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РЕГИОН

НОВИНИ
ЦИК ОСВОБОДИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОИК - ГЛАВИНИЦА
ɋɴɫ ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬ  ɹɧɭɚɪɢ ɬɝ ɐɂɄ ɟ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥɚ
ɤɚɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɈɂɄȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ʉɨɫɬɚɞɢɧ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜ əɧɤɨɜ ɚɧɭɥɢɪɚɣɤɢ ɢɡɞɚɞɟɧɨɬɨ ɦɭ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ
Ɋɟɲɟɧɢɟɬɨɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȼɴɪɯɨɜɧɢɹɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɫɴɞ ɱɪɟɡ ɐɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ
ɜɬɪɢɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɨɛɹɜɹɜɚɧɟɬɨɦɭɉɪɨɦɹɧɚɬɚɜɫɴɫɬɚɜɚ
ɧɚ ɈɂɄ  Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬɴɩɢɥɚ ɦɨɥɛɚ ɨɬ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɂɄȽɥɚɜɢɧɢɰɚɄɨɫɬɚɞɢɧəɧɤɨɜɞɚɛɴɞɟ
ɨɫɜɨɛɨɞɟɧɨɬɡɚɟɦɚɧɚɬɚɞɥɴɠɧɨɫɬɩɨɪɚɞɢɢɡɥɨɠɟɧɢɨɬɧɟɝɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɤɨɢɬɨɤɨɦɢɫɢɹɬɚɧɟɫɴɨɛɳɚɜɚ
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ
В ТУТРАКАН И ГЛАВИНИЦА
Ɋɚɡɹɫɧɢɬɟɥɧɢɫɪɟɳɢɱɚɫɬɨɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹ
ɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟɡɚɞɢɪɟɤɬɧɢɬɟ
ɩɥɚɳɚɧɢɹɩɪɟɡɝɫɟɩɪɨɜɟɞɨɯɚɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɫɟɞɦɢ
ɰɚɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟ
ɫɬɨɩɚɧɢɞɚɛɴɞɚɬɡɚɩɨɡɧɚɬɢɫɧɨɜɨɫɬɢɬɟɩɨɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɡɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹɬɚɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɬɟɫɬɨɩɚɧɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɧɚɩɪɚɜɧɢɬɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹɡɚɩɨɥɡ
ɜɚɧɟɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɡɟɦɢɨɬɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɢɩɨɥɡɜɚɬɟɥɢɢ
ɫɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɡɟɦɢ
ɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɜɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚɢɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɡɟɦɢ
МБАЛ-ТУТРАКАН ОТКРИ ПРОЦЕДУРА
ɈɬɆɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɧɚɛɨɥɧɢɰɚɡɚɚɤɬɢɜɧɨɥɟɱɟɧɢɟɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɱɟɟɨɬɤɪɢɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɫɩɪɟɞɦɟɬȾɨɫɬɚɜɤɚ
ɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡɚ ɧɭɠɞɢɬɟ ɧɚ ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȿɈɈȾɈɛɳɟɫɬɜɟɧɚɬɚɩɨɪɴɱɤɚɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɜɊɟɝɢɫɬɴɪɚɡɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɨɪɴɱɤɢɤɴɦȺɝɟɧɰɢɹɬɚɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɨɪɴɱɤɢ
ɧɚɝ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɧɨɫɧɨɨɬɤɪɢɬɚɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɜɴɡɥɚɝɚɧɟ
ɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɬɚɩɨɪɴɱɤɚɦɨɠɟɞɚɧɚɦɟɪɢɬɟɧɚɫɚɣɬɚɧɚ
ɆȻȺɅɌɍɌɊȺɄȺɇ ȿɈɈȾ  KWWSZZZPEDOWXWUDNDQFRP ɜ
ɪɚɡɞɟɥÄɉɪɨɮɢɥɧɚɤɭɩɭɜɚɱɚ´
10 ПРОЕКТИ Е ПРИКЛЮЧИЛА
ОБЩИНА ТУТРАКАН ПРЕЗ 2015 Г.
Продължава работата на различните администрации в област
Силистра да подготовка и реализация на европейски проекти и в
започналия програмен период до 2020 г. Според справка в Областна
администрация Силистра със собствени или с държавни средства или
с пари от ЕС през 2015 г. община Силистра е приключила 12 проекта,
община Тутракан – 10, община Алфатар – 6, община Главиница – 5,
община Кайнарджа – 3, община Дулово – 2, община Ситово – 1, и т.н.
На практика това са близо 40 проекта в цялата област, реализирани
самостоятелно от общините, от отделни министерства, агенции и
оперативни европейски програми, или във взаимодействие между тях.
В процес на приключване във всички общини са сумарно близо 20
проекта в цялата област. Както приключените, така и настоящите са
съобразени с Националната стратегия за регионално развитие, както
с регионалния план на Северен централен район, на Областната стратегия и на плановете в съответните общини.
НОВИТЕ ВИНЕТКИ ВЛЯЗОХА В СИЛА
От началото на м.февруари важат единствено винетните стикерите
за 2016 година. Новите винетки са и с нова цена - за леките автомобили
годишният стикер е 97 лева, месечният - 30, а седмичният - 15. От
пътната агенция съобщиха, че до момента са продадени близо половин
милион винетки за леки коли. За сравнение през цялата 2015 година
са продадени общо над 6,5 милиона броя винетки, а приходите се
равняват на около 232 милиона лева.
Новите стикери могат да бъдат закупени от над 3300 разпространителски пункта, включващи бензиностанции, пощи, големи търговски
вериги, областни пътни управления и други. Право на безплатна
годишна винетка за леки автомобили имат хора с 50 и над 50 на сто
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и
семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания.
КРИМИНАЛЕ
В Тутракан от късо съединение възникнал пожар в котелното помещение на къща на 31 януари. На сигнала за произшествието, получен
около 12:45 часа, се отзовал екип на местната противопожарна служба
и загасил пожара. Изгоряла ел.инсталацията в котелното помещение.
Пожар в склад в Главиница са гасили огнеборци от местния участък
на 31 януари около 22:15 часа. Изясняват се причините за произшествието, при което са унищожени 4 броя мебели, но е спасен складът.

Централно военно окръжие
Военно окръжие Силистра

ОБЯВА
Със заповед № ОХ-2/05.01.2016 г. на министъра на
отбраната на Република България са обявени 350 вакантни длъжности за войници в гарнизоните Карлово,
Казанлък и Стара Загора.
Основни изисквания – средно образование, физически
здрави, неосъждани, на възраст до 32 години /47 години
за освободени от военна служба/.
Срок за подаване на документите 19.02.2016 г.
За допълнителна информация: Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257 и офиси за военен отчет в
общините.

4 - 10.02.2016 г.

Заседание на Общински съвет-Главиница предстои
Р
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание на
Общински съвет-Главиница е насрочено
за 8 февруари от 11:00
часа. В неговия дневен ред
са включени общо седем
точки, сред най-важните бюджетът на общината за
настоящата година.
Сесията ще започне с
разглеждане на докладни
записки внесени от в.и.д.
кмет Сениха Неази между
които Стратегия за уп-

равление на общинската
собственост за периода
2015-2019 г. и годишна
програма за управление и
разпореждане с имоти –
общинска собственост за
2016 год.
Съветниците ще разгледат предложенията за промяна в състава на Общото
събрание на Регионално
сдружение за управление
на отпадъците – регион
Силистра, за определяне на
представители на Община
Главиница в Общото събра-

ние на „МБАЛ – Силистра”
АД – гр. Силистра, както
и Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и
съоръжения и представяне
на водоснобдителни и канализационни услуги на потребителите на обособена
територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр. Силистра.
Последна точка от дневния ред е разглеждане на
докладна записка относно избиране на временно

изпълняващ длъжността
кмет на Община Главиница
до полагане на клетва от
новоизбран кмет. До нея се
стигна след като областният управител отмени
своята заповед от 7 януари
т.г, с която бе назначил
в.и.д кмет.
Като ход от подготовката за предстоящото
заседание на 4 януари от
14:00 часа ще бъдат проведени заседания на петте
постоянни комисии.

5 сдружения на многофамилните
жилищни сгради в Тутракан очакват
финансиране по енергийна ефективност
В

ажна тема, по която
се работи в област
Силистра, е изпълнението на Националната
програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Както е известно това се
случва в три от седемте
общини – Силистра, Тутракан и Дулово, тъй като
само на тяхна територия
има сгради, отговарящи
на критериите в Програмата. За отбелязване - в
община Дулово няма постъпили заявления.
Съгласно информацията и документацията,

в община Силистра има
регистрирани 20 сдружения на собственици, а 13
са подадените заявления
за интерес и финансова
помощ, като всички те
са одобрени и съответно
имат сключени договори.
Броят на стартиралите
дейности от момента на
започване на изготвянето
на техническото обследване е 15, но в нито една
от тях не са започнали
строително-монтажни
работи.
В град Тутракан броят на сдруженията е 5,
колкото са подадените и

одобрени заявления, както
и сключените договори
между общината и сдруженията. Съответно те
са поискали и искания за
сключване на договори
за целево финансиране
към Българската банка за
развитие (ББР). Подобно
на община Силистра, и в
Тутракан до момента няма
стартирали дейности в
нито една сграда, както и осъществяване на
строително-монтажни
дейности.
Така на практика в цялата област Силистра има
20 сключени договори за

целево финансиране между
ББР АД и МС на Република
България чрез областния
управител на област Силистра и съответните
кметове на общини от
областта.
От Областна администрация Силистра съобщават, че се изпълняват
отговорно задълженията
по реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилните жилищни
сгради, но останалото
зависи от общините и
от институциите, които
реализират програмата.

Забраниха улова на есетрови риби за 5 години
И

зпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури забрани
улова на есетрови риби
за следващите 5 години в
българската акватория на
река Дунав и Черно море.
Със заповедта, подписана от министрите на
земеделието и на околната
среда, се забранява уловът
на четирите вида есетрови риби, които все още се
срещат в Дунав и в Черно
море – руска есетра, чига,
пъструга и моруна. При
случаен улов на екземпляри,
рибите трябва незабавно
да бъдат върнати във водния басейн. Според текста
се забранява пренасянето,
превозването и продажбата на есетрови риби и
продукти от тях, уловени
в българската акватория
на река Дунав и Черно море.
Заповедта представлява

удължаване с още 5 години
на забраната за улов на
есетри, въведена у нас през
2011 г. Подобна забрана
съществува в Румъния от
2006 г. Тази мярка безспорно е необходима, но
извън нея са нужни и други
сериозни действия, координирани между държавите в
поречието на Долен Дунав
за опазването на тези
емблематични риби, коментираха еколози.
Есетровите риби достигат полова зрялост сравнително късно, при моруните,
които живеят до 100 години, това се случва след
14-18-годишна възраст. По
тази причина 5 и дори 10
години са твърде кратък
период, за да има резултати от забраната на улова,
коментират природозащитниците.
Миналата година през

юни „WWF-България“ пусна
в Дунав край село Ветрен
2000 малки чиги по проект
за опазване на есетровите
риби в българския участък
на река Дунав. Организацията бе отгледала над
50 000 риби „разселени” по

дунавското крайбрежие.
От шест вида есетрови
риби в долното течение на
Дунав са останали четири
и по международни оценки
три от тях са критично
застрашени.
“ТГ”

Около 70 на сто от изкупения тютюн в
Североизточна България не са платени
ɤɨɥɨɧɚɫɬɨɨɬɢɡɤɭ
ɢɦɚ ɢ ɧɚɞ
ɩɟɧɢɹɜɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱ
 ɬɨɧɚ
ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɬɸɬɸɧɨɬ
ɨ ɬ  ɫ ɨ ɪ ɬ ɚ
ɫɨɪɬɨɜɢɬɟɝɪɭɩɢÄɄɚɛɚɤɭɥɚɤ³
Äȼɢɪɠɢ
ɢ ÄȻɴɪɥɟɣ³ ɧɟ ɫɚ ɩɥɚɬɟɧɢ
ɧ ɢ ɹ ³   ɚ
ɤɚɡɚɡɚɦɟɫɬɧɢɤɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟ
ɜ  ɘ ɠ ɧ ɚ
ɥɹɬɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɚɫɨɰɢ
Ȼ ɴ ɥ ɝ ɚ ɪ ɢ ɹ
ɚɰɢɹ ɧɚ ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
± ɨɤ ɨɥ ɨ 
ɬɟɥɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹɇȺɌ
ɬɨɧɚɨɬ
ɎɢɤɪɟɬȻɟɤɢɪ
ɫ ɨɪɬɨɜɚɬɚ
Ɍɸɬɸɧɴɬɨɬɫɨɪɬɨɜɚɬɚɝɪɭ
ɝɪɭɩɚ ÄȻɚɫ
ɩɚÄɄɚɛɚɤɭɥɚɤ³ɟɢɡɤɭɩɟɧɧɚ
ɦɢ³ɧɟɞɨɝɨ
ɩɴɥɧɨɧɚɰɟɧɢɨɬɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɜɨɪɢɪɚɧɢ ɢ
ɝɨɞɢɧɚɇɨɨɤɨɥɨɬɨɧɚɨɬ ɦɟɠɞɭ  ɢ  ɫɬɨɬɢɧɤɢ ɩɨ
ɧɟɢɡɤɭɩɟɧɢ
ȿɞɧɚɨɬɬɴɪɝɨɜɫɤɢɬɟɮɢɪ
ɫɨɪɬɨɜɚɬɚɝɪɭɩɚÄȻɴɪɥɟɣ³ɧɟ ɧɢɫɤɢɨɬɦɢɧɚɥɨɝɨɞɢɲɧɢɬɟ
ɦɢ
ɨɬ
ɞɧɟɫ
ɟ
ɡɚɩɨɱɧɚɥɚ
ɫɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢɪɚɧɢ ɚ ɢɡɤɭɩɟ
ȼ ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɢɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢ
ɧɢɬɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɚɧɚɰɟɧɢ
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ɹɬɚɫɢɤɚɡɚȻɟɤɢɪɋɩɨɪɟɞ
ɧɟɝɨ ɫɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ
ɡɚɛɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ ɢɡɤɭɩɧɚɬɚ
ɤɚɦɩɚɧɢɹɫɚɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢ
ɨɤɨɥɨ ɇɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɜɥɨ
ɲɟɧɢɬɟ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ
Ɏɢɤɪɟɬ Ȼɟɤɢɪ ɤɚɡɚ ɱɟ
ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɫɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɛɟɳɚɧɢɟ ɨɬ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɡɟɦɟɞɟ
ɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟɡɚɩɨɫɪɟɞ
ɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɬɟ
ɮɢɪɦɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɭɫɤɨɪɢ
ɢɡɤɭɩɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɢ ɞɚ
ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɪɚ ɢɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨ
“ТГ”
ɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɬɚ
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

Правим всичко възможно безработицата
да бъде сведена до минимум
обгрижвани.
Ще споделя и още нещо,
то все още не се знае и
коментира в общественото
пространство - от другата
седмица ние

Калина ГРЪНЧАРОВА
о информация на Агенцията по заетостта,
община Тутракан приключва изминалата 2015 г. с
14,5% безработица или 758
лица. Както в цялата Силистренска област така и тук
най-многобройна е групата
на безработните над 50
години.
Прави впечатление, че
най-много свободни работни
места са заявени от държавното управление.
За това как Община Тутракан се справя с безработицата, по какви програми
се наемат безработни лица
и колко, каква е младежката
безработица и желаят ли
младите хора да работят,
какви инвестиции и инвеститори се очакват през тази
година в общината, разговаряме с кмета д-р Димитър
СТЕФАНОВ:
- Мога да кажа, че наистина безработицата в
община Тутракан намалява.
Не с големи темпове, но
мисля, че трайно намалява.
Само като факт ще кажа,
че през 2012 г. безработицата е била 16,24%, а в края
на 2015 г. безработицата е
14,5%. Ще отбележа, че от
този процент, всъщност,
не са извадени бройките,
които в момента започваме
да назначаваме по различни
програми. Започвам с Националната програма "Клио",
по която имаме отпуснати
3 работни места към Историческия музей за поддръжка
на Северния и Южния кастел.
Отделно имаме отпуснати
общо 30 бройки за обучение

П

и заетост на млади хора до
29-годишна възраст, които
назначаваме с днешна дата
(б.а. - 1 февруари). Това е
една голяма помощ за младите хора, които не могат да
си намерят работа и всъщност, Община Тутракан им
помага да се интегрират и
да намерят своето поприще.
Отделно Община Тутракан
е заявила и по Националната
програма "Обучение и заетост на хора над 29-годишна
възраст" 150 работни места,
които се надявам, че до средата на февруари ще бъдат
отпуснати. В момента вече
сме започнали подбора на
тази група, която отговаря
на съответните изисквания,
колкото се може по-бързо да
бъдат назначени и да бъдат
в помощ на цялата община,
не говоря само за Тутракан
като град, а и за всички населени места на територията
на община Тутракан.
Това, което също не е
приспаднато от процентите
безработица са бройките,
които сега ще бъдат назначени по проекта "Независим
живот за гражданите на община Тутракан" - 38 работни
места са - 18 социални асистента и 20 домашни помощници, които ще се грижат
за 76 потребители. Това са
хора над 65-годишна възраст
със социални проблеми. За
мен, това е един много добър
социален проект! Той е на
стойност близо 500 000 лв.,
има устойчивост 2 години и
мисля, че нашите родители,
дядовци, баби и близки, които имат нужда от такава
помощ, ще бъдат адекватно

млад човек, който да кандидатства именно за такова
работно място.
Другият парадокс е, че ние
заявихме общо 30 места, за
да назначим именно млади
хора по тази Национална проприемаме първите 3
грама за обучение и заетост
дечица в новия Център лица до 29-годишна възраст.
В момента назначаваме 18,
за настаняване от семеен утре или в други ден ще бъде
назначен и 19-ят човек, така
тип.
че имаме още 11 свободни
За там са необходими 11,2 работни места. Оказва се, че
работни места. За момента
назначаваме 7 човека, които младите хора нямат жеда се грижат за първоначално
настанените и постепенно лание да започнат работа.
тази бройка на заетите в
Не знам коя е причината, но
Центъра за настаняване от няма как да искаш да се разсемеен тип ще се увеличава, виваш, няма как да искаш да
докато достигнем одобрени- получаваш някакви доходи, а
ят брой - 11,2 работни места. в същото време да отказваш
Това, което предстои да се назначаването, независимо
случи в бъдеще време, става на каква работа е. Мисля, че
дума за края на февруари и всеки е започнал по някакъв
началото на март, е
начин трудовия си път от
най-ниското стъпало, за да
разкриването на Центъра започне да израства. От 4
години, от всички младежи,
за рехабилитация.
които са били назначавани
Там ще имаме още 4 по такива програми, найработни места, като ка- добрият младеж е оставал
пацитетът на Центъра за винаги да работи в Община
рехабилитация е от 30 по- Тутракан. Намирали сме
требители.
начин да задържим най-читаИ не на последно място, на вите млади хора в общинска
предната сесия Общинският администрация.
съвет гласува да разкрием
- А какви са перспективиза външни инвестиции?
Център за обществена те- Това,
което мога да кажа
подкрепа,
е, че май месец трябва да се
отвори
още
един цех от г-н
който ще бъде с капацитет 40 потребители и раз- Стив Хараламбиев. Там ще
има
нови
работни
места.
криване на 8 нови работни
места. Така че, ако се су- Предната седмица бях на
среща
с
почетния
консул
на
мират работните места, на
които в момента започваме Неапол, г-н Алесандро Бузони,
да назначаваме хора и тези, намерили сме италиански инкоито са като тенденция веститор, който да построи
през следващия и по-следващия месец, безработицата
в община Тутракан ще падне
под 11%. Затова твърдя, че
Община Тутракан прави всичко възможно безработицата
да бъде сведена до минимум.
Разбира се, не можем да кажем, че тя ще бъде нулева,
но ще се стремим тя да бъде
колкото се може по-ниска. По
този начин можем само да
задържим хората да останат
тук.
- Младите хора сигурно
са първите, които кандидатстват за работа.
Срещате ли трудности при
набирането на хора по различните програми, за които
говорихте?
- Ще ви дам пример първо с
Центъра за настаняване от
семеен тип. Въпреки обявите,
които бяхме пуснали, рекламата, която бяхме направили
за разкриването на този
Център, нямахме нито един

цех за сушени плодове,
съответно сладка, мусове
и каши от плодове, като тенденцията е там да се разкрият нови 20 работни места,
така че ние водим преговори
с всички инвеститори, които искат да инвестират на
наша територия. Разбира се,
Община Тутракан по всякакъв
начин се мъчи да им помогне
и да облекчи каквито и да е
бюрократични пречки, само
и само да се инвестира в гр.
Тутракан и да се създават
нови работни места.
Освен това вече е изградена

бензиностанция
на фирма Шел и започва
назначаването на още 11
работници в тази бензиностанция. Така че, който
иска да работи, в Тутракан
винаги има възможност да се
намери работа, всичко зависи от желанието на хората.

Туристическият продукт на Тутракан представен на изложението ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО
т 11 до 13 февруари 2016
г. в София ще се проведе
Международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ/
СПА ЕКСПО, което събира за
33-ти пореден път в Интер Експо
център участници и представители на туристическия бизнес от
България и цял свят.
ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО е наймащабния туристически форум
в България, който предлага
всяка година нови инициативи,
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предоставя на туроператори,
хотелиери и фирми от сектора
бизнес възможности. Предназначен е за професионалисти и
широка публика.
Профилът на изложителите
включва туроператорски фирми
и агенции, хотели, балнеолечебни курорти и спа центрове, Национални туристически организации, асоциации и сдружения,
общини, софтуерни фирми и
компании за хотелиерско обо-

рудване.
През трите дни на форума съпътстващата програма предлага
голям избор от дискусии, презентации и пресконференции. Ще
бъдат дискутирани ключови за
развитието на туризма проблемни теми, на бъдещи тенденции на
световния туристическия пазар,
както и представяне на многобройни проекти на общини.
ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО ще
обяви ежегодните си награди

в различни категории. Дългогодишният медиен партньор
на изложението - сп. „Туризъм
и отдих”, ще обяви Годишните
награди „Златен приз“ за 2015
г. през втория ден от форума.
Очаква се с една от наградите
"Златен приз" да бъде отличена
Община Тутракан за утвърждаването на туристически продукт,
информира зам.-кметът Петя
Князова-Василева, която ще
вземе участие в церемонията.

ПОКАНА
Народно читалище
"Н.Й.Вапцаров-1873” - Тутракан
организира

КРЪГЛА МАСА на тема:

"Актуални проблеми
в пчеларството"
на 5 февруари 2016 г. (петък) от 10:00 часа в лекционната зала на Читалището – етаж 3.
В срещата ще вземат участие: Д-р Димитър Стефанов, Д-р Стефан Донев, Д-р Симеон Данов, Неделчо
Делев – Председател на пчеларско дружество, Йордан
Атанасов – Председател на държавен пчелин.
Всеки, който има отношение към проблемите и развитието на пчеларството, е добре дошъл! На срещата
можете да зададете своите въпроси и да споделите
мнение и опит по поставената тема.
Очакваме Ви!

Земеделските производители
декларират доходите си за
2015 година до 3 май
емеделските стопани
трябва да декларират
доходите си за 2015 г.
до 3 май, собщават от НАП.
Те ще трябва не само да подадат годишна декларация,
но и да начислят и платят
данък за получените доходи
през 2015 г.
Дължимият данък е в
размер на 10%, но законът
позволява на регистрираните земеделски стопани
и тютюнопроизводители
да намалят доходите си от
продажбата на произведени
непреработени продукти
от селско стопанство с
60%. Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени
продукти и декоративна
растителност, могат намалят данъчната си основа
с 40%.
Земеделците, извършващи дейност като еднолични
търговци, също декларират
доходите си до 3 май, но
не могат да намаляват
данъчната си основа с нормативно признати разходи.
За тях данъчната ставка
остава 15% върху разликата от получените приходи
през изминалата 2015 г. и
доказаните разходи.
Регистрираните земе-
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делски стопани, които са
получили субсидии /финансиране/ през 2015 г., трябва
да ги декларират пред НАПСилистра и да заплатят
дължимия данък. Субсидиите следва да се отразят
в годишната данъчна декларация, като се впишат
в приложение №2, 3 или 6
в зависимост от реда за
облагане на доходите.
Физическите лица, регистрирани като земеделски
стопани, ще ползват 5%
отстъпка от данъка за
довнасяне, ако подадат декларацията си за облагане
на доходите до 31 март
2016 г. по електронен път.
Отстъпката се ползва,
ако земеделците към този
момент нямат подлежащи
на принудително изпълнение публични задължения
и внесат в срок до 3 май
дължимия по декларацията
данък.
Повече информация за декларирането и плащането
на данъци земеделските
стопани могат да намерят
на сайта на НАП www.nap.
bg. Консултации може да се
правят и на цената на градски разговор в кол центъра
на приходната агенция на
телефон 0700 18 700.

Над 130 заявления
за преструктуриране и
конверсия на лозя
определения период за
прием на заявления за
финансова помощ по
мярка “Преструктуриране
и конверсия на лозя” от
Националната програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г.
бяха подадени 132 проекта
със срок за изпълнение 2016
- 2018 г. Заявената финансова помощ е в размер на
60 662 483 лева.
Mярката подпомага дейности за преструктуриране и конверсия на лозови
насаждения, както и за подобряване на техниките за
управление на лозята. Финансират се собственици,
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арендатори или наематели
на лозови насаждения, регистрирани като лозарско
стопанство и получили
удостоверение за право
на участие, издадено от
Изпълнителната агенция по
лозата и виното.
Националната лозаро-винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България до 2018 г.
Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране
на земеделието (ЕФГЗ), а
целта й е повишаването на
конкурентоспособността
на българските лозари. Общият бюджет за приема е
92, 809 млн. лв.
“ТГ”
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Тризнаци и още пет бебета
се родиха за ден в Тутракан

от стр. 1 момченца са с мерки 2,200
кг/44 см, 1,650 кг/43 см и
1,640 кг/38 см. Щастливата
майка е 24-годишната Несибе Халидова от Каолиново,
Шуменска област. С бащата Садула Халидов вече са
избрали имена на децата
- Амит, Умут и Юмит. И
трите завършват на буквата "Т", защото са родени
в Тутракан, категорични в
избора са те.
Двамата родители са
благодарни на д-р Бойчев,

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщо осем бебета се
родиха на 1 февруари
в Родилното отделение на МБАЛ - Тутракан. В
обедните часове - в 11:15,
с разлика от една минута, проплакаха тризнаци.
Бебетата са заченати по
метода ин витро в Медицинския център "Свети
Иван Рилски" в града при
д-р Любомир Бойчев. Трите
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защото при него са намерили дългочаканото щастие.
Два неуспешни опита при
други лекари и в друг град
са предшествали тройната
радост, разказаха те. "Сега
ще си ги гледаме. Ще се
справим!" - кроят планове
за бъдещето майката и
таткото. Садула е майстор-строител, но през
зимния сезон, обикновено,
няма работа. Несибе е също
безработна, по програма
е била личен асистент на

близък човек. Всъщност, докато разговаряхме (почти
24 часа след раждането с
цезарово сечение), стана
ясно, че тя още не беше
виждала момченцата си.
Те - в кувьози, тя - на системи... Просълзи се, когато
й ги показах от фотоапарата, а бащата щастливо
й поднесе огромен букет
(той ги бе видял вече).
"Щастливи сме всички,
че успяхме да стигнем до
финала, защото това са
асистирани репродуктивни
техники, коментира д-р
Любомир Бойчев. Майката
от два месеца и половина
не е мърдала от леглото в
нашето отделение. С много
усилия успяхме да стигнем
до тук и секциото накрая
реши проблема. Майката и
таткото вече са щастливи
родители на три момчета,
родени на 1 февруари."
Освен тризнаците, същият ден в отделението на
бял свят се появяват още
пет бебета. Диляна Гецова
от Тутракан и Веселина
Братанова от Калипетрово
родиха момчета, а Дияна
Калева от Исперих, Руйя
Левент от с. Суходол и
Гюлшен Осман - момичета.
"От сутринта до ве-

черта беше едно голямо
оживление в Родилния блок,
каза още д-р Бойчев. Много
бебета, едно след друго,

екипите бяха изключително натоварени. Част от
ражданията бяха нормални,
но имаше и три секцио. Не-

ще участват в националната програма
в НДК. Тя ще бъде формирана от
трите първи български читалища.
Това ще се състои вероятно в края
на месец май. В момента водим
разговори със Столична община
за осигуряване на зала 1 на НДК.
Средства за 160-годишнината не се
намериха – това трябва да го кажа
с огромно съжаление. Въпреки че
стана дума в парламента на 21-ви в
Комисията по култура , че трябва да
се осигурят средства, но явно пари
няма никъде за нищо.
- Колко са функциониращите
читалища в страната и продължават
ли да се откриват нови?
- Продължават да се откриват нови
читалища, но не това е поводът на
нашата годишнина. Няма нищо лошо
в това, че се откриват нови читалища.
Законът го позволява. Въпросът е
дали има обществена необходимост
от тях. Тази обществена необходимост следва да бъде изследвана в
нейните отделни параметри, за да се
види дали този режим не е прекалено

либерален или се създават читалища
с други цели, които остават неясни
към днешна дата.
- Каква е потребността от читалища днес?
- Непрекъснато хората идват при
нас, по всяко време. Потребността
е да общуваш с хората. По принцип
българинът обича да общува. Той не е
човек, който може да държиш затворен пред компютъра. Българинът обича да е сред хора, независимо дали
ще се кара с тях, дали ще обсъжда.
Човешкото присъствие е най-важно
в случая. В момента учим децата
на танци, на езици, има музикални
школи, в които те се учат да пеят, да
танцуват, да общуват с хора. Организират се и срещи с писатели на живо.
Това са важните неща. Тази медийна
вахканалия, безкрайно глупавите
реалити предавания вече омръзнаха
на хората. Никой не гледа вече тези
глупости. Всеки иска да види, да
коментира и да се сравни. Това е
природата ни. Човек се сравнява с
хора, а не с телевизионни лица.

- В читалищата се съхраняват
българските традиции, за тези 160
години как се е променило читалищното дело?
- Професионализирало се е. Това е
най-точният израз. На Бабинден в хиляди читалища се чества празникът.
Това е един народен обичай, един
празник на българската майка, на
бабата, на родилната помощ, в който
се правят хумористични материали,
поднася се раждането като тайнство
между майката и Бога. Съхраняваме
различни видове ритуали в нашите
читалища, различни песни и костюми – неща, които ни показват като
народ.
- Кои са най-сериозните проблеми
пред функционирането на читалищата?
- Нека в тази годишнина да не
говорим за това в момента. Вероятно ще направим кръгла маса за
проблемите – само за проблемите.
Ако отворим тази тема ще загубим
празничния дух в днешния ден.
Деница КИТАНОВА

Николай ДОЙНОВ:

Ако загубим читалищата,
значи ще престанем да
съществуваме като нация
Николай Дойнов, председател
на Съюза на народните читалища,
в интервю за Агенция „Фокус” във
връзка със 160-годишнината от
създаването на първото българско
читалище в Свищов.
- Г-н Дойнов, на 30 януари се навършват 160 години от създаването
на първото българско читалище. Разкажете ни какви са предпоставките
за това първото българско читалище
да отвори врати и какви процеси
предшестват това събитие?
- Познавате нашата национална
история и знаете, че в едни години
на много тежка икономическа несвобода и духовна безпросветност се
намират смели мъже, които създават
народните читалища. Ако вземете
устава на първото българско читалище в Свищов – „Кирил и Еленка
Аврамови”, ще видите кои са неговите учредители. Първият читалищен
секретар е бил Емануил Васкидович
– една респектираща фигура от нашето национално възраждане. На 28
януари открихме паметна плоча на
мястото, където е открито първото
българско читалище и с това дадохме изстрелът, с който започнаха
честванията на 160-годишнината от
създаването на първото читалище.
Народните читалища са основани от
българския народ, защото той е имал
нужда от тях. Те не са основани по
някаква административна заповед, по
решение на султана или по решение
на Европа – те са решени и създадени
от българския народ. Гаранция за
тяхната добронамереност и съществуване е българският народ. Именно
в тази изключителна годишнина
се вижда значението на народните

читалища. Те са изключително витални
и устойчиви. В държавата няма друга
подобна устойчива
структура. Дори и в
Европа няма 160-годишна гражданска
организация, която
с много малки изключения да продължи да съществува
в първоначалния
си вид, в който е
била създадена. Хората, които са
поставили началото, са грамотни,
мъдри, европейци по дух. Последният
пристан, който имаме като народ,
са читалищата. Ако загубим и тях,
значи ще престанем да съществуваме
като нация.
- Защо първото читалище у нас
носи името „Кирил и Еленка Д.
Аврамови"?
- Това са имената на неговите дарители, които са дали парите, за да
се построи една уникална сграда. Ако
отидете в Свищов, ще видите, че тази
сграда е паметник на културата. Свищов е известен със своите дарители.
Градът е бил в рамките на Османската
империя, но е разположен на река
Дунава, а всички градове по Дунава
са били отворени към света: Видин,
Лом, Русе и Тутракан. Жителите на
тези градове чрез корабополаването
по Дунава са стигали до Виена и
Германия и са трупали безценния
европейски опит, който в момента
възстановяваме. Това си били отворени градове, жадни за знания и
просвещение. Хората там са знаели,
че по този път можем да възстановим

своята национална идентичност.
- По какъв начин ще бъде отбелязана 160-ата годишнина от създаването на Свищовското читалище?
- Свищовското читалище има свои
инициативи, разбира се. През април
ще се състои Национална кръгла маса
в Свищов „Библиотеките на бъдещето”. В нея ще вземат участие видни
български учени, студенти, Фондация
„Глобални библиотеки”, редови библиотекари. Трябва да си представяме
библиотеките на бъдещето и да аргументираме тези визии. Веднъж имах
честта да кажа, че библиотеката един
ден ще представлява една телефонна
будка и ние ще влизаме с флашка и
ще теглим, която книга искаме. Вероятно характерът на библиотеките ще
бъде променен. Всичко това трябва
да го изговорим - за електронните
книги, за новите информационни
потоци, има хиляди неща, свързани
с това как си представяме библиотеката на бъдещето. На 11 май Свищов
ще организира общоградски празник
с присъствието на видни гости от
страната и чужбина. Свищовлии са
хора ,които обичат читалището си.
Състави на свищовското читалище
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Петя Костова по Пътя към славата
Първо "бойно кръщение" на
трио Ивет, Пламена и Зорница

ɉɟɬɹɄɨɫɬɨɜɚɩɨɭɱɚɜɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚɫɢɨɬɠɭɪɢɬɨ

Антония КАЛДАРЕВА
а четвърти път Националният конкурс
„Път към славата”
събра таланти от цялата
страна. В последното издание, което се проведе от
29 до 30 януари, вокалната
школа на Доротея Бальовска от ОЦИД - Тутракан бе
представена от Петя Костова при индивидуалните
изпълнители и вокалното
трио Ивет-Илиян Дими-

З

трова, Зорница Войнова и
Пламена Георгиева.
Много артистизъм и
вокална прецизност показа със своите изпълнения
солистката на ВФ „Вива"
- Петя Костова. При изключително силна конкуренция
тя бе класирана от журито
на трето място.
За вокалното трио
Ивет, Зорница и Пламена
участието в този конкурс
бе бойното им кръщение

ȼɨɤɚɥɧɨɬɪɢɨɂɜɟɬɉɥɚɦɟɧɚ
ɢɁɨɪɧɢɰɚ

като трио. Те получиха
покана за участие в детското предаване на БНТ
„Милион и една усмивки”,
както и в детско музи-

кално предаване по БНР
от музикалния продуцент
Доротея Петрова.
С Диплом за висок професионализъм, по време

на конкурса, бе отличен и
техният вокален педагог
Доротея Бальовска.
Националният конкурс
„Път към славата” се ор-

ганизира от АРТ Център
"Кърнолски" със съдействието на Министерството
на образованието, Синдиката на българските
учители, РИО на МОН-София, Национално музикално
училище „Любомир Пипков“
и Дом на културата „Средец" - София.
Тази година в него
участваха над 1000 деца
и младежи от 45 града в
България, които се състезаваха в пет категории:
вокални солисти, танци,
вокални формации, фолклор и инструментал. Сред
членовете на журито, определило най-добрите, са
певецът и музикален педагог доц. Етиен Леви, Мая
Райкова – БНР, Николай
Текелиев от БТА, Хип-хоп и
R'n'B изпълнителят ВенЗи,
диригентът на Софийския
камерен хор „Васил Арнаудов“ Теодора Павлович и
други.

поетично поетично поетично
Людмила
БОРИСОВА,
Журналист
в Радио Шумен

Диагноза
Разминахме се
някъде по пътя
на мислите си…
Много думи погребахме
в праха на подметките си…
Вървяхме дълго в успоредни прави на кръстопътя се срещнаха
само нашите погледи.
Сърцата ни – неми.
Студено е.

Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Пръстен с отрова
Един от експонатите, с които музеят от Каварна гостува в родния ми Тутракан, беше
средновековен пръстен с тайник за отрова.

Свидетелство на женското коварство,
на мъжкото - със плаща и кинжала
или в средновековно тъмно братство
коварство на коварство налетяло.

XW

Попречил ли си някому да дойде
на този свят обречено-потребен,
и щяхме ли да бъдем все такива
във моя век светът и аз без тебе?

Ноктюрно

Поне веднъж навярно в чаша с вино
изсипал си товара си коварен,
поне веднъж през твоя век отминал
беляза чело с белега на Каин.

И гледаме се с есента в очите.
Потрепват очните дъна
от концентрични кръгове,
плъзнали нахално
по реката на неказани желания,
където давят се тревите
на зелените ми ириси.
А дъждът изронва бреговете
на надеждата за сбъдване.

Кажи, кое по сигурно убива:
дали средновековното коварство
или това, че щедро ни заливат
с цинично - недостъпните лекарства?
Оставай там! Огрява те богато
витрината във светлата си пазва.
Страните всички губят във играта,
едната правилата щом погазва.

Пламена НИКОЛОВА,
Черногор

Белоцветна вишна
Един тих двор с две белоцветни вишни.
В спомените ми изплува моят дом.
Онази бяла къща от живота ми предишен,
напомня ми, че имам свой подслон.
Така ми липсва старото легло
и нощем песните на жабите, щурците,
закуската на мама... Филийките с масло
и цяло лято по поляните, горите...
Приятели от детството ми липсват,
Другарчета по мир и по война.
като мене рядко се завръщат,
Господ знае къде са по света.
Помня в двора построената колиба...
Пролет бе, потрепна в мен по детски любовта.
Първото момче, откраднало от мен целувка,
запазих скрито в клоните на вишната.
Припомням си... така ми липсва всичко.
Как липсвам в къщи, мама знае го добре.
Заминах на далече… да работя и да уча...
Така отминаха година, после две ...
И вишната по мене замиля,
прегърна с клони празния прозорец.
На есента дари последните листа...
Остана гола! Не цъфна повече на пролет!
Онази къща бяла от живота ми предишен
с едно дърво по-малко, с двор два пъти по-тих.
Една самотна белоцветна вишна
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НЕЩО ПОВЕЧЕ...
От ДФ "Земеделие" информират: Двоен ръст на подадените
Компенсират с 6 млн. лева
земеделските стопани за
пропаднали площи
ържавен Фонд „Земеделие“ ще разпредели финансов ресурс
от 6 млн. лева държавна
помощ за компенсиране на
загубите на земеделски
стопани в резултат на
природни бедствия или неблагоприятни климатични
условия, настъпили през
2015 г.
1 803 600 лева са отложено плащане от миналата
година като компенсация за
пропаднали площи през 2014
г. за зърнени и фуражни култури и за зимна маслодайна
рапица. За доплащането
не е необходимо бенефициентите да подават нови
заявления.
Ресурс в размер на 4 196
400 лв. е предвиден за пропаднали през 2015 г. площи.
С държавната помощ ще
се компенсират 80% от

Д

щетите за плодове, зеленчуци, царевица за зърно,
царевица за силаж, сладка
царевица, тютюн, памук и
други култури. Обезщетението за зърнени и фуражни
култури е 50%, а за зимна
маслодайна рапица – 30%.
На подпомагане подлежат земеделски стопани,
които имат констативни
протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски
култури, в резултат на
неблагоприятни климатични условия - измръзване/
осланяване, наводнения/
преовлажняване, градушка
и суша.
Заявления за участие в
схемата ще се приемат в
областните дирекции на
ДФ „Земеделие“ от 15 февруари до 2 март. Срокът за
изплащане на средствата
е до 28 април 2016 г.

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

ОБЯВЛЕНИЕ

по интернет декларации
Близо 200 силистренци декларираха
доходите си по електронен път
ɫɚɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟɜɨɮɢɫɚ
ɧɚ ɇȺɉ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɝɨɞɢɲɧɢ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ
ɥɢɰɚɡɚɩɴɪɜɢɹɦɟɫɟɰɨɬɤɚɦ
ɩɚɧɢɹɬɚɨɬɬɹɯɫɚɩɨɞɚɞɟ
ɧɢɩɪɟɡɢɧɬɟɪɧɟɬɫɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɩɨɞɩɢɫ ɢɥɢ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧɤɨɞ ɉɂɄ 
Ɍɨɜɚ ɩɪɚɜɢ  ɨɬ ɨɛɳɢɹ
ɛɪɨɣ  ɩɨɞɚɞɟɧɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ɞɨɤɚɬɨ ɡɚ ɫɴɳɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ
ɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɩɨɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɚɩɨɞɚɞɟɧɢɨɬɜɫɢɱɤɢɞɟ
ɤɥɚɪɚɰɢɢɧɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ
ȼɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɞɚ ɫɟ ɞɟ
ɤɥɚɪɢɪɚɬ ɞɨɯɨɞɢ ɫ ɉɂɄ ɫɟ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɜɫɟɩɨɱɟɫɬɨɨɬɝɪɚɠ
ɞɚɧɢɬɟ ±  ɨɬ ɩɨɞɚɞɟɧɢɬɟ
ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɴɬ ɝɨɞɢɲɧɢ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɫɚɫɉɂɄɚ±ɫ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɨɞɩɢɫ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɧɢɹɬɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚ
ɰɢɨɧɟɧɤɨɞɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɩɨ
ɥɭɱɟɧɨɬɜɫɟɤɢɨɬɨɮɢɫɢɬɟɧɚ
ɇȺɉɜɫɬɪɚɧɚɬɚɛɟɡɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɬɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹɚɞɪɟɫɧɚɝɪɚɠ
ɞɚɧɢɬɟɂɡɞɚɜɚɫɟɛɟɡɩɥɚɬɧɨ

ɢ ɫ ɧɟɝɨ ɛɴɪɡɨ ɥɟɫɧɨ ɢ ɛɟɡ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ ɫɟ ɩɨɞɚɜɚɬ ɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɢɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬɤɴɦ
ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɂɚ ɭɥɟɫɧɟɧɢɟ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ
ɤɥɢɟɧɬɢ ɇȺɉ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɟ
ɫɬɪɟɦɢɞɚɪɚɡɲɢɪɹɜɚɭɫɥɭɝɢ
ɬɟɤɨɢɬɨɦɨɝɚɬɞɚɫɟɩɨɥɡɜɚɬɫ
ɉɂɄɄɴɦɦɨɦɟɧɬɚɬɟɫɚɜɟɱɟ
ɩɨɜɟɱɟɨɬɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɞɚ
ɧɴɱɧɢɢɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɞɟɤɥɚ
ɪɚɰɢɢɫɩɪɚɜɤɢɡɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢ
ɹɬɚɤɴɦɇȺɉɢɤɴɦɨɛɳɢɧɢɬɟ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɬɪɭɞɨɜɢɞɨɝɨɜɨɪɢ
ɢ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧ ɞɨɯɨɞ ɩɨɞɚ
ɜɚɧɟ ɧɚ ɢɫɤɚɧɟ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚɧɟ
ɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɚɧɨ ɩɥɚɳɚɧɟ ɧɚ
ɞɴɥɠɢɦɢɬɟ ɫɭɦɢ ɤɴɦ ɞɴɪɠɚ
ɜɚɬɚɞɢɪɟɤɬɧɨɨɬɫɩɪɚɜɤɚɬɚɡɚ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɬɧ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɹ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɫ ɉɂɄ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɨɬ ɫɚɣɬɚ
ɧɚ ɇȺɉ ZZZQDSEJ ɢɥɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ ɬɟɥɟɮɨɧ


“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ
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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
Вх. № ОС-01-710/28.01.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за предстоящо отчуждаване на недвижими имоти - частна собственост за обект: улица с о.т. 231 и о.т. 275 (ул.”Хемус”)
от действащ ПУП - План за улична регулация - гр. Тутракан
на основание чл.25, ал.1 от Закон за общинската собсвеност - ЗОС

УВЕДОМЯВАМ
Собствениците на имоти, попадащи в реализацията на обект:
Улица с о.т. 231 и о.т. 275 (ул.”Хемус”) от действащ ПУП – ПУР
гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 г. на Общински
съвет Тутракан, за предстоящата процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, за задоволяване на общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин /чл.21, ал.1 от ЗОС/,
както следва:

Вх.№ОС-01-712/28.01.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за предстоящо отчуждаване на недвижим имот - частна собственост
за обект: улица с о.т. 276 и о.т. 275 (ул.”Боровец”)
от действащ ПУП - План за улична регулация - гр. Тутракан
На основание чл.25, ал.1 от Закон за общинската собсвеност - ЗОС

УВЕДОМЯВАМ
Собствениците на имот, попадащ в реализацията на обект: Улица с
о.т. 276 и о.т. 275 (ул.”Боровец”) от действащ ПУП – ПУР гр.Тутракан,
одобрен с Решение № 327/02.02.2006 г. на Общински съвет Тутракан,
за предстоящата процедура по принудително отчуждаване по глава
III от ЗОС, за задоволяване на общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин /чл.21, ал.1 от ЗОС/, както следва:

Не се дължи обезщетение за незаконни строежи в поземлен имот,
респ. в частта - предмет на отчуждаване.
Община Тутракан придобива съответните части от имотите, обект
на отчуждителното производство, описано по горе, необременени с
вещни тежести.
Правоимащите лица могат да посочат банкова сметка, по която да
им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Тутракан и копие от него
да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.
Обявлението е валидно за срок от 1 /един/ месец, считано от датата
на публикуването.
Настоящото обявление да бъде доведено до знанието на заинтересованите лица при спазване на чл.25, ал.1 от ЗОС.
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
№ 5/29.01.2016 год.

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɩɨɢɫɤɚɧɟ
ɧɚɄɪɭɦɌɨɞɨɪɨɜɊɚɞɤɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɩɨɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɧɚɝɪ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨɛɪɟɧɚɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ±±ɝ
ɧɚ ȺȽɄɄ ɝɪɋɨɮɢɹ ɫɴɝɥ ɧɚ ɫ ɜɯʋ ɚɤɬʋ  ɬɏ
ɞɟɥɨʋɝɨɞɧɚɊɚɣɨɧɟɧɫɴɞɌɭɬɪɚɤɚɧɦɭɟɢɡ
ɞɚɞɟɧɚɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝɨɞɧɚɄɦɟɬɚɧɚ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɞɚɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɧɚɩɪɨɟɤɬɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉ±ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ
ɧɚ ɉɥɚɧ ɡɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ ɉɊ ɡɚ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ  ɫ ɢɞɟɧɬɢ
ɮɢɤɚɬɨɪɩɨɄɄɄɊɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨɛɪɟɧɚ
ɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ±±ɝɧɚȺȽɄɄɝɪɋɨɮɢɹɜ
ɤɜɨɬɉɥɚɧɡɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨ
ɛɪɟɧɫɊɟɲɟɧɢɟʋɝɨɞɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɤɚɬɨɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚɢɦɨɬɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

От 4 до 8 май 2016 г.

Екскурзия до Чехия
Бърно, Прага, Карлови вари, Пилзен
5 дни /3 нощувки/ - екскурзия с автобус

Програма

№ 6/03.02.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Гина Петрова Манафчева е издадена
Заповед № РД-04-135/01.02.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване
на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация /ПР/ за УПИ ХII–2477,2478 в кв. 105
от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан; поземлен имот с идентификатор
73496.501.2477 по КККР на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

4 - 10.02.2016 г.

Не се дължи обезщетение за незаконни строежи в поземлен имот,
респ. в частта -предмет на отчуждаване.
Община Тутракан придобива съответните части от имотите, обект
на отчуждител-ното производство, описано по горе, необременени
с вещни тежести.
Правоимащите лица могат да посочат банкова сметка, по която да
им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен
ежедневник, на интернет страницата на Община Тутракан и копие
от него да се постави на определе-ното за целта място в сградата
на общината.
Обявлението е валидно за срок от 1 /един/месец, считано от датата
на публикуването.
Настоящото обявление да бъде доведено до знанието на заинтересованите лица при спазване на чл.25, ал.1 от ЗОС.
Кмет на Община Тутракан:
/Димитър СТЕФАНОВ/

ɜɢɞɟɧɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɜɱɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ±Ȼɴɪɧɨ
ɑɟɯɢɹɩɪɟɡɊɭɦɴɧɢɹ
ɪɢɞɟɧɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟɜȻɴɪɧɨɊɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɝɪɚɞɚ
ɤɚɬɟɞɪɚɥɚɬɚÄɋɜɋɜɉɟɬɴɪɢɉɚɜɟɥ´ɯɪɚɦÄɆɚɪɢɹɆɚɝɞɚ
ɥɟɧɚ´ɮɨɧɬɚɧɚɉɚɪɧɚɫȺɜɝɭɫɬɢɧɫɤɢɹɦɚɧɚɫɬɢɪȾɜɨɪɟɰɚ
Ⱦɢɬɪɢɯɳɚɣɧȼɴɪɯɨɜɧɢɹɫɴɞɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥɚȼɟ
ɱɟɪɹɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɁɚɤɭɫɤɚɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɉɪɚɝɚɉɟɲɟɯɨɞɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚɉɪɚɝɚɫɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɏɪɚɞɱɚɧɢɉɪɚɠɤɢ
ɯɪɚɞɧɚɣɜɚɠɧɢɹɬɫɢɦɜɨɥɧɚȻɨɯɟɦɢɹɢɫɟɞɚɥɢɳɟɧɚ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɬɞɜɨɪɰɢɰɴɪɤɜɢɛɚɡɢɥɢɤɢ
ɤɭɥɢɢɝɪɚɞɢɧɢɝɨɬɢɱɟɫɤɚɬɚɤɚɬɟɞɪɚɥDɋɜɟɬɢȼɢɬ
ɁɥɚɬɧɚɬɚɭɥɢɱɤɚɫɞɨɦɚɧɚɄɚɮɤɚɆɚɥɚɫɬɪɚɧɚɛɚ
ɪɨɤɨɜɚɬɚɰɴɪɤɜɚɨɬɜɟɤɋɜɟɬɢɇɢɤɨɥɚɣɄɚɪɥɨɜɢɹɬ
ɦɨɫɬɫɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɬɟɫɬɚɬɭɢɢɭɥɢɱɧɢɦɭɡɢɤɚɧɬɢɋɬɚɪɟ
ɦɟɫɬɨɫɬɚɪɢɹɬɝɪɚɞɫɤɢɩɥɨɳɚɞɫɄɦɟɬɫɬɜɨɬɨɢɫɜɟɬɨɜ
ɧɨɢɡɜɟɫɬɧɢɹɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬɜɟɤɫɞɜɢɠɟɳɢɬɟɫɟɮɢɝɭɪɢ
ɧɚɚɩɨɫɬɨɥɢɬɟɉɨɠɟɥɚɧɢɟɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚ±
ɪɚɡɯɨɞɤɚɫɤɨɪɚɛɱɟɩɨɪɟɤɚȼɴɥɬɚɜɚɋɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟ
Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɯɨɬɟɥɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɁɚɤɭɫɤɚɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚɟɤɫɤɭɪɡɢɹ
ɞɨɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢɢɉɢɥɡɟɧɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢ
±ɟɞɢɧɨɬɧɚɣɫɬɚɪɢɬɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɤɭɪɨɪɬɢɫɞɟɣɫɬɜɚɳɢ
ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɢɡɜɨɪɚɉɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɩɢɜɨɜɚɪɧɢɹɡɚɜɨɞɉɢɥ
ɡɟɧɩɨɜɪɟɦɟɧɚɟɞɧɨɱɚɫɨɜɨɬɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟɳɟɫɟɡɚɩɨɡ
ɧɚɟɬɟɫɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚɢɦɨɞɟɪɧɚɩɢɜɨɜɚɪɧɚ
ɜɑɟɯɢɹɳɟɢɦɚɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɧɚɭɱɢɬɟɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɬɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɚ ɞɟɝɭɫɬɢɪɚɬɟ ɛɢɪɚ
ɬɚɤɫɚɬɚɡɚɜɯɨɞɫɟɡɚɩɥɚɳɚɨɬɞɟɥɧɨɧɚɦɹɫɬɨɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟ
ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚɬ ɬɭɪɢɫɬɢɬɟ ɞɚ ɫɢ ɩɪɟɞɜɢɞɹɬ ɜɪɴɯɧɚ ɞɪɟɯɚ
ɡɚɳɨɬɨɜɩɨɞɡɟɦɢɹɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɞɨɫɬɢɝɚɞɨɋȼɟ
ɱɟɪɬɚɡɚɜɪɴɳɚɧɟɜɉɪɚɝɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɊɚɧɧɚɡɚɤɭɫɤɚɢɨɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȄǳǻǮșȐ
ɐɟɧɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚ
 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫ ɚɜɬɨɛɭɫ ɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧ ɡɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɩɴɬɭɜɚɧɢɹɩɴɬɧɢɬɚɤɫɢɢɩɚɪɤɢɧɝɢ
  ɧɨɳɭɜɤɚ ɫɴɫ ɡɚɤɭɫɤɚ ɢ ɜɟɱɟɪɹ ɜ Ȼɴɪɧɨ ɜ ɯɨɬɟɥ  
ɩɟɪɢɮɟɪɧɨɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɨɳɭɜɤɢɫɴɫɡɚɤɭɫɤɢɜɉɪɚɝɚɜɯɨɬɟɥ ɩɟɪɢɮɟɪɧɨ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
ɟɞɧɨɞɧɟɜɧɚɟɤɫɤɭɪɡɢɹɞɨɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢɢɉɢɥɡɟɧ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚɢɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɫɤɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚɫɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧ
ɐɟɧɚɬɚɇȿɜɤɥɸɱɜɚɋɥɭɲɚɥɤɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɟɤɫɤɭɪ
ɡɨɜɨɞɫɤɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɜɉɪɚɝɚ±ɟɜɪɨ
Ɋɚɡɯɨɞɤɚɫɤɨɪɚɛɱɟɩɨȼɴɥɬɚɜɚ±ɟɜɪɨ
ȼɯɨɞɜɉɢɜɨɜɚɪɧɚɬɚɜɉɢɥɡɟɧɱɟɲɤɢɤɪɨɧɢɟɜɪɨ
ȼɟɱɟɪɹɜɪɟɫɬɨɪɚɧɬɚɧɚɯɨɬɟɥɚɜɉɪɚɝɚ±ɟɜɪɨ
ȼɯɨɞɧɢɬɚɤɫɢɡɚɦɭɡɟɢɩɨɢɡɛɨɪ
Ɍɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɴɬɫɢɡɚɩɚɡɜɚɩɪɚɜɨɬɨɡɚɩɪɨɦɹɧɚɜɩɨ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɫɬɬɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɅɢɱɧɚɤɚɪɬɚɢɥɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ
ɩɚɫɩɨɪɬɡɚɞɟɰɚɞɨɝɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɚɪɨɞɢɬɟɥɫɤɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨɬ ɧɟɩɴɬɭɜɚɳɢɹɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ± ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ
ɤɨɩɢɟɤɨɩɢɟɨɬɚɤɬɚɡɚɪɚɠɞɚɧɟɤɨɩɢɟɨɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɫɴɫ
ɫɧɢɦɤɚɬɚɜɩɚɫɩɨɪɬɚ
Ɂɚɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɧɚɬɟɥ
*60ɢ
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ХОБИ
СМЯХ

- И защо, бе Миме, не щеш да се пада, обръща се към него и го пита:
омъжиш за Пешо?
- Защо ме преследваш? Какво
- Мамо, престани! Не го ли искаш от мен?
виждаш какъв е риж?
Той се усмихва ехидно и я пита:
Бащата се обажда от другата
- А ти защо ме сънуваш?
стая: - Айде сега, капризи! Половин година с тебе и ще побелее!
Морална криза е да си ядеш
сланината с уиски, само защотo
Жена към мъжа си:
ти е свършила домашната ракия!
- Скъпи, свалих два килограма.
- А пусна ли водата?
"Да боднем в "Хепи", отнася ли
се до сервитьорките?
- Скъпи, поне веднъж да ми беше
За един приятел питам...
купил цветя!
- Но патенцето ми, ти си още
- Кой е паркирал червено
жива!
Lamborghini на входа? - попитал
мъж на опашка пред дискотека.
Най-дългите тиради на една Последвало мълчание.
жена, обикновено започват с "На- Не, не, така няма да стане! На
право нямам думи!"
кого е червеното Lamborghini на
входа?
- Миенето на съдове накърнява
- И защо крещиш бе, Жоре?
мъжкото ми достойнство!
Нали е твое Lamborghini-то!
- Скъпи, тогава мий съдовете
- Аз знам, но може някой друг
с ръце!
да не знае!
Мен не ме жилят пчели. Понеже
- Защо си така тъжен?
съм дебелa, мислят, че вече са ме
- Жената заминава с децата на
жилили.
море за 20 дни.
- Нещо не те разбирам!?
- Ало, клубът на анонимните
- Ако не съм тъжен, може да
алкохолици ли е?
размисли.
- Да.
- Отпишете ме. Искам вече да
Защо ми е да си купувам кола?
съм известен.
Когато ми е лошо ме вози "Бърза
помощ", когато ми е хубаво - поМладоженката беше толкова лиция.
притеснена преди първата брачна
нощ, че отиде да репетира със
Тръгнали двама вампири на лов
съседа.
и виждат един мъж: - Какво ще кажеш за този? Вижда ми се охранен.
Жена сънува, че е в пустинята
- Абе остави го, не виждаш ли
и я преследва гол негър. Тича за- халката на пръста му? Този отдавпъхтяна, затъва в пясъка до колене, на са му изпили кръвчицата!

Работа предлага:
М и БМ ЕКСПРЕС, офис Силистра
търси куриер на граждански договор за гр.Тутракан.
За повече информация тел: 08682194

Работа в Германия

Немска фирма набира работници за Германия. Сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци. Мъже - до 30 г.
и жени - до 45 г. Осигурена квартира и трудов договор
по немското законодателство.
Транспортът до Германия се поема от работодателя.
За допълнителна информация звънете всеки ден
след 12:00 часа на GSM:0896 432 369

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
0866/60617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
0866/62023 - Ветеринарна служба - Тутракан
0866/63636 - Автогара Тутракан
0866/60529 - Началник на ВиК-Тутракан

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

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

Сканди

СУДОКУ

4 - 10.02.2016 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

4 - 10.02.2016 г.

Да подкрепим българския претендент
за титлата "Европейско дърво на годината 2016"106-годишният дъб от Дунавския парк в Силистра

апочна гласуването в международния конкурс „Европейско дърво на годината
2016”, чийто организатор е Асоциация „Партньорство за околна
среда” в Брюксел. Тази година в
надпреварата участват петнадесет
разкошни дървета от петнадесет
страни. България е представена от
дъба от Дунавския парк в Силистра, който спечели националния
конкурс „Дърво с корен 2015”,
организиран от Фондация „ЕкоОбщност” през декември миналата
година. Той е номиниран от Невяна
Маринова от гр. Силистра.
Очертава се напрегната надпревара сред 15-те кандидати от Англия, Белгия, България, Германия,
Естония, Ирландия, Испания, Пол-

З

ша, Северна Ирландия, Словакия,
Уелс, Унгария, Франция, Чехия и
Шотландия.
Дъбът е със статут на защитен
обект по силата на Закона за
биологичното разнообразие от
2013 година. Той е в много добро
състояние. Обиколката на ствола
при 1,2 метра от земята е 4,6 метра,
височината е 14 м, а диаметърът
на короната е 24 метра. Не са
установени хралупи, дървото има
здрави скелетни клони и е с изцяло
покрита коренова система.
Грижата за опазването му е на
община Силистра.
Според археолозите в корените
на дървото лежат останки на дворец на хан Омуртаг. За двореца
историците знаят от известния

Омуртагов надпис върху колона в
църквата "Свети Четиридесет мъченици" във Велико Търново.
Местонахождението на двореца
е проучвано още през 1972 година,
но по различни причини проучването не е довършено. Преди повече
от десетилетие в Силистра е била
открита строителна колона с надпис на хан Омуртаг.
Дъбът расте в крайбрежната част
на 146-годишния Дунавски парк на
Силистра, смятан за най-стария
градски парк в страната.
Недалеч е паметникът на Лев
Толстой, в годината на чиято
кончина е било засадено дървото.
Гласуването започна в началото
на този месец и ще продължи до
29 февруари.

Към момента, 100-годишният
дъб от Дунавския парк в Силистра
е водач в класирането.
Eдин човек може да гласува само
веднъж от един адрес на електронна поща. Гласове, изпратени от
временни електронни пощи не се
допускат и ще бъдат изтрити. Сдружение „Партньорство за околна
среда” има право да провери дали
електронната поща, от която е подаден гласът, се използва и ако не
– да го изтрие. С потвърждението
на вашата електронна поща се съгласявате да получавате бюлетина
на “Европейско дърво на годината”,
съгласно законодателството на
Република Чехия и Европейския
съюз. Организаторът на конкурса, сдружение „Партньорство за
околна среда“, си запазва правото
да прекрати гласуването или да
промени правилата за гласуване.
През последната седмица (от 23
до 29 февруари) гласуването ще
бъде скрито, поради което броят
на подаваните гласове няма да е
видим. Резултатите ще бъдат обявени на тази страница /http://www.
treeoftheyear.org/Uvod.aspx#cast1 /
на 7 март. Наградата за победителя
ще бъде връчена на тържествена
церемония на 20 април 2016 г. в
Брюксел.
Да подкрепим българското дърво на страницата на Екообщност
в раздел Европейско дърво на
годината.
Линк за гласуване:
http://www.treeoftheyear.
org/Letosni-rocnik/Dub-vDunajskem-parku-v-Silistre.
aspx

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

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК

В СОУ „Христо Ботев" - Тутракан

Музиката - гласът на сърцето!
Анка КОЗАРЕВА
а 27 януари т.г се навършиха 260 години от
рождението на великия
Моцарт. По повод годишнината
на композитора, съвместно с
Мими Каменова – възпитател на
учениците от 2 "а" клас, организирахме и проведохме в училищната библиотека интерактивен урок

Н

„Музиката – гласът на сърцето.“
Четохме с малките второкласници интересни факти за живота и
творчеството на „детето–чудо“
от книгите „Където думите не
могат“ и „Тайна запечного сверчка“. Разгледахме програмата за
оперния спектакъл „Сватбата на
Фигаро“ от Моцарт на сцената
на Русенската опера, снимки
на композитора и родната му

къща в Залцбург. Проследихме
с интерес откъси от австрийски
игрален и руски анимационни
филми за живота на Волфганг
Амадеус. Слушахме неговите
прекрасни произведения „Малка
нощна музика“ и „Турски марш“.
Гледахме с интерес мултипликационен детски филм за въздействието, което оказва популярна
приспивна песен, написана от
Моцарт. Насладихме се на неговата приказна музика, написана
с гласа на сърцето.
Всеизвестно е, че Моцарт започва да свири на пиано, когато
е на три години. Петгодишен композира първото си произведение.
Първата му публикувана творба
е две години по-късно. Свири
пред австрийската императрица,
когато е на 6 години. Дванадесетгодишен пише първата си
опера. Заради тези постижения е
наричан „детето - чудо”. Моцарт
е надарен с изключителна музикална дарба и успява да изсвири
дадено музикално произведение,
след като го е чул само веднъж.
Характерна за него е и изключителната му импровизаторска спо-

собност. Не е ползвал чернова и
е композирал някои от оперите
си само за седмици. От статия на
БНР научаваме още: „По повод
годишнината от рождението му
в. "Дейли експрес" публикува
няколко любопитни факта, които
цитира БТА.
Пълното име на композитора
е Йохан Хризостом Волфганг
Теофил Моцарт. Името Амадеус
е латинската версия на гръцкото
Теофил.
Необходими са 202 часа, за
да се изслуша цялата музика,
която Волфганг Амадеус Моцарт
е написал през краткия си живот.
До 16-годишна възраст Моцарт вече е написал осем опери.
Подрастващият Волфганг
Амадеус Моцарт е притежавал
различни домашни любимци
- куче, вероятно от породата
фокстериер, на име Бимперл
(или Пимперл, или Мис Бимбес),
и канарче.
В продължение на три години
Моцарт има за домашен любимец скорец. Нотната му тетрадка
включва мелодия, изпята от птичето, която заляга в 17-ия кон-

церт за пиано на композитора.
Когато скорецът умира, Моцарт
го погребва в градината си и
написва поема в негова памет.
Моцарт е бил любител на билярда. Сред принадлежностите,
които оставя в наследство, е маса
за билярд с пет топки и 12 щеки.
През 1987 г. вид жаба е кръстена Eleutherodactylus amadeus
на името на прочутия композитор.“

Геният Моцарт умира на 35-годишна възраст във Виена на 5
декември 1791 година...
Върнахме се столетия назад.
Усетихме красотата на неподражаемата Моцартова музика,
която се лее като неизчерпаем
извор... За нея видният руски
пианист и музиколог Рубинщайн
казва: "Вечна слънчева светлина в музиката, твоето име е
Моцарт!"

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожденден
и да почерпят:

6 февруари - Цветелина ГЕОРГИЕВА, Нач.отдел "Пра- Коларово, община Главиница
7 февруари - Пламен ПЕТКОВ, Директор на ОУ Иван
вен, канцелария и протокол", Община Тутракан
6 февруари - Траяна КАЛИНОВА, ТФ "Дунавска мла- Вазов", с. Зафирово, община Главиница
10 февруари - Татяна ЛОЛОВА, Актриса, Приятел на
дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
6 февруари - Вилдан ЮЗЕИР, Ст.спец. "АФО", Кметство Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

