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Време за Бюджет`2017!
Калина ГРЪНЧАРОВА
сновна точка в дневния ред на първото
заседание за годината на Общински съветТутракан, което се провежда днес, ще бъде Бюджет`2017. Тази година в
приходната и разходната
си част той е в размер на

О

11 204 682 лв. (на стр.6
публикуваме конкретиката
в проекто-бюджета).
В дневния ред са включени още докладни записки
отнасящи се до приемане
отчет за дейността на
Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните

и непълнолетните за изминалата година, приемане
на Общински план за младежта в Община Тутракан
за 2017 г., утвърждаване
списък на общинските жилища и приемане на Годишна програма за управление
и разпореждане с имотите
общинска собственост за

2017 година.
Председателят на Общинския съвет Данаил Николов ще представи годишен отчет за дейността
на местния парламент и
неговите комисии.
Съветниците ще разгледат и предложения за
на стр. 2

Парламентарни избори - на 26 март,
служебен премиер е проф.Огнян Герджиков
Р
умен Радев подписа
указ за разпускането 43-ото Народно
събрание на 27 януари
2017 г. Държавният глава
насрочи провеждането
на парламентарни избори
на 26 март, съобщиха от
пресслужбата на прези-

дента.
За служебен министър е
назначен проф. Огнян Стефанов Герджиков.
Неговото име беше и
едно от най-спряганите за
поста. Герджиков е български юрист и политик, председател на 39-ото Народно

събрание. На 5 юли 2001 г.
е избран за председател на
39-ото НС, а на 4 февруари
2005 г. той е принуден да
напусне своя пост и по
този начин е свален предсрочно от длъжността.
Роден е на 19 март 1946
г. в София. Завършва в

Ало-измамниците
отново на ход
Няма практика, в която
Полицията да иска пари от
гражданите, предупреждават от
ОДМВР-Силистра

Юридическия факултет на
Софийския университет
"Св. Климент Охридски".
Специализира във Виенския
университет и в Хамбургския институт "Макс
Планк". Асистент при проф.
Нисим Меворах, а по-късно
на стр. 3

Наско и МиленаЗ
безупречни в работата си!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова са Атанас Агопов
и Милена Стефанова!
Тръгнете ли по главната улица "Трансмариска"
в Тутракан, независимо
дали е зима или лято, ще
срещнете тях. С лопатите,
с метлите - според сезона,
те се грижат в този район
да е чисто.
От ранна утрин са на улицата или в парковите зони.
Нямам спомен някой да е
недоволствал от работата
им, а напротив - винаги са
били положително настроени към тях.
Наско работи от 16 години в сферата на подна стр. 3
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Предстоящо:

справочник Бал на спортиста
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ НА ГРАЖДАНИ
във в. "Тутракански глас"
очакваме на e-mail: tgbg@abv.bg

олямата награда "Спортен Икар" ще бъде връчена
на най-добрия спортист за 2017 година на специална церемония, която ще се проведе на 31 януари
от 18:00 часа в ресторант "Палермо".
Събитието се организира от Община Тутракан и в
него ще участват спортисти от седем спортни клубове.

Г

а пореден път Областна дирекция на
МВР в Силистра се
обръща към гражданите по
повод зачестилите случаи
на ало-измами: поговорете
за телефонните измами
с възрастните си близки – обикновено, именно
те попадат в капана на
престъпниците. Постоянно
им напомняйте какви са
престъпните схеми и как
да реагират, ако получат
обаждане с искане на пари.
Имайте предвид, че няма
практика, в която Полиция-

та да иска пари от гражданите. Затова не хвърляйте
пари и ценности през балкона, вярвайки, че оказвате
съдействие на Полицията.
Не се доверявайте на
хора, които не познавате.
Не предоставяйте лични
данни и данни за свои близки
по телефона.
В случай на съмнително
обаждане или опит за телефонна измама, незабавно
подайте сигнал на тел.112
или се свържете с Полина стр. 2
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В Общински съвет - Тутракан:

НОВИНИ
ɈɌɅȺȽȺɋȿȼɊȿɆȿɇɇɈɊȺɁȾȺȼȺɇȿɌɈɇȺ
ɏɊȺɇɂɌȿɅɇɂɉɈɆɈɓɂȼɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɈɬɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɧɚȻɑɄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɴɨɛɳɚɜɚɬɱɟɫɟ
ɨɬɥɚɝɚɪɚɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɩɨɦɨɳɢɧɚɫɨɰɢɚɥɧɨɫ
ɥɚɛɢɥɢɰɚɤɨɟɬɨɛɟɲɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɨɛɹɜɟɧɨɉɪɢɱɢɧɚɬɚ
ɟɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɹɬɩɟɪɢɨɞɧɚɥɨɲɢɬɟɡɢɦɧɢɭɫɥɨɜɢɹɤɨɢ
ɬɨɧɟɩɨɡɜɨɥɢɯɚɩɪɚɬɤɢɬɟɫɩɨɦɨɳɢɬɟɞɚɛɴɞɚɬɞɨɫɬɚɜɟɧɢ
ɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɪɨɤ
ɉɪɚɜɨɢɦɚɳɢɬɟɳɟɛɴɞɚɬɭɜɟɞɨɦɟɧɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɤɨɝɚ
ɳɟɟɬɨɱɧɚɬɚɞɚɬɚɧɚɪɚɡɞɚɜɚɧɟɧɚɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɬɟɩɚɤɟɬɢ
ȾɍɒɂɈɌɋɂɅɂɋɌɊȿɇɋɄȺɈȻɅȺɋɌɋȺ
ɋɆȿɇɂɅɂɅɂɑɇɂəɋɂɅȿɄȺɊ
ɉɪɟɡɞɟɤɟɦɜɪɢɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɠɢɬɟɥɢɧɚɋɢɥɢɫ
ɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɫɚ ɫɦɟɧɢɥɢ ɥɢɱɧɢɬɟ ɫɢ ɥɟɤɚɪɢ ɩɨɤɚɡɜɚ
ɫɩɪɚɜɤɚɨɬɊɚɣɨɧɧɚɬɚɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɤɚɫɚɊɁɈɄ
ɜɋɢɥɢɫɬɪɚɈɬɬɹɯɫɚɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɢɦɚɥɨɥɟɬɧɢɢ
ɢɡɛɨɪɴɬɟɧɚɩɪɚɜɟɧɨɬɬɟɯɧɢɪɨɞɢɬɟɥɢɢɥɢɧɚɫɬɨɣɧɢɰɢ
ɇɚɣɦɧɨɝɨ ɫɚ ɫɦɟɧɢɥɢɬɟ ɥɢɱɧɢɬɟ ɫɢ ɥɟɤɚɪɢ ɜ ɋɢɥɢɫ
ɬɪɟɧɫɤɚɬɚɨɛɳɢɧɚ±ɞɭɲɢ
ȼȺɥɮɚɬɚɪɫɤɚɬɚɨɛɳɢɧɚɨɬɬɨɜɚɫɢɩɪɚɜɨɫɚɫɟɜɴɡɩɨɥɡ
ɜɚɥɢɚɜȾɭɥɨɜɫɤɚɬɚ±ɞɭɲɢ
ȼɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɜɨɹɥɢɱɟɧɥɟɤɚɪɫɚɫɦɟɧɢɥɢ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɢɚɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ±ɞɭɲɢ
Ɉɛɳɢɧɢɬɟ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ɢ ɋɢɬɨɜɨ ɫɚ ɫ ɨɛɢɱɚɣɧɨ ɦɚɥɴɤ
ɛɪɨɣɯɨɪɚɫɦɟɧɹɳɢɫɜɨɹɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɥɟɤɚɪɜɦɟɫɟ
ɰɢɬɟɡɚɩɪɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹȼɄɚɣɧɚɪɞɠɚɫɦɟɧɢɥɢɬɟɥɢɱɧɢɬɟ
ɫɢɥɟɤɚɪɢɫɚɚɜɋɢɬɨɜɨ±ɞɭɲɢ
ɉɪɟɡ ɸɧɢ ɦUɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɦɟɧɢɥɢɬɟ ɫɜɨɢɬɟ ɥɢɱɧɢ
ɥɟɤɚɪɢɫɚɫɞɭɲɢɩɨɜɟɱɟ
ɇȿɉȿɊɋɈɇɂɎɂɐɂɊȺɇɂɌȿȾɊɍɀȿɋɌȼȺɋ
ɊȿȽɂɋɌɊɂɊȺɇɉɈȾȾɋɋɔɌɊɍɀɇɂɄɌɊəȻȼȺȾȺ
ɋȿɊȿȽɂɋɌɊɂɊȺɌɉɈɁȺɄɈɇȺ
ɇɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɚɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɜɤɨɟɬɨɭɱɚɫɬɜɚɫɴɞɪɭɠ
ɧɢɤɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɩɨȾȾɋɫɴɳɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚ
ɩɨɡɚɤɨɧɚɝɥɚɫɹɬɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɩɪɨɦɟɧɢɜɁɚɤɨɧɚɡɚɞɚɧɴɤ
ɜɴɪɯɭɞɨɛɚɜɟɧɚɬɚɫɬɨɣɧɨɫɬɤɨɢɬɨɜɥɹɡɨɯɚɜɫɢɥɚɨɬɧɚɱɚ
ɥɨɬɨɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɌɨɜɚɬɪɹɛɜɚɞɚɫɬɚɧɟɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤ
ɨɬɞɚɬɚɬɚɧɚɞɨɝɨɜɨɪɚɡɚɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɧɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢ
ɪɚɧɨɬɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚɤɨɹɬɨɫɟɫɦɹɬɚɡɚɞɚɬɚɧɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɩɨɁȾȾɋ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɫɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɜɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧɨɮɢɫɧɚɇȺɉɢɥɢɩɨɟɥɟɤɬɪɨ
ɧɟɧɩɴɬɫɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɨɞɩɢɫ
ɉɪɨɦɟɧɢɬɟɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɝɥɚɫɹɬɨɳɟɱɟɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɡɚɜɚɪɟɧɢɫɥɭɱɚɢɢɦɚɟɞɧɨɦɟɫɟɱɟɧɫɪɨɤɜɤɨɣɬɨɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɚɞɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɍɚɤɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɧɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ ɫɴɞɪɭɠɧɢɤ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɩɨɁȾȾɋɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɞɚɞɚɬɜɇȺɉɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɩɨɡɚɤɨɧɚɞɨɤɪɚɹɧɚɹɧɭɚɪɢɝɤɚɬɨɡɚ
ɬɹɯɡɚɞɚɬɚɧɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɫɟɫɱɢɬɚɞɚɬɚɬɚɧɚɜɪɴɱɜɚɧɟɧɚ
ɚɤɬɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɉɨɞɚɧɧɢɧɚɇȺɉɧɨɜɚɬɚɪɚɡɩɨɪɟɞɛɚ
ɳɟɡɚɫɟɝɧɟɨɤɨɥɨɡɚɜɚɪɟɧɢɫɥɭɱɚɢɧɚɧɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢ
ɰɢɪɚɧɢɞɪɭɠɟɫɬɜɚɜɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɇɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɚɧɢɬɟɞɪɭɠɟɫɬɜɚɫɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɬɨɬ
Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɞɪɭɠɟɫɬɜɚɫɴɡɞɚɞɟɧɢɫɞɨɝɨɜɨɪɦɟɠɞɭɞɜɟɢɥɢ
ɩɨɜɟɱɟɥɢɰɚɡɚɨɛɟɞɢɧɹɜɚɧɟɧɚɫɜɨɹɬɚɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɫɬɢɝɚɧɟ
ɧɚɨɛɳɚɰɟɥɬɟɡɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɫɴɜɦɟɫɬɧɚɞɟɣɧɨɫɬ

Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПОКАНА
Уважаеми съграждани, земеделски производители
от територията на МИГ "Тутракан – Сливо поле",
представители на микропредприятия, малкия бизнес и
среден бизнес, представители на нестопанския сектор,

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ
в срещи, свързани с обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР за територията
на общини Тутракан и Сливо поле и представяне на
възможности за кандидатстване с проекти към нея.
Събитията ще се проведат както следва:
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒÛ½ÛÂ»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»Í»ÛÂ»Æ»Û
на община Тутракан.
Ûl»Û¾ÛÉÍÛÛÒÛÛ½ÛÂ»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»Í»ÛÂ»Æ»Û
на община Сливо поле.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
За контакти:
Йорданка Тонева – координатор по проекта за община
Сливо поле, тел: 0887 600 642
Айтен Рашид – координатор по проекта за община
Тутракан, тел. 0898 754 701

Време за Бюджет`2017!
от стр. 1 значение” и последният й
съществен ремонт е от
2003 г., също по "Красива
България". В сегашното
предложение се предвижда
направа на водоплътна
настилка около сградата,
ремонт на покрив и фасадни стени, вътрешен
ремонт /ремонт на мазилки
по стени и тавани, гипсови орнаменти, подмяна на
пана с текстилни тапети,
подмяна на огледала и ремонт на дървена дограма/.
Общата прогнозна стойност на проекта е 140

разпоредителни сделки с
имоти общинска собственост. Освен това, съгласно
процедурата за кандидатстване по Проект „Красива
България" за 2017 г., е необходимо Общински съвет
– Тутракан да определи и
утвърди обект за участие
на Община Тутракан в Проекта, като предложението
е „Ремонт на Обреден дом".
Предложената сграда е недвижима културна ценност
с категория „От местно

000 лв. с включен ДДС.
Община Тутракан е длъжна
да осигури съфинансиране, възлизащо на 50 % от
общата финансова рамка
на проекта. Проектните
формуляри трябва да бъдат
представени до 6 февруари.
Раководството на Центъра за социална рехабилитация и интеграция
и неговите потребители
са се обърнали към кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов с искане Центърът да бъде именован „Надежда”. Това е и предложе-

нието, което съветниците
ще обсъдят.
Второто предложение
от същия тип е Центърът
за настаняване от семеен
тип за деца и младежи без
увреждания да продължи
дейността си като Център за настаняване от
семеен тип за деца без
увреждания с наименование
„Мечта”.
Всички докладни записки,
формиращи предварителния дневен ред, са разгледани на заседания на
трите Постоянни комисии.

Ало-измамниците отново на ход
от стр. 1
цията.
Криминалната хроника
сочи, че трима силистренци са станали жертва на
телефонни измамници в
края на миналата седмица, като доброволно са
им предоставили сума от
близо 13 000 лева и голямо
количество златни накити
и монети. Въпреки постоянните предупреждения
на Полицията и медиите,
те са били въвлечени в
заблуждение, че оказват
съдействие на органите
на реда за залавяне на телефонни измамници.
Потърпевшите са две
жени на 76 и на 78 години
и мъж на 71 години, всички
жители на областния град.
И в трите случая е приложена аналогична схема, в
която първото обаждане
е от името на син или дъщеря, нуждаещи се от пари
за скъпо лечение, но напра-

вено така, че измамата
да бъде разпозната. След
като затворят телефона,
жертвите получават второ обаждане – този път от
мъж, представящ се за полицай, който им съобщава,
че е наясно с действията
на телефонните измамници
и ги моли да съдействат за
тяхното залавяне. Дава им
указания да хвърлят през
балкона или да поставят
на определено място налич-

ните си пари, за да може
измамниците да бъдат
заловени от полицията в
момента, когато ги вземат. Гарантира, че сумата
ще бъде върната след края
на операцията.
За да бъдат под постоянен контрол, измамниците
изискват от жертвите
да съобщят номера на
мобилните си телефони и
поддържат с тях непрекъснат контакт, за да направ-

ляват действията им.
Така 76-годишната жена,
след като изтеглила от
банка 3230 лева, ги поставила на указаното място
- под контейнер за смет
в централната част на
града, а 78-годишната
хвърлила през терасата
5600 лева, златни накити
и монети с тегло около
105 грама и торбичка с
неустановено количество
други бижута. 71-годишният мъж, който също повярвал, че участва в полицейска операция, изтеглил
от банка 4000 лева и ги
поставил под контейнер,
а после се прибрал в къщи
и хвърлил през балкона 7
златни монети.
Часове по-късно, след
като напразно чакали от
Полицията да се свържат
повторно с тях и да им
върнат парите, възрастните хора разбрали, че са
измамени.
“ТГ”

Новите правила за движение по
пътищата вече са в сила
В

сички нови текстове
от Закона за движение по пътищата
влязоха в сила. Фокусът в
тях са завишените санкции.
За шофиране с превишена
скорост в населено място
глобите изглеждат така:
- При нарушение с между
31 и 40 км/ч санкцията е
400 лв., с над 40 км/ч – 600
лв. и над 50 км/ч – 700 лв.
- При същото провинение,
но извършено извън населено място, увеличението на
санкциите също е двойно.
- Над 30 км/ч от 150 лв.
глобата вече е 300 лв., съответно 400 лв. за скорост

с над 40 км/ч над позволената и 600 лв. плюс 50 лв.
за всеки 5 км/ч над 50 км/ч.
Санкциите за шофиране
след употреба на алкохол
също за завишени и променени. Те започват при
стойности между 0.5 и
0.8 промила – 6 месеца без
книжка и парична глоба от
500 лв. Над 0.8 промила в
кръвта биха ви лишили от
правоуправление за година,
а отказ от тест с дрегер
или кръвна проба се наказват с 5000 лв. и три години
без книжка.
Едно от най-коментираните нововъведения е

възможността да бъдем
наказани със сваляне на
регистрационната табела
на автомобила. Това ще се
случва при шофиране без
книжка, при употреба на
алкохол над 0.5 промила, при
употреба на наркотици или
отказ от проверка на дрегер или кръвна проба.
Участието в т.нар. незаконни гонки вече ще е
престъпление. То ще се
наказва с парична глоба
от 3000 лв. и отнемане на
книжката за срок от една
година. При повторно провинение годините стават
три, а санкцията – 5000 лв.

При влизане в изрично затворени участъци глобата
също е значителна 1000 лв.
и отнемане на документите за три месеца.
Бяха премахнати и текстовете, които позволяваха пешеходците, блъснати
от автомобил на пешеходна
пътека, също да носят
отговорност. Подобно тълкувателно решение на отменените текстове дойде
и от Върховния касационен
съд и ако трябва да обобщим с едно изречение тази
промяна – то пешеходецът
не може да носи вина при
подобни инциденти.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 16 януари 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити сови изделия – средно обр.
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
Други СРМ към деня:
10 машинни оператори, шиене – няма изискване
две направления:
за заемане
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
***За всички работни места трудовите дого1 монтьор, свързване на кабели – средно техни- вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточческо обр.
нено, че договорът е безсрочен.
1 машинен оператор, производство на пластма-
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В последния ден от месеца - сесия Нова Наредба за
на Общински съвет-Главиница
управление на
горските територии ще
В
приемат в Главиница
В

Калина ГРЪНЧАРОВА
края на месеца, на 31
януари от 14:00 часа,
ще се проведе редовно заседание на Общински
съвет – Главиница. В предварителния дневен ред са
включени седем докладни
записки. Най-напред ще
бъде разгледано предложението за промяна наименованието на социалните
услуги на територията на
общината.
На вниманието на съветниците ще стоят новият
бюджет за 2017 г., както
и одобряването на обща
численост и структурата
на Общинската админида бъдат разгледани още управление и разпореждане
страция.
На сесията предстои Годишната програма за с имоти-общинска соб-

ственост за 2017 г., оптимизация на мрежата от
детските градини и Годишната програма за развитие
на читалищната дейност в
община Главиница.
Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет
предлага и отмяна на Наредба №11 за определяне и администриране на
местните такси и цени на
услуги на територията на
общината и приемане на
нова Наредба.
Като ход от подготовката за сесията, на 27 януари
от 14:00 часа, председателят на Общински съветГлавиница Месут Алиш е
свикал заседание на петте
Постоянни комисии.

Парламентарни избори - на 26 март,
служебен премиер е проф.Огнян Герджиков
от стр. 1
професор по търговско
право в СУ "Св. Климент
Охридски".
Автор на монографии
и десетки статии в областта на търговското
право.
Избиран е два пъти за
народен представител от
листата на НДСВ. Председател е на парламентарната комисия по правата на
човека и вероизповеданията в 40-ото НС.

Огнян Герджиков е и носител на орден "Стара
планина".
Огнян Герджиков е и носител на орден "Стара
планина".
Ето и предполагаемият
служебен кабинет (до редакционното приключване
на броя):
Кирил Ананиев - Министър на финансите
Малина Крумова - Вицепремиер по еврофондове
Ради Найденов - Министър на външните работи

Одобрена е Наредбата за
стипендиантската програма в
държавната администрация
ɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɩɪɢɟ
ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢ
ɚɧɬɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜ
ɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɍɹ ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ ɩɨɞɡɚɤɨɧɨɜɚɬɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɪɚɦɤɚɡɚɩɪɨɜɟɠ
ɞɚɧɟ ɫɬɚɠɨɜɟ ɜ ɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫ ɤɨɹɬɨ ɳɟ
ɫɟ ɩɪɢɜɥɢɱɚɬ ɢ ɡɚɞɴɪɠɚɬ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɢɤɜɚ
ɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɳɟ ɫɟ ɩɪɟɨɞɨ
ɥɹɜɚɧɟɞɨɫɬɢɝɴɬɧɚɟɤɫɩɟɪɬɢ
ɨɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɢ
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɳɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ± ɛɴɥɝɚɪ
ɫɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢɨɛɭɱɚɜɚɳɢɫɟɜ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɢɥɢɱɭɠɞɟɫɬɪɚɧɧɢ
ɜɢɫɲɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɡɚɜɴɪɲɢɥɢ
ɬɪɟɬɢ ɤɭɪɫ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ
ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɫɩɢɫɴɤ ɨɞɨɛɪɟɧ
ɫ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬɋɩɢɫɴɤɴɬɳɟɫɟɢɡɝɨɬɜɹ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɧɚ ɛɚɡɚɬɚ ɧɚ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɟ
ɧɚɥɢɰɟɧɟɞɨɫɬɢɝɧɚɟɤɫɩɟɪɬɢ
ɨɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɢ
ɢ ɤɨɢɬɨ ɜ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɨɜɟɱɟɨɬɦɟɫɟɰɚɧɟɫɚɧɚ
ɦɟɪɢɥɢɩɨɞɯɨɞɹɳɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢ
ɱɪɟɡ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢɥɢ ɩɨ ɪɟɞɚ ɧɚ
ɱɥ ɚ ɢɢɥɢ ɛ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ
ɡɚɞɴɪɠɚɜɧɢɹɫɥɭɠɢɬɟɥ
ɂɡɛɨɪɴɬɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɳɟ
ɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɨɬɤɨɦɢɫɢɹɢ
ɳɟɜɤɥɸɱɜɚɬɪɢɟɬɚɩɚɩɨɞɛɨɪ
ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ

П

ɧɚ ɩɢɫɦɟɧ ɢɡɩɢɬ ɢ ɢɧɬɟɪɜɸ
Ɋɚɡɦɟɪɴɬ ɧɚ ɦɟɫɟɱɧɚɬɚ ɫɬɢ
ɩɟɧɞɢɹɳɟɛɴɞɟɞɨɥɜɢ
ɳɟɫɟɨɬɩɭɫɤɚɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚ
ɦɟɫɟɰɚ ɩɪɟɡ ɤɨɣɬɨ ɡɚɩɨɱɜɚ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɚɧɬɫɤɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɋɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚɫɬɢɩɟɧɞɢɚɧɬɫɤɚɬɚɩɪɨɝɪɚ
ɦɚɳɟɩɨɡɜɨɥɢɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɚ ɩɪɢɜɥɢɱɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ
ɣ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɢ ɨɳɟ ɩɪɟɞɢ
ɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɹɯɧɚɬɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚ
ɰɢɨɧɧɚ ɫɬɟɩɟɧ ɤɚɬɨ ɜ ɫɴɳɨ
ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɬɟ ɩɨ
ɬɨɡɢɧɚɱɢɧɫɬɢɩɟɧɞɢɚɧɬɢɳɟ
ɦɨɝɚɬɞɚɡɚɩɨɱɧɚɬɪɚɛɨɬɚɩɨ
ɫɥɭɠɟɛɧɨ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɜɟɞɧɚɝɚɫɥɟɞɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɫɢ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɬɚ ɧɚ ɬɨɡɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɩɪɢɜɥɢɱɚɧɟ
ɩɨɞɛɨɪ ɢ ɡɚɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɫɥɭ
ɠɢɬɟɥɢɨɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɫɩɟɰɢ
ɚɥɧɨɫɬɢɳɟɛɴɞɟɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɚ
ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ
ɧɚɫɬɢɩɟɧɞɢɚɧɬɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢ
ɚɧɬɫɤɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɤɚɤɬɨɢɨɬ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɬɨɧɚɫɬɢɩɟɧɞɢɚɧ
ɬɚ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɦɢɧɢɦɭɦ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɫɥɟɞ
ɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɜɢɫɲɟɬɨ ɫɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
“ТГ”

Доц. Теодор Седларски Министър на икономиката
Николай Павлов - Министър на енергетиката
Гълъб Донев - Министър
на труда и социалната
политика
Мария Павлова - Министър на правосъдието.
Пламен Узунов – Министър на МВР
Стефан Янев - Министър
на отбраната
Проф. Даниела Дашева/
Валентин Йорданов - Министър на спорта

Илко Семерджиев - Министър на здравеопазването
Рашко Младенов - Министър на културата
Николай Ненков - Министър на образованието
Христо Алексиев - Министър на транспорта
Спас Попниколов - МРРБ
Христо Бозуков - Министър на земеделието
Стела Балтова - Министър на туризма
Ирина Костова - МОСВ
“ТГ”

Наско и Миленабезупречни в
работата си!

периода след февруари 2012 г. до момента
са настъпили редица
промени в нормативната
уредба в сферата на горското стопанство. Направени са множество изменения на Закона за горите,
изменения на Наредби към
него, приети са и нови Наредби - това са основните
причини за изготвянето на
нова Наредбата за управление на горските територии
на община Главиница, които
са посочени в Мотивите на
кмета Неждет Джевдет.
"Предстоят промени в
структурата на Общинска
Администрация – Главиница,
които също имат отношение към изпълнение на
тази дейност. Това налага
приемането на изцяло нова
Наредба за управление на
горските територии на об-

Пререгистрацията на 100 хиляди
земеделци е до края на февруари
райният срок за пререгистрация на земеделските стопани за
текущата стопанска година е 28 февруари 2017, напомнят от Министерство
на земеделието и храните
(МЗХ). Регистрираните
земеделски производители
са почти 100 000. За целта
земеделските стопани или
упълномощени от тях лица
е необходимо да представят актуална информация
за дейността си чрез анкетна карта с анкетни
формуляри. Заверените в
Oбщинските служби „Земеделие“ (ОСЗ) документи
може да се представят
в Областната дирекция

К

от стр. 1 щите ги. Защото в горната
част на Тутракан, в парк
"Христо Ботев" и около
него, чистотата не е на
това ниво, независимо че
там работят повече хора.
Така е през лятото, а сега
е зима и паркът трябва да е
проходим навреме. Навреме!
Не зная как всеки индивид
приема ангажимента да
свърши работата, за която
нает. Но как я върши виждат всички. Затова на такива като Наско и Милена
се усмихват с удоволствие,
а за други се ползва звучна
българска терминология. И
едните, и другите обаче,
получават един и същи
размер заплата.

„Земеделие“ (ОДЗ) лично
от земеделския стопанин,
чрез пълномощник или по
служебен път. Като това
стане в срок до 20 дни
от датата на заверка в
ОСЗ. Бенефициентите по
Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР)
трябва да извършат своята
пререгистрация за стопанската 2016-2017 г. също в
срок до 28 февруари 2017
г., докато регистриране на
нови земеделски стопани
се извършва през цялата
стопанска година. След 28
февруари представянето
на документи за заверка в
ОДЗ може да стане само по
служебен път.
“ТГ”

Размерът на минималната
работна заплата е определен на 460 лв.
т 1 януари 2017 г.
размерът на минималната работна
заплата е 460 лв. Размерът й е увеличен с 9,5%
спрямо миналата година.
С повишаването ще се
мотивират търсещите
работа и ще се гарантира
по-добро задоволяване на
потребностите на наетите на минимална работна
заплата и техните семейства. С промяната се
очаква да бъде намален и
рискът от бедност сред
работещите.
За повишаването на минималната работна заплата способства икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП
през последните години,
увеличението на броя на
заетите и ръстът на
средната работна заплата
в страната.
От 1 януари минималната работна часова ставка
е 2,78 лв.

О

държането на чистота
в Тутракан, отначало по
Програмата за временна
заетост, сега по Програмата за наемане на хора с
увреждания.
Милена работи трета
година на граждански договор, а преди това повече от
пет години и тя по Програмата за временна заетост.
Нищо интересно до тук,
ще кажете. Всъщност,
пиша тези редове с надеждата, че ще бъдат прочетени и от останалите
техни колеги от Чистотата, както обикновено ги
наричаме, и от контролира-

щина Главиница", посочено е
още там.
Цялостно актуализиране
на Наредбата съобразно
сега действащото законодателство в областта
на горското стопанство е
главната цел, което ще доведе до синхронизиране на
нормативната база на Община Главиница със Закона
за горите и подзаконовите
му нормативни актове.
Проектът на новата наредба е публикуван на интернет страницата на
Община Главиница - www.
glavinitsa.bg, като заинтересованите лица могат да
представят своите предложения и становища по
проекта в Деловодството
на Община Главиница на ул.
„Витоша” № 44 или изпращани на e-mail: obshtina@
glavinitsa.bg.
“ТГ”

С друго постановление
правителството определи размера на линията на
бедност за страната за
2017 г. Тя ще бъде 314 лв.,
което е с 14 лв. повече
в сравнение с миналата
година.
Линията на бедност се
определя на база на методика, утвърдена от
Министерския съвет. Показателят се изчислява в
зависимост от данните в
изследването „Наблюдение
на домакинските бюджети“, което се прави ежегодно от Националния статистически институт.
Линията на бедност се
използва като параметър при формирането на
социалната политика в
областта на доходите и
жизненото равнище.
Постановленията са приети след проведено обсъждане в Националния съвет
за тристранно сътрудни“ТГ”
чество.
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СУ "Христо Ботев" - Тутракан

Мечо Пух или 135 години
от рождението на Алън Милн

„Предполагам, че всеки
от нас тайно си мечтае
за безсмъртие“, написал
Милн през 1926-а, малко
преди неговият герой Мечо
Пух да превземе света. Писателят получава своето
безсмъртие. От Уикипедия,
свободната енциклопедия,

узнаваме, че той става
световноизвестен с двата
си приказни романа „Мечо
Пух“ (1926) и „Къщичката
в къта на Пух“ (1928). В
тях оживяват плюшените
играчки на сина му Кристофър Робин. Приключенията
на Мечо Пух, Прасчо, Йори,

Тигър, Кенга, Зайо и Бухал
са изключително забавни и
поучителни. Оригиналните
илюстрации към книгите
са дело на Ърнест Хауърд
Шепърд. След смъртта
на Милн, правата върху
героите от „Мечо Пух“ са
продадени на компанията
„Уолт Дисни“, която прави
няколко рисувани филма.
На 18 януари 2017 година
се навършиха 135 години
от рождението на английския писател. Съвместно
с Милена Пенева – класен
ръководител на учениците
от 4 а клас, организирахме
в училищната библиотека
интерактивен урок „Забавни са приключенията на
Мечо Пух и днес! Книгата
на Алън Милн
четем с
интерес!“ за любознателните четвъртокласници.
Момичетата и момчетата
прочетоха от презентация
биографията на писателя.
Научиха как е създадена и
кога е публикувана любима-

та книга на малки и големи
от няколко поколения. Припомниха си от видеоклипове кои са героите в нея.
Приятни минути изживяха
с приключенията на Мечо
Пух и неговите приятели.
Четоха с разбиране и изразително текста. След
като помислиха задълбоче-

Черногорски Бабинден

а 21 януари 2017-та черногорци подобаващо отпразнуваха Бабинден - празник
за децата родени през миналата година, техните майки, баби, близки
и роднини, здравните работници,
както и всички, които се грижат за
здравето на малчуганите.
Колоритна група жени, костюмирани като булка и младоженец,
изненада нашия фелдшер Кемалов
или както всички в Черногор го

Н

След приветствените слова
на читалищния секретар Марияна Нацова, която вече е и баба,
настъпи традиционният ритуал.
Млади невести поляха вода, за да
измият ръцете на бабите, а те ги
напръскаха ритуално за здрави и
щастливи деца.
17 са новородените бебета,
които ощастливиха бабите им в
Черногор през изминалата година
– 11 са момичета, а 6 момчета. За
жалост, само 2 от тях се отглеждат
в селото. Всички те бяха споменати
поименно, а техните баби получиха
„Правилник на бабата“, който се
задължават стриктно да спазват,
за да растат бебетата щастливи, а
снахите доволни.
За „Мисис Баба” беше коронована баба Сеяре, която през 2016
г. се зарадва на 3-ма внуци – две
близначета-момичета и едно момченце.
Незидан, както всяка година, не
пропусна и този път да почерпи и
за рождения ден на своя съпруг.
Празникът продължи с почерпка, с наздравици и веселие. Виха
са се кръшни хора, прекъсвани от
пиперливи шеги и закачки.
А от томболата, всеки спечели
ɉɪɢɛɚɛɚɬɚɮɟɥɞɲɟɪɄɟɦɚɥɨɜ
по нещичко, което ще отнесе като
наричаме д-р Кемалов, защото по старому „Бабинден”, заведе- спомен от празника.
Информация:
той е първият, когото търсим нието се оказа тясно за всички
НЧ "Янко Забунов - 1957 г.",
при нужда - я за дете, я за някоя празнуващи - баби заедно с млади
с. Черногор
баба. Поздравителният адрес и булки и невести.
скромният подарък бе израз на
благодарност за помощта, която
оказва, за да се отглеждат здрави
и красиви деца, а всички знаем,
че те са нашето бъдеще, нашата
подкрепа и гордост.
На проведеното тържество по
случай Деня на родилната помощ,

ɆɢɫɢɫȻɚɛɚɛɚɛɚɋɟɹɪɟ

но, отговориха на всички
зададени въпроси. Справиха
се с тестовите задачи.
Коментираха колко много
истина има в размислите
на Мечо Пух. Доказаха, че
цитатите от книгата,
които прочетоха, са вечни
житейски истини.
С приказните истории

в своята книга Алън Милн
успява не само да ни развесели, но и да ни покаже
какви трябва да бъдем един
към друг – естествени, добронамерени, обичливи. Да
не забравяме, че „най-хубавото нещо на този свят“
са добрите приятели.
Анка КОЗАРЕВА

"Твоят час" в Нова Черна

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с директор Маргарита
Владева работи по проект "Твоят час", а библиотека
на НЧ"Васил Йорданов -1942 г." в Нова Черна е техен
партньор. Обучител по проекта е библиотекарят Радка
Стефанова.
"Целта е учениците чрез извънкласната форма да
могат да развият потенциала си, да участват в незадължителните училищни дейности и да отговорим на
нуждите им извън учебно време, сподели Радка Стефанова. Желаем успех на участниците! Въпреки студеното
време, в училищната стая е топло и приятно, затова
и заниманията по проекта не спират своята работа".

ЕХО ОТ БАБИНДЕН

26.01.-1.02.2017 г.
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С благодарност и усмивка на Традиция и
прегръдки в Нова Черна
Бабинден в АГО-Тутракан!

ɑɚɫɬɨɬɟɤɢɩɚɧɚȺȽɈɌɭɬɪɚɤɚɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
смихнати лица, поздравления, много цветя и най-често употребяваната дума - "Благодаря!" Празник е! Бабинден!
В Акушеро-гинекологичното
отделение на МБАЛ-Тутракан е шумно и весело.
Тук са д-р Любомир Бойчев, д-р Богомил Бойчев,
младото попълнение д-р
Деян Малчев, д-р Павел
Ангелов, д-р Николай Кос-

У

тадинов, неонатологът
д-р Виолета Черноокова,
старшата акушерка Галя
Змеева, акушерките от отделението, част от екипа
на Медицински център "Св.
Иван Рилски", техни колеги
от болницата.
Поздравленията "валят"
едно след друго.
Поздравителен адрес от
името на кмета на общината д-р Димитър Стефанов и подарък - климатик

празнична емоция!
Традицията е спазена ръцете на докторите-акушери са измити, за да им
върви и през тази година на
много бебета, а "поп" Даниел поръси всички за здраве.
Ивелина Димитрова от
Старо село си припомни поетично раждането на сина
си при д-р Петър Бойчев,
светла му памет, когото е
кръстила на неговото име.
С кърпа на рамо и пита в
ръце, началникът на отделението д-р Любомир Бойчев им благодари и заедно
със своите колеги се хвана
на хорото.
И тази година на празника
в отделението бяха дошли
"Бабата-акушерка" е найакушерки, работили през щастливата жена на 21
годините тук. Сред тях и януари, когато отбелязваме Бабинден или Деня на
родилната помощ. Поела в
ръцете си много деца, дала
им глътка въздух, живот и
до днес.
И тази година спазихме
традицията да полеем на
бабата-акушерка - 86-годишната Наталия Попова.
Всички новочерненци и пожелават здраве и дълголетие!
А бабинденските веселби

продължиха с много усмивки и прегръдки, защото 21
януари е и Ден на прегръдката!
Жените, уважили Деня
на родилната помощ, сърдечно благодарят на организаторите на празника
- Кметство Нова Черна,
Читалище "Васил Йорданов"
и Пенсионерскяи клуб в селото, както и на музикалния
оформител Александър Тодоров за чудесните часове
прекарани заедно!
Радка СТЕФАНОВА

Ⱥɤɭɲɟɪɤɚɬɚȿɮɪɟɦɨɜɚɫɴɫɫɜɨɢɬɟɛɟɛɟɬɚ
ɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜɢɞɪȻɨɝɨɦɢɥȻɨɣɱɟɜ

ɋɬɚɪɨɫɟɥɰɢɜɴɜɜɢɯɴɪɚɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ

за отделението, поднесе
директорът на Дирекция
"Хуманитарни дейности" Стефка Станкова.
И... вратата на АГО се
отваря широко, за да влязат староселските моми и
баби! С "химна", естествено - "Да играем, да попеем,
с Бабинден да поживеем"!
Смях и музика, целувки и

акушерката Ефремова, която е израждала и двамата
лекари - д-р Любомир Бойчев
през 1965 г. и д-р Богомил
Бойчев - през 1973 г.
Този разказ завършваме
със станалото традиция
за вестника: "До утрото на
следващия Бабинден"!

Цял ден - Бабинден

Ȼɚɛɚɬɚɢɤɦɟɬɴɬɧɚ
ɫɋɨɤɨɥɂɜɚɧɤɚȾɨɧɱɟɜɚ

Ⱦɚɢɡɦɢɟɦɪɴɰɟɬɟɧɚ
ɞɪɉɚɜɟɥȺɧɝɟɥɨɜ

Дончо ДОНЧЕВ
абин ден е български
празник, отбелязван
на 8 януари (или на
21 януари по стар стил) в
чест на бабата-акушерка в
селото. Тогава се отдава
почит на хората, допринесли за развитието на родилната помощ в България.
Този празник е на почит и
уважение в китното добруджанско село Сокол. И тази
година неговите жителки,

Б

ɢɧɚɞɪȾɟɹɧɆɚɥɱɟɜ

които истински милеят за
своето село го отбелязаха
подобаващо.
Събитието бе организирано от местното ръководство съвместно с Читалището и Пенсионерския клуб.
Под звуците на прекрасни
добруджански мелодии от
кръшни хора и ръченици, с
обичайното гостуване на
Бабата при кмета на селото - Иванка Дончева, започна празникът. Гостите и
Бабата, бяха посрещнати

с празнична почерпка - по та получи много подаръци и
стар български обичай. В благопожелания от местния
знак на благодарност Баба- кмет.
След това Бабата и нейните придружителки продължиха празника в Клуба на
самодееца. В празничната
зала нетърпеливо я очакваха жени, които бяха изпълнени с празнично настроение. Тържеството беше
открито с приветствие
от кмета Иванка Дончева.
Специални поздрави и
скромни подаръци получиха
и най-скоро зарадваните
баби с внучета, както и
техните майки.
Организаторите изказват своите благодарности, към всички жители и гости на селото за
активното им участие в
празничния ден.
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Бюджет`2017 г. на
Община Тутракан
П
убличното обсъждане
на проекта за Бюджет`2017 с гражданите се проведе на 20
декември м.г.
На днешното заседание
на Общинския съвет, на което бюджетът на Община
Тутракан за настоящата
година ще е основна точка
в дневния ред, е включен
доклад от кмета д-р Димитър Стефанов, в който
конкретно са посочени
средствата и тяхното разпределение в приходната и
разходната част.
В него се казва: "Бюджет`2017 е разработен
при спазване на законодателството – Закона за
публичните финанси/ ЗПФ;
Закона за държавния бюдет на Република България
за 2017 г.; ПМС № 374 от
2016 г. на Министерски
съвет за изпълнение ан
ЗДБРБ за 2017 г.; Указанията на Министерството
на финансите дадени с ФО
- 1/09.01.2017 г. и цялата
нормативна база имаща
отнощение към формиране
на приходната и разходната страна на общинския
бюджет.
Разчетите на приходите
и разходите по Бюджета
обхващат разкритите дейности и намеренията на ръководство да удовлетвори
максимално потребностите, идеите и желанията на
населението в общината.
Като финансов план на
общината за една фискална
година, предложеният от
Общинска администрация
проект за Бюджет за 2017
г., е разработен така, че
да обслужва интересите,
политиките, желанията и
намеренията на управляващите от една страна и на
потребителите от друга
страна.
Бюджетът е разработен
с чувствителен дифицит
във всички сфери и дейности и при невъзможност
с предвидените приходи да
се обвържат неразплатените разходи от 2016 г.
За реализиране на политиките се очертава привличане заемообразно на
финансов ресурс.
Планиране на приходите
– 11 204 682 лв.
Проект за Бюджет по
приходите е разчетени в
размер на 11204682 лв.,
в т. ч.:
- Собствени приходи - 2
568 317 лв.
- Общата субсидия за
делегираните дейности - 5
191 603 лв.
- Изравнителната субсидия за подпомагане на
дейностите общински характер - 1 072 200 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи - 421 700 лв.
- Трансфери между бюджетни сметки - Приходната част на Бюджет`2017
е редуцирана със средства
в размер на – 285 520 лв.,
представляващи ангажимента на Общината във
връзка със заплащане на
такса за депониране на
битовите отпадъци на
Община Русе, към което
депо се извозва битовия
отпадък на общината.
- Друго финансиране – 33
332 лв. Средствата представляват компенсирана

разлика между предоставения и предстоящ за възстановяване заем от фонд
ФЛАГ за реализиране на
проект свързан с дегитализацията на Исторически
музей-Тутракан, както и
чуждите средства намиращи се в бюджетната сметка на Общината по проекти
в образованието.
- Преходният остатък от
2016 г. е в размер на 2 269
654 лв.
Прогнозиране на разходите – 11 204 682 лв.
Разчетите на финансовия
ресурс на Бюджет`2017 по
дейности е крайно недостатъчен. Чрез така представеното разпределение
са осигурени средства за
заплати, осигуровки и други
плащания към персонала и
наетите по извънтрудови
правоотношения лица и в
определена степен издръжката на дейностите.
При прогнозиране на средствата за издръжката на
различните дейности не
е отчетено влиянието на
поети ангажименти от
предходния период.
Разчетите за капиталови
разходи бяха определени
чрез прилагане подхода на
обезпечаване на средства
за реализиране на преходни обекти; за реализиране
на неотложни дейности и
обекти, които пряко влияят върху предоставените
услуги и биха довели до
нарушаване и некачествено
предоставяне на същите;
за разширяване на услуги
и дейности; за неизбежни
разходи по проекти, извън
финансираните от програмата и други;
Разчетените средства
за капиталовите разходи
в поименния списък за 2017
са осигурени чрез настойчивостта на кмета пред
Министъра на финансите за
значимостта и важността
на тези обекти за населението на общината.
Разчитане на разходите
През 2017 г. в Общината
са запазени делегираните
от държавата дейности,
които се финансират с
ресурс от централния бюджет.
Разкрити са и функционират две нови дейности
– Център за настаняване
от семеен тип и Център
за социална рехабилитация
и интеграция.
Разчетените средства
по разходите осигуряват
заплати, осигуровки, издръжка, помощи, стипендии
и други.
- Функция „Общи държавни служби" - 1 799 156 лв.
- От държавния бюджет
– 687 700 лв.
- От собствени приходи
– 800 800 лв.
- Дофинансиране от
собствени приходи – 310
000 лв.
- От преходен остатък
– 656 лв.
Чрез държавната субсидия се разчитат средства
за заплати, осигуровки и
други плащания на заетия в
тази сфера персонал.
Издръжкатта на дейността е обезпечена с
постъпления от собствени
приходи, като не са предвидени средства за неразплатените от 2016 г. разходи

в тази дейност.
Общински постъпления
обезпечават заплатите,
осигуровките и издръжката
на Общински съвет.
- Функция „Отбрана и сигурност" – 142 560 лв.
- Средствата по ЕРС за
2017 г. са в размер на 116
920 лв.
- От преходен остатък
от минали години са разчетени 25 540 лв.
- Средствата са за защита при бедствия, издръжка
на изпълнители по охрана
на пунктове.
Чрез тези средства се
обезпечават средства за
заплати на оперативните дежурни за носене на
денонощно дежурство; за
хонорари на обществени
възпитатели и членове на
Местната комисия за борба
срещу противообществени
прояви за малолетни и непълнолетни; за издръжка на
тази комисия; средства за
издръжка на Детска педагогическа стая; на офис за
Военен отчет и дейности.
Деностите са изцяло
обезпечени от държавата.
При разчитане на разходите няма финансов недостиг.
Функция „Образование" – 4
213 125 лв.
- От държавния бюджет
– 3 415 773 лв;
- От собствени приходи
– 355 890 лв.
- Дофинансиране от
собствени приходи – 27
411 лв.
- От преходен остатък –
414 051 лв.
Разчетът на средства
осигурява заплати, осигуровки и други плащания на
персонала в тази сфера.
Средствата по ЕРС са
недостатъчни за обезпечаване на издръжката в
училищата. Проблемно е
финансирането през 2017
на училището в с. Цар Самуил и с. Нова Черна.
В детските градини разходите са разчетени и
осигуряват заплати, осигуровки и други плащания
на персонала в детските
градини и млечни кухни и
значителен размер от необходимата издръжка.
В разчета на средствата
от тази функция са заделени средства за заплати,
осигуровки, плащания по
извънтрудови правоотношения и част от необходимата издръжка на дейностите в ОЦИД.
Средствата са разчетени със значителен дефицит.
Функция „Здравеопазване
- 112 734 лв.
Дейностите са изцяло
делегирани от държавата
и чрез средствата от ЕРС
в в размер на 102 256 лв.
и 10 478 лв. от преходен
остатък е организирано
медицинско обслужване
в здравните кабинети в
учебните заведения и детски градини, издръжката
на детска млечна кухня,
заплащането на персонала
и заплащане на осигуровки
и социални придобивки.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи” - 640 256 лв.
- От държавния бюджет
– 446 112 лв;
- От собствени приходи
– 81 220 лв.
- От преходен остатък –
112 924 лв.
Разчетите осигуряват
заплати, осигуровки, идръжка на персонала в Дом
за стари хора; Център за
настаняване от семеен
тип; Център за социална

рехабилитация и интеграция; Пенсионерските клубове; Издръжка на програми
за временна заетост.
- Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване
на околната среда” - 1 024
205 лв.
Средствата за тази дейност са изцяло от постъпления от собствени приходи и изравнителна субсидия.
С недостиг са разчетени
средства за водоснабдяване на паркове и градини;
за озеленяване; за улично
осветление и поддръжка на уличната мрежа; за
чистота - сметосъбиране,
извозване и депониране на
битови отпадъци; заплати
и осигуровки на персонала
по поддържане на уличната
чистота.
- Функция „Почивно дело,
култура и религиозни дейности” - 699 529 лв.
Бюджетната рамка за
дейностите от тази функция в частта на издръжката на читалищата и Историческия музей са разчетени по стандарт от общата
субсидия и възлизат на 495
652 лв. и преходен остатък
от 2016 г. в размер на 22
381 лв.
Със постъпления от
собствени приходи е предвидено финансовото обезпечаване на дейностите
по Културния и Спортен
календар на общината за
бюджетния период, финансово подпомагане на спортните клубове, поддръжката
на радиотранслационните
връзки, дейностите в Обреден дом и други. Средствата за реализиране на тези
дейности са в размер на
181 496 лв.
Разчетените средства
са крайно недостатъчни и
през годината при изпълнението на общинския бюджет ще се търси алтернатива за допълнителен
финансов ресурс.
- Функция „Икономически
дейности и услуги" - 344
955 лв.
Средствата са за поддържане на уличната маркировка; подмяна на пътни знаци,
указателни табели и други
свързани с поддръжката на
транспортната дейност
в общината; за снегопочистване и поддържане на
уличната мрежа.
Инвестиционна политика
- 2 218 162 лв.
През 2017 г. инвестиционната политика на общината обхваща обекти с
преходен остатък от 2016
г. и нови такива съгласно
Приложение № 3
Средствата са осигурени
чрез ЗДБРБ и допълнителни
ПМС, за които заслугите са
на кмета на общината.
Финансови разходи в размер на 10 000 лв. са разчетени средства за плащания по лихви през 2017 г.
Общински дълг - 300 000
лв.
През финансовата 2017 г.
Общината има намерение
да ползва заемообразно
средства от фонд ФЛАГ
– около 300 000 лв., за обслужване на проект.
Насоченост на общината към привличане на
външно финансиране
2017 г. е изключително
отдадена на реализация на
проектите за внедряване
на мерки за енергийна ефективност; модерницзация
на уличното осветление;
изграждане на общински
пътища; повишаване на
заетостта на населението
и др.

26.01.-1.02.2017 г.
Чрез представените
индикативни разчети за
средствата по сметките
от ЕС, ДМП и ДЕС е видно
голямото разнообразие на
дейностите предстоящи
да се реализират чрез
външно финансиране.
- "Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в
гр.Тутракан" - ОЦИД и ДГ
"Патиланчо" – предвижда се
подмяна на дограма; саниране; подмяна на парна инсталация и ел.инсталация
за 937 351,80 лв.
- "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл."Възход 3"
бл."Възход 4", гр.Тутракан"
- предвижда се саниране;
подмяна на дограма и изолация за 866 155,20 лв.
- "Eнергийна ефективност в общински административни сгради - гр.
Тутракан" - предвижда се
енергийна ефективност на
сградата на Общината,
сградата на Патронажа,
сградата на Архива - за
1 848 894,20 лв. ще се
подменя дограма, парна и
ел.инсталация и изолация
на сградите.
- "Енергийна ефективност в сградата на Район-

на служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр.Тутракан" - в
рамките на 282 535,20 лв.
ще се извърши саниране.
- "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" - в рамките
на 1 428 523 лв. е предвидено саниране на блок
"Чайка" 1 и 2" и на две
къщи.
- "Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община
Тутракан" - в рамките на
31 861,88 лв. е осигурено
обучение на екипите по
горепосочените проекти
и запознаване с добри
практики.
Бюджет`2017 на Община
Тутракан е законосъобразен, всеобхватен, прозрачен финансов инструмент,
разработен за постигане
целите на общината и
интересите на жителите.
Бюджет`2017 на Общината е отворен финансов
инструмент, чрез който
ще се реализира политиката на общината пречупена
през погледа на нейните
жители и в съчетание с
компетентностите и хъса
на преките участници в
процеса."

4 - 9 май 2017 г.

Чехия и Словакия
Братислава, Прага, Карлови Вари и Пилзен
Програма - 6 дни/3 нощувки
1-ви ден - Отпътуване в 19:00 ч. от Тутракан за Братислава –
столицата на Словакия.
2-ри ден - Пристигане в Братислава. Пешеходна разходка в
историческия център на града на Дунав: замъкът на Братислава,
катедралата "Св. Мартин", старото кметство, Двореца на архиепископите. Настаняване в хотела. Нощувка.
3-ти ден - Закуска. Отпътуване за Прага. Пешеходна обиколка
на Прага с екскурзовод: Храдчани - Пражки храд - най-важният
символ на Бохемия и седалище на Президента, комплекс от дворци,
църкви, базилики, кули и градини, готическата катедрала "Свети
Вит", Златната уличка с дома на Кафка; Мала страна - бароковата
църква от 18 век "Свети Николай"; Карловият мост с многобройните
статуи и улични музиканти; Старе место - старият градски площад
с Кметството и световноизвестния часовник от 15 век с движещите
се фигури на апостолите.
По желание и предварителна заявка – разходка с корабче по река
Вълтава. Свободно време. Отпътуване за хотела. Нощувка.
4-ти ден - Закуска. Отпътуване за целодневна екскурзия до
Карлови Вари и Пилзен - разглеждане на Карлови Вари – един от
най-старите европейски курорти с 12 действащи минерални извора.
Посещение на пивоварния завод Пилзен - по време на едночасовото
посещение ще се запознаете с историята на най-голямата и модерна
пивоварна в Чехия, ще имате възможност да научите подробности за
технологията на производство, да дегустирате бира, таксата за вход
се заплаща отделно на място, домакините препоръчват туристите
да си предвидят връхна дреха, защото в подземията температурата
достига до 8 градуса. Вечерта - завръщане в Прага. Нощувка.
5-ти ден - Закуска и отпътуване за България. Пристигане ранните
часове на 6-ти ден.
ЦЕНА: 458 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 1 нощувка със закуска в Братислава, в хотел 3* или 2*
- 2 нощувки със закуски в Прага, в хотел 3* или 2*
- целодневна екскурзия до Карлови Вари и Пилзен
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Слушалки по време на екскурзоводската програма в Прага – 2-3
EUR на човек,
- Разходка с корабче по Вълтава – 16 евро,
- Вход в Пивоварната в Пилзен - 180 чешки крони - 7 евро
- Вечеря в ресторанта на хотела – 10 евро
- Входни такси за музеи по избор
Туроператорът си запазва правото за промяна в последователността на програмата.
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт; За деца до 18 г. - нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие
от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта
За записване: Анастасия ЯКОВА - 0866 65890, GSM: 0895 425453
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СМЯХ
Обама, Оланд и Меркел
седят на брега на Северно море. Изведнъж Оланд
казва: - Ние имаме една
подводница, която може да
издържи 10 дни под вода,
без да се зарежда.
Обама казал: - Това е
нищо, ние имаме една подводница, която може да
издържи под вода 30 дни,
без да се зарежда.
Меркел гледала сконфузено и мълчала. В този момент пред тях се появила
една подводница, люкът се
отворил: - Хайл Хитлер!
Имаме нужда от дизел!

– Пак ли някакви мръсо- ли ги?
От салона: - Ай стига бе!
тии?!
Она, усещайки накъде И тук ли политика!?
– Не… Битова мелодра- връвът нещата, са сгушва
ма… Немска… за бедно у него и отговара:
Вървя си по улицата и
момиче, на което в банята
- Даааа, вида, вида...
гледам един афроевропеец
се разваля душа и идват да
Той замечтано въздъ'нал: се подпрял на едно дърво и
й помогнат двама водопро- Тава съм я на мотора.
повръща. Отивам до него и
водчика…
го питам: - Лошо ли ти е?
Как се нарича жена, коя- Yes.
Между блондинки:
то консумира вредни храни
- Пил ли си?
- Ох, муци, скъсаха ме на и напитки?
- Yes.
изпита по кормуване.
- Жули Е-та!
- Вкъщи ли искаш да се
- Ужас! Що така, бе, муцприбереш?
ка?
В БГ самолет, стюар- Yes.
- Ми, имаше кръгово и десата: - Моля, всички да
- Чакай, ще те вдигна да
знак "30". И аз обиколих затегнат коланите!
се качиш.
трийсет пъти, както си
трябва, а ме скъсаха...
- Леле, муци, сигурно не
- Сине, използваш ли нар- си броила правилно...
котици?
- Не, защо, мамо?
Две приятелки:
- Режеш лука с дебитна- Пепи, аз си избрах вече
та си карта!
семеен лекар!
- Аз пък си избрах несеАко сте поискали информация от някоя
- Съблечи ме само с думи... меен!
институция по Закона за достъп до обществена
- Влезе ти паяк в сутиена.
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
- Г-н старшина, скъсан
можете да получите
Подслушан разговор меж- ми е чаршафът.
ду сладкар и клиентка в
- Ами обърни го от другаБЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
столична сладкарница с та страна!
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
претенции.
www.aip-bg.org
- Сладките са ви са неМладеж и девойка седят
възможни!
на пейката и гледат небе- Но, госпожице, аз съм то... Он я пита:
правил сладки още преди да
- Видиш ли онаа звездъ
се родите !
горе?
- А защо ги продавате
- Вида ги...
чак сега ?
- Т`ва си ти. А онаа видиш
до Общинския пазар предлага:
ли я?
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
- Здравей, скъпи какво
- Вида я...
торове,
техническа сяра за пчелари
правиш?
- Т`ва съм язе. А ониа двеЗа справки: 0866 60 079
– Филм съм си пуснал.
те една връху друга видиш

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Сканди

СУДОКУ

Програма
Достъп до Информация
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Награда от Румъния
за тутраканските гълъбовъди

Калина ГРЪНЧАРОВА
рима съдии от Тутракан участваха в 23тата национална изложба на гълъби, която се
проведе в румънския град

Т

Слободанов. Изчисленията
при класирането и крайните резултати пък бяха
поверени на клубния съдия
Дора Ангелова - и тримата
от Клуба на гълъбовъдите
"Тутракански вятър".
987 гълъби в категория
"Стандарт", участвали и
завоювали призови места
в различни национални и
международни състезания
през 2016 г., са били представени на националното
изложение, информира Ангелова, която е и секретар
на тутраканския клуб.
Румънската федерация
е отличила със специален
плакет клуб "Тутракански вятър", за активното
участие в международни
състезания и доброто сътрудничеството.
Новият състезателен
сезон за гълъбите ще започне през м.април, когато
са първите тренировъчни полети след тежката
зима, а лятото е времето
на активните състезания,
уточни Дора Ангелова.

Търговище. По покана на Федерация на гълъбовъдите на
съседна Румъния представените гълъби бяха оценявани
от международните съдии
Игор Шербанов и Михаил

"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 26.12.2017
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Честит рожден ден
и да почерпят:

26.01.-1.02.2017 г.

Община Тутракан
Общински център за
извънучилищни дейности
организират

Конкурс - рецитал

„България моята Родина”
В чест на 3 март - Национален празник на България

СТАТУТ

ЦЕЛИ:
- Да се съхрани и популяризира българската поезия и българското
национално самочувствие в младите хора.
- Да се стимулира интереса на все повече младежи към българската
поезия и българските автори.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
- До участие се допускат желаещите кандидати, които отговарят на
условията, посочени в регламента.
- Организаторите си запазват правата за снимане и излъчване на
изявите.
- До участие се допускат желаещите от всички училища в област
Силистра.
- От всеки клас се допускат до двама индивидуални участника и
едно групово изпълнение /до 10 участника/
- Организаторите осигуряват наградите за участниците;
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
Конкурс – рецитал „България – моята родина” е конкурс за индивидуални и групови изпълнители на произведения от български автори.
Той е посветен на Националния празник 3 март.
Оценяването ще се извърши в две направления - индивидуално и
групово.
За двете направления ще има отделно класиране.
- Възрастови групи: (и за двете направления)
I-ва възрастова група - от I-ви до IV-ти клас
II-ра възрастова група - от V-ти до VIII-ми клас
III-та възрастова група - от IX-ти до XII-ти клас
- Времетраене
I-ва възрастова група - до 3 минути
II-ра възрастова група - до 4 минути
III-та възрастова група - до 5 минути
Групово изпълнение - до 10 минути
ЖУРИ И НАГРАДИ:
- Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
- Журито ще присъди награди и в двете направления на конкурса,
както следва:
- Индивидуални изпълнители:
I-ва възр. група - I, II, III място
II-ра възр. група– I, II, III място
III-та възр. група– I, II, III място
Пощрителни награди
- Групово изпълнение:
I-ва възр. Група – I, II, III място
II-ра възр. група– I, II, III място
III-та възр. група– I, II, III място
Поощрителни награди
- Награди на ръководители
- Награда на училище или институция
Всички участници и групи ще получат Диплом за участие.
Критерии: Добра дикция; Артистичност; Оригиналност, Подбор на
репертоар
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:
При записване на желаещите кандидати за участие, ще се изисква
следната информация: Име, презиме, фамилия; Учебно заведение,
клас; Телефон за контакт; Име на произведението и автор; Направлението, в което ще участва ученикът и времетраене на изпълнението;
Имена и телефон за контакт на учителя, който подготвя участника /
ако има такъв/
Участниците се записват във възрастовата група по ред на подадена
заявка за участие.
Заявките се подават само по електронен път на адрес: tn_ocid@
abv.bg до 20.02.2016 г.
*Регистрация на участници в деня на конкурса няма да се извършва!
Конкурсът ще се проведе на 27 – 28 февруари 2017 г. в залата на
Обреден дом – Тутракан
* след изтичане на крайният срок за подаване на заявки за участие
ще бъде разпратен ред на участие по класове

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
26 януари - Петя КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА, Зам.-кмет на
Община Тутракан
26 януари - Валя ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "Бюджет и образование", Община Тутракан
26 януари - Рена ДЪНГЪРСКА, Архивар, Община Тутракан
27 януари - Красимир ВЕЛИКОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
27 януари - Никол ГЕОРГИЕВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
28 януари - Боян ТОМОВ, Общински съветник, ОбСГлавиница
28 януари - Ваня СОФРОНИЕВА, Чистач, Община
Тутракан
29 януари - Илиян НЕДЕЛЧЕВ, Школа по китара, НЧ

"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 януари - Таня ТОДОРОВА, Деловодител, Община
Тутракан
30 януари - Стефка СТАНКОВА, Директор на Дирекция
"Хуманитарни дейности", Община Тутракан
30 януари - Юлия ДИМИТРОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
31 януари - Кристин ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Алекси БАРБУЧАНОВ, Директор на Дирекция "Местни приходи", Община Тутракан
1 февруари - Яна КУЦАРОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Наталия НИКОЛОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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