РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
утрак

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 13

Година LIV

31 март - 6 април 2016 г.

Цена 0.60 лв.

Достъп до обществена информация:

На Портала за отворени данни
до края на годината ще бъдат
публикувани 304 набора информация
писък с набори от
данни по приоритетни области, които да
се публикуват в отворен
формат одобри правител-

С

ството. Списъкът съдържа
304 набора от данни (регистри, списъци, статистики
и др.), които ще бъдат
публикувани по график до

края на 2016 г. на Портала ния сектор са публикували
за отворени данни (www. 141 набора от данни от
opendata.qovernment.bg), обществено значение.
на който към момента 43
на стр. 2
организации от обществе-

Ръководството на
Държавно горско стопанство Тутракан
поздравява своите работници, служители и
всички любители на природата
по случай Седмицата на гората!
Нека в тези дни отново осмислим своето
отношение към гората, нуждата от нейното
съхранение и обновяване.

Честит професионален празник!
Инж. Людмил УЗУНОВ,
Директор на ДГС-Тутракан

Елица, "Сamino" и Grand Prix от „Аbanico” Републикански титли
Ш
по канадска борба за
четирима тутраканци
естгодишната Елица Камбурова от
Тутракан отново
показа завидни вокални възможности и спечели най-голямата награда от петото
издание на Международния
конкурс за изпълнители на
популярна музика и танц
на испански език „Аbanico”,
който се проведе от 25 до
27 март в София.
Елица представи пред
международното жури песните "Камино" и "Карузо"
и бе оценена с Гран При на
фестивала в своята възрастова група - до 8 години.
Конкурсът „Аbanico” се
организира под патронажа
на Столична община - район Оборище от 164 ГПИЕ
"Мигел де Сервантес" със
съдействието на Отдела
по образованието към посолството на Испания у
нас, Институт Сервантес–
София и Музикална Агенция
"Artvoices".
на стр. 3

на стр. 8

Заповядайте в обновения

Детски магазин

"Слънчице"
В него ще намерите качествени дрехи за
принцеси и малчугани!
Магазинът е намира по механа "Мелани" и
работи всеки ден
от 8:30 до 18:30 часа

Ще намаляват размера на таксите за ползване
на детските градини в община Главиница
на стр. 2

С уважение се обръщам към всички от
ДГС-Тутракан, ангажирани със съхранението на
българската гора по случай професионалния им
празник - Седмицата на гората!
Нека това бъде повод да осмислим нашето
отношение към горското богатство и да
потърсим възможности за опазването
и умножаването му!

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

Честит професионален празник
на всички лесовъди и горски
служители на територията на
община Главиница!
Нека покажем своята любов,
възхищение и преклонение към
зеленото богатство на общината с полезни дела в името
на бъдещето на нашия район!
Трябва да бъдете горди със
своя труд, защото той е посветен на идните поколения!
Сюзан ХАСАН, В.и.д. Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми лесовъди, работници и
служители от ДГС-Тутракан,
пожелавам Ви много здраве
и професионални успехи във
вашата изключително важна и
отговорна мисия и се надявам
всички заедно да опазваме гората като истинско богатство!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан
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Достъп до обществена информация:

НОВИНИ
ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ
ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ И ПРЕЗ 2016 Г.
Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г.
Програмата предвижда насърчаване на творческите,
научните и спортните заложби и потребности на
деца с изявени способности в областта на науката и
изкуството, класирани на първо, второ и трето място
на конкурс, олимпиада или състезание на национални и
международно равнище, а в областта на спорта – на
първо, второ или трето място на олимпийски игри,
световно първенство, европейско и балканско първенство или на първо място на финали на държавно
индивидуално първенство.
Еднократното финансово подпомагане на даровитите деца е в размер до 195 лева, а едногодишните им
стипендии са по 135 лева месечно.
КРИМИНАЛЕ
Търговска маса за продажба на пуканки е изгоряла
на 27 март в село Ножарево. Произшествието станало около 17 часа след възпламеняване на газ пропан
бутан от туристическа газова бутилка, използвана
за приготвяне на пуканките. Няма пострадали при
инцидента. Огнеборци от противопожарния участък
в Главиница се справили с произшествието.

По-евтин ток за читалищата
окът за читалищата
ще бъде по-евтин в
сравнение с тока за
останалите абонати. Това
стана ясно по време на
регионална среща на представители на културните
институции от Разградско
с председателя на Съюза
на народните читалища
Николай Дойнов.
В нея участваха и представители на „Енерго Про“,
които обясниха, че промоцията е възможна благодарение на договор, подписан
между електроснабдителното дружество и Съюза
на читалищата. Всяко от
читалищата обаче подписва индивидуален едногодишен договор, за да влязат
в сила облекчените цени,
плащанията са по банков

Т

път, до 10-то число на всеки следващ месец.
Николай Дойнов уточни,
че намалените цени са
валидни само за читалища
– членове на Съюза на читалищата. Подобен договор
има и с ЧЕЗ. В Североизточна България разходите
за ток на читалищата ще
се намалят общо със 7-8
милиона лева – допълни той.
През 2016 г. ще бъде отбелязана 160-годишнината
от създаването на първите
читалища в България. Дойнов обясни, че честването
в страната ще е през цялата година, препоръча на
читалищата на посветят
всичките си инициативи на
годишнината, кулминациите, на която ще са две – в
“ТГ”
София и в Шумен.

МВР проверява всички притежаващи
разрешително за оръжие
рганите на МВР са
започнали проверки
на всички лица, притежаващи разрешения за
дейности с огнестрелни
оръжия и боеприпаси, включително и спазване на изискванията за съхранението
им. Проверките трябва да
бъдат завършени в срок до
31 май в столичната и във
всички областни дирекции
на ведомството. Акцията
е по искане на главния прокурор Сотир Цацаров, пише
вицепремиерът и министър
на вътрешните работи
Румяна Бъчварова в писмен
отговор до депутат, цитирана от БГНЕС.
През миналата година са
извършени 18 739 проверки
по график относно съхранението на огнестрелното
оръжие и боеприпасите. 48
проверки са направени по
сигнал на граждани, както

О

и 16 372 внезапни проверки.
На база на направените
проверки са издадени 513
предупредителни протоколи и са съставени 76 акта
за неправилно съхранение,
пише министърът на вътрешните работи.
За периода 2000-2014 г. у
нас са издадени разрешения
за притежание на оръжие
на общо 248 257 физически
лица. “През 2015 г. са издадени 25 092 броя разрешения за съхранение, носене
и употреба огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях.
Съществена част от
тях са преиздаване, поради
изтичане на 5-годишния им
срок, свързан с влезлия в
сила през 2010 г. Закон за
оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия”,
уточнява Бъчварова.
“ТГ”

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

Механа "МЕЛАНИ"

На Портала за отворени данни
до края на годината ще бъдат
публикувани 304 набора информация
от стр. 1 ряване, регистър на имоти
държавна собственост, областна транспортна схема,
списък на училища, детски
градини и обслужващи звена, данни за качеството на
атмосферния въздух, списък
с всички бюра по труда на
територията на България;
справка за броя на групите
в детските градини, сборен
баланс на пенсионните фондове, пътувания на българи
в чужбина и посещения на
чужденци в България, общ
доход на домакинствата
по източници на доходи и
години (средно на домакинство), централен регистър
на юридическите лица с
нестопанска цел за обществено полезна дейност.
Още на 26 февруари т.г
Община Тутракан е изпратила до Министерския
съвет, в отговор на тяхно

Отворените данни представляват публичната информация, която е публикувана в отворен, машинночетим формат, позволяващ
нейната повторна употреба
за търговски или нетърговски цели. Въвеждането на
инициативата за отворените данни е продиктувано
от липсата на пълноценен
достъп на гражданите и
бизнеса до публичната информация, притежавана от
обществения сектор.
Част от наборите от
данни, които ще бъдат публикувани в отворен формат
през 2016 г. са: списък на
лечебните заведения за болнична помощ, лекарствени
продукти, предназначени за
лечение на заболявания, които се заплащат по реда на
Закона за здравното осигу-

искане, набор от данни за
публикация в Портала на
отворените данни, информира мл.юрисконсултът
Цветелина Георгиева, която е лицето в общинската
администрация, което отговаря по Закона за достъп
до обществена информация.
Това са 11 позиции, по законите които общинската
администрация трябва да
поддържа публични регистри: по чл.12 от Закона за
туризма; по чл.44 от Закона
за етажната собственост;
Закона за предотвратяване конфликт на интереси;
Регистър на обществените поръчки; Регистър на
даренията; Регистър на
общинската собственост;
Регистър на кучетата по
закона за защита на животните и др.
Публикациите в Портала

за обществените данни
са част от изпълнението
на приетите изменения в
Закона за достъп до обществена информация, които влязоха в сила на 12
януари т.г.
Публикуването на публичната информация в отворен
формат значително подобрява достъпа до публичната информация и нейното
повторно използване за
нетърговски и търговски
цели (като създаване на
иновативни бизнес услуги,
нови компютърни и мобилни
приложения и др.). Повишава
се прозрачността на администрацията и се засилва
участието на гражданите
в управлението.
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Координатор на Програма Достъп до информация
за област Силистра

Ще намаляват размера на таксите за ползване
на детските градини в община Главиница
а бъдат приети изменения и допълнения
в Наредба №11 за определяне и администриране
на местните такси и цени на
услуги на територията на община Главиница ще предложи
местната администрация в едно
от предстоящите заседания на
Общинския съвет.
За целодневните детски градини вместо досегашната такса
от 30,00 лв., потребителите да
заплащат по 15,00 лв. е едното
предложение, а второто се
отнася до полудневните детски
градини – вместо 10,00 лв. таксата да стане 5,00 лв.
Освен това чл.25 от Наредбата се допълва с нова т.6 –
"Родители или настойници на
деца на 5 и 6-годишна възраст,
посещаващи задължителна или
незадължителна предучилищна

Д

подготовка при посещение на
целодневни детски градини са
освободени от заплащане на
такса за периода от 15.09. до
31.05. на съответната година".
В Мотивите към предложението за промени вносителят е
записал, че причините са "намалена посещаемост на децата на
социално слаби родители в ЦДГ
и ПДГ". Целта на намаляването
на таксите и очакваните резултати от това са "привличане
и задържане на децата в общинските детските заведения.
Провеждане на задължителна
предучилищна подготовка. Облекчаване на безработни и социално слаби родители на деца."
Уточнено е още, че Предлагания проект за изменение и
допълнение на Наредба №11 за
определяне и администриране
на местните такси и цени на ус-

луги на територията на Община
Главиница е в съответствие с
разпоредбите на Европейската
харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с

тази материя.
Финансовите средства, необходими за прилагането на
новата разпоредба ще бъдат
осигурени от бюджета на Община Главиница.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 28 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:
2 монтажници, електооборудване - средно образование
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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И мартенското заседание на местния Наближават матурите,
зрелостниците намаляват
парламент е в историята вече
С

Калина ГРЪНЧАРОВА
юджетната прогноза
за периода 2017-2019
година на Община
Тутракан е приета на проведеното на 24 март т.г.
заседание на Общинския
съвет в крайдунавския град.
Общинските съветници
разрешиха на Общината
поемане на дълг от 300 хил.
лв. от Фонд ФЛАГ, както и
членство в Асоциацията на

Б

българските градове.
Със свои решения местният парламент на Тутракан
даде съгласие църковното
настоятелство на православния храм "Св.Св.Кирил
и Методий" в с. Нова Черна
да кандидатства с проект
за ремонт и други благоустройствени дейности по
Програмата за развитие
на селските райони, прие
Програма за управление на

отпадъците 2014-2020 г.
и допълнения в Годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост.
Община Тутракан вече
има и одобрена Програмата
за овладяване популацията
на безстопанствените

за осъществяване на програмата, както и планът
за действие.
Съветниците дадоха съгласие и за определяне на
Центъра за социална интеграция и рехабилитация.
През изминалия уикенд,
общинските съветници

кучета до 2020 г., в която е описан проблемът,
посочени са причините за
възникването му, нормативната уредба, ресурсите

от местните парламенти
на Тутракан и Силистра
участваха в обучение, което се проведе в Шкорпиловци.

РДПБЗН-Силистра:

Спазвайте строго правилата за работа
с отоплителни и нагревателни уреди!
55 са пожарите от началото на отоплителния сезон в Силистренско,
трима са пострадали
ксперти от РД „Пожарна безопасност и
защита на населението” – Силистра призовават
към строго спазване на правилата за работа с отоплителни и нагревателни
уреди. Статистиката сочи,
че от началото на отоплителния сезон в страната
при пожари са загинали 74
души и 140 са пострадали.
Голяма част от загиналите
и пострадалите са хора
над шестдесетгодишна
възраст, самотно живеещи
и трудноподвижни.

Е

От 1 октомври 2015 г. до
момента в Силистренска
област са възникнали 55
пожара, пряко свързани с
отоплителния сезон. 20 от
тях са запалвания на комини, при които не са допуснати материални щети. Със
загуби са 35 произшествия,
като са унищожени повече от 220 кв.м покривни
конструкции, черна и бяла
техника, мебели и друга
покъщнина. Пострадалите
граждани при пожари са
трима.
Още в началото на отоп-

лителния сезон огнеборците в Силистренска област
предприеха масови проверки
на пожарната обезопасеност в училища, детски и
социални заведения, болници и други обекти. С
персонала на обектите са
проведени инструктажи
относно работата с отоплителни уреди, действието
с уредите за пожарогасене
и организиране на евакуация
в случай на пожар.
Тези дни предстоят срещи с кметовете на малките населени места с оглед

провеждане на информационно-разяснителна дейност, насочена към предотвратяване възникването
на пожари вследствие на
неправилна експлоатация
на отоплителни и нагревателни уреди. Ще се търси
съдействието на полицейските служители по места
за осъществяване на преки
контакти с хората от
рисковите групи, като по
време на срещите ще се
акцентира на правилата за
безопасно поведение и недопускането на инциденти.

Време за деклариране на печалбите за миналата година
нес, 31 март, изтича
срокът, в който юридическите лица са
задължени да декларират
печалбите си за изминалата година. Това е и последният ден, в който трябва
да се плати дължимият
корпоративен данък, след
приспадането на направените авансови вноски.
Фирмите, които подадат декларациите си по
електронен път ползват
1% отстъпка от дължимия
годишен корпоративен данък (но не повече от 1000
лв.). Тази отстъпка се
ползва само ако и данъкът
е внесен в срок до 31 март
2016 г.
Подадените досега в офис
Силистра корпоративни декларации са с над 1100 повече в сравнение със същия
период на миналата година.
2606 е общият им брой към
момента, 1484 са били към
25 март 2015 година.
Голям ръст се наблюдава
при подаването на корпоративните декларации по
интернет – 1762 бр. към

Д

678 за миналата година.
Всички те могат да ползват отстъпка от дължимия
данък, ако внесат сумата в
държавния бюджет до края
на март.
Годишните данъчни декларации на юридическите
лица могат да се подават
по електронен път, на
място в офиса на НАП или
чрез пощенски оператор – с
писмо с обратна разписка
или на гише с получаване
на входящ номер.
Декларация се подава и
от дружествата, които не
са осъществявали дейност
през 2015 година. Те подават специална декларация
– образец 1010а и не са
задължени да подават годишен отчет за дейността.
Образец на декларацията
за облагане с корпоративни
данъци може да бъде намерен на интернет страницата на Агенцията www.
nap.bg, както и във всички
офиси на в страната.
Плащането на задължението към хазната може да
стане във всяка банка с по-

пълване на вносна бележка
за плащане към бюджета.
Други вариант за плащане
са с пощенски запис или
чрез интернет.
Повече информация за
декларирането и плащането на данъци може да се

намери 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.
“
ТГ”

Започна залесяването на 800
декара в няколко области
   ɛɪɨɹ ɮɢɞɚɧɤɢ
ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜ
ɪɚɡɫɚɞɧɢɰɢɬɟɧɚɋɟɜɟɪɧɨɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨɞɴɪɠɚɜɧɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɤɨɢɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɬɜɊɭɫɟ
Ɋɚɡɝɪɚɞ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɋɜɢɳɨɜ
ɢ ɜɟɥɢɤɨɬɴɪɧɨɜɫɤɨɬɨ ɫɟɥɨ
Ⱦɠɭɥɸɧɢɰɚ ȼ ɪɚɡɫɚɞɧɢɰɢɬɟ
ɫɟɨɬɝɥɟɠɞɚɬɬɨɩɨɥɚɰɟɪɥɟɬɟɧɞɴɛɹɫɟɧɹɜɨɪɝɥɟɞɢɱɢɹ
ɱɟɪɟɧɛɨɪɢɨɛɢɤɧɨɜɟɧɫɦɴɪɱ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨ ɤɨɟɬɨ ɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɝɨɪɢɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢɬɟ
Ƚɚɛɪɨɜɨ ȼ Ɍɴɪɧɨɜɨ Ɋɭɫɟ
Ɋɚɡɝɪɚɞ ɢ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚ ɞɪɴɜɱɟɬɚ ɡɚ ɡɚɥɟɫɹɜɚɧɟ ɰɟɥɨɝɨɞɢɲɧɨ ɤɚɬɨ

ɢɦɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɞɚɢɡɩɴɥɧɹɜɚ
ɡɚɹɜɤɢ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɬɝɥɟɠɞɚɧɢɬɟ ɮɢɞɚɧɤɢ
ɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɬɧɚɫɬɨɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɧɭɠɞɢɬɟ ɨɬ ɩɨɫɚɞɴɱɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɪɚɡɱɟɬɢɬɟ ɧɚ ɋɐȾɉ ɋɩɨɪɟɞ
ɩɥɚɧɚɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨ
ɞɤɚɳɟɛɴɞɚɬɡɚɥɟɫɟɧɢɩɪɟɡ
ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
ɉɨɱɬɢɞɟɤɚɪɚɫɟɡɚɥɟɫɹɜɚɬ ɜ ɦɨɦɟɧɬɚ ɤɪɚɣ Ɋɭɫɟ
ɋɜɢɳɨɜɊɚɡɝɪɚɞɢɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɉɫɬɚɧɚɥɢɬɟɩɥɨɳɢɫɚɩɥɚɧɢɪɚɧɢɡɚɟɫɟɧɬɚ
ɇɚɞ  ɦɢɥɢɨɧ ɮɢɞɚɧɤɢ ɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɨɬɝɥɟɞɚɧɢ ɡɚ ɡɚɥɟɫɢɬɟɥɧɢɹ ɫɟɡɨɧ

почти 250 души са намалели зрелостниците
в Силистренска област, които тази година ще
държат държавен зрелостен
изпит по български език и литература, сочи справка от
Регионалния инспекторат по
образование. 846 випускници
на средните училища в областта ще държат изпита,
при 1089 миналата година.
Към момента в 12-ти клас
в област Силистра се обучават 845 зрелостника, от
които в дневна форма на
обучение – 627, в задочна
форма на обучение – 151,
в самостоятелна форма на
обучение – 65 и двама зрелостника – в индивидуална
форма на обучение.
Половината от зрелостниците – 423, подали заявление
за втори ДЗИ тази година
са предпочели предмета
“Биология и здравно образование”. Предпочитанието
към предмета бележи ръст
и спрямо миналата година
с 8%.
Правителството прие
постановление в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното
образование, с което се
определя редът за осигуряване за безвъзмездно
ползване на познавателни
книжки, учебници и учебни
комплекти. Решението
произтича от държавната
политика за улесняване на
достъпа до образование,

Втори в класацията е
изпитът по “География и
икономика” – 291 зрелостника. Общо подалите заявление за явяване на втори
ДЗИ зрелостници са 873.
Едва четирима са дванадесетокласниците, пожелали
трети държавен зрелостен
изпит по желание.
За поредна година найголям е броят на завършващите в Професионалната
гимназия по стопанско управление, администрация и
услуги „Атанас Буров” – 98
ученика. Общо 20 са средните училища в областта,
в които завършват ученици
тази година.
Първият изпит – по български език и литература
е на 18 май, а вторият по
предмет по желание на 20
май, като и двата дни са
неучебни за средните училища. На същите дати се
провеждат и изпитите по
БЕЛ и математика за седмите класове в основните и
средни училища.
“ТГ”

клас. Предоставят се
също учебници или учебни
комплекти по общообразователните учебни
предмети, отпечатани
на брайлов шрифт, за учениците от I до XII клас с
нарушено зрение, както и
учебници по специалните
предмети за учениците
със сензорни увреждания
от I до XII клас.
За осигуряване на обуче-

Определен е редът за
осигуряване на безплатни
учебници и помагала в
детски градини и училища
по-пълното обхващане и
задържане на учениците
в училище, както и за насърчаване на участието
в образователния процес.
За безвъзмездно ползване се предоставят познавателни книжки по образователните направления
за децата в задължителна
предучилищна възраст,
учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети
за учениците от I до VII

нието по български език в
европейските училища се
осигуряват познавателни
книжки и учебници по български език и литература
за учениците до VII клас.
Средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците
и учебните комплекти
ежегодно се планират по
бюджета на Министерството на образованието
и науката.
“ТГ”

Елица, "Сamino" и
Grand Prix от „Аbanico”

от стр. 1 ɦɚɥɤɨɬɨ ɜ ɤɨɢɬɨ ɧɹɦɚ ɞɜɟ
ɬɪɟɬɢɬɪɢɜɬɨɪɢɢɩɟɬɩɴɪɜɢ
ɦɟɫɬɚɬɚɜɫɢɱɤɢɞɚɫɚɳɚɫɬɥɢɜɢɇɟɜɢɥɢɝɨɜɨɪɢɧɟɳɨ
ɬɨɜɚ" ɂ ɟ ɜɹɪɧɨ ɱɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɠɭɪɢɬɨ ɧɹɦɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɤɨɟɞɟɬɟɨɬɤɴɞɟ
ɟɢɤɨɣɟɧɟɝɨɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ
Ⱥ ɢ ɠɭɪɢɬɨ ɟ ɩɪɟɞɢɦɧɨ ɨɬ
ɱɭɠɞɟɧɰɢ ɟ ɦɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɋɜɢɥɟɧɚȾɟɱɟɜɚ
ȼɫɴɫɬɚɜɚɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɠɭɪɢ ɛɹɯɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ
Ɍɨɧɢ Ⱥɥɟɤɫɨɜɫɤɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ  Ɏɪɚɧɱɟɫɤɨ Ʉɨɥɨɫɚɧɬɨ
ɂɬɚɥɢɹ ɂɧɚȻɨɛɟɣɤɚ Ɇɨɥɞɨɜɚ  ɋɜɢɥɟɧɚ Ⱦɟɱɟɜɚ ɢ
ɊɨɫɢɰɚɄɪɴɫɬɟɜɚɨɬȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

ɂɞɟɹɬɚɟɞɚɫɟɩɨɤɚɠɟɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨ ɤɚɬɨ ɟɞɧɨ ɦɨɝɴɳɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɨɛɳɭɜɚɧɟɦɟɠɞɭ
ɯɨɪɚɬɚɱɪɟɡɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɧɚ
ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɟɠɢ ɢɡɭɱɚɜɚɳɢ
ɢɫɩɚɧɫɤɢ ɟɡɢɤ  ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɨɦɚɧɫɤɢɟɡɢɰɢɜɩɪɨɮɢɥɢɪɚɧɢ
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɢ ɩɚɪɚɥɟɥɤɢ ɞɟɰɚ
ɢɦɥɚɞɟɠɢɢɡɭɱɚɜɚɳɢɩɟɟɧɟ
ɤɢɬɚɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
ɬɚɧɰɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɭɡɢɤɚɥɧɢ
ɢɬɚɧɰɨɜɢɲɤɨɥɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɪɟɡ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɨɫɜɟɧ ɨɬ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢɦɚɲɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ɢɨɬɂɬɚɥɢɹɆɚɤɟɞɨɧɢɹɊɭɦɴɧɢɹɢɋɴɪɛɢɹ
Ɍɨɡɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɟ ɟɞɢɧ ɨɬ
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Златоустова литургия в Соколския храм
Дончо ДОНЧЕВ
ърквата празнува Св. архангел Гавраил два пъти
в годината - на 26 март и
на 13 юли. Св. Архангел Гавраил
е един от седемте архангели, т.е.
"ангелоначалници", представители
на осмия ангелски чин. Архангелите възнасят молитвите на хората
към Бог и разкриват смисъла на
пророческите видения и хода на
събитията, особено на пророчествата за идването на Месията
- Христос. Михаил е победител над
злите сили, Гавраил е вестител на
Божиите тайни, Рафаил - целител
на човешките недъзи, Уриил, като
сияние на божествения огън, е
просветител на помрачените,
Салатиил е молитвеник, вечен застъпник пред Бога за хората, който
ги подбужда да се молят, Йехудиил
прославя Бога, той укрепя хората,
които се трудят за слава Божия и
ходатайства да бъдат възнаградени за подвизите си, Варахиил
е носител на Божието благословение и ходатай, който измолва
Божиите благодеяния. Името на
Св. архангел Гавраил означава
"Господ - моя сила". Той е почитан
в християнството като вестител,
на който е отредена особена роля.
Гавраил е най-тачен за Благовещението, той съобщил на Дева
Мария, че ще роди Сина Божи.
Гавраил е архангел на емоциите,
сънищата и раждането, а също и
ангел на истината в исляма. Св.
архангел Гавраил е архангел, който
открива тайните послания на Бога,
в християнството и исляма, той
диктува на Мохамед когато пише
Корана.
Тазгодишният Християнски
празник беше отбелязан тържествено и от миряните в село Сокол,
община Главиница. По покана на
местния отец Васил, на празничната Света литургия взе участие
и Негово Високопреосвещенство
Русенският митрополит Наум -.
Златоустовата литургията премина под ръководството на Н. В.Пр.
Наум и участието на още десет

Ц

свещеници от различни райони на
Североизточна Добруджа.
На празника посветен на Св.
Архангел Гавраил бяха поканени
миряни от всички общини в съседство на община Главиница.
Местното и общинско ръководства
подсигуриха безплатен транспорт
за всички миряни от общината, които пожелаха да посетят
празничната литургия и да бъдат
заедно с Митрополит Наум. Присъстваха много гости от общините
Русе, Силистра, Тутракан, Дулово,
Ситово, Исперих, Разград, Кубрат
и др. Църквата беше препълнена
с миряни, които се уповават и
вярват в Божията сила и закрила.
Литургията премина в много строг
ред и дисциплина, както от страна

на служителите, така и от страна
на присъстващите.
След официалното приключване
на службата в църквата, Русенският митрополит Наум, изказа своето
задоволство и похвала най-напред
към местния свещеник - отец
Васил, за създадената организация и ред при провеждането на
Светата литургия. Похвала беше
отправена и към местните хористки, които всякога са неразделна
част от службите на отец Васил.
Приятно впечатление е направило
на Негово Високопреосвещенство
прекрасното състояние и стопанисване на местния храм „Успение
Богородично” и прилежащите към
него имоти.
Като цяло Митрополитът даде

отлична оценка за провеждането
на целия празник, посветен на Св.
Архангел Гавраил, като заяви пред
домакините, че за него ще бъде
голяма чест много скоро отново да
бъде поканен на подобен празник
в село Сокол.
А миряните още по-силно да
вярват в Бог и да търсят различни
начини за неговата подкрепа, не
само когато изпаднат в беда, но
и когато нямат тежки преживявания. Тази връзка с Бог може да се
осъществи посредством несложни
ритуали и медитации с кристали,
магия на свещите и работа със
сънищата вие можете да създадете
връзка с архангел Гавраил, който
ще ви обогати с вдъхновение,
душевен покой и надежда. Призовавайте го всеки път, когато
имате нужда от Божията подкрепа
за нещо, което усещате, че трябва
да сътворите! Когато усещате,
че страхът ви пречи и блокира
сетивата ви, че отнема силата ви
да направите онова, от което сте
вдъхновени! Помощта можете да
получите чрез интуиция, видения,
сънища, вътрешен глас - това са
начини, чрез които ще усетите
Божието ръководство и помощ.
Ето с тази молитва Вие можете
да потърсите Божията подкрепа,
чрез Св. архангел Гавраил: Архангел Гавриил, Ти, който носиш
Божията Сила! Моля те ела, облей
и изпълни тялото и душата ми със
своята Светлина! Моля те, помогни
ми да виждам силата на Любовта
и Светлината, която Бог е вложил
в мен, за да изпълня онова, което
Бог иска от мен! Моля те, изтръгни от мен страховете и ниските
желания, които ме отклоняват
от Божия Път. Дръж ме винаги с
отворени очи и уши, бъди до мен
сега (опишете ситуацията, за която
го молите за помощ, за обучение,
творчество, страхови състояния и
фобии....), за да чувам Божиите
наставления и препоръки, за да се
слави името Божие, защото това
е най-голямото щастие за мен!
Благодаря ти Архангел Гавриил,
Божий вестоносецо! Амин!
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Да помогнем за довършването на
параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"!

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"

Благовещение в Дома за стари хора Да помогнем за укрепването и

Анастасия ЯКОВА
а отбелязване на
празника Благовещение – 25 март,
в Дома за стари хора
имаха два повода! Първо
- самият христиански
празник и второ - годишнина от откриването
на параклиса в двора на
Дома, който носи името
Благовещение.
В православният календар Благовещение е посветен на благата вест за
раждането на Спасителя,
която Архангел Гавраил
съобщил на Дева Мария.
Тя е била избрана от Господа за даване начало на
живота на Исус Христос,
който е жертвал живота
си за доброто на хората.
Българите го наричат
празника още Благовец.

З

та пролет и връщането по градините и пролетни
на прелетните птици. дейности на полето.
В този слънчев ден, диЗапочва се и дейността

реконструкцията на църквата
"Св. Харалампий" в с. Варненци!

ректорката Димитрина
Барбучанова и нейният
екип, организираха отбелязването на двойния празник. Теменужка
Стойкова, завеждащ "Социални дейности" в ДСХ,
разказа на възрастните
хора за същността на
празника. Стефанка, потребителка от Дома,
запя пролетна народна
песен, не липсваше и
българското хоро. За
всеки член на Дома имаше почерпка. Гостите и
желаещите посетиха параклиса „Благовещение” и
запалиха свещи.

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!

Някога бил честван и
като Ден на майката,
днес има опити традицията да се възстанови.
Денят е свързан с тържеството на настъпваща-

ОБЩЕСТВО
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Шест сватби и 50-годишно злато!

Калина ГРЪНЧАРОВА
ест семейни двойки
от тутраканското
село Шуменци отбелязаха 50-годишен брачен
юбилей ден след Благовещение - на 26 март.

Ш

Инициативата на кмета
на селото Калина Михайлова събра близки и приятели
на Вейби и Рефия Халилови, Хълми и Сюлея Ибрям,
Георги и Гинка Христови,
Стоян и Йордана Петкови,

Димитър и Магдалена Димитрови, Георги и Цветана
Бъчварови, които им поднесоха своите поздравления.
Михайлова посрещна всяка двойка със сватбено
венче и китка цвете и ги

поведе към залата, където
ги очакваха служителите
по обредните дейности
в Община Тутракан. Под
звуците на Менделсоновия
"Сватбен марш" те пристъпиха по бялото платно,
за да се закълнат отново
във вярност. Казвайки "Да"
за следващите семейни
години, златните брачни
двойки подписаха Акт за
юбилейно честване наречен още от зевзеците
Удостоверение за търпимост.
"Горчиво", чаша шампанско и захранване с питка
потопена (по избор) в сол
или в мед присъстваха
също в празничния ритуал.
Златните юбиляри получиха Поздравителен адрес
и специален плакет "Честита сватба!" от кмета
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов. Областният
управител на област Си-

листра Стоян Бонев също
изпрати Поздравителни
адреси, а кметът Калина
Михайлова им връчи фотоколажи, които ще върнат
всяка двойка във времето
на съвместния им живот.
Златният семеен огън бе
предаден на по-младите Теменужка и Венцислав,
които пък вече са сребърни юбиляри с натрупания
25-годишен брачен живот.
Шестте златни семейни двойки от с. Шуменци
бяха поздравени и от самодейците от фолклорния
състав, а накрая всички се
хванаха на хорото.

Шестият национален фестивал за деца
от социални институции "Като звездите"
ще се проведе на 27 май в Тутракан
Ф
естивалът ще премине под патронажа
на вицепрезидента на Република България
Маргарита Попова. Това
съобщи Ирена Анастасова - председател на варненското сдружение за
поощряване и подпомагане
на детски таланти "Вега",
което е организатор на

фестивала.
Ирена Анастасова бе
в Силистра за етап от
националното турне за
подбор на изпълнители за
фестивала. Според Анастасова с концерта в Силистра завършва турнето
в областните градове в
Северна България. През
април такива прояви ще

има и в южната част на
страната.
Фестивалът е единственият пътуващ детски спектакъл в Европа, каза Ирена
Анастасова. Обикновено
в него участват между
200 и 300 деца от цялата страна. Благодарение
на фестивала, сдружение
"Вега" е създало в Разград

социален център за подготовка на талантливи деца.
Фестивалът се финансира
предимно от спонсори. Тази
година негов домакин ще
бъде Тутракан. Той ще се
проведе на 27 май от 13:00
часа, и в него се очаква да
се включат талантливи
деца от цялата страна.
“ТГ”

Цветана и Георги БЪЧВАРОВИ: На нашите деца,
внуци и правнуци искаме да пожелаем да са живи и здрави и много да се обичат, защото ние много се обичаме!
Извънредно много обич сме имали! Може би, защото не
сме имали любов преди това - ние се видяхме и за 10
минути се оженихме. От пръв поглед! Никой не вярва,
но това е - ето 50 години!

Рефия и Вейби ХАЛИЛОВИ:
Ние имахме любов две години преди да се оженим.
Той първо беше в казармата. Много писма си пишехме,
много - тогава нямаше телефони. Любов и търпение
трябва да има! Три деца имаме, вече и 6 внуци и всички
са мъжкари. Да са живи и здрави!

Магдалена и Димитър ДИМИТРОВИ:
- Ние за три месеца се опознахме и от 13 януари
1965 г. е нашият брак. Имаме две дъщери, 4 внуци, 1
правнук и един на път. За 50 години сме прекарали и
хубави моменти, и трудности, но сме ги преодолявали.
- Моята жена е необикновена! Златно съкровище! Добра и работлива, силно обичлива! За истината разумно
настойчива, за доброто - отстъпчива! С такъв човек
съм прекарал половин век! Всички тези добродетели
са били нашия огън, който ни е сгрявал и поддържал
до ден днешен!
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Историята на конния спорт и Хиподрума в с. Сокол
Дончо ДОНЧЕВ
Продължение от бр.12

Конен спорт и
коневъдство

Няма как да разделим тази
тема на две, защото няма нищо
по-добро от това да си произвеждаш сам конете, с които
ще правиш спорт. Историята е
много обширна и интересна, но
трябва да сме по-кратки.
Истинската история за конния
спорт започва след 1989 г. Тази
година се помни в нашата исто-

рия, като година на „Голямата
екскурзия”. Конният спорт в
селото ни се развива вече трета
година. Приятелските ни връзки
с хората от конезаводите с всеки изминал ден растат. Такива
са отношенията ни и с нашите
приятели от конефермата в с.
Боил, с които постоянно обменяме опит. Но се оказва, че
политическата обстановка ще
ни подложи на сериозни изпитания. Населението от с. Боил
се готви да се изселва в Турция,
а 60 елитни коне остават без
стопанин. По това време племенната конеферма в Боил е на
подчинение на СЦЖ-Силистра.
По настояване на ръководителя
на конефермата и одобрението,
което е получено от СЦЖ, конете
трябва да се спасяват в с. Сокол.
От направената среща със соколските ръководители се оказва,
че хората, които трябва да се
съгласят с това предложение си
дават съгласието. След няколко
дена всички 60 коне от с. Боил
се прехвърлят в с. Сокол. Това
става през месец октомври. За
един месец се подготвят и новите конюшни, които приютяват
конете.
От 1989 до 1991 г. началник
на конефермата е Валентин
Николов, а от пролетта на 1991
г. - Дончо Дончев. Към конефермата се назначават жокеи
от различни краища на страната.
За треньори в гладкото бягане са
назначени – Минко Николов от
гр. Шумен, и м.с. Панайот Милев от гр. Шабла, за треньор на
стипълчейзните коне е назначен
единственият в България майстор от международна класа Недялко Милев от гр. Балчик. Той е
и единственият жокей спечелил
през 1972 г. Големия стипълчейз
в гр. Пардобице, Чехословакия.
За треньор в конкур-ипика е
назначен м. с. Владко Пенчев
от Генерал Тошево, който е и
соколски зет. В тренинга на племенната конеферма през тези
години са участвали над 20 коня
всяка година. Жокеите са избирани също от различни краища
на страната. По известните от
тях са: Юксел Лютви, Димитър
Ангелов, Мюждат Али и др.

Наградите и
призовете, които са спечелени
са много:

- Гладко надпрепускване:
на 1000 м за най-бързи коне са
спечелени - 4 приза и 4 купи за
млади коне и 3 приза и 3 купи за
стари коне; на 1200 м. са спечелени 6 приза 2 купи за стари коне и
2приза и 2 купи за млади коне
На тази гара през 1990 г. нашата
конеферма стана рекордьор с
жребец Диамант за двегодишни
жребци, като преодоля разстоянието от 1200 м. за 1:09 мин. - този
рекорд още не е подобрен; на 1800
м. са стари коне 4 приза и една
купа, за млади коне 1 приз и 1 купа;

изброими – парични награди,
телета, агнета, прасета и др.
С тези спечелени животни се
създаде и помощно стопанство
към конефермата.
През 1991 г., поради лоша
племенна работа от с. Полско
Косово са прехвърлени 30 бр.
коне от породата Руски тежковози. Минават две години
докато конете успеят да влязат
в нормален начин на живот.
След това започва нормалното
развъждане на породата. Това
са коне, които се ползват за
големи товари. В Русия са ги
използвали за извличане на
огромни дървета от блатата.
Изпитването и състезанията с
тази порода коне става с шейни
натоварени с чували пълни
с пясък. Тази порода коне
се отглеждаше единствено в
Племенна конеферма с. Сокол.
От 1991 г. Племенна конеферма с. Сокол премина на
аренден договор между СЦЖ
гр. Русе и ЕТ „Тангра – 59” с
президент Красимир Мъров. За
човека Красимир Мъров могат
да се кажат само добри неща.
Той направи много за Племенната конеферма в с. Сокол. На
него дължим и международ-

ните си изяви в Словакия през
1992 г. и Чехия през 1993 г.
Тези години бяха най-гладните
за конезаводите в страната и
точно тогава ние успяхме да се
изявим извън страната.

Участие в
международни
състезания

През 1982 г. участвахме в
международното състезание
„Дербито на Братислава” в Словакия. Участвахме с два коня:
на 1800 м. – Гладко надпрепускване със храсти - за жребци и
кобили от чистокръвна английска порода - с жребец Ганаш
с жокей м. с. Владко Пенчев,
който се класира на пето место.
В дисциплината стипъл-чейз,
на 4000 м. за жребци и кобили от чистокръвна английска
порода, участвахме с жребец
Гамин, който се класирахме на
трето място.
През 1983 г. участвахме в
международното състезание,
в което участват най-изявените коне от цял свят - това е
„Големият стипъл-чейз" в гр.
Пардубице Чехия.
За състезанието заминахме с
ɇɟɣɤɨȺɧɝɟɥɨɜɱɥɟɧɧɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɩɨɤɨɧɟɧɫɩɨɪɬ
ɜɫɋɨɤɨɥɢɠɪɟɛɟɰɋɚɪɤɚɧɢ

четири коня, но поради заболяване на фаворита ни - жребец
Гамин, участвахме само с три
коня: на 2200 м. – стипъл-чейз
за жребци и кобили от чистокръвна английска порода,
с жребец Сингер, който се
класира на четвърто място; на
1800 м – стипъл-чейз за жребци и кобили от чистокръвна
английска порода, с кобила
Граматика, която се класира
на четвърто място и жребец
Годеник, който се класира на
пето място.
За Племенна конеферма с.
Сокол, за коневъдството и конния спорт може да се напише
цял роман. Няма любител на
конете и конния спорт, който да
не знае за „соколските коне”, за
най хубавия хиподрум и найгостоприемните добруджанци.
От пет конезавода и една конеферма, в момента е останал
само един конезавод „Кабиюк”
на 2000 м. за стари коне 4 приза;
на 2400 м. за стари коне 4 приза и
3 купи; на 3200 м. за стари коне 5
приза и 3 купи
Конете спечелили тези награди
са много: Гамин, Граматика, Диамант, Ганаш, Данък, Доза, Сингер,
Копенхаген, Годеник, Гарант, Ганецки, Мюнхен, Декабрис,

- Стипъл-чейз (гладко
надпрепускване с препятствия):
Тази дисциплина се включва много малко в програмите
за изпитвания, понеже няма
достатъчно подготвени коне
и жокеи за нея. Конете, които
участват тук са около 6-7 в
цялата страна и публиката
ги познава всички. На 3200
м за стари коне - 4 приза в
България. С конете Сингер
и Гамин.

- Конкур-ипик (прескачане на препятствия):
Тази дисциплина не участва
при изпитването на конете, тя
почти не е позната и в Делиормана. Участие от 120 см. до
140 см. – два приза с кобила
Завидна с жокей м. с. Владко
Пенчев.
Това са награди от републикански състезания в гр. София
/Банкя/, гр. Русе и гр. Шумен.
Тук не влизат наградите от
селските състезания, те са не-

Община Главиница
Област Силистра

Покана
за публично обсъждане на проект на Наредба за стопанисване и
управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на община Главиница
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка
с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана
към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин
на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд
на община Главиница, който предстои да се внесе за обсъждане в
Общински съвет – Главиница.
Общественото обсъждане ще се проведе на 11.04.2016 г. от 17,00
часа в заседателна зала на Общински съвет - Главиница, намираща
се на четвърти етаж на административната сграда на Община Главиница на адрес: гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44, област Силистра.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА),
държавните органи, юридическите лица и гражданите могат да
правят писмени предложения и становища по проекта на наредбата в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА – до 11.04.2016 г. включително.
Писмените предложения могат да се изпратят на email: obshtina@
glavinitsa.bg или да ги депозират в Общинска администрация Главиница – Център за информация и услуги на гражданите, етаж 1, стая
1, както и на самото обществено обсъждане. Устните предложения
може да се представят по време на общественото обсъждане.
Файл ( 2016_Proekt_Naredba_pasishta_meri.doc) – Проект на Наредба за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин
на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд
на община Главиница и Файл ( 2016_Motivi_naredba_pash_meri.
doc) - Мотивите към проекта за наредба, можете да прочетете на
http://www.glavinitsa.bg/.
Очакваме Вашите предложения и становища!
С уважение,
ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА:
/Сюзан ХАСАН/

в гр. Шумен, за който се води
ожесточена борба да се разтури
и земите му да бъдат раздадени
на политици. Хиподрумите
които съществуваха, също
са унищожени и разграбени.
Племенната работа с конете
отдавна е престанала.
Конете станаха като колите,
щом се бракува нещо извън
страната, то става българско.
От цял свят това се случва
само при нас.
Не всичко е пари, дами и
господа – трябва разум, достойнство и още нещо!
Никога няма да ме напуснат
приятните спомени и преживявания от този прекрасен
празник - Тодоровден, когато
соколци посрещаха гости от
цялата страна и чужбина. Не
ме напускат оптимизма и надеждата, че някой ден отново
ще си върнем старите традиции
в селото.

Покана
Управителният съвет на
ЗК "Лазур-94", гр.Главиница,
обл.Силистренска
Ви кани да присъствате на

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
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ХОБИ
СМЯХ

Разведен мъж дава на 18-годишната си дъщеря последния чек
за издръжката.
- Занеси го на майка си и ела ми
кажи как и се е изменила физиономията, като и кажеш, че този чек
е последният.
На другия ден.
- Мама иска да и разкажа как ти
се е изменила физиономията, като
ти предам, че не съм твое дете.

Седи си Асан във Факултето,
рови из Фейса и вика на Айше:
- Ей, тия българи ще се избият за некакви нови цени на
билетите...
Две богомолки правят секс.
Свършват и мъжкият вика:
- И сега какво? Ще ме ядеш ли?
- Не бе, пич. Това го правят
само женските.

Петел и кокошка гледат те- Tи си жената на мечтите
ми - изискана, красива, весела, левизия. Започва кулинарно
вълнуваща...
предаване и петелът казва:
- Говориш така само, за да
- Угаси го! Пак ще дават
преспиш с мен!
филм на ужасите...
- Ооо, и акъл имаш в тая
главица!
Утре играят България и Македония. Не разбрах - срещу
- Аз зная всичко! - казала кого играят?
Уикипедията.
- При мен можете да намери- Струва ми се, че вече сте
те всичко! - казал Гугъл
били при мен. - казва докторът
- Аз съм най-важният в света! - Припомнете ми фамилията си.
- казал Интернетът.
- Симеонов.
- Тъй, тъй... - тихо казало
- Простатит?
Електричеството.
- Не, Николай.
Влиза мъж в бар с пушка.
Силните мъже хващат бика
- Кой е спал с жена ми?
за рогата и викат “Оле!”, а
Чува се глас от дъното.
калпавите се хващат за рогата
- Нямаш достатъчно куршу- и викат “Олеле!”.
ми, пич!
Лекар към пациент:
- Как се казваш?
- И как точно настинахте?
Пациентът:
- София.
- Значи затова си задръстена.
- Ами стоях 3 часа, на една
тераса леко облечен.
Никога няма да забравя деня,
- Колко леко облечен?
- По презерватив и часовник...
в който се срещнахме.
Но продължавам да се оп- Келнер! Клечка за зъби?
итвам...
- Заета е в момента!

Дом за стари хора-Тутракан
Търси да назначи на работа медицинска сестра,
акушерка или фелдшер.

Продавам
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
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

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

31.03-6.04.2016 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

31.03-6.04.2016 г.

Републикански титли по канадска борба
за четирима тутраканци

ɋɚɲɨȺɇȾɊȿȿȼ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɲɚɦɩɢɨɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ад 300 състезатели
от 35 спортни клубове по канадска борба
участваха в XX-то Държавното първенство по
канадска борба, което бе

Н

домакинствано от Благоевград. В него се включиха
спортисти от всички девизии – мъже и жени, юноши и
девойки, хора с увреждания
и спортисти-ветерани.
За пореден път тут-

раканските състезатели
показаха воля, дух и много
сила и завоюваха златните
медали и републиканските
титли.
При юношите, на лява и
дясна ръка, в категория 70

С десета поредна титла
от държавен шампионат се
завръща и Красимир Костадинов в категория 110
кг, лява и дясна ръка.
Състезанието бе квалификация за определяне на
националния отбор, който
ще представлява България
на Европейското първенство което ще се състои
от 21 до 29 май в Румъния.
Националните състезатели ще имат тренировъчен лагер-сбор в Банско преди международния
турнир по канадска борба
"Белоградчик опън" и европейското първенство.
Всички национални състезатели без изключение
показаха, че се намират
във висока спортна форма, пребориха се по найдобрия начин и защитиха
титлите си, каза за БТА
президентът на Българската федерация по канадска борба /БФКБ/ Асен
Хаджитодоров, помолен за

ɄɪɚɫɢɦɢɪɄɈɋɌȺȾɂɇɈȼ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɲɚɦɩɢɨɧ

ȻɨɠɢɞɚɪɋɂɆȿɈɇɈȼ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɲɚɦɩɢɨɧ

ȾɢɦɢɬɪɢɧɚȾɂɆɂɌɊɈȼȺ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɲɚɦɩɢɨɧɤɚ

кг първи е Божидар Симеонов. Той се пробва и при мъжете в същата категория
и завоюва сребърен медал.
В категория 80 кг при
юношите, на лява и дясна
ръка, Елбин Ферад е на
второ място.
Димитрина Димитрова и
този път демонстрира класа в категория 55 кг, лява
и дясна ръка, при жените и
се изкачи на най-високото
стъпало на почетната
стълбица.
Безапелационни титли
завоюваха световните
шампиони Сашо Андреев и
Красимир Костадинов.
В категория 85 кг и на
двете ръце, Сашо Андреев
завоюва златото. Първо
място спечели в същата
категория на лява ръка и
при юношите.

ȿɥɛɢɧɎȿɊȺȾ
ȼɢɰɟɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɲɚɦɩɢɨɧ

коментар на завършилото
през уикенда 20-о юбилейно
държавно първенство по
канадска борба. Най-добрите победиха в Благоевград,
пожелавам им да победят
отново в тази зала и през
октомври на световното
първенство, каза още Хаджитодоров.
Първенството, според
президента на БФКБ, е
преминало успешно и организационно, и спортнотехнически - като генерална репетиция за световното първенство, което ще
се състои в Благоевград
от 1 до 10 октомври. Тогава се очаква в града да
пристигнат около 1300
състезатели от цял свят.
Събитието ще бъде излъчвано по над 50 телевизии
в пряк ефир.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

31 март - Радка ГЕОРГИЕВА, ФГ "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
31 март - Димитрина ПАНАЙОТОВА, Директор на ЦДГ
"Славянка", Тутракан
1 април - Гинка КАРАСТОЯНОВА, Застраховател,
Тутракан
3 април - Росен ШОПОВ, ДГС-Тутракан
4 април - Красимир КОСТАДИНОВ, Почетен гражда-

нин на Тутракан, многократен световен, европейски и
републикански шампион по канадска борба
4 април - Валя ПЕТРОВА, ЕТ "Ник Пластик-Валя Петрова", Тутракан
4 април - Румен ИЛИНКОЛОВ, Домакин, Община Тутракан
5 април - Жана ДИМОВА, Касиер-счетоводител, Управление "Образование", Община Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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