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Цена 0.60 лв.

100-годишнината от Тутраканската епопея
под патронажа на президента Росен Плевнелиев
Ɂɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɚ ɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹɳɟɛɴɞɟɱɟɫɬ
ɞɚ ɟ ɩɚɬɪɨɧ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɬɴɪɠɟɫɬɜɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɢ ɧɚ
 ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɟɩɨɩɟɹɫɟɤɚɡɜɚɜɩɢɫɦɨɬɨ
ɨɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɨɬɨ ɜ ɤɨɟɬɨ
ɞɴɪɠɚɜɧɢɹɬɝɥɚɜɚɞɚɜɚɩɨɥɨ-

ɠɢɬɟɥɟɧɨɬɝɨɜɨɪɧɚɩɨɤɚɧɚɬɚ
ɨɬɩɪɚɜɟɧɚ ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ
Ƚɟɪɨɢɡɦɴɬɫɟɛɟɨɬɪɢɰɚɧɢɟɬɨɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɬɚɡɚɫɚɦɨɠɟɪɬɜɚ ɜ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɨɛɟɞɢɧɟɧɚ ɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɫɚɤɚɱɟɫɬ-

ɜɚɬɚɤɨɢɬɨɪɚɠɞɚɬɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɝɟɪɨɢɩɢɲɟɨɳɟɜɩɢɫɦɨɬɨ
ȼɉɚɧɬɟɨɧɚɧɚɝɟɪɨɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬ ɧɚɪɨɞ ɩɨɱɢɬɚ ɢ
ɩɨɦɧɢɫɚɢɦɟɧɚɬɚɢɧɚɨɧɟɡɢ
ɯɢɥɹɞɢ ɜɨɣɧɢɰɢ ɤɨɢɬɨ ɨɬɞɚɞɨɯɚ ɠɢɜɨɬɚ ɫɢ ɡɚ Ɋɨɞɢɧɚɬɚ
ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ

ɛɢɬɤɚ ɩɢɲɟ  ɨɳɟ ɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɬɨɩɢɫɦɨ
ɇɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɬɝ ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ȼɨɟɧɧɚ
ɝɪɨɛɧɢɰɚɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɱɟɫɬɜɚɧɟ
ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ ɫɥɚɜɧɚɬɚɛɢɬɤɚɡɚɌɭɬɪɚɤɚɧ “ТГ”

Ангел ПЕТРИЧЕВ, Изп. директор на ФК "Лудогорец":":

Изпълних моята мечта работя хобито си!!
С денонощна работа и
почтеност се постигат
т
успехи във футбола
Калина ГРЪНЧАРОВА
нгел Петричев по-сети Тутракан
н на
29 февруари за учас-тие в церемонията по наг-рите
раждаване на най-добрите
спортисти за отминалата
ата
година. Изпълнителният
ят
директор на най-успешния
шния
български футболен клуб
луб
"Лудогорец" връчи годишни-те награди на най-добрите
е
та
футболисти от общината
- специални плакети и фла-нелка на тима на орлите.
Същият ден Петричев
чев
предвождаше протеста
еста
на разградчани пред Об--

А

на стр. 2

На 5 март събота:

Национален
събор на
маскарадните игри
"Добруджански
кукери Варненци 2016"
ародно читалище
"Светлина-1904 г."
организира Национален събор на маскарадните игри "Добруджански
кукери - Варненци 2016"
на 5 март. Съборът ще
се проведе на площада в
с.Варненци, а началото ще
бъде дадено в 10:00 часа.
Събитието е част от
Културния календар на
Община Тутракан.

Н

Децата отново с безплатни занимания по
свободна борба
С

портен клуб по борба
"Истър" - Тутракан за
шеста поредна година
спечели финансиране на
проект, по който децата
от община Тутракан ще
имат възможност да се
занимават със свободна
борба. Тренировките са
безплатни, а проектът е
на стойност 4 100 лв. Той
се финансира по Програмата на Министерството на
младежта и спорта "Спорт
за деца в свободното време
- 2016 г."
Проектът се изпълнява
съвместно с Община Тутракан, СОУ”Христо Ботев”
и СОУ”Йордан Йовков”.
Негов ръководител е Сашко
Змеев.
“ТГ”

Скъпи съграждани,
Трети март е националният
празник на България, който ни
сплотява и извисява още повече,
защото ние, българите, сме
носители на гордо национално
самочувствие!
Нека в този тържествен ден на нашата
признателност, сведем глави пред хилядите герои,
загинали за свободата на България!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми съграждани,
Денят на Освобождението всяка година е повод да изразим своята почит към хилядите герои,
отдали живота си за Свободата
на България.
Нека гордо се развее българският трибагреник, вплел в себе си
въжделенията ни за мирна и свободна страна!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Скъпи жители на
община Главиница,
В ден като този отдаваме дължимото на славните чеда на България,
изразители на надежда и вяра в
развитието преоткриващото Европа
Отечество! Обръщаме поглед към народната памет.
Имаме сила и кураж да се вглеждаме в историята
проникновено и задълбочено.

Поздравяваме Ви с Националния празник на България!
Сюзан ХАСАН, В.и.д. Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Тутракан
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Ангел ПЕТРИЧЕВ, Изп. директор на ФК "Лудогорец":

НОВИНИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОКТЕЙЛ ЗА ДОВЪРШВАНЕ
НА ПАРАКЛИС В ТУТРАКАН
Инициативният комитет за изграждане на православен параклис "Св.Димитър Солунски" е главен организатор на Благотворителен коктейл, който се проведе
на 1 март в залата на Обредния дом. В изложбата
базар съпровождаща събитието с 20 икони участваха
Теоретична гимназия "Дечебал" от румънската столица Букурещ, както и иконописките Стефания Никиу
и Елена Русу.
Подробности за благотворителната кауза - в следващия брой на в. "Тутракански глас".
НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК ЩЕ ЧЕСТВАТ
В ГЛАВИНИЦА
На 3 март 2016 г. в 9:00 часа в православния храм
"Св. Димитър Солунски" в Главиница ще бъде отслужена панихида за загиналите за Освобождението на
България, информира зам.-кметът Данка Милчева.
В 9:30 ч. пред паметника на Васил Левски слово
ще произнесе в.и.д. кмет Сюзан Хасан. Предвидена е
литературна програма от учениците от СОУ "Васил
Левски". Признателното гражданство ще поднесе
венци и цветя.
РАБОТНО ВРЕМЕ В ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ НА
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТУТРАКАН
Експозициите на Историческия музей и Етнографския
музей „Дунавски риболов и лодкостроене” ще бъдат
отворени за посещение от 9:00 до 16:00 часа на 3, 4
и 5 март.
На Националния празник на България - 3 март, посещението на експозициите ще е безплатно.
РАЗПРЕДЕЛЕНИ СА СРЕДСТВАТА ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНАТА
На 25 февруари 2016 г. в заседателната зала на
общинската администрация се състоя среща на
представители на Община Тутракан и директорите
на училищата и детските градини за разпределение
на средствата в общообразователните училища и
детските заведения за настоящата година.
Работната среща бе ръководена от зам.-кмета Петя
Князова-Василева.

Изпълних моята мечта - работя хобито си!
С денонощна работа и почтеност се постигат успехи във футбола
от стр. 1
щинския съвет, където се
проведе заседание, на което трябваше да се вземе
решение за обявяване на
процедура за отдаване на
концесия на стадион „Лудогорец Арена“.
- С какво можем да успокоим тутраканските
фенове на "Лудогорец",
които активно се интересуват от последните
проблеми на клуба свързани с местната власт в
Разград?
- Проблемите се решиха,
защото Общинският съвет
в Разград отложи скандалната докладна. Тя ще бъде
преработена и се надявам
да бъде във вид, който удовлетворява и двете страни
- и "Лудогорец" и Община
Разград. Очаквам на следващата сесия нещата да
са по-благоприятни, така
че тутраканци, нека да
са по-спокойни, "Лудогорец
Арена" ги очаква!
- Кое решение е благоприятно за "Лудогорец"?
- За нас е важно да имаме
един прецизен документ,
който когато го подпишем, да бъдем спокойни в
следващите 35 години, че
няма да имаме юридически
скандали с Общината, че
няма да имаме разправии с
тях, а ще си изпълняваме
и двете страни съвестно
задълженията по договора,
ако разбира се, ние спечелим търга за концесията.
Въпреки че аз не се съмнявам в това. Ние искаме
един прецизен документ,

това е най-сериозното ни
искане и смятам, че не е
непостижимо.
- Връщайки се в годините назад - "Лудогорец"
става шампион, "Лудогорец" е най-добрият отбор
в страната, как се постига това?
- С денонощна работа
и почтеност, защото в
много футболни клубове в
страната бяха инвестирани големи пари, но те
нямат такива успехи. При
нас работата е денонощна, ние всички сме напълно
отдадени и затова нещата
се получават. И, разбира
се, любовта на собственика към футбола и отбора,
защото той пряко е ангажиран с всичко, което се
случва, много внимателно
следи процесите и ни коригира, когато залитаме.

- Какво пожелавате на
тутраканските футболисти?
- Да имат желанието да
спортуват, защото когато
са мотивирани успехите
няма да закъснеят.
- Как в своя жизнен път
стигнахте до този пост
в "Лудогорец"?
- Аз съм бил Ваш колега,
16 години съм бил журналист - и в радио, и във
вестник. С г-н Домусчиев
бяхме приятели и той ме
покани на този пост, като
неговата идея беше да
привлече в новия проект
"Лудогорец", хора, които не
са обременени от лошите
пороци на футбола, млади
хора, в които той да инвестира време, усилия, за да ги
обучи и да може да разчита
на тях. Стана случайно! Поважното е, че аз изпълних

една моя голяма мечта - аз
съм изключително щастлив,
че работя хобито си!
Бел. Автора: Ангел Петричев е роден е на 29
октомври 1973 г. във Велинград. Завършил е специалността “Български език
и история” във ВТУ "Св.
Св.Кирил и Методий". Още
тогава започва да работи
в радио "Дарик", а по-късно
става шеф на екипа на “Дарик” във Варна.
Журналистическата му
кариера продължава във
варненския екип на в. “24
часа”. Талантът му не остава незабелязан и той е
поканен за главен редактор
на най-голямата варненска
медия - “Народно дело”.
От 2011 г. е изпълнителен директор на ФК "Лудогорец" (Разград).

Да те изненада Баба Марта...
ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ
На 25 февруари в Русе се проведе обучение „Професионални стандарти и саморегулация в комуникациите
на НПО чрез традиционни и нови медии”. Негов организатор е фондация „Център за радио и телевизионно
обучение ПроМедия”. В обучението взеха участие
музейни специалисти от Североизточна България,
сред които и Даниела Иванова и Величко Атанасов –
уредници в Исторически музей-Тутракан.
ШАХ ТУРНИР
Турнир по шах организира Шахматният клуб "Трансмариска" в Тутракан посветен на Националния празник
на България - 3 март.
Победител е д-р Румен Паунов, следван от Ангел
Методиев, Венцислав Мирчев, Йордан Македонски и
Красимир Костадинов.

КРИМИНАЛЕ
Пожар в комин на сграда е гасен в последния ден на
февруари. Произшествието е станало около 20:00 часа
в Тутракан. Няма материални загуби.

ъзпитаниците на Социално-педагогическия интернат "Христо Ботев" в с. Варненци получиха
мартеници изпратени специално за тях от кмета
на община Тутракан д-р Димитър Стефанов. А сладките
изненади бяха осигурени от Местната комисия за борба
с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, информира секретарят й Тодорка Ангелова.
Благодарноста от името на момчетата бе изразена
с едно изпълнение на Асен Рашков.

В

"Баба Марта бързала, мартеници вързала - морави,
зелени, бели и червени" - се пее в популярната песничка
посветена на Първи март. Служителите на Община Тутракан бяха приятно изненадани от самата Баба Марта
(в ролята кметицата на с. Шуменци Калина Михайлова)
с красиви мартеници и пожелания за здраве и късмет.
Изненадата, разбира се, е подготвена от Кметство
Шуменци и НЧ "Стефан Караджа - 1940 г." в селото.
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От Общински съвет-Тутракан:

С 40 лв. ще бъдат увеличени заплатите на
медицинските сестри в тутраканската болница
на разискванията стана ясно,
че 10 медицински сестри са
подали молби за напускане,
като причината за това са
ниските заплати.
Другият въпрос свързан
с болничното заведение бе
изборът на регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет за 2015 г. За
пореден път това е Емилиян
Ганев.
Общинският съвет даде
съгласие Община Тутракан да
кандидаства с два проекта по
Програмата за трангранично
сътрудчество България-Румъния. Първият е за създаване
на онлайн система за инфорамция и социални услуги, а
вторият - за повишаване капацитета и оразователните
услуги в транграничния район.
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание проведе Общински съветТутракан на 26 февруари т.г. Тя ще се запомни с
продължителните дебати
по внесената допълнителна
докладна записка от управителя на МБАЛ-Тутракан д-р
Недка Цветкова за увеличение на реботните заплати на
професионалистите по здравни грижи т.е медицинските
сестри с 40 лв. Съветници
направиха предложения за повисока сума, но след уточненията дадени от медицинският управител и от общинския
съветник д-р Любомир Бойчев
за възможностите на болничния бюджет, решението бе
прието с този размер считано от 1 януари т.г. По време

тип на деца и младежи без
увреждания в Тутракан като
второстепенен разпоредител с бюджет.
На тази сесия бе прието
и предложението за предоставяне на временен безлихвен заем за осигуряване на
оборотни финансови средства на СНЦ „МИГ Източна
Дунавска Елиа” , във връзка
с подписване на Договор за
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект
за подготвителни дейности
от Програма за развитие на
селските райони.
И още - решения за възлагане на обществен превоз
на пътници по линии от
общинската, областната
и републиканската транспортни схеми, а също и за

Не забравяйте да
декларирате заемите
И

Р

Положителни решения бяха
взети по разпоредителни
сделки с общинска собственост, изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени
на услуги на територията на
община Тутракан, Годишната Програма за развитие на
читалищната дейност и Общински план за младежта за
настоящата година, както
и за определяне на Центъра
за настаняване от семеен

разпореждане с общинските
мери и пасища.
Представител на Община Тутракан за участие в
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена
територия, обслужвана от
"ВиК" ООД, Силистра, което
е насрочено да се проведе
на 1 март т.г. ще бъде
кметът на общината д-р
Димитър Стефанов, а негов
заместник - председателят
на Общинския съвет Данаил
Николов.

Областният управител на Силистра на среща
във Варна с министър д-р Петър Москов за
представяне на Национална здравна карта

инистърът на здравеопазването д-р
Петър Москов и екипът му проведе среща във
Варна, на която разясни
проекта за Национална
здравна карта и свърза-
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ните с нея нормативни
актове, съобщи правителственият пресцентър.
В срещата участваха
представители на местната власт и ръководствата на лечебни заведения

от област Варна, Добрич,
Шумен и Силистра. В нея
се включи и областният
управител на Силистра
Стоян Бонев. Министърът
подчерта, че целта на
срещите е да се разсеят
съмненията, относно картата, насаждани главно от
политическата опозиция на
управлението.
От сайта на министерството по темата научаваме за негово изявление,
направено на подобна среща в Русе: „Един от сериозните проблеми, които стават ясни от Националната
здравна карта е, че в част
от българските болници,
които имат специалисти
и оборудване с най-високо
ниво на компетентност
(т.е. трето), в масовия

случай обслужват предимно
пациенти с по-леки заболявания, изискващи първо и
второ ниво на компетентност и които без проблем
могат да бъдат успешно
лекувани и в общински и
по-малки болници.
На практика сложна
високоспециализирана медицинска помощ от трето
ниво българските пациенти
търсят и получават само
на няколко места у нас или
в чужбина, а това реално
затруднява достъпа на
пациенти. Защото едни
лечебни заведения са претоварени, а потенциалът
и ресурсите на други се
използват недостатъчно.
Това е един от проблемите,
които държавата трябва
да реши“.

тази година на основание чл. 50, ал.
1, т. 5 от Закона за
данъците върху доходите
на физическите лица (ЗДДФЛ) в годишната данъчна
декларация за 2015 г. физическите лица са задължени
да декларират получените
и предоставените от тях
парични заеми. Декларират
се:
1. Получени през 2015 г.
парични заеми (без кредити
от банки), ако общият им
размер надхвърля 10 000 лв.
и към 31 декември 2015 г.
част от тях са непогасени.
2. Непогасените остатъци по получени парични
заеми в периода от 2010 г.
до 2015 г. (без кредити от
банки), ако общият размер
на остатъците към 31
декември 2015 г. е над 40
000 лв.
3. Предоставени парични
заеми през 2015 г., ако общият им размер надхвърля
10 000 лв. и към края на
годината част от тях са
непогасени.
4. Непогасените остатъци по предоставени парични
заеми през предходните
пет години, ако общият
размер на остатъците към
31 декември 2015 г. е над
40 000 лв.
Наличието на непогасена
част или остатък по предоставен/получен заем се
установява към 31 декември
на годината, за която се
подава данъчната декла-

рация. Следователно при
подаването на годишната
данъчна декларация за 2015
г., наличието на непогасена
част или остатък по предоставен/получен заем се
установява към 31.12.2015
г. В случай, че паричните
заеми са изцяло погасени
до тази дата, не възниква
задължение за декларирането им.
Необходимо е обаче да
се има предвид, че разпоредбата не се отнася за
физически лица, които са
чуждестранни лица по смисъла на закона.
Получените или предоставените парични заеми
тази година се декларират
в отделно приложение (Приложение № 11), което е неразделна част от образеца
на годишната декларация
за облагане на доходите на
физическите лица. Годишната данъчна декларация
може да бъде изтеглена от
интернет сайта на НАП www.nap.bg. Формулярите
се подават до 02 май 2016
г. (т.к. срокът по закон - 30
април, е неработен ден),
като декларираният данък
за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен
в същия срок.
Повече информация, както и помощ при попълване
на данъчните декларации
клиентите на НАП могат
да получат на информационния телефон 0700 18 700
на цената на един разговор.

Компенсация на щети по
животни и кошери
21 земеделски стопани
подадоха в областните дирекции на ДФ „Земеделие“
заявления по схемата за
Държавна помощ за компенсиране на материални
щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства
в резултат на природни
бедствия.
Общият бюджет за 2016
г. по тази схема е 100 000
лева. На подпомагане подлежат стопани, които през

2015 г. са били включени в
регистъра на МЗХ. Те ще
получат обезщетение за
пчели, едър и дребен рогат
добитък, юници над 12 месеца, говеда за угояване от
12 до 24 месеца и агнета
до 6 месеца.
Предстои проверка на
предоставената от кандидатите за участие в
схемата информация. Държавната помощ ще бъде
изплатена през март.
“ТГ”
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Мили дами,

Позволете да Ви поздравя по случай 8-ми март,
Международният ден на жената!
Въпреки, че жената е нежната половинка, нека не
забравяме, че именно тя е тази, която е орисана с
нелеката задача, да дава живот, да сплотява семейството и да прави живота на нас, мъжете, по-светъл
и изпълнен с нежност, грижи и любов.
Бъдете най-обичаните майки, съпруги и любими,
защото вие наистина го заслужавате!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

2 - 9.03.2016 г.

Скъпи дами, честит 8-ми март!
Най-сърдечно ви поздравяваме по случай
Международния ден на жената!
Приемете с гордост всеобщото признание за това,
че винаги сте били силни и преодолявате непреодолими
трудности, че отдавате всеки свой миг на децата си и
благополучието на вашите семейства!
Бъдете винаги красиви и обичани, лъчезарни и истински!

Честит празник!

Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Черните кукери от с.Варненци обраха
овациите на "Кукерландия - Ямбол 2016"

Ɇɥɚɞɟɠɤɚɬɚɤɭɤɟɪɫɤɚɝɪɭɩɚ
ɢɬɟɯɧɢɹɬɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
ȾɢɦɢɬɴɪȾɨɛɪɟɜ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ладежката кукерска
група при НЧ "Светлина-1904 г.", с. Варненци бе сред участниците
на ХV -я Международния
маскараден фестивал „Кукерландия – Ямбол 2016“,
който Община Ямбол организира с подкрепата на Министерство на културата.
Хиляди кукери, сурвакари
и джамали триумфираха
във фестивалните дни.
Пъстротата на празника
се допълва от участието
чуждестранни маскарадни
и фолклорни състави от
Румъния, Турция, Сърбия,
Македония, Молдова и Русия.
"Традиционни кукерски
игри, казашки танци, източ-

ни бойни изкуства, привкус
от европейски карнавали и
автентичен китайски дракон забъркаха невероятната емоция на маскарадното
дефиле" - категорични в
своята оценка са организаторите от Община Ямбол.
Всички маскарадни групи получиха Дипломи за
участие, а седемчленно
жури водено от проф. Георг Краев отличи няколко
групи с призови места за
автентично представяне
на маскарадните традиции.
В тазгодишното издание
на фестивала участваха
рекорден брой групи – общо
72. Най-голямата награда на кмета на Община Ямбол,
на стр. 6

М

Скъпи дами от
община Главиница,
Имаме удоволствието да Ви поздравим с един от
най-прекрасните пролетни празници – Осми март!
Бъдете все така красиви, усмихнати и позитивни!
Нека здравето винаги е ваш верен приятел,
а щастието озарява пътя ви напред!

Честит празник!
Сюзан ХАСАН, В.и.д. Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Тутракан

Да помогнем за укрепването и
реконструкцията на църквата
"Св. Харалампий" в с. Варненци!

Преди 145 години, в далечната 1871 г. e започнал
строежът на църквата в село Варненци, единствено от
дарения от селото, околността и цяла Североизточна
България.
Нека следваме примера на нашите прадеди и помогнем
за запазването на една българска светиня!
Това може да направите, като дарите средства по
банкова сметка:
ЦКБ АД - клон Русе
IBAN: BG10CECB97908447458500
BIC: CECBBGSF
Код на плащане: 445100
с текст "За църквата в с. Варненци"
Дарения се приемат и в кметството на с. Варненци.
Вярваме, че ще откликнете на нашата молба за помощ!

ɇɚɄɭɤɟɪɥɚɧɞɢɹ

Християна Раева се класира първа в конкурс
за есе на английски език, вече е студентка
С
топанска академия
„Димитър А. Ценов“ и
Академичният център
за кариерно консултиране и
връзки с обществеността
за поредна година предизвикаха средношколците от
страната с провеждането
на традиционния национален конкурс за ученическо

есе. Тази година участниците бяха провокирани от
две теми: „10 причини да
продължа образованието си
в България” и „10 причини
да продължа образованието
си в чужбина”. В конкурса
участваха 140 ученици от
11-ти и 12-ти клас от 51
училища в 35 града. По-голя-

мата част от участниците
са избрали темата, свързана с тяхното образование
в България, по която са
представени 85 разработки. Н първо място в това
направление се класира
Десислава Попова, 11 клас
в ПГСС „Никола Пушкаров“,
гр. Попово.
В направление „10 причини
да продължа образованието
си в чужбина” се състезаваха 55 есета на български, английски, немски,
френски и испански езици.
Първото място си поделят
Християна Раева – 11 клас
СОУ „Йордан Йовков”, гр.
Тутракан и Александрина
Угренова – 12 клас СОУ
„Васил Левски”, гр. Карлово.
В своите разработки на
английски език те изтъкват сред предимствата
усвояването на чужд език
в реална среда, срещата
с различни култури, създаването на нови и трайни

приятелства, по-бързото
израстване на младите
хора като самостоятелни и
отговорни личности. “България винаги ще остане
нашия дом”, споделя в своето есе едната от победителките. Според авторите
на отличените разработки,
ученето в чужбина засилва
любовта към родината и
необходимостта от за-

ɏɪɢɫɬɢɹɧɚɊȺȿȼȺ

пазване на националната
идентичност, предизвиква
хората да мислят за своята
вяра и за мечтите си.
Авторите на есетата,
класирани на първите три
места в двете направления
получиха своите награди
на официална церемония в
Стопанска академия, която
се състоя на 26 февруари

т.г. в рамките на традиционните национални
ученически състезания по
икономика.
Всички участници в конкурса получават сертификат, който им дава правото да се запишат като
студенти в Свищовското
висше училище по първа
избрана специалност.
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Елица участва в
"Лудогорец" поздрави тутраканския спорт музикалния формат
"България търси талант"
Бал на спортиста:

ȼ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɫɩɨɪɬɨɜɟ
ɤɨɢɬɨɫɟɪɚɡɜɢɜɚɬɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɫ ɨɬɥɢɱɢɟɬɨ ɛɹɯɚ ɧɚɝɪɚɞɟɧɢ ɉɟɬɴɪ
ɉɚɬɪɚɲɤɨɜɨɬɄɥɭɛɧɚɝɴɥɴɛɨɜɴɞɢɬɟ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɜɹɬɴɪ
ȼɟɧɰɢɫɥɚɜ Ɇɢɪɱɟɜ ɨɬ ɒɚɯɦɚɬɟɧ ɤɥɭɛ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ɇɢɤɨɥɚɣɂɜɚɧɨɜɨɬɄɥɭɛɚɩɨ
ɜɨɞɨɦɨɬɨɪɟɧɫɩɨɪɬȺɫɟɧɊɚɲɤɨɜ  ɬɟɧɢɫ ɧɚ ɦɚɫɚ ɨɬ ɋɉɂ
ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɫ ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɢ Ʉɥɭɛ ɩɨ ɛɨɪɛɚ ɂɫɬɴɪ ɫ
ɬɪɟɧɶɨɪɋɚɲɤɨɁɦɟɟɜ
ɈɬɄɥɭɛɚɧɚɝɴɥɴɛɨɜɴɞɢɬɟ
ɜɪɴɱɢɯɚ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɦɟɞɚɥ
ɢ ɚɥɛɭɦ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɜɢɞɨɜɟɬɟɝɴɥɴɛɢɤɨɢɬɨɫɚɦɭ
ɞɚɪɨɬɤɦɟɬɚɧɚɈɞɪɢɧ
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ ɛɟ ɫɴɩɪɨɜɨɞɟɧɚ ɢ ɨɬ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɢɬɟ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɢɡɢɫɤɚɧɚɰɟɪɟɦɨɧɢɹ
ɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɪɟɞɧɢɹ
ɞɨɦ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ 
ɮɟɜɪɭɚɪɢɫɟɩɪɨɜɟɞɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɬ Ȼɚɥ ɧɚ ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
ɌɨɣɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨ ɫ
Ɇɟɫɬɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ ɛɨɪɛɚ

Н

ɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɧɢɤȾɢɦɨ
Ⱦɟɧɱɟɜ
ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ
ɛɹɯɚɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢɨɬɤɦɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜɤɨɣɬɨɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɜɨɹ
ɡɚɦɟɫɬɧɢɤ ɉɟɬɹ Ʉɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚɜɪɴɱɢɢɧɚɝɪɚɞɢɬɟɧɚ
ɱɚɫɬɨɬɨɬɥɢɱɟɧɢɬɟɫɩɨɪɬɢɫɬɢ

ɭɫɩɟɯɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɥɭɱɢɫɜɨɟɬɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɉɨɠɟɥɚɜɚɦ ɝɥɚɫɨɜɟɧɚȼɢɜɚɌɢɣɧɫɂɜɟɬ
ȼɢ  ɝ ɞɚ ɛɴɞɟ ɨɳɟ ɩɨ ɢɁɨɪɧɢɰɚɨɬɈɐɂȾ
ɭɫɩɟɲɧɚɧɨɩɪɟɞɢɜɫɢɱɤɨɞɚ

ɫɪɟɳɭɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɩɪɨɹɜɢ ɧɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟ ɢ
ɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟ ɆɄȻɉɉɆɇ 
ɢɈɐɂȾ
ɂɡɧɟɧɚɞɚɬɚɬɨɡɢɩɴɬɞɨɣɞɟ
ɨɬɊɚɡɝɪɚɞɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɎɄ Ʌɭɞɨɝɨɪɟɰ

 Ⱥɧɝɟɥ ɉɟɬɪɢɱɟɜ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɹɬɞɢɪɟɤɬɨɪȽɟɨɪɝɢ
Ʉɚɪɚɦɚɧɞɠɭɤɨɜ ɛɹɯɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢɬɟ ɝɨɫɬɢ Ɇɧɨɝɨ ɦɢ
ɫɟ ɢɫɤɚɲɟ ɬɚɡɢ ɜɟɱɟɪ ɬɭɤ ɞɚ
ɢɦɚ ɩɨɝɨɥɹɦɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟ
ɨɬɅɭɞɨɝɨɪɟɰɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢ
ɬɪɟɧɶɨɪɢ ɡɚ ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ ɫɟ
ɫɥɭɱɢɟɞɧɚɩɪɨɦɹɧɚɜɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɦɚɱɴɬɧɢɟɭɬɪɟɢɧɹɦɚ
ɤɚɤɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢɬɟɬɪɟɧɢɪɚɬ
ɜɟɱɟɪɬɚ ɳɟ ɫɚ ɧɚ ɥɚɝɟɪ 
ɨɛɹɫɧɢȺɧɝɟɥɉɟɬɪɢɱɟɜɉɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɥɭɞɨɝɨɪɰɢ ɛɟ
ɨɫɢɝɭɪɟɧɨ ɫɴɫ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ

ɉɪɟɤɪɚɫɟɧɝɪɚɞɟɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ɤɚɡɚ ɨɳɟ Ⱥɧɝɟɥ ɉɟɬɪɢɱɟɜ
ɂɦɚɯɦɟɫɴɜɫɟɦɦɚɥɤɨɜɪɟɦɟ
ɞɚɝɨɜɢɞɢɦɧɨɧɚɲɢɹɬɩɪɢɹɬɟɥȾɢɦɨɧɢɩɨɤɚɡɚɢɪɚɡɤɚɡɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɡɚ ɩɨɤɚɧɚɬɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɡɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɞɚ

ɛɴɞɟɬɟɡɞɪɚɜɢɚɫɩɨɪɬɴɬɞɚɜɚ
ɡɞɪɚɜɟɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚȻɴɞɟɬɟ
ɫɢɝɭɪɧɢɱɟɬɟɡɢɨɬɜɚɫɤɨɢɬɨ
ɢɦɚɬɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɜɫɩɨɪɬɚɳɟ
ɫɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬɩɨɧɚɬɚɬɴɤɢɜ
ɠɢɜɨɬɚɩɪɢɤɥɸɱɢɫɥɨɜɨɬɨɫɢ

ɇɚ ɮɢɧɚɥɚ ɜɨɞɟɳɢɹɬ ȼɚɫɢɥȾɨɣɧɨɜɩɪɢɩɨɦɧɢɱɚɫɬɨɬ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɚɬɚɯɚɪɬɚɉɪɚɤɬɢɤɭɜɚɧɟɬɨɧɚɫɩɨɪɬɟɱɨɜɟɲɤɨ
ɩɪɚɜɨ ȼɫɟɤɢ ɱɨɜɟɤ ɬɪɹɛɜɚ

ɉɟɬɪɢɱɟɜ ɢ ɜɪɴɱɢ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ
ɧɚ ɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ ɨɬ ɱɟɬɢɪɢɬɟ
ɮɭɬɛɨɥɧɢ ɤɥɭɛɨɜɟ  Ɍɭɧɚɣ
ɊɚɢɦɨɬɎɄÄɁɚɪɹ±´ ɐɚɪ
ɋɚɦɭɢɥ ɡɚɎɄÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
±´ɧɚɣɩɨɥɟɡɧɢɹɬɢɝɪɚɱɟ
ɄɪɚɫɢɦɢɪɂɜɚɧɨɜȺɥɩɚɣɇɟɞɠɚɬɢɨɬɎɄÄȻɟɥɢɰɚ±´
Ȼɟɥɢɰɚ ɢɂɥɯɚɧɎɟɣɡɢɨɬɎɄ
ɋɩɨɪɬɢɫɬ ɉɪɟɫɥɚɜɰɢ 
Ɍɟ ɩɨɥɭɱɢɯɚ ɨɫɜɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚɫɬɚɬɭɟɬɤɚɫȽɪɚɦɨɬɚɢ
ɮɥɚɧɟɥɤɚɧɚɎɄɅɭɞɨɝɨɪɟɰ

ɞɚ ɢɦɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚ ɫɩɨɪɬ ɛɟɡ ɧɢɤɚɤɜɚ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹ ɢ ɜ ɞɭɯɚ ɧɚ
ɨɥɢɦɩɢɡɦɚ ɡɚ ɤɨɟɬɨ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɚɜɚɳɨɫɟɧɚɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨ
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɱɟɫɬɧɚɢɝɪɚ
ɈɬɆɄȻɉɉɆɇɞɨɩɴɥɜɚɬȾɚ
ɫɩɨɪɬɭɜɚɦɟ ɡɚɟɞɧɨ ɋɩɨɪɬɴɬ
ɟ ɧɚɣɞɨɛɪɚɬɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɢ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɧɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɬɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɚɫɬɜɚɳɢɬɟ

ɜɢɞɢɦɝɪɚɞɚɜɢɍɛɟɞɟɧɫɴɦ
ɱɟɳɟɫɟɜɴɪɧɟɦɫɴɜɫɟɦɫɤɨɪɨ Ⱥɡ ɩɨɟɦɚɦ ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɚ
ɞɚ ɞɨɜɟɞɚ ɧɚɲɢɬɟ ɦɨɦɱɟɬɚ
ɬɭɤ ɢɥɢ ɩɴɤ ɨɳɟ ɩɨɞɨɛɪɟ
ɚɤɨ ɝɧ ɤɦɟɬɚ ɩɪɢɟɦɟ ɦɨɹɬɚ
ɩɨɤɚɧɚɞɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɡɚɫɥɭɠɢɥɢɬɟɫɩɨɪɬɢɫɬɢɞɚɝɨɫɬɭɜɚɬ
ɜɧɚɲɚɬɚɛɚɡɚȺɡɳɟɜɢɛɴɞɚ
ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɴɬɓɟɜɢɩɨɤɚɠɚ
ɤɴɞɟɬɪɟɧɢɪɚɬɲɚɦɩɢɨɧɢɬɟɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ɇɧɨɝɨ ɨɛɢɱɚɦ ɞɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɦ ɧɚ ɬɚɤɢɜɚ ɫɴɛɢɬɢɹ ɡɚɳɨɬɨɬɨɡɢɤɨɣɬɨɟɩɨɫɬɢɝɧɚɥ

ак се представи шестгодишната Елица Камбурова
от Тутракан в 5-я юбилеен сезон на музикалния
формат "България търси талант " ще разберем на
6 март (неделя) по бТВ.
В продължение на около месец телевизията ще излъчва
моменти от кастингите пред журито: Любен Дилов -син,
Михаела Филева, Ицо Хазарта и актьора Асен Блатечки.
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Децата от школата по изобразително и Черните кукери от
с.Варненци обраха овациите ...
приложно изкуство към
НЧ ”Христо Ботев - 1901 г.” с. Зафирово
отново с призови места от Национален конкурс

а тринадесетия Национален конкурс за
детска рисунка „Свети Трифон Зарезан”, гр.
Сунгуларе момичетата и

Н

момчетата от школата
спечелиха две статуетки,
които пристигнаха по пощата на 26.02.2016 г. в с.
Зафирово.

Грамота за III място и
статуетка получи Весела
Цонева Аврамова – 7 год. В
I-ва възрастова група, раздел живопис и грамота за

първо място и статуетка
за цялостно представяне и
в двата раздела (живопис
и приложно изкуство) получиха децата от школата.
За конкурса в гр. Сунгуларе изпратихме 11 рисунки
и 11 творби на приложното изкуство. Рисунките и
творбите на приложното
изкуство бяха сътворени
от Весела Цонева – 7 г.,
Галена Георгиева – 9 г., Преслав Михайлов – 8 г., Свилен
Петков – 10 г., Айкут Неази
– 11 г., Габриела Миткова
– 8 г., Селин Бирджан – 8г.,
Алекс Мирославов – 11 г. и
Диего Максимов – 13 г.
В НК „Свети Трифон Зарезан”, децата от школата
към читалището участваха
за седма поредна година,
т.е. от създаването на
школата и имат извоювани
една специална награда, две
първи места, пет втори
места и три трети места
подплатени с четери медала и седем статуетки.
Лорета СТАНЕВА

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ И ДУХ.
Дончо ДОНЧЕВ
много настроение и положителни емоции самодейците от Народно
читалище "Освобождение – 1940
г.” с. Сокол отпразнуваха деня
на самодееца. Празникът беше
отпразнуван по-рано поради
предстоящи ангажименти на
самодейците точно на датата за
празника. Няма никакво съмнение, че този ангажимент също е
свързан с песни и танци. Читалището в с. Сокол, общ. Главиница
се посещава обикновено от 25
– 27 самодейци, които са разпределени в две основни групи.
Работата и ангажиментите със
самодейците без колебание може
да се отчете като целогодишна,
тъй като се работи едновременно
по две основни направления – читалищна дейност свързана с изяви и на пенсионерите самодейци.
Общата работа със самодейците
от дете групи дава възможност да
се сформира един общ колектив
от таланти, в който самодейците
взаимно се запълват и лесно се
комплектова концертна програма. Тези две групи участват в
няколко жанра, от които: акапелно пеене, обработени народни
песни, автентични народни песни, пресъздаване на български
народни обичаи, художествено
слово, автентични народни танци
хумористични скечове.
Читалището работят само с
местни специалисти, които работят едновременно със самодейците при пенсионерския клуб
и учениците от ОУ. За тази цел
читалището предоставя безвъзмездно необходимата техника и
материална база.
През изминалата 2015 г., служителите при читалището с
помощта и участието на служителите от местното ръководство
и ръководството на ПК в с. Сокол,
общ. Главиница са организирали
и реализирали 49 мероприятия,
от които 15 са самодейни, от

С

местен, общински, регионален
и национален характер, както
следва: местни и общински - 9
изяви, областни - 5 изяви и национални - 1 изява.
Уважаеми самодейци, Уважаеми колеги, Уважаеми деятели
на художествената самодейност.
Приемете поздравленията на ЧН
при СНЧ „Освобождение – 1940
г.” с. Сокол по случай 1- ви мартден на художествената самодейност – празник, обединяващ хора
с различни професии и социален
статус, но всички водени от
любов към изкуството. Това е
празник на българския талант,
на българския дух, на българската култура. Празник, толкова
необходим днес за запазване на
българската традиция, фолклор
и бит.
Признателност и преклонение
пред Вашия талант и дело.
Поздравления за това, че не
угасва Вашият ентусиазъм и
Вашата енергия!
Честит празник, самодейци!

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 10/23.02.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на „БУЛКАН – МД” ЕООД - гр.Тутракан
е издадена Заповед № РД-04-268/ 23.02.2016 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи
изработване на проект:
„БУЛКАН – МД” ЕООД - гр.Тутракан, да възложи изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация на улици и поземлени имоти
и за режим на застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с
идентификатор 73496.500.1570 от Кадастрална карта
на града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
г. на АГКК гр. София; в кв.1 от ЗРП – кв.”Рибарска махала” - Тутракан, одобрен със Заповед №114/29.04.1991
год. като собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

от стр. 4
спечелиха кукерските групи
от с. Калипетрово, Силистренско и с. Бояново.
Черните кукери от с.
Варненци са единствените
по рода си в цяла България.

Ръководител на групата
е Димитър Добрев, който
разказа любопитни подробности за читателите на в.
"Тутракански глас". Очаквайте ги в следващия брой.

От 4 до 8 май 2016 г.

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

Програма
ɜɢɞɟɧɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɜɱɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ±Ȼɴɪɧɨ
ɑɟɯɢɹɩɪɟɡɊɭɦɴɧɢɹ
ɪɢɞɟɧɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟɜȻɴɪɧɨɊɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɝɪɚɞɚ
ɤɚɬɟɞɪɚɥɚɬɚÄɋɜɋɜɉɟɬɴɪɢɉɚɜɟɥ´ɯɪɚɦÄɆɚɪɢɹɆɚɝɞɚɥɟɧɚ´ɮɨɧɬɚɧɚɉɚɪɧɚɫȺɜɝɭɫɬɢɧɫɤɢɹɦɚɧɚɫɬɢɪȾɜɨɪɟɰɚ
Ⱦɢɬɪɢɯɳɚɣɧȼɴɪɯɨɜɧɢɹɫɴɞɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥɚȼɟɱɟɪɹɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɁɚɤɭɫɤɚɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɉɪɚɝɚɉɟɲɟɯɨɞɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚɉɪɚɝɚɫɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɏɪɚɞɱɚɧɢɉɪɚɠɤɢ
ɯɪɚɞɧɚɣɜɚɠɧɢɹɬɫɢɦɜɨɥɧɚȻɨɯɟɦɢɹɢɫɟɞɚɥɢɳɟɧɚ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɬɞɜɨɪɰɢɰɴɪɤɜɢɛɚɡɢɥɢɤɢ
ɤɭɥɢɢɝɪɚɞɢɧɢɝɨɬɢɱɟɫɤɚɬɚɤɚɬɟɞɪɚɥDɋɜɟɬɢȼɢɬ
ɁɥɚɬɧɚɬɚɭɥɢɱɤɚɫɞɨɦɚɧɚɄɚɮɤɚɆɚɥɚɫɬɪɚɧɚɛɚɪɨɤɨɜɚɬɚɰɴɪɤɜɚɨɬɜɟɤɋɜɟɬɢɇɢɤɨɥɚɣɄɚɪɥɨɜɢɹɬ
ɦɨɫɬɫɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɬɟɫɬɚɬɭɢɢɭɥɢɱɧɢɦɭɡɢɤɚɧɬɢɋɬɚɪɟ
ɦɟɫɬɨɫɬɚɪɢɹɬɝɪɚɞɫɤɢɩɥɨɳɚɞɫɄɦɟɬɫɬɜɨɬɨɢɫɜɟɬɨɜɧɨɢɡɜɟɫɬɧɢɹɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬɜɟɤɫɞɜɢɠɟɳɢɬɟɫɟɮɢɝɭɪɢ
ɧɚɚɩɨɫɬɨɥɢɬɟɉɨɠɟɥɚɧɢɟɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚ±
ɪɚɡɯɨɞɤɚɫɤɨɪɚɛɱɟɩɨɪɟɤɚȼɴɥɬɚɜɚɋɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟ
Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɯɨɬɟɥɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɁɚɤɭɫɤɚɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚɟɤɫɤɭɪɡɢɹ
ɞɨɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢɢɉɢɥɡɟɧɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢ
±ɟɞɢɧɨɬɧɚɣɫɬɚɪɢɬɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɤɭɪɨɪɬɢɫɞɟɣɫɬɜɚɳɢ
ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɢɡɜɨɪɚɉɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɩɢɜɨɜɚɪɧɢɹɡɚɜɨɞɉɢɥɡɟɧɩɨɜɪɟɦɟɧɚɟɞɧɨɱɚɫɨɜɨɬɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟɳɟɫɟɡɚɩɨɡɧɚɟɬɟɫɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚɢɦɨɞɟɪɧɚɩɢɜɨɜɚɪɧɚ
ɜɑɟɯɢɹɳɟɢɦɚɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɧɚɭɱɢɬɟɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɬɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɚ ɞɟɝɭɫɬɢɪɚɬɟ ɛɢɪɚ
ɬɚɤɫɚɬɚɡɚɜɯɨɞɫɟɡɚɩɥɚɳɚɨɬɞɟɥɧɨɧɚɦɹɫɬɨɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟ
ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚɬ ɬɭɪɢɫɬɢɬɟ ɞɚ ɫɢ ɩɪɟɞɜɢɞɹɬ ɜɪɴɯɧɚ ɞɪɟɯɚ
ɡɚɳɨɬɨɜɩɨɞɡɟɦɢɹɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɞɨɫɬɢɝɚɞɨɋȼɟɱɟɪɬɚɡɚɜɪɴɳɚɧɟɜɉɪɚɝɚɇɨɳɭɜɤɚ
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
ɐɟɧɚɬɚɇȿɜɤɥɸɱɜɚɋɥɭɲɚɥɤɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɫɤɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɜɉɪɚɝɚ±ɟɜɪɨ
Ɋɚɡɯɨɞɤɚɫɤɨɪɚɛɱɟɩɨȼɴɥɬɚɜɚ±ɟɜɪɨ
ȼɯɨɞɜɉɢɜɨɜɚɪɧɚɬɚɜɉɢɥɡɟɧɱɟɲɤɢɤɪɨɧɢɟɜɪɨ
ȼɟɱɟɪɹɜɪɟɫɬɨɪɚɧɬɚɧɚɯɨɬɟɥɚɜɉɪɚɝɚ±ɟɜɪɨ
ȼɯɨɞɧɢɬɚɤɫɢɡɚɦɭɡɟɢɩɨɢɡɛɨɪ
Ɍɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɴɬɫɢɡɚɩɚɡɜɚɩɪɚɜɨɬɨɡɚɩɪɨɦɹɧɚɜɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɫɬɬɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɅɢɱɧɚɤɚɪɬɚɢɥɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ
ɩɚɫɩɨɪɬɡɚɞɟɰɚɞɨɝɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɚɪɨɞɢɬɟɥɫɤɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨɬ ɧɟɩɴɬɭɜɚɳɢɹɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ± ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ
ɤɨɩɢɟɤɨɩɢɟɨɬɚɤɬɚɡɚɪɚɠɞɚɧɟɤɨɩɢɟɨɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɫɴɫ
ɫɧɢɦɤɚɬɚɜɩɚɫɩɨɪɬɚ
Ɂɚɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɧɚɬɟɥ
*60ɢ
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ХОБИ
СМЯХ

Един английски лорд дошъл в
едно пернишко село да си търси
имот, много му харесало в кръчмата и като се поотпуснал, взел
да се хвали - неговият род бил
най-стар в Англия, имал замък до
Уйндзор…
- Как го рече, - викнали шопето уй… - Те това го има и всеки шоп!
Не те знаеме от къв род си, ама ние
тука па сме - дръвени шопи!
- О, аз такива като вас ги знам!
Знаете ли колко туземци съм
превъзпитал по Африка! Хващам
се на бас, че за три месеца - всеки
един от вас, мога да го превърна в
джентълмен! Залагам един Форд
последен модел!
Речено - сторено, дали му Кире!
Трите месеца бързо отлетели, а
от Кире и от лорда никаква вест!
След шест месеца иде в селото
телеграма:
- Ялате си узмете Кире! Ебем ти
Фордо! Лордо!

газин?
- Първият път откраднах за жена
ми една рокля. Вторият и третият
път ходих да я сменявам.

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

Жена влиза в аптека и пита:
- Кое е по-подходящо за мъж валериан или валидол?
Немска фирма набира работници за Германия. Сортира- Каква е диагнозата? - пита не и пакетиране на плодове и зеленчуци. Мъже - до 30 г.
аптекарката.
и жени - до 45 г. Осигурена квартира и трудов договор
- Ботуши за 500 лв.
по немското законодателство.
Транспортът до Германия се поема от работодателя.
Лекция по психология. ПрофеЗа допълнителна информация звънете всеки ден
сорът: - Колеги най-доброто леслед 12:00 часа на GSM:0896 432 369
чение на депресията при младите
жени е сексът.
Глас от аудиторията:
- Г-н професоре, а как да ги
доведем до депресия?

Работа в Германия

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Отива мъж при един психиатър:
– Добър ден, докторе... хич не
съм добре... мебелите ми говорят!
– Как така? Споделете моля?
– Ами снощи се прибирам малко
по-късно от обичайното и си лягаме да спим с жената и по едно
време гардеробът се обажда: "Заспа ли вече?" А жена ми отговаря:
– Да, да... заспа...
– Еми, аз да си ходя тогава...
А аз му викам: – Къде ще ходиш,
бе? Аз още не съм те изплатил...

Сталин и Хитлер стоят в една
палатка и чертаят нещо на картата
на света. Заблуден турист ги среща
и пита:
- А! Ама вие какво правите тук?!
- Правим планове за нова световна война.
- И какви са вашите планове?
- Ще убием 3 милиона евреи
Готварска книга "Циганска наи 5 камили - спокойно обяснява ционална кухня". Първа страница:
Хитлер.
"Първо откраднете един тиган..."
- А защо 5 камили?
- Е, видя ли, бе! - обръща се
Мъж към жена си: - Какво ще
Хитлер към Сталин - Видя ли, че правиш, ако замина за два дни в
никой няма да пита за евреите...
командировка?
Жената: - Каквото и ти ще пра- Обвиняеми, защо сте влезли виш.
три пъти чрез взлом в един ма- Тогава не мърдам от тука !

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
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

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

2 - 9.03.2016 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

2 - 9.03.2016 г.

Новият нотариус в Тутракан
Моника Койчева е запален фен на рока

Калина ГРЪНЧАРОВА
лед спечелен конкурс,
от началото на годината в Тутракан вече
работи и нов нотариус Моника Койчева. Кантората
се намира на втория етаж в
сградата на бившия "Наркооп". Спазвайки традицията,
"новата къща" бе осветена
на 26 февруари от отец

С

Илия Тонков, в присъствието на представители на
съдебната система, Община
Тутракан, други институции
и приятели.
Спорна работа и много
клиенти бяха най-вече пожеланията към нотариус
Койчева и служителките в
офиса Нора Георгиева и Веселка Генова.

Като благодари на всички
за добрите думи и засвидетелстваното уважение,
Моника Койчева не пропусна
да спомене и хората, които
са вдъхнали у нея вяра при
избора на професията - две
русенки - нотариус Румяна
Лечева, при която е била помощник четири години и адв.
Дарина Витанова, при която

е стажувала и научила много.
Тутракан е бил първото
желание при кандидатстването в конкурса, сподели
новият нотариус. "С екипа
се сработихме много добре.
Печени момичета са! Градчето ми хареса, приятна е
атмосферата тук. Сега научих много за него. Преди да
дойда го свързвах със завод
"Терма", риболова и историческите събития. Силно
съм впечатлена от факта,
че тук се организират интересни и различни неща. Аз
съм запален рок фен! "Металика" са ми фаворити! Очарована съм, че в Тутракан
предстоят толкова много
рок срещи!"
Всъщност, Моника Койчева е родом от Плевен, но
животът я "пренася" в Русе.
Тя е омъжена, съпругът й
проф. д-р Бранко Сотиров
е преподавател в Русенски
университет "Ангел Кънчев", декан на Машиннотехнологичния факултет.
Имат три деца - големият
син е студент в София, а
дъщерята и вторият син
са ученици в Русе.

Да помогнем за довършването на
параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"!

Ученически спортни игри

Футболен турнир

ɈɬɛɨɪɴɬɧɚɋɉɂɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

победиха момчетата от
СПИ "Христо Ботев", с.
Варненци, а на второ
място остана отборът на
СОУ "Йордан Йовков".
При най-големите - 11ɈɬɛɨɪɴɬɧɚɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
12 клас при равен резулвудневен турнир по зен играч - Нурел Хасан, тата в редовното време
футбол организира а голмайстор е Стилян и дузпи за финал, победа
Община Тутракан на Спасов.
извоюваха футболистите
25 и 26 февруари, в който
При групата 8-10 клас
с отбори се включиха
три общински училища и
Социално-педагогическия
интернат в с.Варненци.
Той е част от Ученическите спортни игри, а според
регламента отборите
бяха разпределени в три
възрастови групи.
В група 5-7 клас победители са футболистите от
СОУ "Христо Ботев" следвани от ОУ "Св. Св. Кирил
и Методий" - с.Нова Черна
и СОУ "Йордан Йовков".
Специален приз за найдобър вратар получи ИвеɈɬɛɨɪɴɬɧɚɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
лин Петров, за най-поле-

Новият Православен параклис в Тутракан се изгражда
само и единствено с дарения от физически лица и фирми.
До приключването на обекта предстоят довършителни
вътрешни дейности, обзавеждане и изографисване.
Средствата се набират по банкова сметка:
IBAN - BG16CECB979050E1682100
BIC - CECBBGSF
ЦКБ АД - клон Русе
За Параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"

Д

ɇɚɝɪɚɞɚɞɚɝɨɥɦɚɣɫɬɨɪɚ
ɋɬɢɥɹɧɋɩɚɫɨɜ

на СОУ "Йордан Йовков".
Наградите за победителите са осигурени от
Община Тутракан и бяха
връчени от Васил Дойнов,
експерт "Младежки дейности и спорт".

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

ɦɚɪɬɆɢɯɚɢɥɁɅȺɌȺɇɈȼɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɪɬɒɟɧɨɥȺɅɂȽɨɪɫɤɢɫɬɪɚɠɚɪȾȽɋɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɪɬȿɥɟɧɚɏɊɂɋɌɈȼȺɮɢɪɦɚɌȺɌɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɪɬɇɸɜɢɬɘɋɍɎɄɦɟɬɫɤɢɧɚɦɟɫɬɧɢɤɫɄɨɫɚɪɚɨɛɦɚɪɬɢɧɠɇɢɤɨɥɚɃɈɊȾȺɇɈȼɅɟɫɧɢɱɟɣȾȽɋɌɭɬɪɚɤɚɧ ɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɦɚɪɬȾɠɟɜɚɬəɒȺɊȻɢɜɲɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
 ɦɚɪɬ  Ɏɢɥɢɩ ɌɈȾɈɊɈȼ ɋɬɫɩɟɰ Ʌɟɫɨɜɴɞ Ɉɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
 ɦɚɪɬ  ɂɜɚɧɤɚ ȾɈɇɑȿȼȺ Ʉɦɟɬ ɧɚ ɫ ɋɨɤɨɥ ɨɛɳɢɧɚ
ɦɚɪɬɊɢɞɜɚɧȾȺɂɅɋɬɫɩɟɰɌɟɯɧɢɤɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

