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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 38

Година LV

6 - 12 октомври 2016 г.

Цена 0.70 лв.

Новоизбраният кмет на община Главиница Неждет НИАЗИ:

Ще бъда близко до хората и заедно
ще променим облика на общината
Калина ГРЪНЧАРОВА
лавиница има избран
кмет! На проведените
на 2 октомври частични избори за кмет на
общината, с 3 374 действителни гласове или 55,05
%, на първи тур е избран
Неждет Джевдет Ниази,
издигнат от ПП "Движение
за права и свободи".
Общинската избирателна
комисия в Главиница със
свое решение №260-ЧМИ-

Г

2016/03.10.2016 обяви резултатите. В изборната
надпревара участваха още
двама кандидати - независимите Хюсеин Хамди (2217
гласа/36,17 %) и Нефие Раим
(538 гласа/8,78 %).
Изборната статистика
сочи още, че от 10 444
гласоподаватели в община
Главиница от правото си да
гласуват са се възползвали
6406 души или 61,46 %. След
преброяването са открити
недействителни или без

вот 277 бюлетини и 6129
действителни.
Предизборната кампания
е преминала сравнително
спокойно. Подадени са два
сигнала - единият е за
унищожени предизборни
материали, но без посочени
свидетели. Вторият сигнал
е за отправена словесна
заплаха за саморазправа
към един от кандидатите
за кмет. Общинската избирателна комисия е решила,
че сигналът е от компе-

тентността на Районната
прокуратура в Тутракан.
Подадени са и четири
жалби за откази на секционни избирателни комисии
за гласуване с придружител.
"Сравнени с местните
избори миналата година
частичните избори на 2
октомври 2016 г. регистрираха отлив на електоралната маса от традиционните
на стр. 3

Тутракан отново е домакин на
Международен научен форум
Националната програма
В
на ННЕК-ЮНЕСКО ще
стартира от Тутракан
Н
изпълнение на плана
на Националния организационен комитет
за отбелязване на 100-годишнината от Първата
световна война и участието на България в нея,
от 4 до 7 октомври 2016
г. в София, Благоевград,
Тутракан и Добрич, ще
се проведе Международна
научна конференция „Първата световна война и
България през 1916 г.“, под
председателството на
министъра на отбраната
господин Николай Ненчев,
информират от Историче-

ския музей в крайдунавския
град. В нея ще вземат
участие 28 чуждестранни
участници от 9 държави –
Молдова, Полша, Румъния,
Русия, САЩ, Сърбия, Турция,
Украйна и Черна гора. От
българска страна в конференцията ще участват
над 80 представители от
Министерството на отбраа 10 октомври т.г.
ната и Българската армия,
стартира националструктури от сектора за
ната програма на
сигурност, академичните
среди и неправителстве- Национален научен експените организации. Орга- диционен клуб ЮНЕСКО
„Приятели на българските
на стр. 2 съкровища“, съобщи неговият председател Кристиян
Калчев, който е от Тутракан. (на снимката)
Тутракан е първата община измежду всички 265
общини в страната с официално представяне на програмата. Тя ще е и първата
дигитализирана по линия на
ННЕК ЮНЕСКО. Причината
за тази чест е 100-годишнината от Тутраканската
епопея, уточни Калчев.
Научната група е съставена от 7 души с ръководител тутраканката Румяна
Капинчева.
„Благодарение на про-

Отличиха неформалната група
“Силистра диша” за активно
упражняване на правата по ЗДОИ
Гласувайте за д-р
Димитър Стефанов!
З
ɚ ɱɟɬɜɴɪɬɚ ɩɨɪɟɞɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɉɨɪɬɚɥɴɬ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɨɛɳɢɧɢ
.PHWDEJ ɢ ɜɟɫɬɧɢɤ ɄɆȿɌȺ
EJɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚ
Ʉɦɟɬ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬ ɟ ɭɧɢɤɚɥɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ
ɱɪɟɡɤɨɹɬɨɫɟɨɬɥɢɱɚɜɚɬɧɚɣ
ɞɨɛɪɢɬɟ ɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɰɢ ɜ

Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ʉɦɟɬɴɬ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ
Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢ ɬɨɡɢ
ɩɴɬ ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ Ƚɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨ ɫɬɚɜɚ ɨɧɥɚɣɧ ɜ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɬɚ KWWS
kmetnagodinata.bg.
ȼɫɟɤɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɥɚɫɭɜɚ ɡɚ
на стр. 3

на стр. 3

грамата ще заснемем в
3D-формат всички паметници на културата, историята и археологията
на територията на дадена община. Снимките
след това ги качваме на
сайта www.friends-bulgaria.
eu/bg/ в раздели „Културна стр. 3
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Тутракан отново е домакин на
Международен научен форум
от стр. 1 – Добрич, Община Благоевград, Община Тутракан,
Община Добрич, РИМ – Благоевград, ИМ – Тутракан,
РИМ – Добрич.
На 6 октомври, Историческия музей в Тутракан ще е
домакин на международната проява. Ще присъстват
30 докладчици - военни специалисти, музейни и научни
работници от страната и
чужбина. Международната
конференция ще започне от
9:00 часа в Обредния дом.
Завършек на конференцията
е тържественият концерт
„Гласове пеят за България”
на формация „Български
гласове”. Любителите на
патриотичните български
песни и църковни песнопения могат да се насладят
на любимата музика от
19:00 часа в Обредния дом.

низатор на научния форум
е Военна академия „Георги
С. Раковски“, а като съорганизатори са привлечени
представители на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, Института
за исторически изследвания
при БАН, Института по
балканистика с център по
тракология при БАН, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий”,
Македонския научен институт – София, Съюза на
офицерите и сержантите
от запаса и резерва, Съюза
на възпитаниците на военните на НВ училища, ШЗО
и родолюбивото войнство
и гражданство, Съюза на
ɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜ военноинвалидите и военноɩɪɟɞɫɬɚɜɢɧɨɜɢɹɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɈɛɥɚɫɬɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹÄɁɟɦɟɞɟ- пострадалите в България,
ɥɢɟ³ ɇɢɤɨɥɚɣ ɑɟɪɧɟɜ Ɍɨɣ ɟ ɞɨɫɟɝɚɲɟɧ ɨɬ  ɝ ɧɚɫɚɦ  Военноисторическата коɝɥɚɜɟɧ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹɬɚ Ɂɚɜɴɪɲɢɥ ɟ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ мисия, Областната управа
ɦɟɞɢɰɢɧɚɜɋɬɚɪɚɁɚɝɨɪɚɢɤɚɬɨɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪɟɪɚɛɨɬɢɥɝɨɞɢɧɢɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɧɢɜɚɂɦɚɨɩɢɬ
ɜ ɱɚɫɬɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ ± ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢ ɦɚɫɥɚ ɢ
ɛɢɨɞɢɡɟɥ ɤɚɤɬɨ ɢ ɲɟɫɬ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɚ ɞɥɴɠɧɨɫɬ ɜ
ɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɬɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚɜɥɚɫɬɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɩɨɠɟɥɚɭɫɩɟɲɧɚɪɚɛɨɬɚɧɚɧɨɜɢɹɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɴɦɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟɫɴɫɫɟɞɚɥɢɳɟɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɳɚ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɨɬɨɩɪɢɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚɩɨɥɢɬɢɤɚɜ
сновен източник на стаɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɝɨɪɢɬɟɤɚɤɬɨɢɩɪɢɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ
тистически данни за преɧɚɈɛɳɚɬɚɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɚɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɴɸɡ
смятане на индикаторите
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚȾɨɛɪɭɞɠɚ
за бедност и социално включване
ДОБРИ ДОБИВИ ОТ ЦАРЕВИЦА е ежегодно провежданото наблюɈɠɴɧɚɬɢɫɚɨɬɩɥɨɳɢɬɟɫɰɚɪɟɜɢɰɚɜɨɛɥɚɫɬɋɢ- дение „Статистика на доходите
ɥɢɫɬɪɚɉɨɥɭɱɟɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɟɬɨɧɚɩɪɢɫɪɟɞɟɧ и условията на живот (EU-SILC)",
ɞɨɛɢɜɤɝɞɤɚɁɚɜɴɪɲɢɥɚɟɠɴɬɜɚɬɚɜɬɪɢɨɛɳɢɧɢɤɚɬɨ съобщават от Статистическото
ɜɨɛɳɢɧɚȺɥɮɚɬɚɪɫɪɟɞɧɢɹɬɞɨɛɢɜɟɤɝɞɤɚɜɨɛɳɢɧɚ служба в Силистра.
ɄɚɣɧɚɪɞɠɚɤɝɞɤɚɜɨɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨɤɝɞɤɚɊɟɤɨɥПрез 2015 г. линията на бедɬɢɪɚɧɢɫɚɨɬɩɥɨɳɢɬɟɫɰɚɪɟɜɢɰɚɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ност в област Силистра е 286.92
ɩɪɢɫɪɟɞɟɧɞɨɛɢɜɨɬɤɝɞɤɚɛɥɢɡɨɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚ лв. средно месечно на лице от
ɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɤɝɞɤɚɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɚ домакинството. При този размер
Ⱦɭɥɨɜɨɤɝɞɤɚɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ на линията под прага на бедност
ɤɝɞɤɚɋɰɚɪɟɜɢɰɚɜɨɛɥɚɫɬɬɚɫɚɡɚɫɟɬɢɞɤɚ са били 11.3% от населението на
ɩɪɨɩɚɞɧɚɥɢɬɟɩɥɨɳɢɫɚɛɥɢɡɨɞɤɚ
областта.
КРИМИНАЛЕ
В сравнение с предходната
ɉɨɠɚɪɜɫɭɯɢɬɪɟɜɢɤɪɚɣɫɟɥɨɑɟɪɧɨɝɨɪɟɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚ година размерът на линията на
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɈɝɧɟɛɨɪɰɢɫɚɝɢɩɨɝɚɫɢɥɢɩɪɟɞɢɞɚɫɟɫɬɢɝɧɟ бедност в област Силистра намаɞɨɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ
лява с 6.9%, а относителния дял на
ɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢɢɩɪɢɞɜɚɬɚɩɨɠɚɪɚɜɴɡɧɢɤɧɚ- бедното население намалява с 5.5
ɥɢɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢȽɨɪɟɥɢɫɚɫɭɯɢɬɪɟɜɢɢɫɬɴɪɧɢɳɚɤɪɚɣ процентни пункта.
ɫɟɥɚɬɚɇɨɜɚɑɟɪɧɚɢȻɨɝɞɚɧɰɢ
През 2015 г. най-ниската линия
ȽɨɪɫɤɢɦɚɫɢɜɤɪɚɣɫɟɥɨɈɫɟɧɟɫɩɚɫɟɧɨɬɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟ на бедност се наблюдава в обɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢȼɛɥɢɡɨɫɬɞɨɧɟɝɨɝɨɪɟɥɢɫɭɯɢɬɪɟɜɢɧɨ ластите Кърджали и Пазарджик
ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤ±Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɝɢɩɨ- – съответно 189 и 216 лв., а най-виɝɚɫɢɥɢɩɪɟɞɢɨɝɴɧɹɬɞɚɨɛɯɜɚɧɟɝɨɪɚɬɚ
соката – в област София (столица)
Ʉɪɚɠɛɚ ɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧ ɡɚ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɫɬɨɤɢ ɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɚ ɜ (504 лв.), следвана от областите
ɧɨɳɬɚɫɪɟɳɭɨɤɬɨɦɜɪɢɜɫɟɥɨȻɟɥɢɰɚɑɪɟɡɜɡɥɨɦɹɜɚɧɟɧɚ Варна (353 лв.) и Перник (352 лв.).
ɜɪɚɬɚɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɥɢɰɟɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɟɨɬɧɟɥɨɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ
Най-висок е относителният дял
ɢɞɪɭɝɢɩɪɨɞɭɤɬɢɱɢɹɬɨɫɬɨɣɧɨɫɬɫɟɭɬɨɱɧɹɜɚɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨ на бедните в областите Шумен –
ɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
30.6%, Варна – 27.8% и Пазарджик
Ȼɟɡ ɤɧɢɠɤɚ ɲɨɮɢɪɚɥ ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ Ⱥɇ ɚ ɤɨɥɚɬɚ ɦɭ – 27.5%. Най-нисък е относителÄɎɨɪɞ´ɧɹɦɚɥɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢɬɚɛɟɥɢɉɪɨɜɟɪɤɚɬɚɢɡɜɴɪ- ният дял на бедните в областите
ɲɟɧɚɩɨɩɴɬɹɦɟɠɞɭɫɟɥɚɬɚɉɚɞɢɧɚɢɉɪɚɜɞɚɩɨɤɚɡɚɥɚɨɳɟ Кюстендил – 11.0%, Силистра –
ɱɟɬɨɣɫɟɧɚɦɢɪɚɜɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨɦɭɩɨ 11.3% и Габрово – 13.0%.
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɪɟɞɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɆɉɋɛɟɡɫɜɢɞɟɬɟɥПрез 2015 г. област Силистра е с
ɫɬɜɨɉɨɫɥɭɱɚɹɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Линията на бедност в област Силистра:
38.8% от хората живеят в
тежки материални лишения

О

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 43/30.09.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 29.09.2016 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Приложна база за растениевъдство”
Местонахождение: квартал – 1, УПИ Х-46,49,402 по
плана на село Пожарево.
Визата е издадена на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД
гр.Русе, ул.”Баба Тонка”, №21
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/

най-нисък относителен дял на бедност за жените в страната – 10%.
Относителният дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта
е по-голям от този при жените с 2.6
процентни пункта и това нарежда
област Силистра сред петте области (Монтана, Силистра, Сливен,
Разград и Кърджали), в които
относителния дял на бедните мъже
е по-голям от този при жените.
Системата за социална защита
има съществено значение за редуциране на бедността. Данните
за 2015 г. показват, че ако в
доходите на домакинствата се
включат доходите от пенсии, но се
изключват останалите трансфери
(обезщетения, социални и семейни
помощи и добавки), равнището
на бедност в област Силистра се
повишава от 11.3% до 33.5%, или
с 22.2 процентни пункта. Съответно
при изключване на пенсиите и
останалите социални трансфери
равнището на бедност в областта
нараства до 43.4%, или с 32.1
процентни пункта.
Най-голям брой лица изпитват
ограничения по отношение на
плащането на време на разходите,
свързани с жилището (70.3%),
ограничения по отношения на
почивката извън дома (65.9%)
и възможностите да посрещнат
неочаквани разходи (за неотложен
ремонт на жилището или колата,

Националната програма
на ННЕК-ЮНЕСКО ще
стартира от Тутракан
от стр. 1 динка Кунева, избрана от
гръцката партия СИРИЗА.
За отбелязване – двама от
тях – Неков и Кунева, са
родом от Силистра.
Програмата е под патронаж още на акад. Васил
Гюзелев и на Татяна Дончева – лидер на Движение
21. Очаква в патронажната
егида да севключат още
премиерът Бойко Борисов,
министърът на културата
Вежди Рашидов, председателството на Народното
събрание, а също и Негово
светейшество патриарх
“ТГ”
Неофит.

ни обекти“, „Исторически обекти“, „Етнографски
обекти“, „Археологически
обекти“, където ще бъдат
съответните материали за
обектите, заедно с кратка
информация за тях“, поясни
още Кристиян Калчев.
Програмата се провежда
под патронажа на петима
евродепутати: Момчил Неков и Илияна Йотова от
БСП, Светослав Малинов
от Реформаторски блок,
Мария Габриел от ГЕРБ,
както и българката Коста-

подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.)
със собствени средства (64.0%).
Успоредно с това 9.7% от лицата не
могат да си позволят автоматична
пералня, 2.9% – телефон, вкл.
мобилен, 1.8% – цветен телевизор,
а 30.7% посочват, че не могат
да си позволят потребление на
месо, пиле или риба всеки втори
ден. Близо 20% от лицата се
ограничават при отоплението на
жилището си.

През 2015 г. в област Силистра
38.8% от населението живее в
тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).
Най-висок е относителният
дял на населението живеещо в
тежки материални лишения в
областите Пазарджик – 53.2%
и Смолян – 50.5%. Най-нисък е
относителният дял на живеещите
в тежки материални лишения
в областите Ямбол – 11.3% и
“ТГ”
Габрово – 17.6%.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 октомври 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 обучение по време на работа
1 продавач консултант – средно обр., компютърни умения
1 технически секретар – средно обр.
1 чистач – основно/средно обр.
5 сервитьори – основно/средно обр.
2 бармани - основно/средно обр.
2 общи работници – основно 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 отчетник, счетоводство - средно специално образование,
икономика, компютрни умения
5 сезонни работници, горско стопанство - няма изискване за

заемане
3 общи работници - основно образование
1 продавач консултант - средно образование, компютрни
умения
1 камериерка – основно образование, на 4 часа
2 бармани – средно образование
1 сервитьор – средно образование
20 гладачи - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
1 отчетник – няма изискване за заемане
1 работник, спомагателни дейности в шивашка фирма – няма
исикване за заемане
3 шивачи/шивачки – няма изискване за заемане
9 гладачи – няма изискване за заемане
6 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
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Новоизбраният кмет на община Главиница Неждет НИАЗИ:

Ще бъда близко до хората и заедно
ще променим облика на общината
от стр. 1 браният кмет Неждет Ниази заяви, че ще работи за
по-добрата информираност
на населението относно
възможностите за кандидатстване и финансиране
по европейски проекти и
програми, особено в областта на земеделието,
което основен поминък на
хората от малката община.
"Нашата идея е, да бъдем
близо до тях, своевременно
да им предоставяме информацията, изискванията,
сроковете, насоките, за да
могат малко по малко да се
включат в тези програми.
Променяйки по този начин
доходите на населението,
ще се промени и облика

местни политически играчи
– ГЕРБ и «Народна партия
свобода и достойнство» в
посока на ДПС. Макар и да
бе независим на тези избори, Хюсеин Хамди бе кмет
един мандат, издигнат
именно от НПСД и отново
разчиташе на техните
гласове. С по около 300
души по-малко гласуваха
за двете партии, а ДПС
преброи толкова в повече" коментират запознати със
ситуацията.
Запитан какви ще са
първите намерения за конкретна работа след като
встъпи в длъжност, новоиз-

Кмет на годината`2016

Гласувайте за д-р
Димитър Стефанов!
от стр. 1 ɫɭɜɚɧɟɬɨɫɢɱɪɟɡɥɢɧɤɤɨɣɬɨɳɟ
ɩɨɥɭɱɢɧɚɩɨɫɨɱɟɧɨɬɧɟɝɨɢɦɟɣɥ
Ɍɚɦɬɨɣɳɟɦɨɠɟɞɚɜɢɞɢɨɬɧɨɜɨ
ɡɚɤɨɝɨɬɨɱɧɨɟɞɚɥɜɨɬɚɫɢ
ɉɪɢ ɤɥɢɤ ɜɴɪɯɭ ɥɢɧɤɚ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɟɞɢɧ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ ɫɟ
ɫɦɹɬɚɡɚɩɪɢɤɥɸɱɢɥɨ
Ƚɥɚɫɨɜɟɬɟɤɨɢɬɨɧɟɫɚɩɨɬɜɴɪɞɟɧɢɱɪɟɡɢɦɟɣɥɧɹɦɚɞɚɛɴɞɚɬ
ɡɚɱɟɬɟɧɢɨɬɫɢɫɬɟɦɚɬɚɈɬɟɞɢɧ
,3ɚɞɪɟɫɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɝɥɚɫɭɜɚɧɨ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɛɪɨɣɩɴɬɢɡɚɟɞɢɧ
ɞɟɧȽɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨɫɞɚɞɟɧHPDLO
ɚɞɪɟɫ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɫɚɦɨ
ɜɟɞɧɴɠɡɚɰɟɥɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚɝɥɚɫɭɜɚɧɟɜɩɥɚɬɮɨɪɦɚɬɚȼɨɬɴɬɳɟ
ɫɟ ɫɥɭɱɜɚ ɩɨ ɜɟɞɧɴɠ ɧɚ ɜɫɟɤɢ
ɟɞɢɧɨɬɞɜɚɬɚɟɬɚɩɚ
ȼ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ ɧɚ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ
ɜɫɢɱɤɢɬɟɨɛɳɢɧɢɳɟɛɴɞɚɬ

ɫɜɨɢɬɟ ɮɚɜɨɪɢɬɢ ɩɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨ
ɧɚɣɥɟɫɟɧɧɚɱɢɧɢɜɬɨɥɤɨɜɚɤɚɬɟɝɨɪɢɢɤɨɥɤɨɬɨɢɫɤɚɁɚɞɚɛɴɞɟ
ɫɱɟɬɟɧɜɨɬɴɬɡɚɜɚɥɢɞɟɧɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɟɝɥɚɫɭɜɚɡɚɩɨɧɟɟɞɢɧɤɦɟɬ
ɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɫɨɱɚɬɩɪɚɜɢɥɚɬɚɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ȼɤɪɚɹɧɚɝɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨɫɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɬɳɟɩɨɥɭɱɢɢɡɜɟɫɬɢɟ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɹ ɟɤɪɚɧ ɜ ɤɨɟɬɨ ɳɟ
ɩɢɲɟɡɚɤɨɢɨɛɳɢɧɢɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɟ ɝɥɚɫɭɜɚɥ ɓɟ ɛɴɞɟ ɜɴɡɦɨɠɧɚ
ɩɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɝɥɚɫɚ ɩɪɟɞɢ ɧɚɬɢɫɤɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ ɛɭɬɨɧ
Ƚɥɚɫɭɜɚɣ
ɋɥɟɞ ɤɚɬɨ ɞɚɞɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɨ
ɫɜɨɹɝɥɚɫɜɫɟɤɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɳɟ
ɛɴɞɟɩɨɦɨɥɟɧɞɚɩɨɬɜɴɪɞɢɝɥɚ-

на общината" - каза още
Ниази.
Новият кмет на Главиница е роден на 5 декември
1979 г. в село Дичево.
Има завършени магистърски степени по специалностите „Публична
администрация” във ВТУ
"Св.Св.Кирил и Методий"
и „Екология и опазване на
околната среда” в РУ "Ангел Кънчев". Там скоро ще
се дипломира и по специалността „Право”.
От трудовата му биография научаваме още,
че от 2010 г. е директор
на ОП „Общински имоти
и комунални дейности” в
Главиница. Осем години

е бил главен специалист
„Земи, мери, гори и води” в
общинската администрация. Преминал е обучения по
Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013
г. към ФРМС и по „Системи
за управление и опазване на
околната среда. Има завършени две нива по английски
език, включително ниво В1.
Хобито на Неждет Ниази
е пчеларството. Той е женен, с две деца.
Поред закона, в 14-дневен
срок след провеждането
на изборите, трябва да
бъде насрочена сесия на
Общинския съвет, на която
новоизбраният кмет на Главиница да положи клетва.

ɧɨɦɢɧɢɪɚɧɢ ɜ ɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɄɦɟɬɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɄɦɟɬɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɡɞɪɚɜɟ
ɉɚɪɤɨɜɟɢɝɪɚɞɫɤɚɫɪɟɞɚɌɭɪɢɡɴɦɤɭɥɬɭɪɚɮɟɫɬɢɜɚɥɢɢɬɪɚɞɢɰɢɢ ȿɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢ ɋɩɨɪɬ ɢ ɦɥɚɞɟɠɤɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɂɧɨɜɚɰɢɢ ɧɚɭɤɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɉɪɢɪɨɞɚɡɚɛɴɞɟɳɢɬɟɩɨɤɨɥɟɧɢɹȽɪɚɞɫɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɉɨɱɟɬɧɚɝɪɚɦɨɬɚɧɚ
³.0(7$EJ´ɡɚɡɚɦɤɦɟɬ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚɝɥɚɫɭɜɚɬ
ɜɨɬɬɹɯɉɨɱɟɬɧɚɬɚɝɪɚɦɨɬɚɡɚ
ɡɚɦɤɦɟɬɳɟɛɴɞɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɨɬ
ɟɤɢɩɚɧɚ.0(7$EJ
Ƚɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨ ɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɡɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɫɚ ɧɚɜɴɪɲɢɥɢ 
ɝɨɞɢɧɢɄɨɢɬɨɫɚɧɚɢɢɡɜɴɧɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɴɪɜɢɹɬ ɟɬɚɩ ɧɚ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ
ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɨ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ȼɬɨɪɢɹɬ ɟɬɚɩ ɧɚ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ
ɡɚɩɨɱɜɚɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢȼɨɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɬɟɨɫɬɚɜɚɬɩɨɛɪɨɹ
ɨɛɳɢɧɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɣɦɧɨɝɨ
ɝɥɚɫɨɜɟ Ɍɟ ɫɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢ ɤɚɤɬɨ
ɫɥɟɞɜɚ  ɦɚɥɤɢ  ɫɪɟɞɧɢ ɢ 

ɝɨɥɟɦɢ ɨɛɳɢɧɢ Ɇɚɥɤɚ ɨɛɳɢɧɚ
ɟɬɚɤɚɜɚɫɧɚɫɟɥɟɧɢɟɞɨ
ɞɭɲɢ ɫɪɟɞɧɚ ± ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɬ
ɞɨɞɭɲɢɢɝɨɥɹɦɚ±ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɧɚɞɞɭɲɢ
ȼɚɠɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɬɛɟɥɟɠɢ ɱɟ
ɜɴɜ ɜɬɨɪɚɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ  Ʉɦɟɬ
ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɳɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɝɥɚɫɭɜɚɡɚɜɫɢɱɤɢɨɛɳɢɧɢɞɨ
ɤɪɚɹɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ȿɞɧɚɨɛɳɢɧɚɟɞɢɧɤɦɟɬɦɨɝɚɬ
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜɴɜ ȼɬɨɪɢ
ɟɬɚɩɫɚɦɨɜɟɞɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɫɥɟɞ
ɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɉɴɪɜɢ ɟɬɚɩ
Ⱥɤɨ ɫɥɟɞ ɤɪɚɹ ɧɚ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ
ɤɦɟɬɨɛɳɢɧɚ ɜɨɞɹɬ ɜ ɩɨɜɟɱɟ
ɨɬ ɟɞɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɴɜ ɜɬɨɪɢɹ
ɟɬɚɩɳɟɛɴɞɚɬɜɤɥɸɱɟɧɢɜɬɚɡɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜ ɤɨɹɬɨ ɫɚ ɫɴɛɪɚɥɢ
ɧɚɣɦɧɨɝɨɝɥɚɫɨɜɟ
Ʉɪɚɹɬ ɧɚ ȼɬɨɪɢ ɟɬɚɩ ɟ ɧɚ 
ɧɨɟɦɜɪɢ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɳɟɛɴɞɚɬɢɡɥɴɱɟɧɢɧɚɨɮɢɰɢɚɥɧɚɬɚɰɟɪɟɦɨɧɢɹ
ÄɄɦɟɬ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ³ Ɍɹ ɳɟ ɫɟ
ɫɴɫɬɨɢ ɧɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɫɪɹɞɚ 
ɜɱɜɯɨɬɟɥɆɚɪɢɧɟɥɚ
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚɳɟɛɴɞɟɢɡɥɴɱɟɧɚ
ɩɨ ȻɇɌ ɢ ȻɇɊ ɜ ɫɴɳɢɹ ɞɟɧ ɨɬ
ɱ

Отличиха неформалната група “Силистра диша”
за активно упражняване на правата по ЗДОИ
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Координатор на ПДИ
за област Силистра
о повод Международния ден на правото
да знам, който световната общественост
отбелязва на 28 септември,
Програма Достъп до Информация проведе Церемония
по връчване на годишните
награди за принос в областта на свободата на
информация.
Целта на ежегодните
награди е да се окуражават
активни граждани, журналисти и неправителствени
организации да упражняват
правото си на достъп до
информация, да се насърчават институциите да
изпълняват задълженията
си по ЗДОИ и да бъдат
прозрачни и отчетни пред
обществото, а също и да
се посочват институциите,
които нарушават правото
на достъп до информация.
Тази година 41 номинирани се състезаваха в шест
категории – четири на-
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гради „Златен ключ“ и две
антинагради – „Катинар“ и
„Вързан ключ“.
В категория „Неправителствена организация,
най-активно упражнявала
правата си по ЗДОИ", специалната Грамота получи
Неформалната гражданска
група „Силистра диша“.
Със своите последователни действия в защита
на обществения интерес,
групата успя да стопира
намеренията на Община
Силистра да осъществи
проект за реконструкция и
рехабилитация на централната улица „Симеон Велики“
и площад „Албена“ в града,
по който се предвиждаше
изсичането на 87 чинари.
Неформалната гражданска група „Силистра диша“
чрез своя член Христо Иванов използва ЗДОИ и поиска копие от проекта.
Искането е оставено без
разглеждане. В подкрепа на
своите съграждани, евродепутатът Момчил Неков
също чрез ЗДОИ поиска
копие от спорния проект и

то му е предоставено.
Силният обществен натиск и недоволство, непримиримостта на Неформалната гражданска група
„Силистра диша“ да бъдат
изсечени 87 здрави дървета
стигна до правителството.
В началото на м.юли МРРБ
спира финансирането на
проекта на Община Силистра. Разпореждането
е на премиера Бойко Борисов. Парите по проекта,
а покрай него и по цялата
Инвестиционна програма
на общината, са спрени до
намиране на взаимно приемливо решение на проблема.
За първи път Програма
Достъп до Информация
организира такава церемония през 2003 г., а това е
четиринадесетото издание.
В предходните години
няколко представители на
област Силистра са били
удостоявани с Грамоти.
През 2014 г. в категория
„Гражданин, най-активно
използвал правата си по
ЗДОИ”, природозащитникът
Карен Кузуян бе отличен с

грамота по повод разрешаването на проблема с
безстопанствените кучета
в Силистра.
Същата година, в категория "Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за
граждани", Община Алфатар
бе отличена с почетна
грамота за подобряване на
системата за прозрачност,
за бързите отговори на
заявления, доказателство
за което са резултатите
в Рейтинга на ПДИ на активната прозрачност на
институциите.
Почетна грамота получава през 2004 г. журналистката Росица Стефанова
от тогавашния в.”Успех”,
гр. Силистра, за статията
“Защо общината засекрети
договорните си отношения
с фирма “ТАИ”.
Церемонията се състоя в
литературен клуб „Перото“
в НДК. Присъстващите бяха
поздравени най-напред от
изпълнителния директор на
Програма Достъп до Информация д-р Гергана Жулева.
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ȼɴɜɜɪɴɡɤɚɫɧɚɫɪɨɱɟɧɢɬɟɢɡɛɨɪɢɡɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚɢɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɧɚ
ɝɈɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧɫɴɨɛɳɚɜɚ
ɱɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɫɬɪɚɣɧɢɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɤɨɢɬɨɧɟɢɦɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ
ɞɚɭɩɪɚɠɧɹɬɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɨɬɨɫɢɩɪɚɜɨɜɢɡɛɨɪɧɨɬɨɩɨɦɟɳɟɧɢɟɧɨɠɟɥɚɹɬɞɚɝɥɚɫɭɜɚɬɫɩɨɞɜɢɠɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɤɭɬɢɹ
ɡɚɹɜɹɜɚɬ ɠɟɥɚɧɢɟɬɨ ɫɢ ɡɚ ɬɨɜɚ ɞɨ  ɈɄɌɈɆȼɊɂ  ɝ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɟ ɜ ɩɢɫɦɟɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɟɰ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋɉȼɊɇɊ ɨɬ ɭɬɜɴɪɞɟɧɢɬɟ ɨɬ ɐɂɄ ɤɧɢɠɚ
ɡɚɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɟɧɚɢɡɛɨɪɢɡɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ
ɧɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚɢɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɩɨɞɩɢɫɚɧɨ
ɫɚɦɨɪɴɱɧɨ ɢ ɩɨɞɚɞɟɧɨ ɱɪɟɡ ɩɢɫɦɨ ɮɚɤɫ ɢɥɢ ɨɬ ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɨ ɥɢɰɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɞɨ ɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ ɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳ ɚɞɪɟɫ ɤɨɝɚɬɨ
ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɢɫɤɚɧɟ ɡɚ ɜɩɢɫɜɚɧɟ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɧ ɫɩɢɫɴɤ
ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳ ɚɞɪɟɫ Ʉɴɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɤɨɩɢɟ ɨɬ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɬɌȿɅɄɇȿɅɄ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ɱɢɢɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳ ɚɞɪɟɫ ɫɚ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɨɞɚɞɚɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɡɚ ɜɩɢɫɜɚɧɟ ɜ ɫɩɢɫɴɰɢɬɟ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳ ɚɞɪɟɫ ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ 
ɈɄɌɈɆȼɊɂɝɁɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɡɚɝɥɚɫɭɜɚɧɟɩɨɧɚɫɬɨɹɳ
ɚɞɪɟɫɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɉȼɊɇɊɨɬɭɬɜɴɪɞɟɧɢɬɟɨɬɐɂɄ
ɤɧɢɠɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢ ɡɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɢ ɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚɢɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ
ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɚɞɟ ɩɪɟɞ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɦɟɬɫɬɜɨɬɨɢɥɢɤɦɟɬɫɤɢɧɚɦɟɫɬɧɢɤɩɨɧɚɫɬɨɹɳɚɞɪɟɫɢɥɢ
ɱɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚɩɨɧɚɫɬɨɹɳɚɞɪɟɫɧɚɥɢɰɟɬɨ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬɚʋɉȼɊɇɊʋɉȼɊɇɊɨɬɭɬɜɴɪɞɟɧɢɬɟ
ɨɬɐɂɄɤɧɢɠɚɡɚɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɟɧɚɢɡɛɨɪɢɡɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢ
ɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚɢɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɨɥɭɱɚɬ ɨɬ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ
ɰɟɧɬɴɪɧɚɈɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧɋɴɳɢɬɟɫɚ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɢɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɪɨɤɴɬ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɧɟɩɴɥɧɨɬɢ ɢ ɝɪɟɲɤɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢɬɟ ɫɩɢɫɴɰɢ ɢɡɬɢɱɚ ɧɚ
ɝɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɉȼɊɇɊ
ɋɚɦɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ ɡɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɢ ɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɧɚ
ɪɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɐɂɄ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɊɂɄ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚɩɨɞɚɞɚɬɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɝɥɚɫɭɜɚɧɟɧɚ
ɞɪɭɝɨɦɹɫɬɨɞɨɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɩɨɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹ
ɢɦɚɞɪɟɫɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɉȼɊɇɊɜɫɪɨɤɞɨɨɤɬɨɦɜɪɢɝ

Присъда
№167/09.09.2016 г. по НОХД №322/2016 г.
Подсъдимият СТОРН МИЛЕНОВ ИВАНОВ, роден на 12.08.2001 г. в
гр. Силистра, живущ в гр.Завет, обл.Разград, български гражданин,
неженен, с начално образование, учащ, неосъждан, не работи, се
признава за ВИНОВЕН в това, че на 12/13 май 2016 г. в с. Зафирово, обл.Силистра и с.Малък Преславец, обл. Силистра, в условията
на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ
свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи
постъпките си по разумни подбуди, отнел чужди движими вещи пари, от владението на Стоян Цанков Драганов от с. Зафирово, обл.
Силистра и от владението на Маргарита Симеонова Георгиева от с.
Малък Преславец, обл.Силистра, без тяхно съгласие с намерение
противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление
почл.194, ал.3 във вр.с ал.1, чл.63, ал.1, т.4 и чл.26 от НК, като му НАЛАГА наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ,което да бъде изпълнено
чрез публикуване в седмичния общински вестник "Тутракански глас".
Определението е влязло в законна сила на 27.09.2016 г.
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Почит към възрастните хора

Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА
ърви октомври е обявен за Международен
ден на възрастните
хора с решение на Общото събрание на ООН от
1990 г. На този ден всички
отдаваме почитта си към
хората от третата възраст и техния принос към
обществото.

П

Времето, в което живеем, налага необходимостта
да обръщаме все по-голямо
внимание на възрастните
хора между нас. Икономическите проблеми, демографската криза, желанието на
младите хора да търсят
реализация в чужбина водят
до постоянна тенденция
на застаряване на обществото ни. Все повече са
населените места, в които

има само възрастни хора.
Така, едно от най-големите препятствия, пред
което хората от третата
възраст са принудени да се
изправят, се оказва самотата. Невъзможността,
поради конкретно заболяване или недостатъчни доходи, да навестиш приятел
или да отвориш дома си за
такъв, липсата на човек,
с когото да разговаряш и
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споделяш, са чест техен
спътник.
По повод Международния
ден на възрастните хора,
служителите от НЧ „Христо Ботев – 1901 год.” В
с.Зафирово организираха
увеселение. Марияна Лазарова и Величка Пейчева
поздравиха присъстващите: "Уважаеми дами, за нас
е чест и удоволствие да Ви
поздравим по случай Международния ден на възрастните хора - 1 октомври. Ние
имаме щастието да черпим
от вашият опит и мъдрост,
като от извор, който никога не присъхва. Благодарим
Ви за помощта и силите,
които ни давате, за това,
че посвещтавате живата
си на нашето бъдеще. При
Вас откриваме топлината
и подкрепата, които са ни
необходими, за да продължаваме да се борим с предизвикателствата на живота.
Изказваме уважението си
към усилията, които полагате, за да възпитате
следващите поколения в любов към българските традиции и култура. Пожелаваме
Ви здраве и щастие! Нека
борбеният дух никога да не
Ви напуска! Весел празник!"
На празника присъстваха
и самодейци от съставите
към читалището.

Ревю на носии представи в Балчик
Калина Михайлова от Шуменци

30 автентични носии от
Северна България представи кметицата на с.
Шуменци Калина Михайлова
по време на Националния
фолклорен фестивал „Море
от ритми”.
С уникалните облекла

дефилираха танцьорите от
ансамбъл „Самодиви” от
балканския град Елена, с
които Калина се запознала
на изложба на носии.
Колекционерката показа
пред участниците във фестивала северняшка носия

от Ловешко, хърцойска от
с. Ряхово, Русенско, годежен костюм, мъжка и на
женска жетварски премени
от с. Шуменци, алфатарска
мегданска и най-вече – добруджански преселски носии.
“ТГ”

Една осъществена мечта!
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 1 октомври във
фоайето на Полиграфия Бизнес Център в
София бе открита изложба
на Малина Николова от Главиница. Над 20 нейни картини вече събират своите

Н

почитатели в столицата.
Изложбата е подарък от
дъщеря й Гергана за 50-годишния юбилей на художничката.
Както по-рано информирахме, това е нейната първа самостоятелна

изложба. Досега Малина
е нарисувала над 200 картини, по-голямата част,
от които вече са продадени и внасят колорит и
специфично настроение у
притежателите им.

о повод Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, служители от
общинската администрация в Тутракан водени от зам.-кмета Петя КнязоваВасилева посетиха Пенсионерските клубове в града и Дома за стари хора и
им връчиха Поздравителен адрес и парична сума от името на кмета на общината
д-р Димитър Стефанов.
Представители на ПП ГЕРБ-Тутракан също посетиха горецитираните институции за хора от третата възраст и им поднесоха баници и сладки лакомства. “

П

ТГ”
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Фестивалът на мамалигата - отлична организация, много приятели!

ɄɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɨɬɤɪɢɜɚ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɚ

съветник от Кирнодж - Аурелиан Котобан и кметът
на с. Нова Черна - Нехат
Ебазер. Поздравителен адрес от името на областния
управител Стоян Бонев
прочете председателят
на Настоятелството на
НЧ "Васил Йорданов-1942
г." - Тодорка Владимирова.
Фестивалът бе уважен
още от зам.-областния
управител Младен Минчев,
председателя на Общински
съвет-Тутракан Данаил Ни-

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъс сигурност да организираш културно
събитие, което да
събере стотици хора от
цялата страна и от чужбина, не е лесна работа.
Фестивалът на мамалигата, който се организира за четвърти път в с.
Нова Черна, е поредното
доказателство за перфекционизъм, за желанието да
се докажеш, да покажеш
най-доброто от българския
ɄɦɟɬɴɬɧɚɄɢɪɧɨɞɠɢɧɠɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧɢɤɦɟɬɴɬɧɚ
фолклор и в крайна сметка
ɇɨɜɚɑɟɪɧɚɇɟɯɚɬȿɛɚɡɟɪ
да успееш да го превърнеш
Всъщност, фестивалът
в традиция.
започна с химна на Доб- колов, зам.-кмета на КирноВ това едва ли някой би
руджа - "О, Добруджански дж - Адриан Кирика, общинския съветник от Кирнодж
Йон Щефан, общинският
съветник от ОбС-Тутракан Нехат Кантаров и от
румънски журналисти от
радио Олтеница.
Присъстващите бяха
поздравени и с песни изпълнени от гласовитата
малка тутраканка Елица
Камбурова.
Задължително ще отбележим, че интересът към
Фестивала на мамалигата
ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɨɬȽɪɚɦɚɬɢɤɨɜɨ
ɨɛɥȻɭɪɝɚɫ
е нестихващ през годините, а Нова Черна в този
се усъмнил, ако е присъсткрай", и с песен за Добру- ден се превръща "в шаревал на празника, който се
джа, по която новочернен- на черга", защото часове
проведе на 1 октомври в
ските самодейци пресъзда- наред отекват ритми и
най-голямото тутраканско
звуци, които ни връщат във
времето на нашите баби и
дядовци.
С всяка изминала година
броят на участниците расте, това сочи статистиката, която си водят организаторите. В последното
издание на феста, в Нова
Черна пристигнаха над
500 изпълнители от пет

С

приготвили майсторите
Наградата във втория
от с. Котленци, област конкурс - за най-красива
Добрич, следвани от с. Ко- автентична носия, отиде
нево, област Разград и от в Разград.
НЧ "Възраждане-1940 г.", с.
"Читалищното насто-

Благодарим Ви от сърце за
милите думи и за уважението към всички, които обичат българския фолклор!"
- това са финалните думи.

Ɋɭɦɴɧɫɤɢɬɟɝɨɫɬɢɪɚɡɝɥɟɞɚɯɚɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɫɤɨɬɨɱɢɬɚɥɢɳɟ

Старо село.
Припомняме, че вкусното
ястие, характерно за румънските земи, е пренесено
от българите, преселили се
след Крайовската спогодба
от 1940 г. от Северна в
Южна Добруджа. По-голямата част от християнското
население е дошло от село
Черна, Румъния и е дало
името Нова Черна на тогавашното българско село

ятелство, самодейците,
кметство Нова Черна благодарят на участниците
в Четвъртото издание
на фестивала "Мамалига
2016" - от община Кирнодж

Така, четвъртото издание на Фестивала на
мамалигата отиде в историята. На юбилейното
пето организаторите със
сигурност ще ни изнена-

ȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɌɭɬɪɚɤɚɧ

село.
Главен двигател за успеха е безспорно библиотекарката Радка Стефанова
подкрепяна от Читалищното настоятелство, което
се ръководи от Тодорка
Владимирова, и, разбира се,
достойните българи, даващи мило и драго (разбирай
- средства), този форум
на изкуството - кулинарно
и фолклорно, и на приятелството да се проведе по
блестящ начин.

доха жива картина.
С "Добре дошли!" бяха приветствани стъпилите на
плодородната добруджанска земя участници и гости
от България и Румъния.
На сцената добри думи
към всички и пожелания да
чудесен празник изразиха
кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов,
кметът на румънското
селище Кирнодж, което
от няколко години е побратимено с Тутракан - инж.
Иринел Роман, общинският

Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚɨɰɟɧɹɜɚ
ɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ

области - Бургас, Разград,
Русе, Добрич и Силистра,
а също и от съседна Румъния, които представиха
51 изпълнения - на групи
за автентичен фолклор,
индивидуални изпълнители,
танцови формации, словесен фолклор и клубове за
народни танци.
15 бяха участниците
в конкурса за най-вкусна
мамалига. Един любопитен
конкурс, който изкушаваше
всички присъстващи. И
както се казва - мамалига
имаше за всички - натюр,
със сирене, с пръжки, а
ла мафини! Журито - задължително затруднено,
в крайна сметка определи призовата тройка.
Най-вкусна мамалига бяха

Тюрк Смил.
Специални награди получиха Калина Михайлова кметицата на с. Шуменци,
и Гинка Парпалова от с.
Нова Черна - за редовно и
активно участие в конкурса и фестивала.
И гостите от Кирнодж също бяха отличени
- кметът Иринел Роман и
неговият отбор не само
приготвиха мамалига, но
добавиха към нея и цял чувен с рибена чорба.
С Диплом за принос в съхраняването и развитието
на автентичния български
фолклор, бяха отличени
Гинка Димитрова от Старо
село и сем.Калина и Михаил
Михайлови от с. Шуменци.

Румъния, областите Бургас, Добрич, Разград, Русе,
Силистра, на колегите от
Тутракан, Шуменци, Старо
село и Цар Самуил, на журналистите, отразяващи
събитието. Благодарим
на жителите и гостите
на Нова Черна, че бяха с
всички нас на този празник!

дат.
Бел.ред.: В следващия
брой на в. "Тутракански
глас" очаквайте специалните рецепти за мамалига на
Гинка Парпалова от Нова
Черна и Аурелиан Котобан
от Кирнодж. И не само
рецепти...

ɌɪɢɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɚɣɤɢɨɬɫɁɚɮɢɪɨɜɨ
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Сезонните работници плащат сами здравни поетично
осигуровки, напомнят от НАП Силистра
НАП Силистра напомня
на сезонните работници,
че след приключване на
заетостта тези от тях,
които не започнат друга
работа или се регистрират
на трудовата борса, но без
право на обезщетение, ще
трябва да плащат здравните си осигуровки сами.
Задължението касае временно наетите работници
по прибиране на реколтата
и подготовка на селскостопанската продукция за
пазара, както и сезонно
наетите в туристическия
отрасъл.
За да продължат да ползват здравните услуги, осигурени от Националната
здравноосигурителна каса,
освободените сезонни ра-

ботници трябва да подадат
еднократно декларация образец № 7 в офиса на НАП
и да внесат дължимите
вноски. Декларацията се
подава в срок до 25-о число
на месеца, следващ месеца,
в който лицата са приключили сезонната си работа.
Образецът на декларацията може да се изтегли от
страницата на НАП – www.
nap.bg или да се получи в
сградата на офис на НАП
Силистра на адрес: ул. Ген.
Скобелев №8.
Дължимите вноски за
2016 година са в размер
16.80 лева за месец. Те се
внасят до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Например,
ако вноските се дължат за

месец септември, то те
трябва да бъдат внесени
до 25 октомври.
Правата за здраве на
гражданите, които се осигуряват за своя сметка,
се прекъсват, ако не са
внесени повече от три месечни здравноосигурителни
вноски за период от 36 месеца. Ако лице с прекъснати
здравни права е платило
дължимите вноски в деня,
в който трябва да ползва
здравни услуги, и това все
още не е отразено в системата на НАП, а трябва да
постъпи спешно в болнично
заведение, тогава то може
да поиска от НАП да му се
издаде удостоверение, че
е с непрекъснати здравноосигурителни права, което

С процент - по-ниска безработица
К
ъм края на август в
трите бюра по труда
в област Силистра –
Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6442. Техният
брой за леко се увеличава
- с 16 в сравнение с края на
юли. Като търсещи работа
лица са регистрирани и 140
заети, 69 пенсионери и 48
учащи.
Равнището на безработица за област Силистра,
е 14,2%, при 14,1% през предходния месец. /В сравнение
с август 2015 г. равнището
на безработица е по-ниско
с 1,0 процентни пункта./ На
база административната
статистика на Агенцията
по заетостта равнището
на регистрираната безработица за страната за
август 2016 г. е 8,0 на
сто, изчислено като дял на
регистрираните в бюрата
по труда безработни лица
към икономически активните лица на 15–64 години,
установени при Преброява-

не 2011.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял
има следния вид: най-високо
е равнището на безработица в община Кайнарджа
– 36,8% /573 безработни
лица/, следват общините
Главиница - 32,5% /1083/, Алфатар – 23,7% /235/, Ситово
- 22,6% /341/, Дулово – 20,3%
/1970/, Тутракан – 10,3%
/538/, и най-ниско в община
Силистра - 7,3% /1702/.
Продължително безработните лица (с престой
на борсата над 1 година)
към края на август са 3064
(със 136 по-малко, отколкото са били през юли)
от всички регистрирани
безработни в областта.
Над две трети от тях са
без специалност, а тези с
основно и по-ниско образование са 66%.
По професионален признак
регистрираните безработни са: без специалност
– 60%, с работнически про-

фесии – 27%, специалисти
– 13%.
Според образованието от
общия брой регистрирани
безработни в областта
преобладават тези с основно и по-ниско образование
- 55%, хората със средно
образование са 38%, а вис-

да послужи пред здравните
органи. За да бъде издаден
такъв документ, лицето
трябва да представи вносните бележки, с които да
докаже направените от
него вноски за здравно
осигуряване. Това удостоверение дава възможност
да се ползва безплатна
медицинска помощ за съответния период.
Справка за размера на
дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към
тях може да се направи на
интернет страницата на
НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен
калкулатор”, а така също и
на информационния телефон
на НАП 0700 18 700.
“ТГ”

шистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че
най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46%
от всички регистрирани,
тези от 30 до 49 години
са 44%, а младежите до 29
години – 10%.
От общо регистрираните
лицата с намалена работос“ТГ”
пособност са 508.

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ:
- Урегулиран поземлен имот с площ 4368 кв.м., с построена в
него едноетажна масивна сграда „Бивша ЦДГ“ със застроена площ
232 кв.м., по плана на с.Бащино в размер на 15 346,94 лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 21.10.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната
зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде
внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG
07IORT80473360005500, до 16:00 часа 20.10.2016 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и
услуги на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвращаема
сума в размер на 10,00 лв., платими в брой в касата на общината до
16:00 ч. на 20.10.2016 г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация
и услуги на общината до 16:00 ч. на 20.10.2016 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
28.10.2016 г. на същото място и при същите условия.

ТАЛОН
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ:
- Урегулиран поземлен УПИ IX-181 кв.18 с площ 13773 кв.м. по
плана на с.Калугерене, в размер на 27 850 лв. без ДДС, /33 420 лв.
с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 28.10.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната
зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за
имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася по сметка
на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, ФЦ Силистра до 16:00 ч. на 27.10.2016 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и
услуги на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвращаема
сума в размер на 10,00 лв., платими в брой в касата на общината до
16:00 ч. на 27.10.2016 г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация
и услуги на общината до 16:00 ч. на 27.10.2016 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
04.11.2016 г. на същото място и при същите условия.

Радвай се!
Радвай се на всеки миг от
днескашния ден,
защото утрешния
може да го няма!
Радвай се, когато слънцето
изгрее,
когато топъл лъч лицето ти
погали, макар и да боли...
Радвай се на утрото, което ти
напомня,
че ти ще продължиш...
На хубавия ден,
когато всичко е живот!
Дори, когато слънцето залезе,
пак се радвай и очаквай
утрешния ден.
Живей със добрина, със обич
към близкия до теб.
Обичай, обичай
до залеза на твоя ден!

Община Главиница, Област Силистра

ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ

Община Главиница, Област Силистра

Мария
НЕЙКОВА
гр. Тутракан

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ:
- Урегулиран поземлен имот УПИ I кв.5 с площ 7840 кв.м. заедно
с построени в него:
1) Двуетажна масивна сграда бивше „Училище” със застроена
площ - 198 кв.м. и
2) Външна тоалетна със ЗП - 70 кв.м., по плана на с.Суходол в
размер на 38041,73 лв. с ДДС.АОС № 3050/15.08.2012 г.
Търгът да се провед на 21.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната
зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде
внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG
07IORT80473360005500, до 16:00часа 20.10.2016 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и
услуги на Община Главиница, етаж I, стая №1 срещу невъзвращаема
сума в размер на 10,00 лв. , платими в брой в касата на общината
до 16:00ч. на 20.10.2016 г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация
и услуги на общината до 16:00 ч. на 20.10.2016 г.

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ:
Поземлен имот с площ 1952 кв.м, с идентификатор №
15031.501.1025, с построена в него двуетажна масивна сграда
№ 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209 кв.м. по плана на
гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 11 778,93 лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 21.10.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната
зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде
внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG
07IORT80473360005500, до 16:00часа 20.10.2016 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и
услуги на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвращаема
сума в размер на 10,00 лв. , платими в брой в касата на общината
до 16:00 ч. на 20.10.2016 г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация
и услуги на общината до 16:00 ч. на 20.10.2016 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
28.10.2016 г. на същото място и при същите условия.

Мъж се прибира пиян в
Дежурната сестра:
къщи. Жена му:
- Оня симулант от интен- Стига си пил, свиньо зивното умря, докторе!
мръсна! Детето не може
- Ееее! Тоя вече прекали!
да проходи, като те гледа!
На Пешо му се родило
Студент по медицина вече шесто момиче и отизлиза от изпит и колегите чаяно казал: - Край, това
отвън: - Какво стана?
беше за последно! Вече ще
- Скъса ме! Пита ме какво спя в хола сам!
е необходимо при клизма?
- Ако мислиш, че ще по- И ти какво?
могне идвам и аз - зарад- Казах "Гъз"!
вала се жена му.
Влиза перничанин в кръчмата и си поръчва 3 ракии.
Изпива ги и си поръчва още
две. След това още една и
си казва: - Що така бе? Колкото по-малко пия, повече
се напивам?!

Жената на писателя:
- Пишеш нов роман нали!
Мъж до гаджето си в
В кой жанр и с какво за- леглото:
главие?
- Миличка кажи ми онези
- Фантастика, със загла- две думи, които ще ни свървие "Вярната Съпруга".
жат завинаги!
- Бременна съм!
Учителката:- Иванчо
какво работи баща ти?
Надзирател към затвор- Ами като трансформа- ник: - Жена ти и тъщата са
тор.
дошли на свиждане.

Мъж и жена в леглото,
ясно защо. Звъни телефонът. Жената вдига:
- Да, скъпи! Добре, мили!
Не се притеснявай!
Мъжът от леглото:
- Кой беше?
- Мъжът ми. Каза, че ще
закъснее. Играел карти с
тебе!

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

Продажби
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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

ТГ

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

СУДОКУ

СМЯХ
Питали радио Ереван: - Каква е тази работа?
- Ааа! Това не влизаше в
Какво е френска целувка?
- Ами получава 220, вкъ- присъдата!
- Устен договор за полз- щи носи 100, а с другите
ване на долния етаж.
бръмчи!
Джипито към пациент:
- Трудно ще Ви поставя
Две блондинки се карат:
Иванчо: - Мамо, днес диагноза. Вероятната при- Ти си много тъпа, ма!
госпожата ме похвали!
чина е алкохолът.
- А, ти си по-тъпа!
- Така ли! И какво каза?
- Ок докторе! Тогава ще
Минава една брюнетка:
- Всички сте тъпи, а дойда, като изтрезнеете.
- И двете сте прави!
Иванчо е на първо място!

Мъж без жена е като
куче без бълхи! Животът
му е скучен!
Жена без мъж е като
бълха без куче! Няма нищо
за хапане!

7

ХОБИ

6 - 12.10.2016 г.

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

6 - 12.10.2016 г.

И италианската Адриатика чу гласовете на „Вива Тийнс”
В
окална група „Вива
Тийнс” при Общински
център за извънучилищни дейности – гр. Тутракан участваха в 15-тия
международен фестивал
„Sopra vista” в Римини, Италия. В тазгодишното издание под надслов „Плажовете
на Италия 2016”, се включиха 19 групи от България,
Естония, Литва, Унгария,
Полша, Словения и Мароко.
Фестивалът се проведе в
две вечери, като в първата
участниците представиха атрактивно дефиле по
главната улица на курорта
Ричоне, Римини.
Българската група развя

националния трибагреник,
а туристи и италианци
не спираха да се снимат с
атрактивните участници
от България.
В първия концерт пред
сградата на туристическия
център в Ричоне, момичетата от вокална група
„Вива Тийнс” с ръководител
Доротея Бальовска се представиха с поп изпълнения, а
втората вечер спечелиха
сърцата на публиката с изпълненията си на български
народни песни.
На снимките:
Доротея Бальовска с наградите от фестивала и
трио "Вива Тийнс"
“
ТГ”

Приказка за три двореца и за още нещо...

Анастасия ЯКОВА
ака може да се нарече
екскурзията организирана от Туристическа
агенция”Салвиния” на Камелия
Златанова, която се проведе от 22
до 25 септември по българското
Черноморие.
Слънцето щедро раздаваше топлина, добавка към доброто настроение на екскурзиантите-тутраканци.
Мекият и спокоен глас на Камелия
ни разкриваше тайните на историческите събития с обширна информация за красотата на този български
край – Българското Черноморие.
Още преди обяд пристигнахме в
Каварна. Забележителност за северното Черноморие е дългият, тесен
полуостров Калиакра. Непристъпността на скалите станала причина
още в дълбока древност тук да се
изгради крепост на тракийски племена, по-късно на римляните и на
деспот Добротица. Богатата история
на древния град предразполага и за
богата информация, която представиха Камелия и местен екскурзовод.
Преди да се влезе в резервата, се
виждат останките на крепостната
стена от VII-IV в пр.н. е. Непосредствено след нея вдясно се издига
монументът "Легенда за девойките
на Калиакра“ издигнат през през
1968 г. от скулптора Димитър Пандов. Красиви девойки са живели
през турското робство, които били
непрекъснато преследвани и насилвани от турски властници, за да при-

Т

емат чуждата вяра. Те предпочели
смъртта пред гаврата, сплели косите
си и се хвърлили от скала в морето,
останали верни на християнската
вяра. На края на носа виждаме каменна порта наречена Каркъкапусу,
мястото, от където, хванати за ръце,
девойките се хвърлили в бушуващите води на скалистия залив.
Там се намират още обелискът
на последния стрелец и параклисът
„Св. Никола“ - построен през 1920
г. от арменците, Според легендата,
когато Никола бил момък бягал от
турците, все по-навътре в морето.
Земята пред него /полуострова /
растяла и така станал дълъг. В края
на земната част турците го хванали
и го посекли. На мястото на гроба
му и сега стои малък параклис ”Св.
Никола”.
На мястото, където се е състояла
битката на адмирал Фьодор Ушаков
с капудан паша Хюсеин и прославения корсар Саид Али на 31.VII.-2.
VIII. 1791 г., се намира барелефът
на Ушаков, дело на арх. Николай
Богданов.
На същото място, по време на
Балканската война, бива потопен
турският крайцер „Хамидие“ от
българският крайцер „Дръзки“.
Освен с историческите легенди,
Калиакра привлича и с красивия
залив с летящи морски птици. Тук
видяхме делфините, които весело
играеха във все още топла вода.
Туристите могат да отседнат в
ресторанта разположен под скалите
на брега и да се насладят на инте-

на „Дворецът” имат силно религиозно значение, а идеята на кралицата
била да създаде копие на божиите
земи. Самата тя прекарала част от
живота си в Египет, където приела
бахайската религия. Тук са съвместени християнски и мюсюлмански
свещени сгради, а колоните, арките,
чешмите и мостовете са украсени с
ориенталски, тракийски, римски и
християнски символи. Така сякаш
целия свят е събран в това малко,
живописно късче земя до морето.
Зацветените алеи, розариумът и

ресната панорама.
Удобният голям автобус ни понесе към следващата дестинация
- Балчик. Най-голямата забележителност тук безспорно е Дворецът
на румънската кралица Мария и
Ботаническата градина. Тук също
ни очакваше гид, която ни разказа
легендите на красивия Дворец, разположен на брега на морето.
Пръв оценява красотата на балчишките скали румънският княз
Сатмаре, който закупува десетина
декара земя около водениците още
през 1913 г. При първото си посещение в града през 1921 г. кралицата
пребивава в къщата на завършилия
медицина във Франция Захари Дивитаков. Очарованието, красотата
от пейзажа запленяван кралицата,
по произход шотланка, и решава
да построи дворец, свързан с нея
до края на живота й. Нейният съпруг
Фердинанд Румънски изпълнява
желанието й. Дестинацията става
нейна любов и незаменимо любимо
място. Честите изневери на съпруга
й и разгулният живот в Букурещ не й
допада и тя приема двореца в Балчик като убежище. Изпълнява своят
дълг – ражда 6 деца, наследници на
румънския трон.
С извайването на изящните сгради се заемат италианските архитекти
Августино и Америго, а парковият
урнир по футбол, организикомплекс бил поверен на известния
ран от Община Тутракан, се
по това време швейцарски цветар
състоя на 29 и 30 септември
Жул Жони. В последствие се пояна
стадиона
на СУ "Христо Ботев".
вяват и други сгради за гостите на
В
турнира
взеха участие девет отДвореца. Парковете и архитектурата

ния. Чувстваш се като в огромна
африканска гора. Тук са засадени
3000 вида растения. Омайват те с
цъфтящи цветове и необикновените
форми.
Нощувката в хотел в Балчик
даде възможност на тутраканските
туристи да посетят Националния
фолклорен фестивал ”Морски
ритми”. Етноритмите на състави от
различни селища и красивият глас
на добруджанския славей Галина
Дормушлийска допълниха емоциите
от първият ден на екскурзията.
На следващия ден ни очакваше
вторият Дворец - Евксиновград.
Следва

Есенен футболен турнир

Т

Честит рожден ден
и да почерпят:

6 октомври - Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Ротари Клуб
Тутракан
6 октомври - Радка КОСТАДИНОВА, ФГ "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
6 октомври - Нехат КАНТАРОВ, Общински съветник
о ДПС, ОбС-Тутракан
8 октомври - Георги ЧОБАНОВ, Гл.експерт "Икономически дейности и логистика", Община Тутракан
9 октомври - Венцислав СТАТЕВ, Ротари Клуб Тутракан

водопадите допълнят очарованието
на Двореца.
Тук кралица Мария организирала
пищни приеми, на които се събирали отбрани хора от европейската
аристокрация. Редовни гости били
предимно поети, художници и музиканти, а самата кралица също пишела стихове под псевдонима Кармен
Силва. Една последна легенда слага
край на живота на кралица Мария и
на бохемския живот в „Двореца”.
Тя гласи, че в една трагична вечер,
внуците на кралицата Михай и
Николай се скарали заради млада
куртизанка. По време на свадата те
извадили пистолети. Майка им се
втурнала, да ги разтърве и Михай
неволно я прострелял смъртоносно. През 1941 г. когато Добруджа
отново става българска територия,
младите принцове дошли в Балчик
с армада кораби и отнесли тленните
останки на кралицата в Румъния. Но
духът на Мария Румънска все още
витае в комплекса, за да го закриля
и да напомня на посетителите за
отминалата слава на своя овдовял
каменен трон, от който тя наблюдавала морския залез. Дворецът е
изпълнен с тайни и минали събития.
Продължихме разходката в оранжерията, сред високите палми,
кактуси и други екзотични расте-

9 октомври - Бедиха ХЮСЕИН, Ст.счетоводител,
Община Главиница
10 октомври - Славко СТЕФАНОВ, Общински съветник
от ДПС, ОбС-Главиница
11 октомври - Петранка МИЛУШЕВА, Касиер-събирач,
Община Главиница
12 октомври - Анелия КАЛДАРЕВА, Пом.-директор на
СУ "Йордан Йовков", Тутракан
12 октомври - Людмил СПАСОВ, Ротари Клуб Тутракан

бора, два, от които с любопитните
имена "Данчо" и "Байерн Мюнхен".
Победител е "Белица", следван
от отбор "Терма", а на трето място
се класираха гостите от Община

Завет. Наградите на призоват тройка връчи Васил Дойнов - младши
експерт "Спорт, туризъм и младежки дейности" в общинската
администрация.
“ТГ”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

