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Административният съд
решава претенцията
на "Движение 21"
Калина ГРЪНЧАРОВА
дминистративен съдСилистра не даде ход
на делото образувано
по жалба на кандидата
за общински съветник от
листата на "Движение 21"
Анатоли Якимов срещу решение №150/26.10.2015 г.
на Общинска избирателна
комисия-Тутракан, с което
се обявяват избраните
общински съветници на последните избори за местна
власт. Няколко часа преди
началото на съдебното
заседание, на 10 ноември в
11:00 часа, са пристигнали допълнителните доказателствени материали,

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2016
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

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

А

В Главиница:

Предстои първото заседание
на Общинския съвет
а 13 ноември от 10:00
ч. е началото на първото заседание на
новия местен парламент в
Главиница свикано от областния управител Стоян
Бонев. Тогава новоизбраните 17 общински съветници,
общинският кмет Насуф
Насуф и кметовете на 22
села ще се закълнат "в името на Република България
да спазват Конституцията
и законите на страната и
във всичките си действия
да се ръководят от интере-

Н

на стр. 4

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

сите на гражданите".
Сесията ще се води от
най-възрастния общински
съветник и ще бъде избран
нов председател на Общинския съвет.
Заседанието в Главиница
е последното за Силистренска област. Първите сесии
се проведоха в Кайнарджа
и Тутракан, където още
на 1-ви тур на изборите за
местна власт бяха избрани
кметове на общините, следвани от Алфатар, Дулово,
Силистра и Ситово. “ТГ”

Трябва да се прави не
политика, а политики за Активна работа
развитието на община Тутракан в Белица ни чака
Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица:

на стр. 3

Вълнуващ ден
Докато аз съм кмет, Болница
в Тутракан ще има!
ɨɫɬɚɞɢɧɆȺɇȿȼɟɬɪɟɬɢ ɦɚɧɞɚɬ ɤɦɟɬ ɧɚ ɫ
Ȼɟɥɢɰɚɋɪɟɳɚɦɟɫɟɫ
ɧɟɝɨɧɹɤɨɥɤɨɞɧɢɫɥɟɞɤɚɬɨɟ
ɩɨɥɨɠɢɥ ɤɥɟɬɜɚ ɜ ɫɝɪɚɞɚɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-

К

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"

на стр. 5

ɰɢɹ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɴɞɟɬɨ ɦɭ
ɩɪɟɞɫɬɨɟɲɟ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢ ɧɚ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɤɦɟɬ ɧɹɤɨɥɤɨ ɪɚɛɨɬɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɉɨɩɢɬɚɯ ɝɨ ɤɚɤɜɨ
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
ɉɈȾȺȼȺɇȿɇȺɉɈȼɌɈɊɇɂȾȺɇɇɂɁȺɋɔȾɈȼȿɂɌȿɑɇɂ
ȽɈɊɂȼȺȼɇȺɉɈɌɁȿɆȿȾȿɅɋɄɂɌȿɉɊɈɂɁȼɈȾɂɌȿɅɂ
Ɉɬɨɤɬɨɦɜɪɢɝɟɜɫɢɥɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɡɚɥɢɰɚɬɚɩɨ
ɱɥɚɥɨɬɇɚɪɟɞɛɚʋɇɝɤɨɢɬɨɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɤɚɬɨɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɞɚɩɨɞɚɞɚɬɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɞɚɧɧɢ ɜ ɇȺɉ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɫɴɞɨɜɟɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟɢɢɥɢɡɚɪɟɠɞɚɧɟɫɬɟɱɧɢɝɨɪɢɜɚɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɧɭɠɞɢ
ȾɚɧɧɢɬɟɫɟɩɨɞɚɜɚɬɩɨɪɟɞɚɧɚɝɥɚɜɚɞɟɜɟɬɚÄɛ³ɨɬɧɚɪɟɞɛɚɬɚ
ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɩɪɟɞɯɨɞɧɨɩɨɞɚɞɟɧɢɬɟɬɚɤɢɜɚɜ
ɟɞɧɨɦɟɫɟɱɟɧɫɪɨɤɨɬɜɥɢɡɚɧɟɜɫɢɥɚɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɬɨɬɟ
ɞɨɧɨɟɦɜɪɢɝɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɉɨɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɞɚɧɧɢɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɱɪɟɡɟɭɫɥɭɝɚÄɉɨɞɚɜɚɧɟ
ɧɚɞɚɧɧɢɡɚɧɚɥɢɱɧɢɬɟɫɴɞɨɜɟɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɡɚɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟɢ
ɢɥɢɡɚɪɟɠɞɚɧɟɫɬɟɱɧɢɝɨɪɢɜɚɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɧɭɠɞɢɫɴɝɥɚɫɧɨ
ɱɥɚɥɨɬɁȾȾɋ³
ɉȿɒȿɏɈȾɐɂɂȼɈȾȺɑɂɁȺɌɈɅȿɊȺɇɌɇɈɋɌɇȺɉɔɌə
Ɇɚɳɚɛɧɚ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ ɚɤɰɢɹ ɜ ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɡɚɩɨɱɧɚ
ɉɪɨɜɟɠɞɚɫɟɜɬɨɪɢɹɬɟɬɚɩɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɬɚɚɤɰɢɹÄɁɢɦɚ´±
Äɉɟɲɟɯɨɞɰɢɢɜɨɞɚɱɢɡɚɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɧɚɩɴɬɹ´Ʉɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɳɟɫɥɟɞɹɬɡɚɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨɨɬɩɟɲɟɯɨɞɰɢɬɟɧɚɩɪɚɜɢɥɚɬɚɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɩɪɟɫɢɱɚɧɟɤɚɤɬɨɢɡɚɞɚɜɚɧɟɬɨɨɬɜɨɞɚɱɢɬɟ
ɧɚɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨɧɚɩɟɲɟɯɨɞɰɢɬɟɧɚɩɟɲɟɯɨɞɧɢɬɟɩɴɬɟɤɢɉɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɧɚɪɭɲɟɧɢɹɳɟɫɟɧɚɥɚɝɚɬɟɮɟɤɬɢɜɧɢɫɚɧɤɰɢɢɋɟɞɦɢɰɚɬɚɨɬɞɨɧɨɟɦɜɪɢɟɨɛɹɜɟɧɚɡɚɋɟɞɦɢɰɚ
ɧɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɚɬɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɚ ɞɟɧɹɬ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɡɚ Ⱦɟɧ
ɛɟɡɩɟɲɟɯɨɞɰɢɠɟɪɬɜɢɧɚɩɴɬɹɤɨɣɬɨɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɫɴɜɩɚɞɚ
ɫɴɫɋɜɟɬɨɜɧɢɹɞɟɧɡɚɜɴɡɩɨɦɢɧɚɧɢɟɧɚɠɟɪɬɜɢɬɟɨɬɉɌɉ
ɑɟɪɧɚɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɫɨɱɢɱɟɫɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɩɟɲɟɯɨɞɰɢ
ɧɚɩɴɬɹɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɋɟɝɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚɚɤɰɢɹɬɚ
ɤɚɬɚɞɠɢɢɬɟɨɫɜɟɧɡɚɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɧɚɜɨɞɚɱɢɬɟɳɟɫɥɟɞɹɬ
ɢɡɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚɡɚɡɢɦɧɢɭɫɥɨɜɢɹɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɧɚɝɭɦɢɬɟɫɜɟɬɥɢɧɢɬɟɱɢɫɬɚɱɤɢɬɟ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ɉɝɧɟɛɨɪɰɢ ɨɬ ɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧ ɫɚ ɩɨɱɢɫɬɢɥɢ ɩɴɬɧɨɬɨ
ɩɥɚɬɧɨɨɬɪɚɡɥɢɜɧɚɦɚɫɥɨɫɥɟɞɉɌɉɜɪɚɣɨɧɚɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ
Äɋɬɨɦɧɚɬɚ´ɂɧɰɢɞɟɧɬɴɬɟɫɬɚɧɚɥɧɚɧɨɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɨɛɹɞ
ɄɪɚɠɛɚɨɬɞɜɨɪɧɚɮɢɪɦɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɜɩɟɪɢɨɞɚɧɨɟɦɜɪɢɉɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɫɚɨɬɧɟɬɢɨɤɨɥɨɤɭɛɦ
ɞɴɪɜɟɧɢɬɪɭɩɢɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 68/11.11.2015 год.

ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɫɟɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɧɚɨɫɧɱɥɚɚɥ
ɢɱɥɚɥɬɨɬɁɍɌɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧ
ɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉ±ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɉɥɚɧ
ɡɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ ɉɊ ɡɚ ɩɨɡɟɦɥɟɧɢ ɢɦɨɬɢ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ɩɨɄɄɄɊɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨɛɪɟɧɚɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ±±ɝɧɚȺȽɄɄɝɪɋɨɮɢɹɜɤɜɨɬ
ɉɥɚɧɡɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨɛɪɟɧɫɊɟɲɟɧɢɟʋɝɨɞɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɤɚɬɨɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚɢɦɨɬɚ
ɋɉɍɉ±ɉɊɟɫɴɡɞɚɞɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɍɉɂ
ɏ9,±ɜɤɜɤɚɬɨɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɥɢɧɢɢɫɚ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɴɫɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɤɚɞɚɫɬɪɚɥɧɢɝɪɚɧɢɰɢ ɫɬɪɚɧɢɱɧɢɢɤɴɦɞɴɧɨɬɨɧɚɢɦɨɬɚ ɧɚɩɨɡɟɦɥɟɧɢɹɢɦɨɬɁɚɩɚɡɜɚɫɟɭɥɢɱɧɚɬɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɤɴɦɭɥɢɰɚɫɨɬ
±ɨɬɉɪɨɦɟɧɹɫɟɭɥɢɱɧɚɬɚɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɥɢɧɢɟɤɴɦ
ɭɥɢɰɚɫɨɬ±ɨɬ ɭɥɋɥɢɜɧɢɰɚ ɤɨɹɬɨɫɟɩɪɟɦɟɫɬɜɚɢ
ɩɨɫɬɚɜɹɜɴɪɯɭɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚɢɦɨɬɧɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚɤɴɦɧɟɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɬɚɡɨɧɚɧɟɫɟɩɪɨɦɟɧɹ
ɉɥɚɧɨɜɟɬɟɢɩɪɢɞɪɭɠɚɜɚɳɚɬɚɝɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɫɚɢɡɥɨɠɟɧɢɜɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɫɬɚɹʋɟɬ,,
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɢɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɁɍɌ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɹɬɩɢɫɦɟɧɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɢɫɤɚɧɢɹɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɞɨɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬ
ɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨɩɨɱɥɚɥɨɬɁɍɌ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Обява
от

"Булдекс" ООД, гр. Силистра
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии /ДВбр.25/2003 г./

УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически лица,
че имаме инвестиционно предложение "Закупуване на
технологично оборудване на млекопреработвателно
предприятие в с. Белица, община Тутракан, област
Силистра и подмяна на съществуващото оборудване".
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Тутракан,
Кметство село Белица или в РИОСВ-Русе, "Придунавски
булевард", №20, пощенски код 7000.

12 - 18.11.2015 г.

Ваксинация срещу бяс по дивите
животни започна
З

апочна втората за годината ваксинация по
въздух срещу бяс при
дивите животни, съобщиха
от Българската агенция по
безопасност на храните.
Кампанията ще протече в
рамките на три седмици и
ще зависи от атмосферните условия. Единадесет
специално оборудвани самолета ще разпръснат от
въздуха над 1 млн. ваксинални примамки на тери-

торията на 17 области,
сред които Силистра, Русе
и Разград. Ваксини няма да
бъдат пускани над населените места и водоемите.
Примамките са с формата
на кубче с размери 2 х 3 х
2 см и са със специфична
миризма, която привлича
хищниците. Животните
се ваксинират против бяс
чрез изяждане на примамката. На един квадратен
километър се изхвърлят по

20 ваксини. Ваксинацията
е част от Програмата за
надзор и изкореняване на
заболяването бяс, която
е разработена от БАБХ и
всяка година се одобрява
от Европейската комисия
за съфинансиране. Ветеринарните лекари препоръчват хората да не пипат
примамките с незащитени
ръце, защото при нарушена
цялост на външната обвивка, ваксината може да бъде

опасна за здравето. При
контакт е добре да се извърши консултация с лекар.
Ваксините не представляват опасност за здравето на останалите диви
животни. Домашните животни е препоръчително да
се държат затворени или
на повод (за кучетата), за
да не приемат примамките,
които са предназначени
специално за дивите хищ“ТГ”
ници.

Затягат правилата за назначаване
на държавните служители
П
равителството затяга правилата за
назначаване на държавните служители, но чак
от средата на 2017 година.
Тогава ще влезе в сила новият модел за провеждане
на конкурс за заемане на
държавна служба, който ще
се провежда на два етапа.
Това става ясно от законопроект за изменение
на Закона за държавния
служител, публикуван за
обществено обсъждане в
понеделник.
По-съществената поправка, която ще влезе в

сила след обнародването
на закона, е забраната да
се назначават хора на ръководни позиции на непълно
работно време.
От 1 юли 2017 година конкурсите за дадена
длъжност в държавната
администрация ще се провеждат на два етапа централизиран, чрез тест,
който трябва да определи
общите познания на кандидата, и децентрализиран,
който ще се провежда от
конкретния орган по назначаване и който трябва да
определи, дали кандидатът

притежава специализираните компетенции, нужни
за съответната длъжност.
Законопроектът ограничава и назначенията без
конкурс - например за назначаване по заместване,
кандидатът трябва да е
преминал поне централизирания етап на конкурса, а
не както досега, да отговаря на общите условия за
назначаване. Забранява се
назначаването на служители на ръководни позиции
при непълно работно време,
с мотив, че те ръководят
служители, работещи на

8-часов работен ден.
Въвежда се и изискване
за задължително провеждане на централизирания
етап на конкурса, когато
се назначава служител на
непълно работно време.
Управляващите ще забранят и назначаването на
заместник в дадена длъжност за повече от един
път, като се предвижда
в 3-месечен срок от освобождаването на длъжността, администрацията
да е длъжна да предприеме
действия за нейното заемане.
“ТГ”

Ще бъде актуализирана Наредба №1 Противопожарна статистика за
10-месечието в областта
на община Главиница
а интернет страница
на Община Главиница
са публикевани Мотиви към предложение за
изменение и допълнение
на Наредба №1 за обществения ред и опазване на
общинската собственост
на територията на Община
Главиница.Съгласно закона,
в 14-дневен срок от публикуване им в общинската
админстрация се приемат
предложения и становища относно Проекта за
изменеие и допълнение на
Наредба №1. Основните
причини, които налагат
приемането й са настъпили
промени в нормативната
уредба - писмо на Министъ-

Н

ра на вътрешните работи и
Постановление на Районна
прокуратура гр.Тутракан
от 01.10.2015 г.
С актуализацията на норматимния докумен се цели
постигане на съответствие със законовите изисквания и актуализиране
на наредбата. Освен това
предлаганият проект за
изменение на Наредба №1
за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията
на Община Главиница не е
в противоречие на нормативен акт от по-висока
степен и е в съответствие
с правото на Европейския
съюз.
“ТГ”

рез периода от
01.01.2015 г. до
31.10.2015 г. поделенията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност
и защита на населението”
- Силистра са обслужили
общо 618 произшествия,
срещу 574 за същия период
на 2014 г. Ликвидирани са
464 пожара, от които 127 с
материални загуби и в 337
случая е извършена гасителна дейност на пожари
в сухи треви, отпадъци и
комини, без да са нанесени
материални щети. В сравнение със същия период на
2014 г. броят на пожарите с материални загуби
е с 20 повече, пожарите
без материални загуби са

П

също с 32 повече. Извършена е аварийно-спасителна дейност в 39 случая
и помощни работа в 82
случая. През периода има 31
лъжливи повиквания. Само
през м.октомври на 2015
година са ликвидирани са
45 пожара, от които 11 с
материални загуби и 20, без
да са нанесени материални
щети. В сравнение с месец
октомври на 2014 г. броят
на пожарите с материални
загуби е без промяна (11
на брой), пожарите без
материални загуби са с 22
по-малко. От началото на
годината до 31.10.2015 г.
при пожари е загинал един
гражданин и са пострадали
шестима.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 9 ноември 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък
и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък и среден
бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
- За обучение по време на работа
1 перач – без изисквания за заемане
1 фризьор – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.

Други СРМ към деня:
3 горски работници, сезонни – няма изисквания за заемане
1 работник, подови облицовки и настилки – основно образование
1 възпитател в социално-педагогически интернат – висше педагогическо образование
1 икономист, плановик / чорапно производство/ – средно образование, компютърни умения, английски език, за гр.Русе
10 секционни майстори, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
2 зареждачи, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
10 оператори на плетачна машина, чорапно производство – основно
образование, за гр.Русе
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
3 машинни оператори, шиене – основно образование
1 готвач – основно образование
1 сервитьор – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина,
компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен
ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица:

Активна работа
Трябва да се прави не политика,
а политики за развитието на община Тутракан в Белица ни чака

Калина ГРЪНЧАРОВА
На 5 ноември т.г. д-р Димитър СТЕФАНОВ встъпи във
втория си кметски мандат
спечелил с огромна преднина
пред четиримата останали
кандидати. Още в предизборния период той даде да
се разбере, че има намерение
досегашната дейност на Общината да продължи с още
по-голям интензитет.
Сварваме го в безконечни
ежедневни срещи с граждани, специалисти и общински
служители и в минутките
"хванат свободно" питам:
- А сега накъде?
- Към реализация на втория
мандат. Мога да кажа, че той
започна така, както свърши
първият - под напрежение и
пълна пара, защото трябва
да подготвим бюджета за
2016 г. Разбира се, наново ще тръгнем да търсим
по-голямо финансиране на
капиталовите разходи, за да
може това, което сме предвидили и обещали на хората
да го завършим. Говоря за и

за ремонтни дейности, и за
инфраструктурата, защото
целта на администрацията
е през следващите четири
години да продължим да я
подобряваме - и в града, и в
селата.
- Това ли беше обещанието в предизборния период?
- Не, мога да кажа, че единственото, което съм обещал
в предизборния период бе да
работя за развитието на община Тутракан. Никаква конкретика в моите изказвания
не съм правил, по простата
причина, че ще се стараем
да използваме и последната
европейска стотинка, за да
можем да променим в по-голяма степен облика на общината. Така или иначе, ние
ще се възползваме от всички
оси, които ще се отворят
през този програмен период,
защото това са последните
четири години и след 2020 г.
всичко, което ще се прави в
община Тутракан ще бъде или
със средства от собствения
бюджет на общината или ще
трябва да се издейства до-

пълнително финансиране от
държавния бюджет, което ще
бъде много по-трудно.
- С новата конфигурация
в Общинския съвет как ще
сработи Общината т.е каква ще е полезната връзка
"законодателен и изпълнителен орган"?
- Аз на сесията на 5 ноември именно това казах на
всички общински съветници
- че изборите приключиха.
На всички трябва да им е
ясно, че с изборите трябва
да приключи и политиката и
не да се прави политика, а
политики за развитието на
града и общината. Мисля, че
ако общинските съветници
работят безпристрастно,
независимо от коя политическа партия и коалиция са,
можем да достигнем до един
консенсус и нещата да вървят напред. Смятам, че през
тези четири години няма да
подведа Общинския съвет в
нито една докладна. Всичко,
което ще бъде внесено от
мен или администрацията ще
бъде единствено и само за
благото на хората живеещи
в тази община.
- В първия мандат, първото Ви обещание бе, че
ще запазите болницата.
Държите ли още на него?
- Болницата все още финансово не е стабилна, но
това, което мога да кажа
т.е ще повторя е, че докато аз съм кмет, болница в
Тутракан ще има! Мога да го
гарантирам! Както бях казал
на една среща със служители
в здравното заведение - ако
трябва ще разровя земята,
но няма да позволя болницата
в Тутракан да бъде закрита!
Това е една работеща болница, с модерно оборудване,
с кадърни и работещи лекари
и медицински сестри - това,
което е създадено не бива
да се руши.

- Има ли и колко са програмите, по които се наемат работници за временна заетост? Или?
- В момента няма програма,
по която да сме открили работни места, но това, което
мога да кажа като информация е, че до края на ноември
и началото на декември имам
обещанието да се отпуснат
между 120 и 150 работни
места по ОП "Развитие на
човешките ресурси". Това
ще бъдат хора, които ще се
занимават с поддръжката
на сгради, на зелени площи
и улиците. Всичко възможно ще направим да запазим
бройката и да бъдат назначени хората. В общината
без такива бройки няма как
да поддържаме, независимо
какъв е сезонът, града и селата чисти и в приличен вид.
- Тъй като отворихме
дума за работа, какви са
намеренията Ви към работещите в общинската
администрация? Смени
възможни ли са? Остава
ли идеята за трети зам.кмет?
- През м.декември ще внесем докладна записка в Общинския съвет с предложение
за нова структура и ново
щатно разписание. Да, трети зам.-кмет ще има и това
ще е човек, който ще се занимава единствено и само с
европроектите. Решението
ми е такова, защото, както
казах, това е последният програмен период за България и
ние трябва да се възползваме
от него.
- А в самата администрация?
- Да и в администрацията
също ще има промени, в щатната структура. Знаете, че
вече имаме две нови кметства - Варненци и Бреница,
там също трябва да се увеличи щатът.

Плюс/Минус

Г

за неговия баща Неделчо
Лалев Колев.
Не мога да се съглася с
Вас, че край Тутракан е
имало концлагер "Калимок".
Също така, че след 50-те
години са строени сгради
за концлагер за 200 души
доведени от Скравена и Белене. Мястото било оградено с телена мрежа. Летните помещения били навеси
с (8) осеметажни нарове.
Интересно, как може да
се използват осеметажни
нарове на такава височина.
В статията Ви четем,
че обвинението на Неделчо
Колев, бащата на Лалев,
е било, че знаел толкова
много езици, за да води подривна дейност, че е ходил
в чужбина. Трудно ми е да
си представя, че Неделчо
Колев бил в лагера, защото
знаел освен български - още
6 езика - гръцки, италиански, турски, румънски, руски
и македонски. Можеше да
добием представа за Неделчо Колев в статията да
е отразено образованието
му, кога и къде е работил, в

кои държави е ходил. В какво се изразява подривната
му дейност. Това, което
ме изненада от вашата
статия е твърдението Ви
за Кирчо Панталеев.
През 1953 г., месец май,
постъпих като служител
на работа в Промишлен
комбинат-Тутракан, изпратен от началник Кадри на
Околийския съвет Кирчо
Панталеев. Трудно мога
да си представя, че написаното в статията се
отнася за същия човек. В
статията е отразено, че
е бил почти неграмотен,
бивш комендант на концлагер "Калимок", изключително жесток, обичал да
измъчва лагеристите и да
се наслаждава на болката
им. Изстъпленията му стигали до садизъм. Когато
бил в настроение на чаша
алкохол набивал клечки под
ноктите, допирал дулото
до главата и тялото на
лагериста и се гаврел.
Тежка, много тежка присъда произнасяте на Кирчо
Панталеев. Имате ли дока-

от редакционната поща

Благодарност от сърце!
Уважаеми д-р Цаков,
Приемете моите най-искрени благодарности за грижите и професионализма, с които ме дарихте в най-трудния за мен момент. Думите не стигат да Ви благодаря!
Сърдечни благодарности и на екипа, който ръководите
за перфектната организация и професионализъм, за човешкото и хуманно отношение към пациента. Болницата
е модел за подражание на здравеопазването в страната
ни, защото със сигурност още много пациенти имат
нужда от това.
Целувам Ви златните ръце и се прекланям до земя!
Да имаш шанс свише от една страна, да повярваш в
„ДОКТОРИ" и ситуацията, в която си изпаднал – между живота и смъртта, и белите престилки, от друга
страна, е смисълът за живота. Да можеш да лекуваш
е нелека, благородна и достойна за уважение професия,
но най-важното е да умееш да накараш пациента да
повярва, че ще успее да се справи с проблема и че има
до него професионалисти, в чиито ръце е оставил найценното - здравето си!
Желая здраве, късмет и благополучие на всички от
ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ на МБАЛ-Тутракан и екипа на
ОАИЛ в лицето на д-р Петрова за прекараните безсънни
нощи около мен. Явно, за човека с голямо сърце и любов
към пациентите безсънието не е проблем. Благодаря Ви,
д-р Петрова на Вас и екипа Ви!
Нека радостните моменти от всеки излекуван пациент
Ви зарежда с нови сили!

Сърдечно благодаря!

Концлагер "Калимок" край Тутракан не е имало
и не е премълчан или забравен
оспожо Якова, Вие
твърдите в статията
си във в. "Тутракански
глас" "Кой прави времето
разделно", че винаги боравите с достоверна информация и ако не вярваме да
посетим БАН - "Исторически отдел".
Така и ще направя - ще
напиша писмо до БАН - "Исторически отдел", за да
потърся повече информация
за концлагер "Калимок" край
Тутракан и за концлагер
"Дамадасъ", съществувал в
близост до с. Тертер - по
пътя за Кубрат, където
има гроб без маркировка на
починали лагеристи, както
е отразено в статията Ви.
Ето и моето становище
по написаната статия
във в. "Тутракански глас" "Концлагер "Калимок" - премълчан или забравен".
Когато си поставяш името и снимката във вестник
трябва да отговаряш за
достоверността на всяка
написана дума, независимо, че е по спомените на
ст.н.с.доц.д-р Атанас Лалев

от стр. 1 ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɹɜɚɦɟɱɟɳɟɫɚɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɢ
Ɍɨɜɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɦɧɨɝɨ ɞɨɛɪɚ
ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɟɥɨɬɨ ɧɨ ɢ ɡɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚ
ɓɟ ɪɚɛɨɬɢɦ ɢ ɡɚ ɪɟɦɨɧɬ
ɧɚ Ɂɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ ɬɴɣ
ɤɚɬɨɫɝɪɚɞɚɬɚɟɦɧɨɝɨɫɬɚɪɚ
ɢ ɜ ɧɟɭɝɥɟɞɟɧ ɜɢɞ Ʉɪɚɣɧɨ
ɜɪɟɦɟɟɞɚɨɛɴɪɧɟɦɜɧɢɦɚɧɢɟɢɧɚɧɟɹȼɩɪɟɞɢɲɧɢɬɟ
ɦɚɧɞɚɬɢ ɪɚɛɨɬɢɯɦɟ ɡɚ ɧɨɜɚɬɚ ɰɴɪɤɜɚ ɡɚ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ
ɫɩɨɪɬɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɓɟ ɧɚɛɥɟɝɧɟɦ ɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɬɪɨɬɨɚɪɢɬɟȿɤɨɥɨɝɢɹɬɚɫɴɳɨɧɟ
ɟ ɡɚ ɩɨɞɰɟɧɹɜɚɧɟ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ
ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɬɨ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɜ ɧɨɜɢɹ ɦɚɧɞɚɬ
ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɟ ɧɚɩɪɟɞ
ɇɚɞɹɜɚɦ ɫɟ ɬɨɡɢ ɦɚɧɞɚɬ
ɞɚ ɛɴɞɟ ɨɳɟ ɩɨɭɫɩɟɲɟɧ
ɨɬ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟ ɞɜɚ ɬɴɣ
ɤɚɬɨɫɬɨɜɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚɫɜɬɨɪɢɹɦɚɧɞɚɬ
ɧɚɞɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɚɬɚɩɚɪɬɢɹɫɟɝɚȽȿɊȻ
ɞɚɩɨɫɬɢɝɧɟɦɨɳɟɩɨɞɨɛɪɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɐɟɥɢɬɟɫɚɜɢɫɨɤɢ
ɢɦɚɦɟɩɨɞɝɨɬɜɟɧɩɪɨɟɤɬɡɚ
ɰɹɥɨɫɬɟɧɪɟɦɨɧɬɧɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨɜɯɨɞɢɪɚɧɟɩɪɨɟɤɬɡɚ
ɭɱɢɥɢɳɟɬɨɩɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨ
ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ɋɭɦɴɧɢɹɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɟɞɚ
ɛɴɞɟ ɩɪɟɜɴɪɧɚɬɨ ɜ ɛɚɡɚ ɡɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚȻɑɄɈɱɚɤɜɚɦɟ
ɩɪɟɡ ɦɹɧɭɚɪɢ ɞɚ ɢɡɥɹɡɚɬ

зателства, познавате ли
този човек, който вече го
няма и не може дареагира,
за да се защити.
В статията е отразено,
че съжалявате за това,
защото малко хора се сещат за съществуването
на концлагер "Калимок".
Отново изразявам моето
становище, че концлагер "Калимок" и концлагер
"Дамадасъ" не е имало. В
нашия район имаше лагер
за принудителен труд - с.
Ножарево към ДЗС "Янко
Забунов". Също така ТВО
към ДЗС с. Нова Черна. Лагеристите работеха предимно в селското стопанство. Явно, в статията
не се прави разграничение
между концлагер и лагер за
принудителен труд. Разлика има и не малка.
След получаване на отговор на моето писмо до
БАН - "Исторически отдел", за подробна информация ще го представя за
публикация във в. "Тутракански глас".
Васил МАНЧЕВ

Янка Стоянова ДРАГАНОВА
гр.Силистра

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 67/11.11.2015 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/ – създаване на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот 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.
С ПУП – ПР е създаден урегулиран поземлен имот
– УПИ II-2844 в кв.52 за поземлен имот с идентификатор 73496.501.2844 по КККР на гр.Тутракан, като
вътрешните регулационни линии бъдат поставени в
съответствие със съществуващите кадастрални граници (странични и към дъното на имота) на поземления
имот и се запази уличната регулация.
Устройствената зона не се променя.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация, ул."
Трансмариска” №31, стая №13, ет. II.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинте-ресуваните 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:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Административният съд
решава претенцията
на "Движение 21"
от стр. 1
които съдът е изискал от
жалбоподателя. Освен, липсата на достатъчно време
на съдия Валери Раданов
да се запознае със съдържанието им, и ответната
страна - ОИК, не бе получила екземпляр от новите доказателства, за да разбере
от какво е недоволен кандидатът и каква е причината
за жалбата. Защитата на
ОИК-Тутракан е поета от
адвокат Елка Горанова.
Освен това доказателственият материал (копия
от протоколи на СИК, снети
от сайта на ЦИК) се оказаха
и незаверени от жалбоподателя.
Поради тези причини, съ-

дия Раданов отложи делото за следващия ден - 11
ноември.
В първата си жалба кандидатът за общински съветник Якимов е посочил,
че решение №150 е незаконосъобразно и моли съда да
го отмени, без да посочи
конкретна причина.
В допълнителната доказателствена част представена по-късно, той настоява
за отмяна на решението и
повторно преброяване на
бюлетините в присъствие
на кандидати от кандидатските листи и съобразно
практиката на ЦИК да се
определят действителните и недействителните
гласове.
Освен копия от протоколи

на СИК, в доказателствената част се посочва, че
броят на недействителните бюлетини е 1684 при
брой на гласувалите избиратели според положените
подписи в избирателните
списъци - 8536, което е
дало основание на жалбоподателя и неговата партия
"Движение 21" да предполагат, че преброяването на
недействителните гласове
не е извършено коректно.
И посочват "нередност" в
протоколите на СИК - "извършени поправки в протокола без подпис на всички
членове на секционната комисия в нарушение на чл.441,
ал.2 от ИК. В протокола е
отбелязано, че по него не
са извършени поправки, а

такива съществуват".
Формално погледнато е
така, но... поправките в протоколите са извършени при
отчитане на изборния ден в
ОИК и то пред "Информационно обслужване", където не
се изисква подпис на цялата
комисия, а само на трима
членове, точно така както
е в протоколите.
Простичкият пример за
такъв случай е следният:
Листата за общински съветници на ПП "Българска социалдемокрация" в
Тутракан се състои от
един единствен кандидат.
Даден избирател зачерква
в квадратчето номера на
партията, а в кръгчето с
преференциите зачерква
№8, примерно. Комисията е

вписала в протокола преференцията, но когато в "Информационно обслужване" се
вкарват данните веднага
излиза грешка - програмата я показва. А тя е, че за
тази партия няма как да има
преференция №8, защото
има само един кандидат.
Тогава тримата от СИК,
които по закон носят протокола в ОИК задраскват в
протокола №8, а в графата
"без преференции" се добавя
още една бройка. И на двете поправки се подписват
тримата.
Това е "нередност" или
пък, че СИК е пропуснала по
невнимание като преписва
протокола от черновата в
беловата да впише началния
или крайния час на изборния

ден...
"Считам, че съответните
СИК не са се съобразили с
гореописаните законови хипотези, с което са допуснали нарушения на изборните
правила, които са лишили ПП
"Движение 21" от действителни гласове", твърди още
жалбоподателят.
Припомням, че на изборите за местната власт
Движението получи за своята листа - 2,98% или 204
гласа. За да има поне един
общински съветник, за него
трябва да са гласували 404
избиратели.
Бел.ред.: Поради приключване на броя, резултатът
от съдебното заседание на
11 ноември - в следващия
брой на вестника.

105 години училище “Христо Ботев" - Тутракан

Училището съчетава всичко, което ни помага
да станем истински хора

момента, в който
прекрачих прага на
училище „Христо Ботев“, започнах да опознавам цял нов свят. Вълнувах
се много, предстоеше ми
едно дванадесетгодишно
предизвикателство.
Сега съм в края на обучението си и съм в състояние да направя своята

В

равносметка за това, какво
получава всеки ученик в
училище. Отговорът е - найценното за живота. Тук научих що е отговорност, да
се извинявам, когато не съм
права, да се държа добре с
моите съученици и с всички
хора. В училище опознах
истинското приятелство,
намерих приятели, на кои-

то разчитам и вярвам. Те
си остават за цял живот.
В училище, освен, че се
образоваме и градим своя
характер, ние създаваме
много добри спомени, които
ще са с нас за цял живот.
С всяка изминала година
надграждах старите знания
и получавах нови. Неусетно
– ето ни пред края, в дванайсти клас. Следва логичният
въпрос: Какво е за мен родното училище? То е като
втори дом, тук прекарваме
по-голяма част от деня.
Осъзнавам, най-голяма роля
за изграждането ми като
личност имат сегашните
мои учители, които ще
помня цял живот. Често те
са строги и взискателни, на
някои ученици това не им
харесва, но от това печелим
всички. Учителите са до
нас в най-важните години
от нашия живот. Учат ни,

закрилят ни и ни помагат.
Посочват ни многобройните пътища на познанието,
за да продължим напред в
живота и да станем истински граждани. Често са ни
като приятели, прощават
нашите младежки грешки,
насърчават ни как да бъдем
по-успешни и по-практични
хора. На моите учители,
поклон и благодарност! Те
заслужават това не само
в навечерието на празничната 105-та годишнина на
училището, а винаги.
Според моите близки в
миналото образованието
е било по-качествено, дисциплината в училище - построга, респектът към
учителите по-голям, а наказанията са били по-сурови.
Но различията са в това,
че тогавашните ученици са
били твърде ограничавани, а
ние сме свободни да бъдем

Староселци най-добри в три категории на фестивал в Поповско
Симеон БОРИСОВ
В поповското село Водица се
проведе Третият Фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица
всяка есен” с участието на близо
200 състави и изпълнители от Североизточна България, сред които
и представители на добруджанските общини Силистра и Тутракан.
Жури с председател академик
Любен Досев раздаде награди в
различни категории.
Чудесно представяне за самодейците от НЧ „Възраждане“ – село
Старо село, община Тутракан! В
категория „Обичаи“, Групата за
автентичен фолклор зае първо
място, както и Клубът за народни
хора в съответната категория. Пак
от същото читалище с първо място
е и Женската вокална група при
ансамбли над 18 г. Второ място
има индивидуалната изпълнителка
на песни Величка Русева.

себе си, неповторими и ученолюбиви.
Училището, в което искам
да учат и моите деца, е
един събирателен образ от
училището вчера и това,
което днес е моето 105-годишно СОУ “Христо Ботев“.
Бъдещите ученици да имат
свободата да бъдат себе
си, но и да знаят своите
отговорности. Да уважават
учителите. С еднаква лекота да работят с комютър и
да рецитират творбите на
Вазов и Ботев. Когато завършат училище, бъдещите
млади хора да са образовани,
отговорни, със свободен дух
и богата култура.
За мен училището е мястото, където всички се
чувстваме добре. Не е важна само сградата, в която
учим, а знанията, които
получаваме. Едно съвременно училище е обновено и

приветливо, има успяващи
и удовлетворени ученици,
които дават пример на
по-малките. С убеденост
заявявам, че СОУ “Христо
Ботев“ е такова училище!
В училище ние влизаме
като малки деца с много
мечти и излизаме като млади хора, готови да продължат напред по своя самостоятелен житейски път.
Със същите мечти, но вече
с план за реализацията им.
Мога да кажа, че училището е всичко, което ни
помага да станем истински
хора, а след години - успешни професионалисти и
отговорни родители. То е
нашият „учител“ за опознаването на истинския живот.
Честита годишнина, мое
родно училище!
Ива-Мария МАРИНОВА,
XIIа клас
СОУ „Христо Ботев”
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Вълнуващ ден

Анастасия ЯКОВА
ях поканена в гр. Добрич за откриване
на единствения по
рода си Мемориален знак
„В памет на таврийските
българи“, което се проведен на 5 ноември т.г.
Вълнуващ ден, защото от
трагичната 1945 г. едва
сега се заговори за депортацията на българските
таврийци, благодарение на
инициативата на екипа на
Исторически музей-Добрич.
Таврийците са били родолюбиви българи принудени
да търсят подслон още

Б

през турско робство на
друга земя. Благодарение
на император Николай I
били приютени и заселени
в днешна Таврия. Въпреки
своята работливост, умения и желание за един мирен
живот били измъчвани и
тероризирани, интернирани
в Сибир през сталинското
време.
Благодарение на дейността на журналиста и писател Мишо Хаджийски и
българският консул в Галац
Иван Станчов, цар Борис III
приел българите. Преселниците поели дългия тежък

път към българска земя.
Оземлили ги, местното население ги приема радушно.
Но жестоката сталинска ръка и с помощта на
българското правителство
достига до мъчениците.
Обявяват ги за предатели
и отново през 1945 г. са
прогонени от Родината
си. Нежеланието им да се
върнат в СССР ги довежда
до насилствена смърт по
места, а други по време на
пътуванията. Малкото останали живи били преселени в Сибир и Таджикистан.
Майка ми Дуся Донкова с
болка си припомня тежките
времена. Затова този ден
- откриване на Мемориален
знак „В памет на таврийските българи“ в Добрич,
бе толкова вълнуващ за
нея и за мен. С много тъга
повтаря: „Не мислех, че ще
доживея деня, когато ще
се заговори за трагичните
събития и ще се отдаде почит на загиналите българи,
само за това, че са обичали
България. Българското правителство успя да спаси
българските евреи, но предаде таврийците на гибел
и гонения!”
Заради тежкото си здравословно състояние, тя
не можа да присъства на
събитието, но аз като потомка присъствах на тържественото откриване на
паметника, което премина
на високо ниво. То започна
с българския химн. Паметникът бе открит от Георги
Чунчуков - председател на
Инициативния комитет за
неговото изграждане. Архиерейският наместник Иван

Дойчев освети монумента.
Приветствия и почит отдадоха Н.Пр. Микола Балтажи – посланик на Украйна в
България, Стефан Намлиев
– председател на българското дружество в град
Запорожие, Таврия, Дянко
Марков - председател на
Общобългарския съюз „Истина“, дипломатът Иван
Станчов, областният управител на Добрич д-р Маргарита Новоселска, бившият
кмет на Добрич Детелина
Николова и настоящият
Йордан Йорданов, бивши
и настоящи служители на
музея и много граждани.
Мемориалният знак е изграден с подкрепата на
много дарители и е поставен срещу барелефа на цар
Борис III – обединител на
българите, в градинката
пред сградата на Община
Добричка, която във времето на заселването на
таврийските българи в
Добруджа е била градската
управа. Последва отдаване
на почит към паметта на
загиналите и поставяне на
венци и цветя от присъстващите.
Придвижихме се към Община Добрич на планираната в програмата пресконференция. На въпросите на
журналистите отговаряха
посланик Микола Балтажи
и Стефан Намлиев, които
разказаха за тежката съдба на българите преживели
преселението и депортацията.
В залата на Общината бе
показан документален филм
за живота и дейността на
Мишо Хаджийски, принуден

Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

На българските таврийци
Ех, вие таврийци, българи наши,
за всичко животът поиска ви справка!
Надникна в горчивата, в празната чаша
и щедро и още ви сипа в добавка.
Насреща ви танкове хищно ръмжаха
и с кръстове черни, с червени звезди
и вие срещу им с каруци вървяхте,
и с вяра в земята на свойте деди.
Смъртта бе еднаква на Хитлер под воя,
на бойно поле и сред руски ГУЛАГ,
и чужди сред чуждите, чужди сред своите
и чужди, не ваша бе тази война.
Водачът ви беше наивно-безстрашен,
водачът навярно от Бога призван,
но после навярно Бог се уплаши:
не тръгна пред вашия скръбен керван.
Простете ни братя греха проумяхме:
не можехме в пътя назад да ви спрем,
но грях бе страхът ни, че подло мълчахме „Пред мен е спокойно, при мен е добре!”
да се самоубие заради тормоза и преследването от
новата власт през 1945 г.,
затова че отдаде живота
си на каузата по спасяване
на българските таврийци.
В края на пресконференцията прочетох Поздравителен адрес от името
на майка ми, от мое име и
другите потомци - Никола
Василев и Радка Георгиева,

с благодарност за идеята
на Исторически музей-Добрич за възкресяването на
дълго премълчаната истина. Прочетох и стихотворението на Адриан Василев
посветено на трагичните
събития.
На снимката: Анастасия
Якова и Стефан Намлиев –
председател на българското дружество, Таврия

От СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Нещо повече за историята около нас
ɩɪɟɜɨɞ Äɠɟɥɟɡɟɧ ɛɚɳɚ³  ɟ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɥɢɱɧɨɫɬɞɭɯɨɜɟɧ
ɜɨɞɚɱɧɚɦɨɧɚɲɟɫɤɢɨɪɞɟɧɧɚ
ɛɟɤɬɚɲɢɬɟ ɇɚɣɢɡɜɟɫɬɧɚɬɚ
ɥɟɝɟɧɞɚ ɡɚ ɦɴɞɪɟɰɚ ɢ ɥɟɱɢɬɟɥɹɟɫɜɴɪɡɚɧɚɫɥɟɤɨɜɢɬɢɹ
ɢɡɜɨɪɉɟɬɬɟɩɪɴɫɬɚɞɨɤɨɣɬɨ
ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɝɪɨɛɧɢɰɚɬɚɯɪɚɦ
ɤɴɞɟɬɨ ɟ ɩɨɝɪɟɛɚɧ ɂɡɜɨɪɴɬ
ɟɫɜɟɳɟɧɢɱɭɞɨɞɟɟɧɤɚɤɬɨɡɚ
ɦɸɫɸɥɦɚɧɢɬɟɬɚɤɚɢɡɚɯɪɢɫɬɢɹɧɢɬɟɉɴɬɟɤɚɬɚɧɚɢɡɩɢɬɚɧɢɟɬɨɤɨɹɬɨɬɪɴɝɜɚɨɬȾɟɦɢɪ
ɛɚɛɚɬɟɤɟɧɚɝɨɪɟɤɴɦɩɥɚɬɨɬɨ
Ʉɚɦɟɧɪɢɞɟɫɜɴɪɡɚɧɚɫɜɹɪɜɚɧɟɬɨɱɟɤɨɣɬɨɩɪɟɦɢɧɟɩɨ
ɧɟɹ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɪɟɱɢɫɬɟɧ ɨɬ
ɝɪɟɯɨɜɟɢɫɬɪɚɞɚɧɢɹɈɬɩɥɚɬɨɬɨɫɟɨɬɤɪɨɹɜɚɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚ
ɝɥɟɞɤɚ ɤɴɦ ɰɟɥɢɹ ɂɫɬɨɪɢɤɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɟɡɟɪɜɚɬ
Äɋɛɨɪɹɧɨɜɨ³ɤɚɧɶɨɧɚɧɚɪɟɤɚ
Ʉɪɚɩɢɧɟɰ ɬɪɚɤɢɣɫɤɢɹ ɝɪɚɞ
ɏɟɥɢɫ ɂɡɬɨɱɧɢɹ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɢɹ
ɦɨɝɢɥɟɧɧɟɤɪɨɩɨɥ
ȿɤɫɤɭɪɡɢɹ ɞɨ ɂɫɬɨɪɢɤɨ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɹ ɪɟɡɟɪɜɚɬ
Äɋɛɨɪɹɧɨɜɨ³ɩɪɨɜɟɞɨɯɚɩɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɫɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ Ⱦɢɦɢɬɪɢɱɤɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ
ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɚ ɤɥɚɫ ɫ
ɤɥɚɫɟɧ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɇɟɥɢ
Ɇɚɧɱɟɜɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬ ɨɬ
ɩɪɨɮɢɥɚ ɜɴɜ Ɏɟɣɫɛɭɤ ɋɈɍ
Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ɉɪɢɞɪɭɠɚɜɚɯɚ ɝɢ ȼɟɪɨɧɢɤɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ
ɢȾɢɚɧɚɂɜɚɧɨɜɚɍɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɩɨɫɟɬɢɯɚɧɚɣɜɚɠɧɢɹɨɛɟɤɬɜ
ɪɟɡɟɪɜɚɬɚɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɚɬɚ
Ɍɪɚɤɢɣɫɤɚɰɚɪɫɤɚɝɪɨɛɧɢɰɚɢ
ɧɚɣɫɜɟɳɟɧɨɬɨɦɹɫɬɨɜɪɟɡɟɪɜɚɬɚ±Ⱦɟɦɢɪɛɚɛɚɬɟɤɟ
Ƚɪɨɛɧɢɰɚɬɚɩɪɢɫɋɜɟɳɚɪɢ
ɟ ɨɬ ɟɥɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɬɚ ɟɩɨɯɚ
ɢ ɟ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɥɢɫɬɚɬɚ ɧɚ
ɘɇȿɋɄɈɧɚɫɜɟɬɨɜɧɨɬɨɤɭɥ-

ɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɢ ɟ ɰɟɧɧɚ
ɧɚɯɨɞɤɚ ɫɴɫ ɫɜɨɹɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɢɠɢɜɨɩɢɫɧɚ
ɭɤɪɚɫɚ ɇɚ ɧɹɤɨɥɤɨ ɦɟɬɪɚ
ɨɬ ɩɪɢɟɦɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɜ ɂȺɊ
Äɋɛɨɪɹɧɨɜɨ³ ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ
ɉɟɬɪɨɜɚɧɢɜɚɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɨ
ɪɚɧɧɨɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɧɨɫɟɥɢɳɟ
ɨɬ9,,,±;ɜɟɤ
Ɂɚɩɚɞɧɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɦɢɧɚɜɚ
ɞɪɟɜɟɧɪɢɦɫɤɢɩɴɬɤɨɣɬɨɜɨɞɢ
ɞɨ Ⱦɟɦɢɪ ɛɚɛɚ ɬɟɤɟ ɉɨɤɪɚɣ
ɩɴɬɹ ɫɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ ɞɨɛɪɟ
ɡɚɩɚɡɟɧɢɠɟɪɬɜɟɧɢɰɢɪɢɦɫɤɚ
ɩɴɬɧɚɫɬɚɧɰɢɹɨɬ,9±9,ɜɟɤɢ
ɫɟɥɢɳɧɚɦɨɝɢɥɚɨɬɤɚɦɟɧɧɨ
ɦɟɞɧɚɬɚ ɟɩɨɯɚ Ⱦɟɦɢɪ ɛɚɛɚ
ɬɟɤɟɟɩɨɫɬɪɨɟɧɨɩɪɟɡ;9,ɜɟɤ
ɜɴɪɯɭ ɨɫɬɚɧɤɢɬɟ ɨɬ ɞɪɟɜɧɨ
ɬɪɚɤɢɣɫɤɨ ɫɜɟɬɢɥɢɳɟ ,9 ± ,
ɜɟɤ ɩɪ ɏɪ  Ⱦɟɦɢɪ ɛɚɛɚ ɜ

Изложба

Есенно плодородие
"Здравей есен"

Малки и по-големи ученици от начален курс на СОУ
"Йордан Йовков" се заиграха с есенните богатства на
нашата природа. С продукти от градината и малко фантазия сътвориха тази чудесна изложба!
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Историческият музей в Тутракан
представя нова изложба
Н
а 11 ноември от 17:00
часа в Изложбената
зала на Историческия
музей бе открита изложба
„Плавателни съдове по река
Дунав”, информират от
културната институция. Тя
се осъществява с финансо-

вата помощ на Министерството на културата, по
проект „Мобилна изложба
„Плавателни съдове по река

Дунав”.
Изложбата представя
чрез фотоси, архивен и документален материал плавателни съдове по р. Дунав
от древността до нашето
съвремие. Използвани са
архивни снимки от Исто-

рически музей-Тутракан,
Регионален исторически
музей-Русе, Исторически
музей-Свищов, интернет и

лични фондове.
В град Тутракан се намира
единствения специализиран музей за лодкостроене
в България, Етнографски
музей „Дунавски риболов и
лодкостроене”. В неговата
експозиция са представени

различни плавателни съдове
по Дунав, както и интериор
на лодкарска работилница с
целия набор от инструмен-

ти, необходим за конструиране на рибарски лодки,
воденици и гемии.
През годините от своето откриване до днес, в
неговите фондове са събрани архивни, снимкови и
документални материали,
свързани с развитието на
лодкостроенето по Дунав.
Едни от първите плавателни средства са дървени
трупи, овързани с въжета
или лиани. За придвижване
се използва дървено гребло
или дълъг прът за отблъскване от дъното. Сред първите плавателни средства
са и лодките еднодръвките,
изготвени от едно цяло
дърво.
Едно от най-големите и
неизчерпаеми богатства
на р. Дунав е двигателната
сила на водата, която човекът използва за двигател
на мелници, които по българските земи се наричат
“воденици".
Реката се използва като
транспортно средство за
превоз на пътници и товари
с помощта на лодки, гемии,
шлепове…
Сред експонатите посетителите могат да видят
и макети на плавателни
съдове.
Входът е свободен.

За 19-ти път "По пътя на шейх Бедреддин"
чители по история - представители на КПД "Родно
Лудогорие" - клон Тутракан
се включиха в 19-тия поред поход
„По пътя на Шейх Бедреддин“, който
ще проведе на 9 и 10 ноември в
Разград. Проявата е национална
инициатива на Културно-просветно
дружество „Родно Лудогорие“ и е
под егидата на Министерството на
образованието и науката. Съдействие има и от Историческия музей

У

в града-домакин, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и
Великотърновския университет „Св.
Св. Кирил и Методий“. Този поход
се проведе в навечерието на Деня на
толерантността, който се отбелязва
на 16 ноември.
В лудогорския град се събраха
75 учители от цялата страна и под
формата на семинар се докоснаха
до последните постижения на историческата наука, свързани с важни

събития от българската история.
Основни лектори бяха проф.
Христо Матанов – СУ, проф. Милко Палангурски – ВТУ и Христина
Маркова – главен експерт от МОН,
а домакин - Градската художествена
галерия „Проф. Илия Петров“, където са изложени творби на народния
художник Асен Попов. Изборът
на директора на галерията Тодор
Тодоров не е случаен – като част от
събитието, бе представена книга за

Юксел Чаушев със заглавие „Тук на
тази земя“. Художникът е духовен
баща на Юксел Чаушев – и двамата
почетни граждани на Разград. Целият живот на Чаушев е отдаден на
града и театъра. Талантлив актьор и
режисьор, той прави роли и спектакли, които са еталон за качествено
театрално изкуство. Ярката му
личност и интелектуално присъствие имат своето запазено място в
пространството на Духа и Словото.

Емигранти в собствената си страна

ндианците в Северна
Америка навремето се
отнесли небрежно към
имигрантите и сега живеят
в резервати – това е виц,
разбира се, който се появи
покрай бежанския поток към
Европа, резултат от войната в Сирия. Не, не, няма да
говоря за това коя страна
от ЕС колко емигранти
трябва да приеме, нито за
съмненията, че се поощрявала била емиграцията от
Третия свят, т.е. няма да
говоря на „езика на омразата”. Няма да предъвквам
злобата на деня. Нашите, а и
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европейските политкоректни медии достатъчно добре
ни обясниха миграционните
процеси, толкова добре, че
на човек му е все по-трудно
да избере на чия страна да
застане морално, когато
големите играчи се бият за
ресурси и зони на влияние.
За друго искам да попитам: докога българите ще
се чувстваме емигранти
в собствената си страна? Какво се случва с нас?
Станахме ли по-малко бедни? Станахме ли по-малко
нещастни? Станахме ли
по-малко болни? Как да нахраним гладните, как да се
погрижим за възрастните?
Това обаче не са въпроси от
дневния ред на обществото.
Отговорът е един: такъв е
новият световен ред.
А нали най-важният белег
за една обществено-икономическа формация е типът
човек, който тя създава?
Нали, както ни учеше проф.
Фол - културата е поведение?
Няма репери, само изгубило своята душа и посока
общество. В подобни ситуации Професорът споделяше:
„Щастливо оглушах и се заслушах в Орфеевите химни“.
Като че ли интелектът се
свира в някакви ниши, за да

оцелява, нужен само на самия
себе си.
С делата си КПД „Родно
Лудогорие“ се стреми да
покаже поведение, от което
да не ни е срам пред следовниците ни. Изборът на
ценности е личен акт, сформирането на екипи – също.
Екипа на нашето друже-

ство може да срещнете
на походите, които организираме, да разпознаете в
книгите, които издаваме, в
музеите, които създаваме,
както и в редовете на нашето списание".
Д-р Анатолий КЪНЕВ,
Председател на
КПД "Родно Лудогорие"

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 66/06.11.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 05.11.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„Млекосъбирателен пункт, мандра и хладилна камера”
Местонахождение: Поземлен имот с идентификатор
73496.19.256, местността „Харманлъка”
по кадастралната карта на гр.Тутракан
Визата е издадена на: Драгомир Ангелов Ганев,
гр.Тутракан, ул. „Белмекен” № 23
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан,
съгласно Заповед № РД-04-1217/07.10.2015 г.:
/М. МАРИНОВ/
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 69/11.11.2015 год.

Във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /
ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ (в обхват до един
квартал) и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ е изработен: Подробен устройствен
план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ПР/ за
поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 73496.500.4097 по КККР на
гр.Тутракан; за УПИ I-1238,1239, II-1239,1240 и III-1236,1237 в кв.
8 от ЗРП – кв."Рибарска махала" - Тутракан, одобрен със Заповед
№114/ 29.04.1991 год.
С изменението се засягат УПИ I-1238,1239, II–1239, 1240 и
III–1236,1237 в кв.8 от ЗРП – кв.”Рибарска махала”. По искане на собственика „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД на поземлени имоти - ПИ 73496.500.1236,
73496.500.1237 и 73496.500.1238 по КК е образуван от обединяването им нов поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496.500.4097.
С изменението дворищно-регулационните линии се поставят
в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот с
идентификатор 73496.500.4097 и се запазва съществуващата улична
регулация. Обособен е нов УПИ III–4098 в кв.8 от ЗРП кв.”Рибарска
махала" - Тутракан, одобрен със Заповед №114/29.04.1991 год., с
площ от 279 кв.м.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31,
стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията 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:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 65/06.11.2015 год.

Във връзка с чл. 128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124 а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5
от ЗУТ е изработен: 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 с 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 с
муфа на землищната граница на общ. Главиница. Не се предвиждат
отклонения от трасето.
Приложени са:
- Решение № КЗЗ-25/08.10.2015 год. на Министерството на земеделието и храните, Комисия за земеделските земи за: Промяна
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и
утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи
- Писмо с изх. №2308/06.07.2015 г. на РИОСВ-Русе
- Писмо с изх. № АСД-10-24-3315/14.08.2015г. на Регионална
здравна инспекция-Силистра
- Характеристика на засегнатите имоти с подземната оптична
мрежа за ел. съобщения на Общинска слежба земеделие-Тутракан.
- Удостоверения за поливност с изх.№869, 870, 871, 872,
873/19.08.2015 г. от Напоителни системи ЕАД, клон Долен ДунавРусе
- Регистри на засегнатите имоти с подземната оптична мрежа за
ел. съобщения, заверени от Общинска слежба земеделие-Тутракан.
- Становище с изх. №95-Н-278/01.20.2015 г. на Българска телекомуникационнна компания ЕАД /VIVACOM/
- Писмо с изх. К-EPRG-3245/13.10.2015 г. на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
- Писмо с изх. №1470/07.09.2015 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Силистра
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31,
стая №13, ет. II
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Заинтересуваните лица могат в едномесечен срок
от обявлението да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план до общинска
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Свещеник кръщава мъж на средна възраст.
ред някой се провиква:
- Синко, отричаш ли се от Сатаната?
– Господин министър, много хора замръкват без хляб!
- Отче, дай да се разберем - ще ме кръщаваш или ще
Министърът отговаря без колебание:
ме развеждаш?
– Това не е възможно! Вече има толкова много денонощни магазини!
- Скъпи! Виждал ли си някога смачкани 50 000 долара?
- Не!
Отишъл един човечец в магазина и казал:
- Ами, виж! - казала жената и отворила гаража...
– Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера.
– Чакай, бе - рекъл продавачът – как така ще си избираш?
Между приятелки:
– Ами, така! Искам като на избори - аз да си избера и
- Как е новият ти съпруг в леглото?
яйцата!
- Като "Пещерска" гроздова.
– Така кажи бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!
- В смисъл?
- Мека топлина...
- И колко време бяхте заедно?
- Ми... три пъти...
- Изобщо не си романтичен!
- Обичаш ли звездите?
Какво си мисли мъжът, когато вижда, че жена му ходи
- Да, разбира се.
в къщи само по бельо:
- Знам наблизо един хотел 3 звезди. Хайде!
Първата година – "Малий, ша я изпапкам!"
След пет години – "Ей, само за с*кс мисли тая, а пак е
На щанда за килими:
забравила да вземе бира!"
- Имате ли нещо за пода на детска стая, ама да е
След десет години – "Сигурно й е горещо! И как няма да й
здраво и по-трайно?
е като е надула парното, като че ли комшията го плаща".
- Колко деца имате?
- 7.
- По-добре асфалтирайте...
ПРОДАВАМ
- Какво сте правили бе? Защо сте изпочупили чиниите?
- Ами, скарахме се...
- Ами, дивана, дивана защо сте потрошили?
- Ами, сдобрихме се...
Малката принцеса премина покрай триглавата ламя и
учтиво поздрави:
- Добро утро! Добро утро! Добро утро!
Мъж се връща от работа по-рано.
- К'ъв е този гол мъж вкъщи?!
- Водопроводчикът...
- А защо е гол?
- Откъде да знам! Такъв имали, такъв пратили!
Среща с електората преди изборите. От последния

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

"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

12 - 18.11.2015 г.

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Изложба на спортни и декоративни гълъби
Тодорка АНГЕЛОВА
Традиционната изложбаконкурс за спортни и декоративни гълъби се проведе
на 7 ноември т.г. във физкултурния салон на СОУ "Христо Ботев" в Тутракан. Тя е
част от Спортния календар
за годината на Общината,
а неин основен организатор
е Клубът на гълъбовъдите
„Тутракански вятър”.
В тазгодишното издание
бяха оценявани 200 гълъби

на 30 участници.
Освен от Тутракан в
изложбата участваха и гълъбовъди от Русе и Суходол.

Съдии в категория "Декоративни гълъби" бяха
Константин Методиев и
Валентин Бъчваров, а при
"Спортни гълъби" - Михаил
Методиев и Игор Шербанов.
За победителите в двете
категории бяха осигурени
награди, които връчи зам.кметът на общината Милен
Маринов.
В категория "Декоративни
гълъби награди получиха:
Андрей и Димитър Андрееви
за колекция гълъби - дву-

и баща й Неждет с колекция
гълъби - двукачулести и
черен двукачулест; Светлана Павлинова за колекция
- къдрави и Мария Стюарт
и шампион – къдрав – набрал
96 точки; Димитър Енчев
Делев - за колекция – Галацки и Фенерлии с капаци;
Марин Стоянов Тодоров за
колекция – Немски изложен;
Данаил Николов за колекция
– Кабаци и Блондинети; Шериф Моролу за колекция гълъби - Чехска чайка, Шуменски

качулести и блондинети;
Валентин Бъчваров за колекция гълъби - бял местен и
двукачулести; малката Арзу

и Монахини; Георги Георгиев
за гълъби Калотен-кепета;
Ергюн Аязов за колекция –
Русенски тепелия; Михаил
Слободанов за Мария Стюарт; Константин Методиев
за колекция от Мъсърли и
за шампионите Берлински
късоклюнест, Мъсърлии –
текир; Мъсърлия жълт; Монахиня Йоанна за колекция

Бели фенерлии.
Наградата за Генерален майстор в категория
"Спортни гълъби" за полети
през 2015 г. получи Петър
Патрашков с най-много
победи - Маратон-Городня/945 км, I-во място - Гълъб
№47952/2011г./ж и Маратон-Чернохив/901км - Гълъб
№97824/2013 г./м.
В тази категория бяха
отличени също Игор Шербанов - I-во място/Васлуй
1 - Гълъб № 20572/2009 г./ж
и Гълъб № 2410199/2010 г./м
- Асов/Клас А; Андрей Димитров - II-ро място/Дорохай,
Гълъб № 3280/2013 г./ж и
Блошинци-703 км - Гълъб
№ 35671/2012 г./м; Христо
Георгиев - I-во място/Фокшани - Гълъб №45449/2012
г./ж и II-ро място/Фокшани - Гълъб №45508/2012
г./м; Светослав Слободанов - I-во място/Яш1-347
км, Гълъб №45575/2012 г./ж
и Блошинци-703 км, Гълъб
№22707/2007 г./ж; Ангел
Таков - Ръмнику Сърат Гълъб №59819/2013 г./ж и
Бузъу, Гълъб №2251155/2012
г./ж; Велико Василев - Городня/Блошинци, Гълъб
№66632/2013 г./м и Блошинци, Гълъб №22904/2014 г./ж;
Мартин Маринов - Маратон-Городня, Блошинци-702
км - Гълъб №16655/2005 г./м
и Бузъу 2/I-во място - Асов
Гълъб №077175/2011 г./ж;
Димитър Делев - Маратон-Городня/944 км - Гълъб
№12524/2011 г./м и Асов/Категория Е/над 700 км - Гълъб
№58816/2012 г./ж; Михаил
Слободанов - Маратон-Блошинци - I-во място - Гълъб
№59218/2013 г./м; Анатолий
Костадинов - Васлуй 2/ I-во
място - Гълъб №59383/2013
г./ж и Асов/Категория Вклубно - Гълъб №35387/2011
г./м; Десислав Тодоров Ръмнику Сърат - I-во място,
Гълъб №43218/2009 г./м и
Маратон-Городня/955 км
Гълъб №45145/2012 г./м.

ɉɟɬɴɪɉȺɌɊȺɒɄɈȼ
ȽɟɧɟɪɚɥɟɧɦɚɣɫɬɨɪɡɚɩɨɥɟɬɢC

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 ноември - Мартин ВЪЛЧЕВ, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
12 ноември - Георги АЛЕКСИЕВ, Земеделски производител, с. Нова Черна, община Тутракан
13 ноември - Светлана ГВОЗДЕЙКОВА, "Български
пощи"-Тутракан
13 ноември - Меам САЛИМ, Чистач-хигиенист, Община
Главиница

14 ноември - Феджри БИЛЯЛ, Кмет на с. Зарица, община
Главиница
14 ноември - Станимир КРЪСТЕВ, Шофьор, Община
Тутракан
16 ноември - Д-р Юрий ВАСИЛЕВ, Стоматолог, Ротари
Клуб Тутракан
17 ноември - Румен ТРОСКОВ, Аниматор, Община
Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

