ ɬɹ ɪɚɡɤɚɡɜɚ ɱɟ ɦɢɧɚ
ɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɫɚ
ɨɬɤɥɢɤɧɚɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨ ɧɚ
ɦɨɥɛɚɬɚɢɦɡɚɦɟɬɚɥɧɢɩɪɴɬɢ
ɢɞɴɫɤɢɫɤɨɢɬɨɬɟɫɚɦɢɬɟɫɚ
ɢɡɪɚɛɨɬɢɥɢɢɩɨɫɬɚɜɢɥɢɩɟɣ
ɤɢɬɟɢɦɟɬɚɥɧɚɬɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɡɚ ɚɫɦɚɬɚ ȼɯɨɞɧɚɬɚ ɜɪɚɬɚ ɢ
ɰɹɥɚɬɚ ɜɴɧɲɧɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɧɚ
ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟɜɴɜɜɯɨɞɚɫɚɫɦɟ
ɧɟɧɢɫɉȼɐɤɨɟɬɨɜɧɚɫɹɭɸɬɢ
ɩɪɚɜɢɜɟɞɧɚɝɚɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɡɚ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɨɫɬɢɝɪɢɠɚɂɡɤɚɱ
ɜɚɦɟ ɫɟ ɩɨ ɫɬɴɥɛɢɬɟ ɧɚɝɨɪɟ ɬɨɬɨ ɡɚ ɪɚɡɞɭɦɤɚ ɢ ɩɟɫɟɧ 
ɫ ɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚ ȼɟɧɟɬɚ Ⱥɥɟɤ ɦɚɫɚɢɩɟɣɤɢɤɴɞɟɬɨɧɢɱɚɤɚɬ
Ⱦɨɛɪɢɧɚ ȼɴɥɤɨɜɚ ɋɧɟɠɚɧɚ
Ⱦɹɤɨɜɚ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ ɇɢɤɨ
ɥɚɟɜɚ ɢ Ɋɭɦɹɧɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɢ
ɞɴɥɝɨ ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɟ ɧɚ ɤɚɮɟ
ɢɫɥɚɞɤɢ ɤɚɤɫɟɩɨɫɬɢɝɚɬɚɡɢ

Т

ɫɚɧɞɪɨɜɚɞɨɩɨɫɥɟɞɧɢɹɟɬɚɠ
ɬɚɦɟɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɢɡɧɟɧɚɞɚ
Ⱦɨɩɟɬɢɹɟɬɚɠɰɜɟɬɹɦɧɨɝɨ
ɰɜɟɬɹ ɫɜɟɠɟɫɬ ɢ ɱɢɫɬɨɬɚ ɂ
ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ
ɠɢɜɟɟɳɢɬɟ
ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ ɟɬɚɠ ɬɚɦ
ɝɨɪɟɩɨɱɬɢɩɨɞɩɨɤɪɢɜɚɟɦɹɫ

ɡɚɞɪɭɠɧɨɫɬɤɨɹɬɨɪɹɞɤɨɦɨɠɟ
ɞɚ ɫɟ ɭɫɟɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨ ɦɹɫɬɨ
Ɂɚɟɞɧɨɨɬɝɥɟɠɞɚɯɦɟɞɟɰɚɬɚ
ɫɢɪɟɞɭɜɚɯɦɟɫɟɞɚɯɨɞɢɦɡɚ
ɯɪɚɧɚɨɬɆɥɟɱɧɚɬɚɤɭɯɧɹɞɚ
ɝɢɜɨɞɢɦɧɚɞɟɬɫɤɚɝɪɚɞɢɧɚɢ
ɬɚɤɚɦɢɧɚɯɚɝɨɞɢɧɢɬɟɫɦɟɟ
ɫɟ ɋɧɟɠɚɧɚ Ⱦɹɤɨɜɚ Ⱦɟɰɚɬɚ
ɜɟɱɟɫɚɝɨɥɟɦɢɧɹɤɨɢɫɚɫɴɡ
ɞɚɥɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɢɜɪɟɞɢɰɢɬɟ
ɧɚ ȼɯɨɞ Ȼ ɜɟɱɟ ɢɦɚ ɦɥɚɞɢ
ɛɚɛɚɢɞɹɞɨ
Ɉɬɧɚɱɚɥɨ ɫɟ ɫɴɛɢɪɚɥɢ ɩɨ
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢɬɟ ɞɨɤɚɬɨ ɧɟ
ɪɟɲɢɥɢ ɱɟ ɬɚɤɚ ɨɛɳɨ  ɧɚ
ɦɟɠɞɭɟɬɚɠɢɟɬɨɟɧɚɣɞɨɛɪɢ
ɹɬɧɚɱɢɧ
ɉɨɧɟɠɟ ɫɦɟ ɭɱɢɬɟɥɤɢ ɢ
ɨɬɢɜɚɦɟɪɚɧɨɧɚɪɚɛɨɬɚɨɳɟ
ɜ  ɱɚɫɚ ɫɭɬɪɢɧɬɚ ɬɭɤ ɫɢ
ɩɢɟɦ ɤɚɮɟɧɰɟɬɨ  ɨɛɹɫɧɹɜɚ
ɧɚɥɨɠɟɧɢɬɟɬɪɚɞɢɰɢɢȾɨɛɪɢ
ɧɚȼɴɥɤɨɜɚ
Ɍɨɜɚ ɟ ɜɬɨɪɢ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ
ɜɯɨɞɚɜɤɥɸɱɜɚɫɟɢȼɟɧɟɬɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ Ɉɬɧɚɱɚɥɨ ɝɨ
ɢɡɦɚɡɚɯɦɟ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɧɢɯ
ɦɟ ɞɨɝɪɚɦɚɬɚ ɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɩɨɫɬɚɜɢɯɦɟɢɰɜɟɬɹɬɚɧɚɜɫɹ
ɤɴɞɟ Ɍɚɤɚ ɬɟ ɧɟ ɡɚɦɪɴɡɜɚɬ
ɩɪɟɡ ɡɢɦɚɬɚ Ɋɟɦɨɧɬɢɪɚɯɦɟ
ɢɩɨɤɪɢɜɚ
ȿɟɟɟɟ ɫɚɦɨ ɢɡɦɢɫɥɹɬɟ
ɤɚɤɜɨ ɞɚ ɩɪɚɜɢɦ  ɤɚɡɜɚ
ɥɢ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɦɴɠɟɬɟ ɡɚ
ɩɨɪɟɞɧɚɬɚ ɢɞɟɹ ɧɚ ɠɟɧɫɤɚɬɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚɨɬɜɯɨɞɚɢɫɟɜɤɥɸɱ
ɜɚɥɢɚɤɬɢɜɧɨɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ
ɞɨɜɨɥɧɢɫɚɫɴɛɟɫɟɞɧɢɱɤɢɬɟ
ɇɚɥɢ ɪɚɡɛɪɚ ɭɜɚɠɚɟɦɢ
ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɬɨɡɢ ɪɚɡɤɚɡ ɟ ɡɚ
ɢɞɟɚɥɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚ ɫɴɠɢ

5 - 11.11.2015 г.

Християна Раева с
награда за поезия

динайстокласничката от тутраканското
средно училище "Йордан
Йовков" - Християна Раева,
бе отличена с втора награда
в раздел "Поезия" за участието си в 8-я Национален
конкурс ученически конкурс
за литературно творчество
и журналистика "Стоян Михайловски", който се проведе
в Русе. Негов организатор е
Общинският детски център
за култура и изкуство в найголемия български крайдунавски град.
В тазгодишното издание
на конкурса участваха 133
млади автори от цялата
страна със 156 творби и 8
колективи (екипи на вестници и журналистически
материали). Това са ученици
от 2-ри до 12-ти клас, които
представиха творби в двата

Е

ɬɟɥɫɬɜɨɧɚɯɨɪɚɜɟɞɢɧɜɯɨɞ
ɜ ɟɞɢɧ ɛɥɨɤ ɜ ɟɞɢɧ ɝɪɚɞ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɹɦɟ ɝɨ ɡɚɳɨɬɨ ɟ
ɫɪɟɞ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ɂɚɳɨɬɨɤɥɢɲɟɬɨɡɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɧɚɣɬɨɱɧɨɈɫɬɚɜɚɧɚɞɟɠɞɚɬɚ
ɱɟɳɟɝɨɩɨɫɥɟɞɜɚɬɢɞɪɭɝɢ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

раздела: „Светът е градина
с различни цветя” - за литературно творчество, и
„Различията ни правят побогати" - за журналистика.
Съгласно статута на конкурса всички творби, получени с пощенско клеймо на изпращане 9 октомври 2015 г.
са обработени (разпределени
по възрастови групи и раздели и записани под номер в
специален дневник), след което са дадени за оценяване на
жури с председател доц. д-р
Руси Русев, преподавател в
РУ „Ангел Кънчев” и ВТУ „Св.
Св.Кирил и Методий”.
На 24 октомври 2015 г.
в заключително заседание
журито обсъди и класира
творбите на младите литератори и журналисти
по раздели и възрастови
групи.
“ТГ”

Шахтурнир
ахматен клуб „Трансмариска" - Тутракан проведе турнир
за мъже по повод Деня
на народните будители, в
който участваха 12 ентусиасти на клуба, информира неговият председател
Тодорка Ангелова. Игра се
по Швейцарска система,
в 7 кръга, а турнирът се
отличи с много оспорвана
и динамична игра.
Трима от играчите по-

Ш

Честит рожден ден
и да почерпят:

5 ноември - Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица, община Тутракан
5 ноември - Карин ИВАНОВА, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 ноември - Едис НИЯЗИ, Ст. счетоводител, Община
Главиница
6 ноември - Росица ЦОНЕВА, Ст.спец. "Касиер", Община
Главиница
7 ноември - Стефания ДАМЯНОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 ноември - Пресила БОЯНОВА, ДТФ "Дунавска младост",

НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 ноември - Филип КАЛЧЕВ, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 ноември - Димитра ЕФТИМОВА, Гл.спец. "Бюджет",
Община Тутракан
11 ноември - Радка ИВАНОВА, Библиотекар, НЧ "Васил
Йорданов", с. Нова Черна, община Тутракан
11 ноември - Надежда ТОРЛАКОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 ноември - Сузан АКИФ, Гл.спец. "Бюджет", Община
Главиница

стигнаха еднакъв резултат - от 7 възможни точки събраха по 5,5 точки.
Това са Бехчет Патраклъ,
Венцислав Мирчев и Ангел
Методиев.
Системата изчисли кой
с кого ще се състезава до
излъчване на победител и
така се стигна до крайното
класиране. На първо място е
Бехчет Патраклъ, следван
от Венцислав Мирчев и Ангел Методиев.
“ТГ”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

