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От Националната лотария:

500 000 лева спечели
Деница Михайлова от Тутракан! Няма пострадали
Деница: Пожелавам на
всички моя късмет!
Стефан: Тя е моето бинго

в живота!

оловин милион лева
от "Златните пирамиди" на Националната лотария спечели Деница
Михайлова от Тутракан!
Точно на Националния
празник 3-ти март!
Тази новина мигновено
се разнесе край брега на
Дунава, че и по-далече.
Билетите са закупени от
хранителния магазин на
"Модерна фурна", а след
тази новина - оборотът от
продажбите им се увеличи
неимоверно из всички магазини в града.

П

на стр. 2

"Удостоверение за търпимост"
ще подпишат 6 двойки "младоженци"
на златната си сватба в Шуменци
Калина ГРЪНЧАРОВА
"50 години заедно - Златна сватба" - така се нарича празникът, който организира Кметството в
с.Шуменци.
Шест семейни двойки Георги и Гинка Христови,
Вейби и Рефия Халилови,
Хълми и Сюлея Ибрям, Стоян и Йордана Петкови,
Димитър и Магдалена Димитрови, Георги и Цветана
Бъчварови са преживели
заедно цели петдесет години и на 26 март от 11:00
часа за тях специално са
подготвени много изненади.
Кметицата на селото Калина Михайлова е поканила
всички жители, приятели
и близки на юбилярите да
споделят техния празник.
До салона на Кметството "младоженците" ще
на стр. 4

тутраканци при
атентатите в Брюксел
Д
о този момент няма
данни за пострадали
български граждани
от Тутракан и общината
след кървавите атентати
в белгийската столица
Брюксел на 22 март т.г.
Тогава на летището и в
метрото загинаха най-

малко 34 души, а повече от
230 бяха ранени. Нивото
на терористична заплаха
в Белгия бе вдигнато до
най-високата, четвърта
степен, властите затвориха границите.
Българското представина стр. 2

МЦ „Св. Иван Рилски“
се включи в кампанията
„Имаш ли дете?“
О
т началото на месец
март Фондация "Майки за донорството”
съвместно с Радио FM +
стартираха кампанията
„Имаш ли дете?”. Това е
една кампания за зрелите
хора, които все още нямат
или вече имат дете.
Целите на кампанията са
повишаване здравната култура на обществото, отговорността към собственото тяло, предизвикателствата на родителството

и здравето на децата.
Водещи специалисти ще
обсъждат женското здраве
и здравна култура, детското здравеопазване, предизвикателствата на родителството, донорството
като високохуманен акт.
В каузата да се ражда нов
живот, в кампанията като
дарители, се включват д-р
Любомир Бойчев, д-р Георги Стаменов и д-р Ангел
на стр. 2

По Радио Шумен:

"Феноменът България"
представя Културноисторическото
наследство на Тутракан
кип на Радио Шумен
записа поредица от
беседи, интервюта,
любопитни факти с музейни
специалисти от Историческия музей, аниматори от
Рибарска махала и граждани. Обект на техния
интерес бе културно–историческото наследство
на общината – кастелът
Трансмариска, църквата

Е

„Свети Николай”, манастира „Света Марина”,
текето „Софта баба”, Тутраканската епопея, Рибарска махала и Етнографски
музей „Дунавски риболов и
лодкостроене".
Очаква се записите да
бъдат излъчени следващата седмица, след което
Радио Шумен ще ги предостави на музея за ползване.
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От Националната лотария:

НОВИНИ
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА
НЧ "ИСКРА-1928 Г.", С.ЦАР САМУИЛ
На 28 март т.г от 17:30 часа в с. Цар Самуил ще започне отчетноизборно събрание на местното читалище "Искра". В неговия дневен
ред са включени шест точки, между които: приемане на нови членове,
отчетен доклад за периода 2013-2015 г.; отчет за приходите и разходите за 2015 г. и приемане на бюджет за настоящата година; отчет на
Проверителната комисия; избор на нови Читалищно настоятелство и
Проверителна комисия, както и определяне размера на членския внос.
5% ОТСТЪПКА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
Община Тутракан информира гражданите и фирмите, че платилите
целия размер на данък "Сгради", такса "Битови отпадъци" и данък МПС
до 30 април 2016 г. ползват 5% отстъпка.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира, че открива процедура за възлагане
на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.31 т.1 от ЗОП с предмет
"Извършване на СМР на обект "Преустройство, рехабилитация (внедряване на мерки за енергийна ефективност) и промяна предназначението
на съществуваща сграда /детска градина/ в Многофункционален
център за култура и спорт", в УПИ-ХI-2318, кв.102, гр. Тутракан".
Обявлението е публикувано в Регистъра за обществени поръчки в
Агенцията за обществени поръчки на 23.03.2016 г.
Възложителят предлага пълен достъп до документацията на интернет страницата на Община Тутракан, "Профил на купувача".
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан - гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31 до 17:00 часа на 21.04.2016
г. вкл.
КРИМИНАЛЕ
62-годишен мъж е пострадал при пожар в дома си в Тутракан на 16
март. Произшествието е станало около 14:00 часа. Поради техническа
неизправност се получило изтичане на газ пропан бутан от газова
бутилка, която се възпламенила. Мъжът изхвърлил през прозореца
горящата бутилка, при което получил изгаряне по лицето и ръцете от
първа и втора степен. Транспортиран е в местния ЦСМП. При произшествието са унищожени котлон и шкаф и са опушени около 10 кв.м
стени. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН-Тутракан.
Взломна кражба е извършена в периода 07-21 март в Главиница. От
складово помещение на местна кооперация противозаконно са отнети
заваръчен апарат, две автомобилни гуми и електрически телфер. На
адреса е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.
Сухи треви са горели на 21 март в района на Тутракан. Причина
за произшествието е небрежна работа с огън. Не са допуснати материални щети, след като екип на местното противопожарно звено се
справил с пожара.
Незаконно добит дървен материал е открит при проверка в двора
на частен имот в Тутракан на 22 март. Собственикът – Ю.Х. (23 г.),
съхранявал 1.3 куб.м дърва, без да притежава редовно писмено
позволително. Срещу него е образувано досъдебно производство.

500 000 лева спечели
Деница Михайлова от Тутракан!
от стр. 1
26-годишната Деница
е семейна, омъжена за
Стефан Михайлов, с когото имат две деца. Синът
Младен вече е на 2,5 години, а малката Сияна е още
само на 5 месеца.
Деница се занимава с
отглеждането на децата
си, а съпругът й със семейния бизнес във Винарна
"Младенова изба".

Пред водещия Захари Бахаров и камерата на "Национална лотария" Деница
сподели, че с тази печалба
ще осигури добро бъдеще
на децата си.
"Златните пирамиди" са
любимите й билети, които
тя често си купувала.
"Поканих приятелка в
къщи и я помолих на идване да ми закупи първите
два билета от тесте-

то "Златните пирамиди".
Много се радвам и съм
много благодарна! Тя ми ги
донесе, платих си ги. Винаги съм вярвала в това,
че мога да спечеля. Не съм
си и помислила за такава
голяма сума, но това е
късмет, голямо щастие!
Чувството е страхотно!"
14, 28, 31, 34, 49, 61 са
"златните" числа донесли
половин милион лева...

"Винаги съм вярвал, че
тя моето бинго в живота!" - добавя и съпругът
Стефан.
"Ще бъда майка-мечта и
съпруга-мечта!" - категорична на финала е Деница.
Рекламният клип за печалбата на Деница от
Тутракан може да гледате във Фейсбук-страницата на "Националната
лотария".

Програма за овладяване популацията
на безстопанствените кучета ще приеме
Общински съвет-Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
артенското заседание на тутраканските парламентаристи ще се проведе на 24ти т.м. В предварителния
дневен ред са включени 14
докладни записки от кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов, а накрая думата ще имат гражданите с
изказвания, питания, становища и предложения.
Сесията ще започне с
одобряване на бюджетната

М

прогноза за периода 20172019 година, след което на
вниманието на съветниците ще стои разглеждане на
Програмата за овладяване
популацията на безстопанствените кучета до 2020 г.
В нея е описан проблемът,
посочени са причините за
възникването му, популацията на безстопанствените
кучета, целите и задачите
на програмата, методологията, нормативната уредба,
ресурсите за осъществява-

не на програмата, както и
планът за действие.
Предстои още приемане
на Програма за управление
на отпадъците 2014-2020
г. в общината, на отчет за
изпълнението на Общинската програма за управление
на отпадъците и на план за
действие по изпълнението
Стратегията за развитие
на социалните услуги в
област Силистра за настоящата година.
Годишната програма за

управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2015 и 2016 г. ще
бъде допълнена с нови имоти, а по няколко докладни
записки ще бъдат взети
решения за разпоредителни
сделки.
Заседанието на местния
парламент ще започне в
9:00 часа.
Като ход от подготовката за сесията, на 23 март,
заседаваха трите постоянни комисии.

Стартира приемът на
Няма пострадали Дават 1,5 млн. лв.
за застраховане на
тутраканци при за сигурността в училищата заявления
селскостопанска продукция
М
атентатите в Брюксел
от стр. 1 а българите там да следват стриктно местните
правила - да не излизат от
къщи, ако не се налага и да
избягват места, където
има много хора.
В социалната мрежа
Фейсбук има секция за
безопасност, където като
спасени се отбелязват приятели в Брюксел, с които
е установен контакт и се
знае, че са добре.

телство до този момент
(23 март) не е получавало
никакви тревожни съобщения, нито от семействата,
нито от самите хора в
Брюксел, информира говорителят на Външно министерство Бетина Жотева
и призова, докато не се
нормализира обстановката,
да не се пътува за Белгия,

МЦ „Св. Иван Рилски“
се включи в кампанията
„Имаш ли дете?“
от стр. 1
Ставрев.
МЦ „Св.Иван Рилски” –
Тутракан даряват 1 ин
витро процедура с донорска
яйцеклетка.
МЦ „Надежда Репродуктив – София” – София даряват 5 ин витро процедури
с донорска яйцеклетка, а АГ
болница „Селена“ – Пловдив
дарява 1 ин витро процедура с донорска яйцеклетка.

Изтеглянето на печелившите двойки за ин-витро
процедури ще бъде на 20
май, в присъствието на
нотариус.
Повече информация за
кампанията ще намерите на http://fmplus.net/ и
https://www.facebook.com/
IvaOtSutrinDoObed/?fref=ts
www.maikizadonorstvo.com
https://www.facebook.com/
donorstvoejivot/?ref=hl
“ТГ”

ɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɚɧɢɤ
ɛɭɬɨɧɢɢɤɚɦɟɪɢɜɭɱɢɥɢɳɚɬɚ  ɦɥɧ ɥɟɜɚ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɨɬɩɭɫɧɚɬɢɡɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟɧɚ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɚ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚɫɚɡɚɥɨɠɟɧɢɜɩɪɨɟɤɬɚ
ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ⱦɨɫɬɴɩɧɨ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨ ɭɱɢɥɢɳɟ ɱɢɟɬɨ ɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟ ɨɬ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɩɪɟɞɫɬɨɢ   ɥɟɜɚ ɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɫɬɴɩɧɚ

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɫɪɟɞɚ
ɉɨɟɮɟɤɬɢɜɟɧ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɟɥɟɧ ɪɟɠɢɦ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɢɬɟ
ɫɝɪɚɞɢɩɨɞɨɛɪɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɧɚ ɨɯɪɚɧɚ ɱɪɟɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢɬɨɜɚɫɚɰɟɥɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɫɢɟɩɨɫɬɚɜɢɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɨɬɨɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ȿɞɧɚɨɬɢɞɟɢɬɟɟɜɭɱɢɥɢɳɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɜɥɢɡɚ ɫɚɦɨ ɱɪɟɡ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢ ɤɚɪɬɢ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɛɚɪɢɟɪɢ  ɬɭɪɧɢɤɟɬɢ
ɤɨɢɬɨɨɛɚɱɟɞɚɫɚɫɴɨɛɪɚɡɟɧɢ
ɫ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɫɪɟɞɚ

ДФ „Земеделие“ обяви началото на приема
на заявления по Схемата за държавна помощ за
съфинансиране на застрахователни премии при
застраховане на селскостопанска продукция. До
изчерпване на ресурса по схемата, но не покъсно от 31 август 2016 г., могат да се подават
заявления в областните дирекции на Фонда.
До 30 септември стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
в областните дирекции на ДФ „Земеделие”.
Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е до 16 декември т.г.
За 2016 г. бюджетът на държавната помощ е

1.5 млн. лв. Максималният размер на подпомагане, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65 % от стойността на застрахователната премия. Целта на помощта е да се насърчат
малките и средните предприятия, земеделските
стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци,
етерично-маслени култури и тютюн, доброволно
да застраховат селскостопанската си продукция
срещу неблагоприятни климатични събития.
Разходите за сключване на застрахователна
полица се компенсират частично.
За целия период на действие на схемата за
застраховане на селскостопанска продукция
(2015-2020 г.) е определен бюджет от 21 млн. лв.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 21 март 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък
и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък и среден
бизнес
- За обучение по време на работа
1 барман – основно обр.
1 продавач консултант – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна
грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия –
средно обр.

1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 1 счетоводител – средно икономическо образование
1 сезонен работник, горско стопанство - няма изисквания за заемане
на длъжността
3 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
3 сервитьори – средно образование
1 барман – средно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – основно
образование
1 медицинска сестра – полувисше образовние, медицинска сестра/
акушерка
2 диагностици, МПС – средно техническо образование, ДВГ, средно
професионално образование - механизация на селското стопанство,
монтьор на ССТ
1 общ работник – основно образование, водач на МПС, кат.B/Ткт
1 стругар – средно професионално образование, мин. 5 години опит
1 обслужващ магазин, приемчик – средно образование
1 склададжия – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен
ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските
места се изисква педагогическа правоспособност.
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„Подобри гората“
Осигурени са средства за обучение по е слоганът на тазгодишната
придобиване на свидетелство за
Седмица на гората
правоуправление в СОУ "Васил Левски"
В Общински съвет-Главиница:

Калина ГРЪНЧАРОВА
полагане на клетва от
нов общински съветник
започна заседанието на
Общински съвет-Главиница на
21 март. На мястото на подалия
оставка Кенан Мехмед от Реформаторския блок клетва положи
Сейфи Салим. Салим има опит
като общински съветник, бил е
председател на Общинския съвет
в предходния мандат.
След продължителен дебат по
дневния ред, сесията започна по
същество своята работа с разглеждането на няколко върнати
решения от областния управител.
Първото се отнасяше до подалия
оставка в.и.д. кмет на община
Главиница Ерол Али, а решението
- приема повторно оставката му.
Общинският съветник Рашко
Денев припомни досегашната

С

съдебна практика по казуса "кмет
на Главиница" и препоръча да се
прави разлика между понятията
"отменя назначаването" и "спира
изпълнението". Той припомни, че
върховна съдебна инстанция е
насрочила разглеждане на дело
по казуса за 13 февруари 2017 г.
Общинският съвет гласува повторно и върнатите решения №58 и
59 отнасящи се до избора на Сюзан
Хасан за в.и.д.Кмет на община Главиница и до избора на временна
комисия за приемане на печатите
и кабинета на кмета.
Решение №60 (също върнато)
отнасящо се до Списъка на имотите с начин на трайно ползване
"Пасища, мери" бе допълнено с
категориите на описаните недвижими имоти.
Община Главиница все още
няма приет бюджет за настоящата

година и получава по 1/12 част от
миналогодишния бюджет. "Над
бюджета сега се работи и на следващото заседание на Общинския
съвет той ще бъде предложен за
разглеждане и приемане" - информира в.и.д. кмет Сюзан Хасан. Това
е причината СОУ "Васил Левски" до
този момент да не е подпомогнато
финансово, за да продължи обучението на пълнолетните ученици в

колектив на СОУ "Васил Левски"
заедно със своя директор Нефие
Раим.
В останалата част на сесията, съветниците препотвърдиха
решението си Сюзан Хасан да
е представител на общината в
Регионалното сдружение за управление на отпадъците, а ако тя
е в невъзможност да присъства
ще я замества екологът Диляна

курсове за придобиване на свидетелство за правоуправление.
Съветниците решиха до края на
м.април Общината да преведе 19
500 лв. на местното средно училище, за да стартират курсовете,
а тази сума ще бъде включена в
последствие в новия бюджет.
В залата по време на обсъжданията присъства и част от учителския

Кирчева.
Те приеха и решение за добавяне на символи към печата на Община Главиница. На единия печат
ще има допълнена цифрата 1, а
на другия - 2. Мотивът е "предвид
събитията през последните месеци
и с цел по-голяма прозрачност в
дейността на общинската администрация на Главиница".

Отлично представяне на местните
избори отчете ГЕРБ-Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
артийният актив - членове
и симпатизанти на ГЕРБ,
проведоха свое събрание
на 21 март, на което председателят на партията в Тутракан - Петя
Князова-Василева, направи анализ
на обстановката - предизборна, изборна и следизборна и резултатите
от свършената работа.

П

ГЕРБ определено бележи ръст
на гласоподаватели от създаването
на партията и участие й в преминалите три избори за местна власт.
Отчетено бе, че през 2007 г. на
изборите за кмет ГЕРБ е получил
12,86%, през 2011 г. - 33,98% и
спечелен изборен балотаж, а през
2015 г. - 50,83% и избран кмет на
първи тур.
Същото възходящо е полжението и в резултатите от изборите за
Общински съвет. През 2007 г. - 2
съветници, през 2011 г. - 6 съветници, а през 2015 г. - 8 съветници.
Василева посочи в презентацията и резултатите през годините в

изборите за кветове на кметства.
На последните избори успехът
е най-голям, защото са избрани
кметове от ГЕРБ на селата Белица,
Варненци, Шуменци и Бреница.
"Трябва да сме уполити, толерантни и винаги заедно да вървим
напред" - каза още Петя Василева.
Информация какво е свършено
досега в общинската администрация и какво още има да се върши

в проектно отношение даде кметът
д-р Димитър Стефанов. Много
проекти са входирани, други в
момента се работят. "Вслушваме се

в гласа на хората, в техните идеи и
предложения" - каза той.
Ден по-рано, в Силистра, на
работно посещение бе зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той се срещна с кметове,
общински съветници и членове
на партията, по време, на която
бяха отчетени резултатите от
изминалите местни избори и бяха
коментирани теми от актуалната
политическа обстановка в страната, както и задачите пред ПП ГЕРБ
в област Силистра.
Като много добро, но натоварено с много отговорности, определи
Цветан Цветанов представянето
на областната структура на ГЕРБ
в Силистренско на местни избо-

ри-2015. Той изрази удовлетворението си от постигнатите резултати заради увеличеното присъствие
на ПП ГЕРБ в местната власт със
спечелването на кметския пост
в община Алфатар и затвърждаването на позициите в общините
Силистра, Тутракан, Дулово и Кайнарджа и изрази убедеността си,
че на предстоящите президентски
избори и подготовката за следващите редовни парламентарни
избори, ще може действително да
бъде повишено влиянието на ГЕРБ
с реалните политики, които води
управляващата партия.
Зам.-председателят на ГЕРБ
благодари на кмета на община
Тутракан Димитър Стефанов. „По
време на срещите, които сме правили с премиера Борисов, виждахме друга вселена – изключително
занемарен район. Предложихме
такъв кмет, който да направи Тутракан европейски град“, посочи
Цветанов.
В срещата участие взеха евродепутатът Емил Радев, народният
представител Алтимир Адамов и
областният координатор на ПП
ГЕРБ – Силистра Тодор Тодоров.

„Подобри гората“ е посланието
на тазгодишната Седмица на гората, която ще се проведе в цялата
страна от 4 до 10 април. Слоганът
заявява сериозната воля за реализиране на позитивни политики
в сектора. Половин година след
влизането в сила на законодателни
промени, чрез поредица от събития, системата на горите се отваря
още повече към хората.
Посланието „Подобри гората“
е и призив към гражданите да се
включат активно в процеса – чрез
дискусии, по-добра информираност за опазването и развитието
на българските гори. Неслучайно
и логото тази година изобразява
гора от ръце, заигравайки се с
популярния идиом.
Събитието, което се празнува от
1925-а, ще включва нови активности в периода 4-10 април. Част
от тях е пътуваща изложба, която
ще обиколи шест български града
и ще представи екосистемните
ползи от горските продукти.
Новата визуална идентичност на
Седмицата на гората ще се развие
и с подкрепата на любителите на
природата. Първите рисунки от
конкурса за постоянно лого на
инициативата вече пристигнаха

в държавните горски и ловни
стопанства.
Всеки кандидат (без значение
от пол, възраст и занятие) може
да участва с идея за логото, което
си представя, без да е необходимо
прецизно графично оформление.
Предложенията трябва да постъпят в ИАГ до 1 април 2016 г. на email: logo_gora@iag.bg, в деловодството на ИАГ или в пощенски плик
на адрес: София 1040, бул. „Христо
Ботев“ № 55, етаж 5, Изпълнителна
агенция по горите, за конкурса за
лого. Заедно с проекта си авторът
трябва да приложи имената си, ел.
поща и телефон за контакт.
Предложенията в затворен плик
може да се оставят и в офиса на
Северноцентралното държавно
предприятие в Габрово, на адрес
ул. „Бодра смяна“ 3, п.к. 3З, както
и в териториалните подразделения
на предприятието, на територията
на областите Габрово, Велико
Търново, Русе, Силистра и Разград. Журито ще класира три
предложения с награден фонд – I
място – 1000 лв., II място – 500 лв.,
III място – 300 лв.
На 9 април, в рамките на Седмица на гората, ще се състои награждаване на победителите. “ТГ”

Отпада задължението за
представяне на решение
на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане
на пенсия за инвалидност
Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за
отпускане на пенсия за инвалидност,
тъй като експертните решения се изпращат по служебен път. Промяната
се прави в Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж. С измененията
се съкращава и с един месец срокът
в който лицата, подали заявление за
отпускане на пенсия с нередовни и/
или липсващи документи, са длъжни
да отстранят нередностите. От два
месеца, той става един месец. По отношение на пенсиите, за които се прилага
международен договор, срокът за отстраняване на нередностите е 2 месеца.
Правителството одобри промени в още
пет други наредби.
С измененията в Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските
лица изрично се посочва, че видът на
осигуряването може да се променя от
самоосигуряващите се лица за всяка
календарна година. Това може да
става, ако е подадена декларация по
утвърден образец от 1 до 31 януари на
съответната календарна година. Друго
допълнение в наредбата е свързано
с включване на доходите от работа
по трудов договор за краткотрайна
сезонна селскостопанска работа при
определяне на сбора от осигурителните
доходи за лицата, които подлежат на
осигуряване на различни основания.
В Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица
се регламентира начинът, по който се
процедира в случаите, когато документите, които удостоверяват осигурителен стаж и/или доход от друга държава,
не съдържат всички необходими данни
за изчисляване размера на обезщетението, поради което е необходимо те да
бъдат изяснени служебно с компетентната институция от другата държава.
До постъпване потвърждението на
липсващата информация, преценката
на правото и определянето на размера
на паричното обезщетение за безработица ще се извършва въз основа
на наличните редовни документи и на

данните, които се съдържат в Регистъра на осигурените лица в Националния
осигурителен институт. Изменят се и
приложенията към Наредбата във връзка с промените в Кодекса за социално
осигуряване, в сила от 1 януари 2016
г., съгласно които могат да получават
парични обезщетения за безработица
само хора, които не са придобили
право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст в България или пенсия за
старост в друга държава, или не получават пенсия за осигурителен стаж
и възраст в намален размер по чл. 68а
или професионална пенсия по чл. 168,
изплащана от частните пенсионноосигурителни дружества.
В Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се конкретизират
условията за отпускане на парична
помощ при смърт. Уточнява се, че за
да бъде отпусната парична помощ при
смърт на самоосигуряващо се лице е
необходимо да са внесени дължимите
осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът за внасянето им. Това е така, тъй като само
при внесени осигуровки, починалият
попада в кръга на осигурените лица и
съответно – наследниците му могат да
получат паричната помощ при смърт.
С промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни
вноски, се уеднаквява режимът за
освобождаване от внасянето на осигурителни вноски при изплащане на
обезщетения, възнаграждения и др.,
предвидени в останалите закони –
Кодекс на труда, Закон за държавния
служител и др.
Във връзка с отмяната на издаването
на осигурителни книжки е отменено
изискването окончателният размер
на месечния осигурителен доход за
съответната година да се вписва в
осигурителните книжки на лицата. С
измененията в Наредбата за осигурителните каси отпада задължението
на осигурителните каси да снабдяват
с осигурителни книжки самоосигуряващите се.
“ТГ”
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"Удостоверение за търпимост"
ще подпишат 6 двойки "младоженци"
на златната си сватба в Шуменци

от стр. 1 минат те, а Михайлова
ще ги посрещне. Нежни
венчета от бели рози ще
украсят главите на жените. Бяла роза-бутониера
ще краси и мъжете.
Преди да гръмне шам-

пристигнат с автомобили
- клаксоните им ще известят началото на веселото събитие. По бяла
пътека с много цветя ще

панското, застанали пред
дилемата "питката в сол
или в мед да топнем",
шестте златни двойки
ще подпишат "Удостоверение за търпимост" пред
специално поканените

общински служители по
обредните ритуали.
И други изненади очакват младоженците и
всички, които ще присъстват на интересното
събитие.

"Щрихи от Тутракан „Русчуклийска среща-2016“
преди четвърт век"
Н
ад 200 фотографии са
включени в изложбата
на Вечеслав Дангърски, която бе открита в
Тутракан. Това е поредна
инициатива на Историческия музей, чрез която
тутраканци могат да надникнат в близкото минало,
да видят и си спомнят познати лица и събития.
Това е само една малка
част от фотоархива, който г-н Дангърси подари на
нашия музей миналата есен,
каза неговият директор
Петър Бойчев. Музеят вече
притежава над 2 хиляди
фотографии правени от
него в периода 1986-1993
г., уточни още той.
Фотообективът на Вечеслав Дангърски е запечатал различни събития и
личности отпреди четвърт
век.
Приятната изненада за
всеки посетител по време
на откриването й бе копие
от снимка, ако се открие/
познае на нея.
Вечеслав Дангърски е
софиянец, женен в Тутракан. През 80-те години на

миналия век е работил в
отдел "Култура" на тогавашния Общински народен
съвет, бил е директор на
Обредния дом и възпитател
в Социално-педагогическия

лубът за народни танци "Хармония" при НЧ
"Искра-1928 г.", с. Цар
интернат в с.Варненци.
Самуил участва в петото
Изложбата ще бъде отвоиздание на Националния
рена за посещения до края
фестивал на школи и клубона месеца.
ве за любители, изучаващи
Снимки:
български народни танци
Исторически музей
„Русчуклийска среща“, който се проведе на 19
март в „Булстрад
Арена“-Русе.
Фолклорното
събитие премина
под патронажа на
кмета на Община Русе – Пламен
Стоилов, организираноот ръководителя на Школа
за народни танци
„Играорци“ - Богдан
Донев. Програмата
бе разпределена в
три етапа. Първият - конкурсна част
за хора, вторият „Играете каквото
Ви душа сака” и
третият - надиграване на „Ръченица“
за Мис и Мистър

К

„Русчуклийска среща“.
Царсамуилските танцьори се завърнаха с Грамота
и с изключителна емоция
от участието си и от
атрактивния концерт на
Гъмзата и Берковската
духова музика.
Във фестивала взеха

участие над 1200 танцьори от 30 клуба от всички
краища на страната. Жури
на фестивала беше професорски колектив в състав:
проф. д-р Даниела Дженева,
проф. д-р Антон Андонов и
проф. Николай Цветков.

23 - 30.03.2016 г.
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"България - моята родина" е конкурс с
бъдеще!
ние са отличени Борислав
Петков и Гергана Вълкова.
В раздел "Поезия от български автори" журито
присъди две първи награди
във възрастовата група 5-8
клас. Силно впечатление направи нестандартното изпълнение на Любомира Бойчева на стихотворението
"Писмо до Йово" от Ивайло
Балабанов и изпълнението
на Пресила Боянова на стихотворението "Отечество
любезно". На второ място е
Георги Великов, а третото
място си разделят Галена
Великова и Николай Калчев. Поощрителни награди
в тази възрастова група
получават Сияна Недева,
Дамян Лазаров, Мустафа
Калина ГРЪНЧАРОВА
а първи път през тази
година Общинският
център за извънучилищни дейности организира
конкурс за рецитация на
тема "България - моята
родина". Той е посветен на
отминалия Национален празник на страната и показа,
че интересът на учениците
- малки и големи, е налице
за продължение на инициативата и през следващите
години. Независимо, че при
подобни теми най-често
употребяваме думите "патриотизъм" и "родолюбие" и
този път финалът на конкурса събра точно такава
емоцията и у участниците,
и у публиката.
През втория ден на състезанието своя рецитаторски
талант представиха учениците в две възрастови
групи - 5-8 клас и 9-12 клас
от всички общински училища и СПИ "Христо Бонев",

З

с. Варненци. Разделите, в
които се състезаваха, бяха
също два - "Възрожденска
поезия" и "Поезия от български автори".
Припомняме, че критериите, по които журито даваше
своята оценка са точност
на текста, логичност на
емоцията, артистичност/
художественост и дикция/
артикулация. То бе председателствано от актрисата
от ДТ "Сава Огнянов" - Русе
Дина Шошева, и в него влизат още журналистката от
русенския в. "Бряг" Пламенка
Ангелова и главният редактор на в. "Тутракански глас"
Калина Грънчарова.
В групата 5-8 клас, в раздел "Възрожденска поезия"
на първо място е Йовилин
Димитров, следван от Лидия Тотева, а поощрителна
награда получи Николай
Филипов.
При по-големите, в призовата тройка, журито не
класира никого, а с поощре-

ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɋɌȿɎȺɇɈȼ

Сейхан, Богомил Димитров,
Дарина Йорданова и Алпай
Нурай.
При по-големите по възраст рецитатори в тази
раздел на първо място журито класира Станислав
Стефанов за изпълнението
на стихотворението "Възпоменание от Батак", като
отбеляза и плюс за нацио-

налната носия, с която той
излезе пред публиката.
На второ място е Теодора
Симеонова, а на трето Кристина Георгиева.
С Поощрителни награди
бяха отличени Теодора Николова, Ивета Пламенова,
Александрина Недева, Славена Балканска и Маринела
Стефанова.

ɅɸɛɨɦɢɪɚȻɈɃɑȿȼȺ

Училището на моя първокласник
кметовете на Силистра, Дулово, Тутракан,
Кайнарджа и Алфатар обсъждаме тазгодишния
Джулай Морнинг в Тутракан, написа на 19 март
в профила си във Фейсбук Цонко Цонев, по-популярен
като "кметълът на Каварна".
Констатирахме, че слънцето ще изгрее не само в
Тутракан, а и в цялата Силистренска област, допълва
многозначително той.

С

Да помогнем за довършването на
параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
одителите на бъдещи първокласници
се срещнаха с ръководствата и учителите
на двете средни училища
в Тутракан, като ход от
подготовката за следващата учебна година.
Срещата бе инициирана от Общината, като
целта е родителите да
получат най-пълна информация за работата
на СОУ "Йордан Йовков"
и СОУ "Христо Ботев".
Двете учебни заведения представиха екипите за прием - учители
и възпитатели, учебновъзпитателния процес

Р

през настоящата година,
извършената дейност,
успехите на техните
възпитаниците в състезания, конкурси, олимпиади, както и резултатите
от националните външни
оценявания в края на 4-ти
клас.
Посочени бяха някои важни дати при записването на първокласниците,
а в началото на м. юни в
двете училища ще бъде
проведен Ден на първокласника.
През
учебната
2016/2017 г. се очаква
в училищата в цялата
община да тръгнат 95
първокласници.

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"

6

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

ОБЩИНА ТУТРАКАН
ɨɛɹɜɹɜɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɨɞɛɨɪɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥɡɚ

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
за длъжностите:
Социален работник -1 щ.бр.

Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɢɫɲɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɫɬɟɩɟɧÄȻɚɤɚɥɚɜɴɪ´
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɨɛɥɚɫɬɩɨɤɨɹɬɨɟɩɪɢɞɨɛɢɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨÄɋɨɰɢɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´
 ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɨɩɢɬ ±  ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɫɮɟɪɚ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɭɦɟɧɢɹɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɧɨɫɟɳɢɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
Ɉɩɢɬɜɪɚɛɨɬɚɫɯɨɪɚɫɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ
ɍɦɟɧɢɹɡɚɪɚɛɨɬɚɫɨɮɢɫɬɟɯɧɢɤɚɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
Ʉɨɦɩɸɬɴɪɧɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɦɟɧɢɟɡɚɪɚɛɨɬɚɜɟɤɢɩ
Ʉɪɚɬɤɨɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ
Ʉ ɨ ɨ ɪɞ ɢ ɧ ɢ ɪ ɚ  ɪ ɚ ɛ ɨɬ ɚɬ ɚ  ɧ ɚ  ɰ ɟɥ ɢ ɹ  ɟ ɤ ɢ ɩ  ɧ ɚ  ɐ ɋ Ɋ ɂ 
ɉɨɞɝɨɬɜɹɫɴɯɪɚɧɹɜɚɢɩɨɞɞɴɪɠɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚɫɜɴɪɡɚɧɚɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɧɚɭɫɥɭɝɚɬɚɞɨɫɢɟɬɚɪɟɝɢɫɬɪɢɫɩɪɚɜɤɢɢɞɪ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɹɫɨɰɢɚɥɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɧɚɤɥɢɟɧɬɢɬɟɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚ
Äɜɨɞɟɧɟɧɚɫɥɭɱɚɣ´ɂɧɮɨɪɦɢɪɚɢɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ
ɢɬɟɯɧɢɬɟɛɥɢɡɤɢ

Рехабилитатор - 1щ.бр.

Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɢɫɲɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɫɬɟɩɟɧÄɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ
ɛɚɤɚɥɚɜɴɪɩɨ«´
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɨɛɥɚɫɬɩɨɤɨɹɬɨɟɩɪɢɞɨɛɢɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨÄɆɟɞɢɰɢɧɫɤɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ´ÄɄɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɹ´
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɨɩɢɬ±ɝɨɞɢɧɚɪɚɛɨɬɚɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹɬɚɢɢɥɢɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɹɬɚ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɭɦɟɧɢɹɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɧɨɫɟɳɢɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
Ɉɩɢɬɜɪɚɛɨɬɚɫɯɨɪɚɫɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ
Ʉɨɦɩɸɬɴɪɧɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɦɟɧɢɟɡɚɪɚɛɨɬɚɜɟɤɢɩ
Ʉɪɚɬɤɨɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ
Ɋɚɛɨɬɢɡɚɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɢɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɜɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɠɢɡɧɟɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɉɪɨɜɟɠɞɚ ɫɪɟɳɢ ɢ ɫɴɛɟɫɟɞɜɚɧɟ ɫ
ɤɥɢɟɧɬɢɬɟɡɚɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɹɢɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɂɡɝɨɬɜɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɩɥɚɧɨɜɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨɧɭɠɞɢɬɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ

Психолог - 0,55 щ.бр.

Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɢɫɲɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɫɬɟɩɟɧÄȻɚɤɚɥɚɜɴɪ´
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɨɛɥɚɫɬɩɨɤɨɹɬɨɟɩɪɢɞɨɛɢɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨÄɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ´
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɨɩɢɬ±ɝɨɞɢɧɚɪɚɛɨɬɚɩɨɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɬɚ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɭɦɟɧɢɹɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɧɨɫɟɳɢɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
Ɉɩɢɬɜɪɚɛɨɬɚɫɯɨɪɚɫɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ
Ʉɨɦɩɸɬɴɪɧɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɦɟɧɢɟɡɚɪɚɛɨɬɚɜɟɤɢɩ
Ʉɪɚɬɤɨɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɝɢ ɪɟɲɚɜɚ ɱɪɟɡ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɂɡɜɴɪɲɜɚ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨɫɧɟɦɚɧɟɧɚɚɧɚɦɧɟɫɬɢɱɧɢɞɚɧɧɢɫɴɡɞɚɜɚɞɨɜɟɪɢɬɟɥɧɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɢɬɟ ɢɡɫɥɟɞɜɚ ɜɫɢɱɤɢ ɩɫɢɯɢɱɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɩɪɢɥɚɝɚɩɨɞɯɨɞɹɳɢɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɬɟɯɧɢɤɢɡɚɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɪɚɛɨɬɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɢɩɪɢɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɧɟɧɚɫɯɨɞɧɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɢɨɬɞɟɥɧɢɤɥɢɟɧɬɢɫɮɨɪɦɢɪɚɝɪɭɩɢɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɧɚɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟ

Начин на провеждане на подбора:

Ⱦɨɩɭɫɤɚɧɟɩɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɂɧɬɟɪɜɸ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɩɨɞɛɨɪɚ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɭɱɚɫɬɢɟ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹ
Ʉɨɩɢɹɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɜɚɳɢɬɪɭɞɨɜɢɹɫɬɚɠɢɥɢ
ɨɩɢɬ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ ɫɮɟɪɚ ± ɫɥɭɠɟɛɧɚ ɬɪɭɞɨɜɚ ɤɧɢɠɤɚ ɢɥɢ
ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɤɧɢɠɤɚ
Ʉɨɩɢɹɨɬɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɡɚɜɴɪɲɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɨɩɢɹɨɬɞɨɤɭɦɟɧɬɢɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɜɚɳɢɩɪɢɞɨɛɢɬɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɭɦɟɧɢɹɢɥɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ

Място и срок за подаване на документите за
участие:

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɫɟɩɨɞɚɜɚɬɥɢɱɧɨɨɬɜɫɟɤɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɥɢɱɪɟɡ
ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɨ ɥɢɰɟ ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ  ɱɚɫɚ ɧɚ  ɝ 
ɜɬɨɪɧɢɤ ɜ ɞɟɥɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɚɞɪɟɫ ɝɪ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋ
ɂɧɬɟɪɜɸɬɨ ɫ ɞɨɩɭɫɧɚɬɢɬɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ
ɝɨɬɱɚɫɚɜɁɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɛɹɜɹɜɚɧɟɧɚɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɬɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɩɨɞɛɨɪɚ
ȼɫɢɱɤɢɫɴɨɛɳɟɧɢɹɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɩɨɞɛɨɪɚɳɟɫɟɨɛɹɜɹɬɧɚ
ɬɚɛɥɨɬɨ ɡɚ ɨɛɹɜɢ ɧɚ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɠ ɜ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚɯɨɞɹɳɚ ɫɟ ɜ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɥ
ÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɢɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

ЗК "ИЗГРЕВ-92”, с. БЕЛИЦА
ОБЯВЯВА,
че на 16 АПРИЛ 2016 г. /събота/ от 09:00 часа,
в салона на читалище „Христо Ботев” с. Белица,
община Тутракан ще се проведе

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на кооперацията при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на УС за производствената дейност на
ЗК “Изгрев-92", с. Белица през стопанската 2014/2015
година.
Докладва: Председателят на ЗК
2. Отчет за финансово-икономическото състояние
на ЗК “Изгрев-92” за отчетната 2014/2015 година.
Докладва: Главният счетоводител на ЗК
3. Одиторски доклад за 2014 /2015 г.
Докладва: Исуф Исмаилов - одитор
4. Отчет на КС при ЗК „Изгрев-92” с. Белица през
периода 2014/2015 г.
Докладва: Председателят на КС - Станчо Михов
5. Утвърждаване решенията на УС.
Докладва: Председателят на ЗК
6. Избор на регистриран одитор.
Докладва: Председателят на събранието
7. Актуализация на правилника за организация и
заплащане на труда в ЗК, чл. 14 от Правилника.
Докладва: Стефка Георгиева Банова
8. Приемане производствения план за стопанската
2015/2016 год.
Докладва: Председателят на ЗК
9. Други, разни.
Докладва: Председателят на събранието
Поканата е утвърдена на заседание на УС от
18.03.2016 година.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11/18.03.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), Ви уведомяваме, чe на 17.03.2016
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за изграждане на Базова станция.
Местонахождение: УПИ VIII – 374 в кв. 72 от Застроителен и регулационен план на с.Цар Самуил, одобрен
със Заповед №324/22.08.1990 год. на Общински съвет
гр.Тутракан.
Визата е издадена на: „Теленор” България ЕАД, съгл.
приложен Договор за наем с вх. рег.№675, акт № 191,
том.I/26.03.2015 г. на Служба по вписванията Тутракан.
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Покана

23 - 30.03.2016 г.

Читалищно настоятелство
на НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1873"
гр. Тутракан
свиква

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 30.03.2016 г. /сряда/ от 17.30 часа
в лекционната зала на читалището – ет. 3,
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на читалището през
2015 г.
2. Финансов отчет за 2015 г. и приемане на бюджет за 2016 г
3. Отчет на проверителната комисия за 2015 г.
4. Освобождаване на председателя на читалищното настоятелство, читалищното настоятелство
и проверителната комисия.
5. Избор на читалищно настоятелство.
6. Избор на председател на читалищното настоятелство.
7. Избор на проверителна комисия

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ:
Самостоятелен обект с идентификатор № 15031.501.434.4.7 с
площ 10,00 кв.м. в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4 по
кадастралната карта на гр.Главиница, находяща се на ул.”Витоша”
№46, обл.Силистра. АОС № 2292/28.01.2011 г.
Обекта на търга ще се ползва съобразно предназначението му
за „Офис” .
Търгът ще се проведе на 15.04.2016 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Общината - IV етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална месечна наемна цена – 20,00 лв. без ДДС /24,00
лв. с ДДС/
Депозит за участие в търга в размер на 24,00 лв. се внася по
сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ
„ИНВЕСТБАНК" АД, ФЦ Силистра до 16:00 часа на 14.04.2016 г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00 лв. се закупува
от Център за
информация и услуги срещу представяне на документа за платена
цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжна
документация до 14.04.2016 г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00 ч.
на 14.04.2016 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на
22.04.2016 г. на същото място и при същите условия.

Покана
Управителният съвет на
РПК "Напредък", гр.Главиница,

Управителният съвет на
ЗК "Лазур-94", гр.Главиница,
обл.Силистренска

на основание чл.16 от Закона за Кооперациите и
чл.23 от Устава на РПК "Напредък", гр.Главиница и
решение №1 от протокол № 1/02.03.2016 г.

Ви кани да присъствате на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Годишно отчетно събрание
което ще се проведе на 02.04.2016 г. от 9:00
часа на адрес гр.Главиница, ул. "Раковска" №2,
в сградата на кооперацията, при следния

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет на кооперацията
за дейността през 2015 г.
4. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за
дейността през 2015 г.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Определяне и утвърждаване на размера на рентните плащания за предходната и настоящата стопанска
година.
7. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите

Ви кани на
на 26.03.2016 г. от 9:00 часа в Сладкарница Главиница при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Прием на нови член-кооператори в РПК "Напредък".
2. Отчет за работата на УС през 2015 г., насоки
за развитие на кооперацията и приемане на бизнес
програмата за 2016 г.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет.
4. Доклад за работата на Контролния съвет, заключение по отчета на Управителния съвет и годишния
счетоводен отчет.
5. Освобождаване от отговорност на Председателя
на кооперацията, членовете на УС и КС поради изтичане на отчетната 2015 г.
6. Даване пълномощия на УС за вземане на кредит
при необходимост и залог или продажба на кооперативно имущество.
7. Избор на пълномощници за годишното събрание
на РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите,
при липса на кворум събранието ще се проведен един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
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ХОБИ
СМЯХ

- Каква е разликата между
бедата и катастрофата?
- Да допуснем, че човек върви
по мост. Мостът се разрушава и
човекът потъва в реката. Това е
беда, но не е катастрофа.
А сега да допуснем, че пада
самолет, а на борда му се возят
депутати. Това е катастрофа, но
не е беда!

ташаците. Няма смисъл да идваш
преди 10.

Мъж и жена се чудят къде да
отидат за годишнината от сватбата
си. Мъжът казва:
– Съкровище, искам да отида на
място където никъде не съм ходил
и да правя неща, които никога не
съм правил!
А тя му отвърнала: - Ами отиди
Мъж отива да търси работа в в кухнята и измий чиниите!
Канадските пощи. Интервюиращият го пита:
Двама си говорят:
- Алергичен ли сте към нещо?
- Скъпа, ако те напусна и отида
Мъжът отговаря: - Да, към кофе- при друга ще съжаляваш ли?
ин. Не мога да пия кафе.
– От къде накъде да съжалявам
- Ок, били ли сте някога на во- някаква непозната жена...
енна служба?
- Да, бил съм на една мисия в
- Ей, сладурано! Искаш ли дълъг
Афганистан.
и нееднократен секс?
Интервюиращият казва: - Това
- Не!
ще ви донесе 5 допълнителни точ- Значи просто съм създаден
ки към характеристиката. А имате за теб!
ли някаква степен на инвалидност?
– Да. Избухна бомба близо до
Блондинка е на преглед при
мен и изгубих двата си тестиса.
специалист. Докторът й предписва
Интервюиращият прави гримаса някакво лекарство: - Вземайте по
и вписва: инвалидност, получена две таблетки, когато си лягате.
при служба на Родината! Това
- Докторе, вие сигурно се шеноси допълнителни бонус точки. гувате! Това прави по 20 таблетки
Окей. Според регламента имате дневно!
достатъчно точки, за да ви назнача
още сега. Нормалното ни работно
- Докторе, каква е диагнозата?
време е от 8 сутринта до 4 следо- Коя зодия сте?
бед. Можете да започнете утре в
- Рак
10 часа и да си планирате нещата
- Какво съвпадение!
всеки ден да идвате в 10.
Мъжът озадачено го пита:
- Татко, Тихият океан непрекъс– Щом работното време е от 8 нато ли е тих?
до 4, защо да идвам в 10?
- Не можеш ли да ме попиташ
- Това е държавна работа - каз- нещо по-умно?
ва интервюиращият. - Първите
- Добре. От какво е умряло
два часа пием кафе и си чешем Мъртво море?

Продавам
Продавам 1-годишни дръвчета Дървото-Чудо Пауловния - 2лв./бр.
За поръчки и инфорамция на тел.0896729327 - Стефан

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

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

23 - 30.03.2016 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Историята на конния спорт и Хиподрума
"Хан Крум" в с. Сокол
П

Дончо ДОНЧЕВ
рез лятото на 1987
г., от КЗ „Стефан
Караджа” в гр. Балчик,
са закупени първите три
спортни коня от източно
българска порода. Конете
са закупени от Кметството, а целта е била два
коня да се впрягат в катафалката за погребения, а
третият да се ползва за
производство на елитни
кончета.
Така са се стекли обстоятелствата, че конете
започват да се тренират и
подготвят за яздене и състезания. След една година
се закупуват още 4 коня
от чистокръвна английска
порода и през 1988 г. се
учредява Клуб по конен
спорт. За конете е отреден
обор и подсигурена храна в
животновъдната ферма и
започват редовно да участват в състезания. Печелят
награди и първи места.
Като собственици на коне
и по регламент, селото бе
домакин на поне едно със-

тезание през годината. Две
години подред се провеждат
състезания в обработваеми
земи, където се унищожават селскостопански посеви и растения. Това налага
ръководството на Клуба по
конен спорт в лицето на неговият председател Дончо
Желев Дончев да постави
въпроса на съответните
инстанции за отреждане на
земя, в която да се изгради
хиподрум. През 1982 г. е
отреден парцел на площ от
270 дка на изток от селото
/след спортния комплекс/ в
посока с. Суходол. Въпреки
голямата криза за цимент
и строителни материали,
още през същата година

хиподрумът е завършен.
Идеята и проекта по
строителството е на Дончо Желев Дончев – Началник на финансова служба в
Кметството на с. Сокол и
председател на Клуба по конен спорт. Хиподрумът разполага с двуетажна сграда
със стая за ръководене на
състезанията, голяма тераса и складово помещение.
Трибуни с 5 реда пейки /
пластмасови, както по стадионите/ за 1000 зрители,
писта с олимпийска ширина,
която е дълга 1800 м. Вътре в пистата е изграден
конкурипичен плац, който е
предназначен за дисциплината конкур-ипик, изложби и
др. изяви. Макар и на 1500 м
от регулацията на селото,
Хиподрумът беше водоснабден и електрифициран. От
главният път за с. Суходол
до входа за Хиподрума беше
асфалтирано.
На 2 октомври 1988 г.
е направено официалното
откриване на Хиподрума,
който носи името на Хан

Крум – „Хиподрум Хан Крум
- с. Сокол”. На тържеството при откриването са
наградени всички участници
в строителството. Пред
многохилядната публика е
изнесен концерт от местните самодейци и ансамбъл
„Добруджанче” от Силистра с хореограф Иван Иванов. В състезанието бяха
включени две дисциплини –
конкур-ипик и гладко бягане
на 5 гари 1000 м., 1200 м.,
1800 м. 2400 м. и 3200 м. На
откриването са присъствали гости от цялата страна - София, Шумен, Русе,
Разград, Плевен, Силистра,
Балчик, Варна и др.
Хиподрумът в с. Сокол

23 - 30.03.2016 г.

Община Тутракан
Общински център за
извънучилищни дейности Тутракан
Спорт, туризъм и младежки
дейности - Тутракан
организират

Лятна морска ваканция - 2016 г.
За деца и ученици

Крайморие - Бургас
1 август - 7 август 2016 г.
7 нощувки, 7 хранодни
Цена: 105 лв.
Записване с внасяне на 30% от стойността
до 31 март 2016 г.
Местата са ограничени!
Справки на място в Общински център за
извънучилищни дейности.

се оказа, че за времето си
е един от най-красивите,
най-уредените и най-голям
за цяла България. Тогава
имаше хиподруми само в
Русе и в Шумен. Но с нищо
не го превъзхождаха - хиподрума в Русе беше 1400 м.,
а в Шумен - 1600 м. Това
породи благородна завист
в колегите, но за нас беше
гордост. На Хиподрума в
Сокол за пръв път в страната, беше предоставено
на зрителите да участват
в залагания преди старта
на всяка гара.
Благодарение на тогавашния председател на
Поземлената комисия – г-н
Коста Милушев, Хиподрумът не беше засегнат от

възстановяването собствеността на земеделските земи. Собствениците,
които притежаваха земя в
това землище, бяха оземлени в друго землище. Този
парцел стана общинска
собственост и до днес.
Хиподрумът просъществува 18 години, до 2000 г.
Причините за неговото умишлено унищожение
беше, безразличието и нехайството на местния
кмет – Първолета Кръстева и личните интереси на
общинския кмет Джеват
Яшар, който предостави
земята на частни земеделски производители, за да
извлече печалба от наема.
След писмо на Дончо Дончев – председател на Клуба
по конен спорт до министерството в София, общинският кмет беше извикан
за обяснение. Но въпреки
всичко Общината продължава да предлага тази земя,
а когато се правят селски
кушии правят временна писта, която няма нищо общо с
елементарните изисквания
за тази цел. Трибуните са
разрушени до основи за 300
кг арматура, а сградата
отне живота на циганин,
който е решил да открадне
4 м уайзен.
Макар, че опашката на
коня е била наше знаме, ние
ще си останем завинаги
чужди на този спорт. Но
защо не се запитаме, дали
тези, които ни ръководят,
дедите им са имали същото
знаме?
А ние сме с Вас, които
сте на власт!
Следва

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!

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

24 март - Венелина ИЛИЕВА, ВГ "Северина", НЧ
28 март - Д-р Димитър СТАНКОВ, Стоматолог,
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Тутракан
25 март - Мария КИРЯКОВА, Учител, СОУ "Йордан
29 март - Анка АТАНАСОВА, Директор на ОУ "Стефан
Йовков", Тутракан
Караджа", с. Стефан Караджа, община Главиница
25 март - Нефие РАИМ, Директор на СОУ "Васил Лев30 март - Мариан ГАНЕВ, Предприемач, Тутракан
ски", гр. Главиница
25 март 26 март - Николай КУЦАРОВ, Огняр, ДГС-Тутракан

Благовещение
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