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С Новогодишна наздравица
Празничен Коледен концерт
ще посрещнат 2017-та „Коледа свята"
в Тутракан и Главиница
НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1873 г.", гр. Тутракан
Ви кани на

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɨɟɧɢ ɞɧɢ ɨɫɬɚɜɚɬ ɞɨ
ɤɪɚɹɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ȼ ɡɚɛɴɪɡɚɧɨɬɨ ɟɠɟɞɧɟ
ɜɢɟɨɬɞɟɥɹɦɟɜɪɟɦɟɡɚɩɨɞɚ
ɪɴɰɢɮɚɧɬɚɡɢɪɚɦɟɦɟɧɸɬɨɡɚ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚ ɬɪɚɩɟɡɚ ɀɟɥɚ
ɧɢɟɬɨɧɢɟɞɚɢɡɩɪɚɬɢɦɳɚɫɬ
ɥɢɜɢɢɫɛɥɢɡɤɢɯɨɪɚɫɬɚɪɚɬɚ

Б

ɝɨɞɢɧɚɚɜɩɨɥɭɧɨɳɞɚɫɟɱɭɟ
ɡɜɴɧɨɬɱɚɲɢɫɢɫɤɪɹɳɨɜɢɧɨ
ɉɪɟɞ ɜɫɢɱɤɢ ɟ ɢ ɞɪɭɝɚɬɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ  ɡɚɟɞɧɨ ɞɚ ɩɨ
ɫɪɟɳɧɟɦɇɨɜɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ȼ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɳɟ ɨɬ 
ɱɚɫɚɜɝɪɚɞɫɤɢɹɩɚɪɤɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜɳɟɜɢɨɱɚɤɜɚɬɫɧɚɪɨɞ
ɧɚɦɭɡɢɤɚɛɚɧɢɰɚɫɤɴɫɦɟɬɢ

ɢɪɭɣɧɨɱɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨ
Ɍɨɱɧɨɜɩɨɥɭɧɨɳɩɪɚɡɧɢɱɧɚ
ɡɚɪɹɳɟɢɡɜɟɫɬɢɱɟɟɧɚɫɬɴ
ɩɢɥ ɩɴɪɜɢɹɬ ɞɟɧ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɚ ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟ
ɮɚɧɨɜɳɟɩɪɢɜɟɬɫɬɜɚɜɫɢɱɤɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɇɚɡɞɪɚɜɢɰɚɬɚ ɳɟ
ɟɡɚɤɴɫɦɟɬɢɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟ

ȼȽɥɚɜɢɧɢɰɚɜɱɧɚɩɥɨ
ɳɚɞɚ ɩɪɟɞ ɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɤɦɟɬɴɬ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɇɟɠɞɟɬ Ⱦɠɟɜɞɟɬ
ɳɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɫɜɨɢɬɟ ɫɴɝɪɚɠɞɚ
ɧɢɬɟɢɬɟɯɧɢɬɟɝɨɫɬɢɢɳɟɪɚɡɪɟ
ɠɟɝɨɥɹɦɚɬɚɧɨɜɨɝɨɞɢɲɧɚɬɨɪɬɚ
ɤɨɹɬɨɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɫɦɹɬɚɬɞɚ
ɫɬɢɝɧɟɡɚɜɫɢɱɤɢɂɡɚɪɹɳɟɢɦɚ
ɦɭɡɢɤɚɢɬɚɧɰɢɞɨɡɨɪɢ

По проект "Твоят час":

Арт ателие или първа коледна изложба
И
Калина ГРЪНЧАРОВА
нтересен проект се
реализира през тази
учебна година в СУ
"Васил Левски" в Главиница. Той се нарича "Развитие на способностите на
учениците и повишаване
мотивацията им за учене,
чрез дейност, развиващи
специфични знания, умения
и компетентности - "Твоят
час" и е финансиран по Оперативна програма "Наука и
образование за интелигентен растеж", категория
"Изкуства и култура".
Негов ръководител е преподавателят по изобразително изкуство Фатин
Расим.
на стр. 8

От Коледния благотворителен
базар в Тутракан - над 1800 лв.
за лечението на малката Алиана

на 22 декември 2016 г. (четвъртък) от 18:00 ч.
в салона на Читалището
Вход: 3.00 лв.

Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели,
Приемете моите най-сърдечни
пожелания за здраве, късмет,
ползотворни дела и споделени успехи!
Нека сърцата ни се изпълват с топлота
и обич, с благодарност и уважение!

Честито Рождество Христово!
Мирна и щастлива Нова година!
д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми жители на община Тутракан!
Когато най-хубавите празници
потропат на вашата врата
посрещни ги с вяра и красива усмивка,а
тяхната отплата ще е здраве, щастие и много
късмет през цялата 2017 година!

Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова Година!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми жители на община
Главиница!
Да бъдем здрави и да имаме сили да се
борим с предизвикателствата!
Нека всичките Ви дела бъдат увенчани
с успех и носят удовлетворение и радост!

ɧɚɫɬɪhhh

Весели празници!

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2017-ТА!

Кметство с. Нова Черна

Нека да бъдем добри и човечни
и нека Бог да бди над нас
и да ни закриля!

Весели празници!
Нехат ЕБАЗЕР, Кмет

Кметство Шуменци
Нека в тихата и свята нощ късметът
да споходи домовете ви!
Нека да съумеем да запазим магията на
коледната нощ през цялата година, за да
бъдем по-добри, да се обичаме повече и да
имаме силата да сътворяваме по едно малко
чудо всеки ден - една усмивка, едно добро
дело, един топъл жест.
Бъдете живи, здрави и истински щастливи!
Калина МИХАЙЛОВА, Кмет

НОВИНИ
ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт
не се разбраха. България отива на предсрочни парламентарни избори.
Цветан Цветанов от ГЕРБ и Найден Зеленогорски
от РБ съобщиха, че не могат да изчистят различията
по между си и да съставят нов кабинет в рамките
на 43-тото Народно събрание.
До опитите за съставяне на нов кабинет се стигна
след загубата на ГЕРБ на президентските избори.
След вторият им тур Бойко Борисов веднага подаде
оставка. Дни след това и проведените консултации
при президента Росен Плевнелиев започна раздаването на мандати. Както е по Конституция мандат
първо получиха ГЕРБ, които го върнаха, после на БСП
- те също го върнаха и накрая държавният глава даде
мандат и на Реформаторския блок, който го прие.
Седмица продължиха опитите на Реформаторите да
съставят нов кабинет.
На 20 декември обаче стана ясно, че това е невъзможно и няма постигнато споразумение с ГЕРБ и Патриотите. Пред журналисти Цветанов, Зеленогорски
и Валери Симеонов изразиха съжалението за неуспеха
си, но поясниха, че въпреки това разговорите са били
изключително ползотворни.
Валери Симеонов напомни на всички, че са показали,
че не ги е страх и са силни.
КОЛЕДНИ ПАКЕТИ ДАРИ ОБЩИНА ТУТРАКАН
За коледно-новогодишните празници Община Тутракан дари с пакети с хранителни продукти 78 потребители на услугите "Домашен помощник" и "Социален
асистент", както и на Центъра за настаняване от
семеен тип и Дома за стари хора.
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ ПО ПРИСЪДА
№215/07.12.2016 Г. НА РАЙОНЕН СЪД-ТУТРАКАН
Подсъдимият Сторн Миленов Иванов, роден на
12.08.2001 г. в гр. Силистра, обл.Силистра, живущ в
гр.Завет, обл.Разград, български гражданин, неженен,
с начално образование, учащ, осъждан, се признава
за ВИНОВЕН в това, че през периода 31.05.2016
г. - 13.06.2016 г., в землището на с.Зафирово, обл.
Силистра и в с.Малък Преславец, обл.Силистра, в
условията на продължаващо престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението
на извършеното и можещ да ръководи постъпките
си по разумни подбуди, отнел чужди движими вещи пари на стойност 35,00 лева, както следва: от МПС
"Тойота", с рег.№ СС 79 35 АК отнел сумата от
15,00 лева от владението на Стоян Коцев Атанасов
от гр.Силистра и от сградата на ЦНСТ в с. Малък
Преславец - 20,00 лева от владението на Даниела
Хараламбиева Димитрова от гр.Силистра, без тяхно
съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,
с което е извършил престъпление по чл.194, ал.1 във
връзка с чл.26, чл.63 ал.1, т.3 и чл.55 ал.1 т.2б "б" от
НК, като му НАЛАГА наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване
във вестник "Тутракански глас" и вестник "Напредък".
Присъдата е влязла в законна сила на 23.11.2016 г.

Кметство с. Варненци
Най-искрени благопожелания за здраве и
сили, за ползотворни дела, за топлота и
доброта - дарявани и получавани, за дни
на радост с усмивки и веселие, за мигове на
сбъднати мечти!

Честита Коледа!
Щастлива Нова Година!
Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет

22.12.2016 г.

Кметство с. Старо село
Бъдете живи и здрави, щастливи
и добротворни!
Нека всичките Ви дела бъдат
увенчани с успех и
носят удовлетворение и радост!

Честита Коледа!
Весела Нова година!

Пламен МАРИНОВ, Кмет

Общински съвет-Тутракан заседава днес
П
Калина ГРЪНЧАРОВА
оследно заседание за
настоящата година
ще проведе Общински съвет-Тутракан на 22
декември от 9:00 часа.
Съветниците ще приемат най-напред План за
своята работа през първото шестмесечие на 2017
г., а в останалата част
на сесията ще бъдат разгледани още 13 докладни
записки внесени от кмета
на общината д-р Димитър

Стефанов.
Сред най-важните са актуализация на бюджета на
Община Тутракан за 2016
г., изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза
за местните дейности за
следващите три години,
за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Тутракан, както и разпоредителни сделки с общински

имоти.
На дневен ред е и предложението за ползване на
абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените линии на градския и
общинския транспорт от
гражданите на възраст 65
и повече години.
В края на заседанието ще
бъде разгледано искането
на управителя на общинската болница в крайдунавския
град д-р Недка Цветкова за
даване на съгласие от прин-

ципала - Общински съветТутракан, за подписване
на Споразумителен протокол между „ЕНЕРГО ПРО
ПРОДАЖБИ” АД, „МБАЛ
Тутракан” ЕООД и Община Тутракан за разсрочено
плащане на задължението
на болницата към доставчика на електроенергия.
Като ход от подготовката за сесията, на 21 декември се проведоха заседания
всички постоянни комисии
на местния парламент.

От Коледния благотворителен
базар в Тутракан - над 1800 лв.
за лечението на малката Алиана
Б

Калина ГРЪНЧАРОВА
лаготворителната
кауза на тазгодишния
Коледен базар, който
организира Община Тутракан бе в подкрепа лечението на малката Алиана
Валентинова.
С интересни експонати
- ръчно изработени тематични сувенири, сурвакници и лакомства, в базара
участваха 16 различни организации.
Традиционно своите щандове бяха изложили читалищата от Тутракан, Цар

Самуил, Старо село, Нова
Черна, Варненци, Преславци
и още - детските градини
"Патиланчо", "Славянка"
и "Полет", двете средни
училища "Христо Ботев" и
"Йордан Йовков", Центъра
за настаняване на деца от
семеен тип и Центъра за
социална рехабилитация.
Всички тутракански фурни също предложиха от
своите производи, включително за първи път - пица
на пещ.
И младежката организация на ПП ГЕРБ бе сред
участниците.

В крайна сметка, каузата
събра тутраканци и сумата, която ще се включи към
останалите средства за
лечението на малката Алиана надхвърли 1 800 лева.
Припомняме, че главен
организатор на Благотворителната кампания за
Алиана е Танцов клуб "Хармония" при НЧ "Искра - 1928
г." в с. Цар Самуил. За
кратко време те успяха
да прокарат идеята си и
да накарат много хора да
дарят от сърце.

От Танцов клуб "Хармония" изказват своята
дълбока благодарност към
Община Тутракан, която
посвети тазгодишният
Коледен базар в подкрепа лечението на Алиана.
Благодарят сърдечно и на
всички хора от близко и
далеч, които проявиха съпричастност и отвориха
сърцата си, за да помогнат
едно момиченце да оздравее
и да бъде щастливо. Щедростта и добротата ни
правят ХОРА!

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 19 декември 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
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 оператор, производствена линия – средно

образование, двусменен режим на работа
1 продавач консултант – средно образование
1 машинен оператор - средно образование, трисменен режим на работа
1 техник механик, монтаж на промишлени съоръжения – средно образование, английски и/или
италиански език
4 оператори, производствена линия – средно образование, умения за работа с инструменти
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2017-ТА!

22.12.2016 г.

Кметство с.Белица
Пожелавам на всички да са усмихнати в
Коледната нощ,
топлината в сърцата ви да стигне за цяла
година напред, да събирате и раздавате
безкрайно много любов!

Весела Коледа!
Честита Нова Година!

Кметство с. Бреница

Кметство с. Цар Самуил

Нека Новата 2017 година
влезе във Вашите домове с
много късмет,
лично и семейно щастие,
мир и любов!

Когато най-хубавите празници
потропат на вашата врата
посрещни ги с вяра и красива усмивка,
а тяхната отплата ще е здраве, щастие
и много късмет!

Благодатна да е Новата
2017-та година!

Костадин МАНЕВ, Кмет

дия и собствени общински
средства.
Съветниците обсъдиха
предложението за определяне на План-сметката и годишния размер на
такса „Битови отпадъци”
за 2017 г. План сметката
за всички разходи е в размер на 360 000 лв., като
най-големите пера са за
събиране на битовите
отпадъци от всички 23
населени места и тяхното транспортиране до
депата и съоръжения за
третирането им.
Размерът на такса "Битови отпадъци" се запаз-

ва. Той не е променян от
2009 г. За жилищни имоти
той е 5 промила, а за нежилищни - 6,5 промила.
Очакваните приходи от
такса "Битови отпадъци"
са в размер на 240 хил.
лв., а 120 хил.лв. ще бъдат
допълнени от собствени
приходи в общинския бюджет.
На сесията бе приет
годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление
за 2016 г., а също и две
нови наредби - Наредба
за записване, отписване

и преместване на децата в общинските детски
градини и Наредба за условията и реда за вписване
на данни в регистъра на
общинските детски градини в община Главиница.
Одобрение получи и докладна записка внесена
от кмета на Община Главиница Неждет Джевдет
за кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ „Развитие на социалното предприемачество” по ОП Развитие на
човешките ресурси.

Тутраканци участваха в Регионален
турнир по шахмат
Георги ВАСИЛЕВ
а 18 декември в
гр.Сливо поле се проведа регионален турнир по шах с участието на
16 състезатели - представители на шахматни клубове от Русе, Сливо поле,
Тутракан и Кубрат.
Турнирът се проведе по
швейцарска система в пет
кръга.
Организацията бе много
добра от страна на домакините. Целта на турнира
беше да се популяризира
шахматната игра и взаимно
опознаване на участниците. Преди старта на състезанието, участниците
бяха поздравени от кмета
на Сливо поле - Валентин
Атанасов, който отправи
топли думи към тях и семействата им.
След упорита борба над

Н

шахматните табла, турнирът приключи при следното
класиране: първо място
зае представителят на
Русе - Пламен Митев, второ място извоюва друг
представител на Русе Росен Върбанов, а трети е
участник от Кубрат - Ариф
Юсеин.
Юбедин Халилов от Сливо
поле зае четвърто място.
На победителите бяха
раздадени грамоти и парични награди. Всички участници в шахтурнира бяха
поканени на обяд, осигурен
от домакините.
Шах клубът „Трансмариска” от Тутракан беше
представен от Георги Македонски и Георги Василев.
Георги Македонски се класира на седмо място. Считам представянето му за
успешно, защото реализира

50% от играните партии.
Само едно недоглеждане и
малкият опит го лишиха от
по-престижно класиране.
Пишещият тези редове –
Георги Василев, се класира
на девето място. Причина
за това е първо участие в
подобен турнир и липсата
на опит. Изразявам съжаление от факта, че поради
неотложни ангажименти

в турнира не взе участие
Бехчет Патръклъ, един
изявен представител на
шахматната игра в Тутракан, печелил нееднократни
първи места.
Всички участници в тази
надпревара си разотидоха
по родните места доволни
от гостоприемството на
домакините от Сливо поле
и си пожелаха нови срещи.

ɫɤɨɪɨɫɬɧɢɬɟɪɟɠɢɦɢɢɡɚɲɨɮɢ
ɪɚɧɟɫɥɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɚɥɤɨɯɨɥ
ɢɥɢɨɬɧɟɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɢɜɨɞɚɱɢ
Ɉɬ ɫɜɨɹ ɫɬɪɚɧɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
ɧɚ ɊȾ Äɉɨɠɚɪɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ´ ɫɚ
ɢɡɜɴɪɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚ 
ɨɛɟɤɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɤɴɞɟɬɨ ɳɟ
ɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɬɩɪɚɡɧɟɧɫɬɜɚɉɪɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɡɚɩɨɠɚɪɧɚɬɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɭɫɥɨ
ɜɢɹɬɚ ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɚ ɟɜɚɤɭɚɰɢɹ ɢ

ɩɨɠɚɪɨɝɚɫɟɧɟ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɬɟ ɭɪɟɞɢ ɢ ɫɴɨɪɴ
ɠɟɧɢɹɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɬɟɢɜɟɧɬɢ
ɥɚɰɢɨɧɧɢɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢɩɪɨɬɢɜɨ
ɩɨɠɚɪɧɢɬɟɭɪɟɞɢɢɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ
ɂɡɞɚɞɟɧɢ ɫɚ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɢɹ
ɧɚ  ɨɛɟɤɬɚ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ ɧɟɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɋɩɟɪɫɨɧɚɥɚɧɚɡɚɜɟɞɟɧɢɹɬɚɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɨɬɧɨɫɧɨ
ɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢ
ɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
“

Мерки за сигурност по празниците
ɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɧɚ
ɆȼɊ ɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɞɢɪɟɤɰɢɹÄɉɨɠɚɪɧɚɛɟɡɨ
ɩɚɫɧɨɫɬɢɡɚɳɢɬɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɬɨ´ɜɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬɞɨ
ɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɦɟɪɤɢɡɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟɄɨ
ɥɟɞɧɢɢɇɨɜɨɝɨɞɢɲɧɢɩɪɚɡɧɢɰɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɫɚɫɪɟɳɢɫɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɚɞ
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɨɛ
ɫɴɞɟɧɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ
ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɦɚ
ɫɨɜɢ ɩɪɨɹɜɢ ɢ ɬɴɪɠɟɫɬɜɚ ɋɴɫ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɚɭɜɟɫɟɥɢɬɟɥɧɢ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɫɚɨɛɫɴɞɟɧɢɡɚɞɴɥ
ɠɟɧɢɹɬɚ ɢɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ
ɨɯɪɚɧɚɬɚ ɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɟɥɧɢɹ
ɪɟɠɢɦɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɩɪɢɟɜɟɧɬɭ
ɚɥɧɨɫɬɪɭɩɜɚɧɟɧɚɯɨɪɚɤɚɤɬɨɢ
ɡɚɛɪɚɧɚɬɚɡɚɩɪɟɛɢɜɚɧɟɧɚɥɢɰɚ
ɩɨɞɝɨɞɢɧɢɛɟɡɩɪɢɞɪɭɠɢɬɟɥ

О

ȼ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɩɨɥɢ
ɰɟɣɫɤɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɩɪɨɜɟɪɤɢɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɩɢɪɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɛɟɡ ɢɡɞɚ
ɞɟɧɢ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢ ɨɩɚɤɨɜɤɢ ɢɥɢ
ɛɟɡ ɭɩɴɬɜɚɧɟ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɡɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
Ɇɟɪɤɢ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɫɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɬɢɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɩɪɢ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧ ɩɴɬɧɢ
ɤɨɩɨɬɨɤ ɩɪɟɡ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟ ɞɧɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɧɚ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɬɟ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɧɚɫɨɱɟɧɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɤɴɦ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɧɨ
ɢ ɤɴɦ ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚɞ ɜɨɞɚɱɢ ɫ
ɪɢɫɤɨɜɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟɫɜɴɪɡɚɧɨɫ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɢɡɩɪɟɜɚɪɜɚɧɟ ɧɟ
ɩɪɚɜɢɥɧɢ ɦɚɧɟɜɪɢ ɢ ɨɬɧɟɦɚɧɟ
ɧɚ ɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨ ɉɴɬɧɢɬɟ ɩɨɥɢ
ɰɚɢ ɳɟ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɫɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ

Весели Празници!
Гюнюл ДАИЛ, Кмет

Мехмед ЮМЕР, Кмет

И в Главиница не промениха
такса "Битови отпадъци"
С

Калина ГРЪНЧАРОВА
коледуване и благопожелания започна последното за годината заседание на Общински
съвет-Главиница, което се
проведе на 21 декември.
Здраве и добри решения
в полза на хората да приемат общинските избраници пожелаха малките
коледарчета.
В работната част на
сесията бе актуализиран
Поименният списък за капиталови разходи за 2016
г., чийто размер е 932 807
лв. финансирани със средства от целевата субси-
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НОВИНИ
ОКОЛО 250 ТОНА ТЮТЮН ОСТАВА
ДА БЪДЕ ИЗКУПЕН
Около 90% от двата сорта тютюн „Каба кулак“
и „Бърлей“ – реколта 2016 година в Североизточна
България вече е изкупен. Това съобщи Цветан Филев,
председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите.
1440 тона са реализирани от сортовата група „Каба
кулак“, остават още около 160 тона. От „Бърлей" са
изкупени близо 1100 тона, остават още 95. Изкупната
кампания на тютюна от тазгодишната реколта се
очаква да приключи до края на януари.
"Февруари и март предстои да бъдат сключени договори между търговските дружества и стопаните
за реколта 2017 година и раздаването на семена",
допълни Филев.
СЕЗОННА ЗАСТРАХОВКА
"ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" Е ВЪЗМОЖНА
Депутатите приеха важни промени на първо четене
в Кодекса за застраховане. Тези промени дават възможност на сезонните МПС-та - мотори, ремаркета,
каравани, кемпери да сключват застраховка "Гражданска отговорност" за по-малко от 12 месеца, обяви пред
медиите Делян Добрев.
Собствениците ще могат да се сключват такива
застраховки за месец-два за времето, в което се използва превозното средство. Добрев припомни, че това
е ангажимент, поет от неговата партията.
На второ четене промените ще минат най-късно през
януари. Припомняме, че през лятото имаше протести
на мотористите заради застраховките.
НАСТЪПИ АСТРОНОМИЧЕСКАТА ЗИМА

На 21 декември в 12:44 ч. настъпи астрономическата
зима - тогава бяха най-краткият ден на годината и
най-дългата нощ. Слънцестоенето оказва пряко влияние
върху дневното слънчево греене, а оттам върху климата. Така на различните слънцестоения съответстват
различни моменти от годината, което ги прави важни
за календара.
На 22 декември Слънцето е над тропика на Козирога,
в северното полукълбо се наблюдава зимно слънцестоене, а в южното - лятно. Когато еклиптиката пресича
небесния екватор, денят и нощта са еднакво дълги.
Тези слънцестоения се наричат равноденствия.
Слънцестоенето оказва пряко влияние върху дневното слънчево греене, а оттам върху климата. Така на
различните слънцестоения съответстват различни
моменти от годината, което ги прави важни за календара. Много от културите по света и почти всички
езически религии почитат слънцестоенията и равноденствията като моменти с особено значение. Тогава
се устройват едни от основните календарни фестивали
и се извършват важни обреди, свързани най-вече със
земеделието и плодородието.
КРИМИНАЛЕ
Двама са заловени да пренасят с каруци дърва с
неясен произход. 48-годишният Ф.С. и И.М. – на 58 г.,
били засечени вчера в землището на село Нова Черна
докато транспортирали по 1 куб.м дърва, без да притежават необходимите позволителни. Незаконните дърва
са иззети, по случая се извърша проверка.
60-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно
произшествие, станало вчера около 15.30 часа по пътя
Силистра – Русе, в района на село Богданци. Мъжът
пътувал в микробус „Мерцедес”, чийто водач А.Р. (37 г.)
навлязъл в насрещната лента и се ударил челно в идващ
насреща лек автомобил „Тойота”. Пострадалият мъж
е настанен с коремен кръвоизлив в МБАЛ-Силистра. По
случая е образувано досъдебно производство.
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ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2017-ТА!

Фурна "При Дидо", гр. Тутракан

"Моника-92" ООД, гр. Тутракан

В святата Коледна нощ чаши с искрящо вино вдигнете и моите
пожелания приемете за много
успешни начинания, здраве и късмет!

Благодатна да е
Новата 2017-та година!
"ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД,
гр. Тутракан
Най-искрени благопожелания
за здраве и сили, за ползотворни
дела, за топлота и доброта!

Весели празници!

Георги ПЕНЕВ, Управител

22.12.2016 г.

"Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан

Да се изпълнят нашите сърца
със мисли чисти и дела красиви,
успехите да бъдат редом с нас,
да бъдем истински щастливи!

Мир, любов и здраве за всички!
Нека вървим във вярната
посока и през идната година!
Бъдете живи и здрави,
щастливи и добротворни!

Щастлива 2017-та година!

Щастлива Нова година!

Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

В очакване на Коледа
астъпи последната седмица от месец декември на
2016 година и всички ние
– малки и големи, сме обхванати
от вълнението и еуфорията, присъщи за най-желаните празници. В
очакване на Коледа, сърцата ни се
изпълват с доброта и човечност...
За да усетят коледния дух,
съвместно с Виолета Стойкова –

Н

гатанки. Учениците се справиха
отлично с поставените задачи.
Пяха индивидуално и колективно
коледни песни.
В училищната библиотека организирахме и коледен филмов
маратон, съвместно с Володя
Иванов, за учениците от третите и четвъртите класове, които
изучават руски език. Постарахме

„Едрина” ООД
Пожелаваме Новата година да
Ви донесе мир, хармония и
спокойствие в душата!
Нека почувствате нежността и
топлината на близките
до сърцето ви хора!
Николай НИКОЛОВ, Управител

Държавно Горско Стопанство,
гр. Тутракан
Пожелавам на всички да сте
здрави и много щастливи през
идващата 2017-та година!
Да изживявате само такива
мигове, каквито, надявам се,
ще имате по време на
празниците, които предстоят!

инж. Людмил УЗУНОВ, Директор

„Булдекс” ООД, Мандра-Белица
Пожелавам на всички
най-красивите и истински
празници!
Нека делата Ви бъдат
увенчани с успех и носят
удовлетворение и радост!
Димо ДЕНЧЕВ, Управител

ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан
Пожелавам на всички да са усмихнати в
Коледната нощ, топлината в сърцата ви да
стигне за цяла година напред, да събирате
и раздавате безкрайно много любов!

Благодатна да е Новата
2017-та година!

Валя ПЕТРОВА, Управител
ЕТ "Кипарис”, гр. Тутракан
Когато в Коледната нощ снегът
примамливо блести, когато свещите
трептят, а виното искри, приемете
пожелания за много щастие и
радост през Новата 2017-та!

Весела Коледа! Щастлива Нова година!
Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Управител

класен ръководител на учениците
от 4 б клас, организирахме в училищната библиотека за четвъртокласниците празнично колективно
четене. Момичетата и момчетата
се потопиха в коледното вълшебство на приказките и стиховете.
Всички четоха изразително, с
желание и ентусиазъм текста в стихотворна форма на „Нощта преди
Коледа“ от Клемент Мур и веселата
приказка „Коледните подаръци“.
Създадохме прекрасно настроение с подходящи забавни игри и

се да предизвикаме усмивки по
техните личица с мъдрите уроци
и приказки на тьотушка Сова за
зимния месец декември и кога
идва при децата в Русия Дед
Мороз. Учениците с интерес
проследиха и руски мултфилм за
Рождество Христово. Насладиха се
на действията на горските животни
и техните помощници - Дед Мороз,
Снегурочка и Снеговик, в очакване
на новогодишния празник във
филма „Зимняя сказка“. Слушаха
и гледаха видео клип с песен за

зимата. Четоха и превеждаха новогодишната приказка „Встреча
Нового года“.
През тази последна за 2016
година учебна седмица, в училищната библиотека коледното четене
ще продължи с малките ученици
от 1 б клас с класен ръководител
Румяна Статева и учител по български език и литература Даринка
Иванова. С тях не само ще четем,
но и ще решаваме задачи от Дядо
Коледа. Ще си припомним как
се празнува в България този така
желан от всички празник. В дните
преди празника ще продължим да
четем коледни приказки, разкази
и стихове с учениците от 4 а клас
с класен ръководител Милена
Стоянова и учениците от 4 б клас
с класен ръководител Виолета
Стойкова. Коледен филмов мара-

тон и четене на коледни стихове
на английски език подготвяме
съвместно с Иванка Павлова – преподавател по английски език, за
учениците от четвъртите класове,
които изучават този език.
Коледният дух е обхванал всички ученици, учители и служители
в нашето училище. Празнично
са украсени класните стаи. Красива е елхата във фоайето на
първия етаж. Невероятна украса
ни радва и на централния вход на
училището.
Нека да си пожелавам магията
на Коледа да влезе във всеки дом и
за всички празникът да е неповторим! Да посрещнем празничните
дни със своите семейства и да
се радваме на жадувани коледни
чудеса...
Анка КОЗАРЕВА

Една вълнуваща предколедна среща
Маргарита ВЛАДЕВА
„Времето и вниманието,
което подаряваш на децата в институции, е поценно от всичко останало.
По-ценно от дрехи, обувки
и играчки”.
Така се роди идеята на
колектива при ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Нова
Черна, заедно с ученици
от нашето училище да
гостуваме на децата от
Социално-педагогически
интернат „Христо Ботев”
в с. Варненци.
Срещата беше трогателна и вълнуваща! Децата от Интерната ни
посрещнаха с радостни и

"Славянка" АД, гр. Тутракан
Нека да съумеем да запазим магията на
Коледната нощ през цялата година, за да
бъдем по-добри!
Бъдете живи и здрави и истински
щастливи!

Весели празници!
инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

грейнали лица
и ни поздравиха с две сценки - част от
Коледната им
програма. После
на хората се
включиха всички - и учители,
и ученици.
За коледно
настроение нагостихме децата с домашно
и на раздяла си пожелахме
приготвени лакомства. нови такива срещи.
Всички останаха доволни
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Плюс/Минус

Две зими в едно срещу Българската Коледа

Васил ТЪРПАНОВ
е попитате, уважаеми читатели, кои
са тези зими. Ами,
първата - "Политическата"
е зимата на Ботев, Алеко Константинов, Николай
Хайтов, дори и на Радой
Ралин, а втората - Астрономическата, ние си я знаем,
тъй като тя ни спохожда
всяка година и до болка ни
е позната. И двете зими са
крайно неприятни, когато
се развилнеят. Точно сега
и двете са в своя апогей.
Потърпевш е единствено
българският народ. Особено свирепа е политическата зима, която у нас

Щ

- в България, е по-страшна
от Алековото време, тъй
като героите оттогава
Дончо Хаирсъзина, Танас
Дочоолу и Филю Гочоолу, а
и Гуньо Адвокатина с нови
псевдоними днес промениха
легитимната физиономия на
демокрацията, която вече
пред света и у нас си е просто либерална демокрация,
но в най-уродливия си вид.
При този вид демокрация се
знае кой пие, но не се знае
кой плаща.
И точно в този сюблимен
момент правителството
хвърли оставката си на
президента и се приготви
за спокойно зимуване. Да,
ама не! Трагедията на гара
Хитрино обърка сметките
на премиера и другите министри. Сега почти целия
кабинет в оставка е на "палатки" изнесен в района на
Хитрино, за да си изпробва
управленските способности
при екстремни ситуации.
Позната ви е обстановката
в Хитрино - радио, телевизия и преса дават пълна
информация за събитията
там. Това, че ще се помогне на пострадалите там е
факт. Солидарност ще прояви целият български народ,

защото не за пръв път се
случват бедствия, каквито
бяха в Стражица, Калояново,
Извор и др. Но един въпрос
безпокои - кога и как ще се
обяви причината и виновниците за тази катастрофа, в
която природата е изключена. Специалистите и прокуратурата ще дадат своите
заключения. "Ще поживеем,
ще видим". Едно е ясно, че
тези, които са пострадали
никога няма да се успокоят
и много години ще живеят
във фургони.
Знаете ли, драги читатели, че и днес още в Стражица има хора, които живеят
във фургони, а земетресението там бе на 7 декември
1986 г. В Калояново също,
в Тутракан зад "Зърнени
храни" живеят хора в бараки
от времето на земетресението във Вранча. Това са
последствия неизбежни по
нашие географски ширини.
Другата тема е дарителството. На 3 декември
бях поканен в АК "Рибарска
махала", където бе финализирана дарителската дейност за годината. Когато
пристигнах там малката
зала бе препълнена, имаше
и правостоящи - всички

дарители. Събитието бе
организирано от Община
Тутракан и там бяха зам.кметът Елена Балтаджиева
и секретарят Даниела Гвоздейкова. На всички дарители
бяха връчени Свидетелства
за даренията.
Децата от подготвителна група Дъга" при ДГ
"Полет" изнесоха кратка
програма и бяха аплодирани
и изпратени с умиление от
присъстващите.
Сред дарителите видях
доста познати, повечето
жени учителки, предимно
пенсионери. Не видях бизнесмени, макар че доста от тях
се включват дарителски
прояви. Господата Любен
Драгнев, Венцислав Статев
и Георги Пенев често спонсорират художествената
самодейност на пенсионерите в града. Ротари клуб
със свои средства построи
новия градски часовник в
Тутракан.
Дарителската дейност
набира скорост и скоро ще
има още прояви, най-вече
Българската Коледа. На добър път, дарители! Вашето
дело е благородно! Честитя
Ви Коледните и новогодишните празници!

22.12.2016 г.

Българска Коледа
(псалм)
Към Вас велможи зов отправям
във този ден Върховен,
да чуйте оня многострадален,
тъжен стон народен
Тя, истината... закъснява,
дори и късно - идва!
Но за постъпка недостойна,
зрима прошка няма!
Живеем в свят неустоим,
в разпри и раздори,
а суверенът разделен на бедни и богати!
Вий, нашенци скъперници
живеете в чужди свят,
за драгоценните ви нрави,
няма взор, ни ред!
На българската Коледа тоз ярък ден блажен,
пречистете си душата
със дар на този ден!
А Вий избраници народни
въдворете ред!
За благото се погрижете
на българския род!
Васил ТЪРПАНОВ
Псалм: библейска хвалебствена песен

Правителството предложи на парламента
да подкрепи продължаването на
програмата за саниране
П

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

равителството одобри
доклад на министъра на
регионалното развитие
и благоустройството за изпълнението на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради. С решението се прави и предложение
до Народното събрание да
подкрепи продължаването на
изпълнението на програмата
и действията на Министерския съвет за увеличаване
на финансовия ресурс на 2
млрд. лева.
Прогнозните данни за изпълнението на програмата до
края на 2016 г. на база изготвен анализ и предоставени
данни от Българска банка
за развитие (ББР) показват,
че прогнозна стойност на
сключените анекси към 31
декември 2016 г. ще достигне
953 072 604,35 лева, а тази
на сумите, които ще бъдат
разплатени към 31 декември

2016 г., ще е в размер на 391
354 454,61 лева. Разчетите
сочат, че са достигнати
границите, до които ББР
може да поема ангажименти
за плащане, поради което се
пристъпва към увеличаване
на финансовия ресурс на 2
млрд. лв.
Сред мотивите за продължаване на програмата
са стабилната нормативна
осигуреност на национално
и на европейско ниво; реална
стъпка за нова инвестиционна политика за енергийна
ефективност на сградите в
България; енергийни спестявания с дългосрочен ефект и за
цялостни технически решения
за обновяване на жилищните
сгради в България, мярка с
национален мащаб, чрез която
възможностите за финансиране достигнат до частните
собственици в жилищните
сгради на цялата територия
на страната и др.
“
ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 61/14.12.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
Общински съвет-Тутракан с Решение №307 по Протокол №18 от 13.12.2016 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се
възложи изработване на Подробен устройствен план
/ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на обект:
”Довеждащ колектор II”а” до Градска пречиствателна
станция за отпадни води /ГПСОВ/ в поземлен имот с
идентификатор 73496.506.9 по Кадастрална карта на
гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на АГКК гр. София с възложител Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
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

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

22 декември - Снежана ХАДЖИЕВА, Мед. фелдшер, СОУ "Й. Йовков"
22 декември - Сафие МАХМУД, гр. Тутракан
24 декември – Теменужка МАРИНОВА, нач.-отдел „Закрила на детето”, Д „Социално подпомагане”-Тутракан
25 декември - Иванка СТАНЕВА, Мед.сестра, ЦДГ "Патиланчо"
26 декември - Венцислав ТАНЧЕВ, Предприемач, гр.Тутракан
26 декември – Снежана НИКОЛОВА, Гл. експерт "Здравеопазване и
социални дейности", Община Тутракан
27 декември - Йорданка МЕТОДИЕВА, Изпълнител опазване на ОС,
Община Тутракан
28 декември - Стелияна ОБРЕТЕНОВА, Гл. Спец. "Деловодител",
Община Тутракан
29 декември – Диляна БУКЕВА, фин. контрольор, Община Тутракан
1 януари - Анка АНГЕЛОВА - ТФС "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
3 януари - Сашко ЗМЕЕВ, Учител, СПИ "Христо Ботев", с. Варненци

3 януари - Ганчо АНДРЕЕВ, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
24 декември – Бъдни вечер – Евгени, Евгения
25 декември – Рождество Христово – Христо, Христина, Християн,
Кристина, Кристиян,
26 декември – Йосиф
27 декември – Стефановден
1 януари – Нова година - Васильовден – Васил, Васила, Василена,
Васка, Веселин, Веселина, Весела
6 януари - Богоявление - Йордановден - Йордан, Йорданка,
Данка, Данчо , Божидар, Дана, Божан, Божана, Боян, Богдан, Богдана,
Богoлюб, Богoлюбa
7 януари - Ивановден - Иван, Иванка, Ивана, Иво, Ива, Ивон, Йоан,
Йоана, Ивайло, Ивайла, Ивета, Ивалина, Иванела, Ивелин, Ивелина,
Иванета, Ваньо, Ваня, Калоян, Деян, Йовко, Йовка, Йото, Йонко, Йонка,
Яне, Яна, Жан, Жана

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 62/15.12.2016 год.

Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн.
чл.124 а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план
/ПП/ за изграждане на обект: ”Довеждащ колектор, II
”А” до Градска пречиствателна станция за отпадни
води /ГПСОВ/ гр.Тутракан”.
Трасето на довеждащия колектор преминава през
имот с идентификатор 73496.506.11, с начина на
трайно ползване: ”Друг вид земеделска територия”,
общинска частна собственост и имот с идентификатор 73496.506.675, с начин на трайно ползване: "Полски
път”, вид собственост: Общинска публична.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация,
ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат в
едномесечен срок от обявлението да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2017-ТА!
СМЯХ

 Ʉɚɤ ɳɟ ɫɟ ɦɚɫɤɢɪɚɲ ɡɚ
ɇɨɜɚɝɨɞɢɧɚ"
Ʉɚɬɨɒɪɟɤ
Ɇɚɫɤɚɤɭɩɢɥɢɫɢ"
 ɇɟ Ⱥ ɬɢ ɤɚɤ ɳɟ ɫɟ ɦɚɫ
ɤɢɪɚɲ"
Ʉɚɬɨɤɪɚɫɚɜɢɰɚ
Ɇɚɫɤɚɤɭɩɢɥɢɫɢ"

ɥɹɦɬɢɛɢɤɢɧɢɬɟɛɚɚɚɜɧɨ
ɉɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢɬɟɜɨɩɚɤɨɜ ɦɨɥɹɟɞɢɧɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɪɤɨɜɢ
 ɂɞɢɨɬ ɋɜɚɥɹɣ ɩɨɛɴɪɡɨ ɤɚɡɚɩɨɞɚɪɴɰɢɥɢɞɚɛɴɞɚɬ"
Ɉɬɬɟɡɢɩɨɟɞɪɢɬɟɠɟɧɫɤɚ
ɩɪɚɧɟɬɨɱɟɡɚɜɚɥɹ
ɪɚɞɨɫɬɥɢ"ɩɢɬɚɬɨɣ
ɀɟɧɚ ɫ ɧɟɨɛɪɴɫɧɚɬɢ ɩɨɞ
ɇɟɨɬɧɚɣɝɨɥɟɦɢɬɟɦɴɠ
ɂɜɚɧɱɨɯɨɞɢɩɨɭɥɢɰɚɬɚɫ ɦɢɲɧɢɰɢ ɫɟ ɜɨɡɢ ɜ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɤɚɡɚɜɢɫɬ
ɦɚɣɤɚɫɢɋɪɟɳɚɬɟɞɧɚɩɪɢɹ ɢɫɟɞɴɪɠɢɫɟɞɧɚɬɚɪɴɤɚɡɚ
ɬɟɥɤɚɧɚɦɚɣɤɚɦɭɋɥɟɞɤɚɬɨ ɝɨɪɧɚɬɚɞɪɴɠɤɚȾɨɧɟɹɫɟɞɹɥ
Ɇɴɠɴɬɫɟɩɪɢɛɢɪɚɭɞɨɦɚɢ
ɫɟɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢɦɚɣɤɚɬɚɤɚɡɜɚ ɟɞɢɧɩɢɣɧɚɥɉɨɝɥɟɞɧɚɥɧɚɝɨ ɞɭɲɢɜɴɡɞɭɯɚɄɚɤɜɨɝɨɬɜɢɲ"
ɂɜɚɧɱɨɰɭɧɤɚɣɥɟɥɹɬɚ
ɪɟɤɴɦɧɟɹɢɤɚɡɚɥȺɥɨɛɚ
ɀɟɧɚɬɚ  Ⱥ ɦɢ ɤɭɩɢɯ ɨɬ
ɉɨɦɧɢɲɥɢɤɚɤɩɪɟɤɚɪɚɯ
ɇɹɦɚ
ɥɟɪɢɧɚɬɚɂɥɢɫɢɫɜɚɥɢɤɪɚɤɚ ɩɚɡɚɪɚ ɞɨɦɚɲɧɨ ɩɢɥɟ  ɨɫ
ɦɟɦɢɧɚɥɚɬɚɄɨɥɟɞɚ"
ɂɜɚɧɱɨɤɚɡɚɯɬɢ
ɨɬɬɚɦɢɥɢɫɢɫɥɨɠɢɝɚɳɢ
ɤɭɛɚɧɨ
ɇɟ
ɇɹɦɚ
Ɇɴɠɴɬɋɤɚɤɜɨɝɨɧɚɩɴɥ
ɏɚɣɞɟɢɬɚɡɢɬɚɤɚ
ȿɡɚɳɨɬɚɤɚ"
Ɇɧɨɝɨ ɤɪɚɫɢɜɚ ɠɟɧɚ ɨɛɢ ɧɢɱɟɬɚɤɚɫɦɴɪɞɢ"
 ȼɱɟɪɚ ɬɚɡɢ ɥɟɥɹ ɡɚɪɚɞɢ ɤɚɥɹ ɩɨ ɩɚɡɚɪɚ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚ
ɀɟɧɚɬɚ  Ⱥ ɦɢ ɫ ɧɢɳɨ ɧɟ
 Ɇɚɦɨ ɦɨɠɟ ɥɢ ɡɚ ɇɨɜɚ ɟɞɧɚ ɰɟɥɭɜɤɚ ɬɚɤɴɜ ɲɚɦɚɪ ɫɟɪɝɢɹɬɚɫɦɨɪɤɨɜɢɬɟɢɤɚɡɜɚ ɫɴɦɝɨɩɴɥɧɢɥɚɬɨɫɢɛɟɲɟ
ɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ɩɨɥɭɱɚ ɤɭɱɟ ɢɥɢ ɢɡɜɴɪɬɹɧɚɬɚɬɟ
ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɚɱɚ  Ⱦɚɣɬɟ ɦɢ ɩɴɥɧɨ
ɤɨɬɤɚ"
ɇɟɦɨɠɟɁɚɇɨɜɚɝɨɞɢɧɚ
ȿɞɢɧ ɨɬɢɲɴɥ ɧɚ ɥɟɤɚɪ ɫ
ɳɟ ɩɨɥɭɱɢɲ ɫɜɢɧɫɤɨ ɤɚɤɬɨ ɛɨɥɤɢ ɜ ɝɴɪɞɢɬɟ ɇɚɩɪɚɜɢɥ
ɜɫɢɱɤɢ
ɦɭɞɨɤɬɨɪɴɬɫɤɟɧɟɪɢɪɟɤɴɥ
ɂɦɚɬɟɯɥɟɛɚɪɤɚɜɛɟɥɢɬɟ
Ⱦɨɦɚɤɢɧɹɬɚ ɫɟ ɨɛɪɴɳɚ ɞɪɨɛɨɜɟɌɪɹɛɜɚɞɚɨɬɢɞɟɬɟɜ
ɩɪɢɬɟɫɧɟɧɨɤɴɦɝɨɫɬɚɫɢ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹɡɚɨɩɟɪɚɰɢɹ
 Ⱦɚ ɜɢ ɩɪɟɞɥɨɠɚ ɜɨɞɤɚ
ɉɪɟɝɥɟɞɚɥɢ ɝɨ ɬɚɦ ɢ ɦɭ
ɪɚɤɢɹɤɨɧɹɤ
ɪɟɤɥɢ
Ако сте поискали информация от някоя
 Ⱥɚɚ ɧɹɦɚ ɧɭɠɞɚ Ⱦɨɛɪɟ
 Ȼɟɥɢɬɟ ȼɢ ɞɪɨɛɨɜɟ ɫɚ ɜ
институция по Закона за достъп до обществена
ɢɡɝɥɟɠɞɚɬɟ
ɩɟɪɮɟɤɬɧɨ ɡɞɪɚɜɟ ɏɥɟɛɚɪ
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
ɤɚɬɚɟɜɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɫɤɟɧɟɪ
можете да получите
Ɍɚɬɤɨɡɚɳɨɦɥɚɞɨɠɟɧɰɢ
ɬɟɫɟɞɴɪɠɚɬɡɚɪɴɤɚɩɨɜɪɟɦɟ
Ʉɚɬɚɞɠɢɹɬɚ  Ɂɧɚɟɬɟ ɥɢ
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
ɧɚɜɟɧɱɚɜɤɚɬɚ"
ɡɚɳɨɜɢɫɩɪɹɯ"
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
 Ɍɚɤɴɜ ɟ ɨɛɢɱɚɹɬ ɫɢɧɟ
 ɔɴɴ ɯɚɪɟɫɜɚɬɟ ɞɟɛɟɥɢ
www.aip-bg.org
ɇɚɥɢɫɢɜɢɠɞɚɥɤɚɤɛɨɤɫɶɨɪ ɦɴɠɟ"
ɢɬɟɫɢɩɨɞɚɜɚɬɪɴɰɟɩɪɟɞɢɞɚ
ɏɚɯɚɦɧɨɝɨɫɦɟɲɧɨȺɣɞɟ
ɡɚɩɨɱɧɟɦɚɱɴɬ
ɢɡɥɢɡɚɣɞɚɞɭɯɚɲ
ȿɬɨɡɧɚɟɯɫɢ
ɉɴɪɜɚɫɪɟɳɚɜɪɟɫɬɨɪɚɧɬ
 ɇɟ ɹɦ ɦɟɫɨ ɹɣɰɚ ɪɢɛɚ
Ⱦɜɚɦɚɫɢɝɨɜɨɪɹɬ
ɝɥɭɬɟɧ ɦɥɟɱɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɢ
Ɍɢɦɟɧɟɨɛɢɱɚɲɥɢɦɟ"
до Общинския пазар предлага:
ɫɴɦɚɥɟɪɝɢɱɧɚɤɴɦɹɞɤɢɄɚɤ
Ⱦɚɫɤɴɩɚɚɬɢ"
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
ɜɨɞɚɫɢɩɨɪɴɱɚɦ"
Ⱥɡɫɴɳɨɫɟɨɛɢɱɚɦ
торове,
техническа сяра за пчелари
Ɍɚɤɫɢ
За справки: 0866 60 079
ɋɢɝɭɪɟɧ ɩɪɢɡɧɚɤ ɱɟ ɫɢ
ɋɜɚɥɹɦɬɢɫɭɬɢɟɧɚɫɜɚ ɨɫɬɚɪɹɥɜɚɩɬɟɤɚɬɚɬɟɩɢɬɚɬ

ТГ

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

Програма
Достъп до Информация

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Сканди
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справочник

СУДОКУ

22.12.2016 г.
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ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2017-ТА!

22.12.2016 г.

По проект "Твоят час":

Арт ателие или първа коледна изложба
Целта на Фатин Расим
е с картините си учениците от Арт ателието
да участват в изложби и
конкурси на областно и
национално ниво. Тогава
ефектът от обучението по
изобразително изкуство ще
е по-голям.

от стр. 1 по изобразително изкуство
ще отворят светогледа
и разширят кръгозора на
учениците.
"Те се зарадваха много
и на материалите, които
закупихме - четки, бои, блокове за рисуване, разказа
още Расим. През пролетта
ще подготвим и втората
изложба с техни рисунки.

От началото на м.ноември
в училището е формирано
Арт ателие - извънкласни
дейности по интереси по
изобразително изкуство,
в което са включени след
селекция 20 ученици от
5-ти до 7-ми клас. До 7 юни
2017 г. те ще работят по
37 различни теми по два
часа седмично.
Две изложби са част от
дейностите по проекта, научаваме от Фатин Расим.
Първата вече е готова и е
подредена във фоайето на
градското читалище. Темата, разбира се, е Коледа, а
учениците са показали своята фантазия и творчески
възможности. Над 20 картини стават притегателно място за посетителите
на културната институция,
а техните автори са доволни, че творбите им се
харесват.
Доволен е и ръководителят им Фатин Расим, който
се надява, че заниманията

Освен акварел ще има и
графика. Сигурен съм, че
изобразителното изкуство
ще ги завладее още повече,
когато посетят изложба с
картини на професионални
художници. Имаме планувана и така дейност, ще
уточним в кой град ще ги
заведем - в Русе или Силистра."

"Основоположниците на оперната традиция в град Тутракан. Щастливи сме и изпълнени с благодарност към всички, който допринесоха
за това да я има тази вечер с великолепния празничен концерт. В
Тутракан има прекрасни хора, които работят усилено да го има голямото изкуство. " - написа в своя Фейсбук профил оперният певец
- баритонът Петър Данаилов по повод на концерта, който той и
неговите ученици от класа по оперно пеене в Нов български университет изнесоха в Тутракан на 17 декември.
Гостуването им бе по инициатива на Музикален клуб "Амфион" на
Галена Ненова, чийто възпитаници също показаха своя певчески талант и със съдействието на Община Тутракан.

Предколедно в Букурещ
която всяка вечер изнасят
концерти различни изпълнители, а след това и с
разнообразието от румънски месни специалитети,
сладкиши и разбира се,
греяно вино.
Всъщност, да се посети предпразнично Букурещ
може не само за Коледа, но
и за... Великден. Румънците
са царе и на козунаците.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2016
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Весела Коледа! Щастлива да е Новата 2017-та
година за всички читатели и приятели
на в. „Тутракански глас”!
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор
Следващият брой очаквайте на 5 януари 2017 г.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
тази година любителите на пътуванията по света и у
нас спазиха традицията
да посетят столицата на
Румъния - Букурещ, преди
коледно-новогодишните
празници. Разбира се, с туристическа агенция "Салвиния" на Камелия Златанова.
Тя беше любезният гид
заедно с преводача Мишо
Миновски, които направиха
пътуването приятно и интересно.
Парламентът на съсе-

И

дите познат повече
като "Дворецът на
Чаушеску" бе първата
спирка, след което
Търговският комплекс
"Баняса" привлече вниманието на всички
към празничния шопинг.
Голямата изненада
тази година бе Коледният базар, който
удивява първо с мащабите си - с ледената
пързалка и огромната
открита сцена, на

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

