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На 3 февруари - в Тутракан:

За "July Morning" и "Огненият Дунав" рок-пресконференция
на Б.Т.Р. и д-р Стефанов
Екс вокалистът
на Judas Priest
- Тим "Рипър"
Оуенс, ще пее на
"Огненият Дунав"

Спортист на годината

Спортен Икар
за Божидар Симеонов

има е, но ще дойде пак
онова лятно време,
когато Тутракан ще
събере България. На брега
на реката. Най-напред заедно ще посрещнем юлското

З

Тим „Рипър“ Оуенс , кметът д-р Димитър Стефанов и Наско от Б.Т.Р.

СУ „Христо Ботев“ работи
по трансграничен проект
ри български средни училища СУ „Емилиян Станев“
- Велико Търново, ПМГ „Св.
Климент Охридски“ - Силистра и
СУ „Христо Ботев“ - Тутракан са
партньори на Регионалния инспекторат на образованието в румънския град Кълъраш, който е водещ
бенефициент в изпълнението на
съвместен трансграничен проект.
Проектът се нарича „Координиране
на съвместни политики и инвести-

Т

ции за оборудване в областта на
образованието в трансграничния
регион“. Той се финансира по
Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България 2014-2020.
На 26 януари т.г. в Кълъраш се
проведе работна среща по проекта,
в която взеха участие и представители от трите български училища.

на стр. 2

Предстоящо

Старо село
открива сезона
на Винариите
на стр. 2

на стр. 4

Дарение от Главиница за
пострадалите в Хитрино
ъбраните средства
от дарителската
кампания за подпомагане на пострадалите
семейства от трагичния
инцидент с влаковата композиция в село Хитрини
са преведени в дарителската сметка на Община
Хитрино, информира кметът на Главиница Неждет
Джевдет. "Пожелавам да
запазим тази добрина и
солидарност в сърцата
си и се надявам да не се
случват повече подобни

С

инциденти" - каза още той,
като благодари от свое име
и от името на колегата
си - кмета на Хитрино, на
всички, които се включиха
в кампанията.
Припомняме, че по предложение на Неждет Джевдет,
Общински съвет-Главиница
гласува сумата от 2 хил.лв.
за пострадалите в Хитрино
и инициира провеждането
на дарителската кампания,
в която бяха събрани почти
9 хил.лв.
“ТГ”

на стр. 5
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На 3 февруари - в Тутракан:

За "July Morning" и
"Огненият Дунав"...

НОВИНИ
ɁȺɉɈɑɇȺɉɅȺɓȺɇȿɌɈɇȺ
ɆȿɋɌɇɂɌȿȾȺɇɔɐɂɂɌȺɄɋɂ
ɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɬɨɜɚɫɚɞɚɧɴɤɋɝɪɚɞɢɬɚɤɫɚȻɢɬɨɜɢɨɬɩɚɞɴɰɢɢȾɚɧɴɤɜɴɪɯɭɩɪɟɜɨɡɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ
ɝɋɪɨɤɴɬɡɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨɢɦɟ±ɡɚɩɴɪɜɚɜɧɨɫɤɚɞɨ
ɸɧɢɢɡɚɜɬɨɪɚɜɧɨɫɤɚɞɨɨɤɬɨɦɜɪɢɇɚɩɪɟɞɩɥɚɬɢɥɢɬɟ
ɞɨɚɩɪɢɥɜɫɢɱɤɨɞɴɥɠɢɦɨɡɚɰɹɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɟɩɪɚɜɢ
ɨɬɫɬɴɩɤɚɨɬ
Ɂɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɢ ɧɚ ɤɚɫɚɬɚ ÄɆɟɫɬɧɢ
ɞɚɧɴɰɢ ɢ ɬɚɤɫɢ³ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɜ Ʉɦɟɬɫɬɜɚɬɚ ɩɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚ
Ɋɚɛɨɬɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ ɞɚɧɴɱɧɨ ɟ
ɨɬɞɨɱ
ɏɊȺɆɈȼɉɊȺɁɇɂɄȼɫȼȺɊɇȿɇɐɂɂ
ɉɊȺɁɇɂɄɇȺɉɑȿɅȺɊɂɌȿɉɊȿȾɋɌɈɂ
ɇɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɟ ɞɟɧɹɬ ɧɚ ɋɜɏɚɪɚɥɚɦɩɢɣ ɤɨɣɬɨ ɟ
ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɧɚɩɱɟɥɚɪɢɬɟɌɨɝɚɜɚɰɴɪɤɜɚɬɚɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɳɟ ɱɟɫɬɜɚ ɫɜɨɹ ɯɪɚɦɨɜ ɩɪɚɡɧɢɤ ɉɪɟɞɢ ɨɛɹɞ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɨɬɫɥɭɠɟɧɚɋɜɟɬɚɅɢɬɭɪɝɢɹɢɨɫɜɟɬɟɧɩɱɟɥɧɢɹɦɟɞɤɨɣɬɨ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɧɨɫɹɬɜɯɪɚɦɚɩɱɟɥɚɪɢɬɟ
ɒȺɇɋɁȺɈȻɍɑȿɇɂȿɇȺɊȺȻɈɌȿɓɂɋɈɋɇɈȼɇɈɂ
ɋɊȿȾɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ɉɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɡɚɪɚɛɨɬɢɧɨɜɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚ ɡɚɟɬɢ
ɥɢɰɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɧɨɬɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚɨɬɩɨɡɧɚɬɚɬɚɜɟɱɟÄȺɡɦɨɝɚɩɨɜɟɱɟ³ɬɚɡɢɟɧɚɫɨɱɟɧɚ
ɤɴɦɪɚɛɨɬɟɳɢɫɨɫɧɨɜɧɨɢɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟȾɪɭɝɚɬɚ
ɪɚɡɥɢɤɚɟɱɟɫɟɝɚɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟɳɟɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɟɦɚɬ
ɨɬɪɚɡɯɨɞɢɬɟɡɚɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨɫɢ
Ɍɨɳɟɛɴɞɟɨɬɧɨɜɨɜɞɜɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɥɸɱɨɜɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹɳɟ
ɫɟɩɪɢɟɦɚɬɨɬɮɟɜɪɭɚɪɢɈɛɳɨɥɢɰɚɜɰɹɥɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚɳɟɩɨɥɭɱɚɬɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɫɟɨɬɬɹɯɞɚɩɪɢɞɨɛɢɹɬɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ȼɊȿɆȿɌɈɉɊȿɁɎȿȼɊɍȺɊɂ
Ɉɱɚɤɜɚɧɢɬɟɧɚɣɧɢɫɤɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɩɪɟɡɮɟɜɪɭɚɪɢɳɟɫɚ
ɦɟɠɞɭɦɢɧɭɫɢɦɢɧɭɫɝɪɚɞɭɫɚɇɚɣɜɢɫɨɤɢɬɟɩɴɤɳɟ
ɫɚɦɟɠɞɭɢɝɪɚɞɭɫɚɌɨɜɚɨɛɹɜɢɞɟɠɭɪɧɢɹɬɫɢɧɨɩɬɢɤ
ɜɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɢɧɫɬɢɬɭɬɩɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɹɢɯɢɞɪɨɥɨɝɢɹɩɪɢ
ȻȺɇɆɚɪɢɚɧɚɉɨɩɨɜɚɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɟɤɚɬɨɰɹɥɨɫɟɨɱɚɤɜɚ
ɞɚɛɴɞɚɬɨɤɨɥɨɢɩɨɞɧɨɪɦɚɬɚ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬȺɋɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɇɢɫɚɧ´ɫ
ɟɞɧɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɬɚɛɟɥɚɩɪɢɬɨɜɚɧɟɢɡɞɚɞɟɧɚɨɬɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɌɨɣɛɢɥɡɚɫɟɱɟɧɨɬɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
ɧɚɹɧɭɚɪɢɜɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟ
ɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪɜɤɨɦɢɧɧɚɤɴɳɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɟɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚ
ɹɧɭɚɪɢ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ Ɉɝɧɟɛɨɪɰɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɬɚ
ɫɥɭɠɛɚɜɝɪɚɞɚɫɟɫɩɪɚɜɢɥɢɫɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɩɪɟɞɢɞɚ
ɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ
ɉɨɥɢɰɢɹɬɚɢɡɹɫɧɹɜɚɩɪɢɱɢɧɢɬɟɡɚɫɦɴɪɬɬɚɧɚɝɨɞɢɲɟɧɦɴɠɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɋɩɨɪɟɞɜɨɞɟɳɚɬɚɤɴɦɦɨɦɟɧɬɚɜɟɪɫɢɹɬɨɣɟɩɨɱɢɧɚɥɨɬɡɚɞɭɲɚɜɚɧɟɫɥɟɞɤɚɬɨɧɚɹɧɭɚɪɢ
ɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɞɨɦɚɦɭɟɜɴɡɧɢɤɧɚɥɩɨɠɚɪɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɚɤɴɫɨɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟɜɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɨɞɟɹɥɨɋɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚɝɚɫɢɥɢ ɨɝɴɧɹ ɤɨɣɬɨ
ɨɛɯɜɚɧɚɥɩɨɫɬɟɥɤɢɢɞɪɟɛɧɚɩɨɤɴɳɧɢɧɚɜɟɞɧɚɫɬɚɹɇɚɡɧɚɱɟɧɚɟɚɭɬɨɩɫɢɹɢɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɐȺ ɟ ɡɚɩɨɞɨɡɪɹɧ ɜ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɧɚɪɤɨɬɢɰɢɇɚɹɧɭɚɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɩɪɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɢɡɜɴɪɲɟɧɚɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɦɹɫɬɨɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɭ ɧɟɝɨ ɛɢɥɨ  ɝɪɚɦɚ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨ ɤɚɬɨ
ɚɦɮɟɬɚɦɢɧɫɩɨɥɟɜɢɧɚɪɤɨɬɟɫɬɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ
ɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ȼɨɞɚɱ ɫɟɞɧɚɥ ɡɚɞ ɜɨɥɚɧɚ ɫɥɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɞɪɨɝɚ ɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɬɩɨɥɢɰɢɹɬɚɇɚɹɧɭɚɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɝɨɞɢɲɧɢɹɬɊɄɛɢɥɡɚɞɜɨɥɚɧɚɧɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɈɩɟɥ´ɤɨɝɚɬɨɛɢɥɫɩɪɹɧɡɚɩɪɨɜɟɪɤɚɌɟɫɬɴɬɦɭɫ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɫɪɟɞɫɬɜɨɞɚɥɩɨɥɨɠɢɬɟɥɟɧɪɟɡɭɥɬɚɬɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɚɦɮɟɬɚɦɢɧɊɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢɬɟɬɚɛɟɥɢɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚ
ɫɚ ɨɬɧɟɬɢ ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɞɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɦɭ Ɉɛɪɚɡɭɜɚɧɨ ɟ
ɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ȼɨɞɚɱɫɟɞɧɚɥɡɚɞɜɨɥɚɧɚɫɥɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɟɡɚɥɨɜɟɧɨɬɩɨɥɢɰɢɹɬɚɇɚɹɧɭɚɪɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɩɨɭɥÄȺɧɚȼɟɧɬɭɪɚ´ɩɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɫɩɪɟɥɢɝɨɞɢɲɧɢɹ
ȽɂɜɨɞɚɱɧɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧ´ɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɬɟɫɬɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɱɟɬɨɣɲɨɮɢɪɚɫɥɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɤɚɧɚɛɢɫɊɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢɬɟɬɚɛɟɥɢɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚɫɚɨɬɧɟɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɞɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɦɭ Ɉɛɪɚɡɭɜɚɧɨ ɟ ɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Старо село
открива сезона
на Винариите
а 4 февруари от 14:00
часа в бар "Наздраве"
в Старо село ще започне Празник на виното.
В тазгодишната Винария,
която се провежда за първи
път в селото, местни винопроизводители ще участ-

Н

ват в конкурса за най-добро
вино. Изискването е то да
бъде реколта 2016.
Традиционната Винария,
на общинско ниво, ще се
проведе в Тутракан на 11
февруари.
“ТГ”

от стр. 1 Б.Т.Р. и домакинът - кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов, ще дадат за
местни, регионални и национални медии в петъчния 3
февруари в заседателната
зала на общинската администрация.
Открехваме леко "информационната завеса" - екс
вокалистът на Judas Priest
– Тим „Рипър“ Оуенс, ще пее
на "Огненият Дунав"!

утро, а след това - безкраен огнен рок...
Кен Хенсли, Джон Лоутън,
Джо Лин Търнър, най-популярните български рок групи и изпълнители, млади рок
банди от цялата страна са
били част от емоцията в
крайдунавския град.
Какво ще се случи тази
година? Новините ще разберем на специалната пресконференция, която група

“ТГ”

С дрон над ледохода по Дунав
край Силистра и Тутракан
аботна среща с Георги
Мотев – главен директор
на главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ при
Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ и други представители на институции, пряко
свързани със ситуацията със заледената река проведоха областният управител на Силистра Стоян
Бонев и заместникът му Младен
Минчев, съобщават от Пресцентъра на Областната управа.
Срещата бе по повод необходимостта от установяване на контакти с Областния щаб за защита
на населението при бедствия и
аварии, чийто председател е областният управител, тъй като съгласно законодателството главна
дирекция „Аварийно-спасителна
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дейност“ трябва да е във връзка
с институциите по места.
Повод за създаване на контактно звено за оперативна координация и информация са
т.нар. ступори в река Дунав при
Силистра и Тутракан, като в акваториите на двата града само в
българската част има заседнали в
леда 15 кораба. При предстоящо
топене на реката те трябва да
бъдат отблокирани, а при нужда
и да бъде оказана помощ на екипажите им, някои от които вече
са отзовани от собствениците на
плавателните съдове.
За събиране на необходимата
точна информация със съдействието на Русенския универ- всички критични участъци, за какви размери. В „снимката“ ще
ситет „Ангел Кънчев“ чрез дрон да бъде определено къде точно влязат и изображения на всички
започва акция по заснемане на река Дунав е замръзнала и в блокирани кораби.

БЧК възобнови раздаването на Ниските температури спасиха
кайсиите от измръзване
хранителните помощи
т Областната организация на БЧК възстановяват раздаването на хранителни помощи
в Силистренска област
по Оперативната програма за храни и/или основно
материално подпомагане
по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се.
Раздаването в общините
без Силистра бе преустановено временно заради
лошото време.
От 1 февруари работа
възстанови пунктът в Главиница, от днес - 2 февруари - в Ситово, а в Тутраканска община раздаването на
помощите ще започне от 6
февруари (понеделник).
Правоимащите от Тутракан могат да получат
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помощите в офиса на БЧК,
който се намира на ул. "Крепостта" (бившата Детска
ясла) от 8:00 до 12:00 часа.
От БЧК-Силистра уверяват, че в склада са заредени достатъчно продукти
и имащите право ще ги
получат.
От началото на м. януари
в областта започва раздаването на хранителните пакети. Право на тази помощ
имат 5 321 души, включени
в списъците на Агенция
"Социално подпомагане".
Раздаването на помощите
ще продължи и през месец
март. Всеки от имащите
право ще получи 10 вида продукти с общо количество
38,550 кг на стойност 67,19
лв. Това е първи транш по
програмата.
“ТГ”

ɢɫɤɢɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
ɩɪɟɡ ɹɧɭɚɪɢ ɫɚ ɩɪɟɞɩɚɡɢɥɢ ɤ ɚɣɫɢɢɬɟ ɨɬ
ɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟ Ɂɚ ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɬɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɜɭɱɢ ɤɚɬɨ
ɦɟɞɢɣɧɚ ɫɟɧɡɚɰɢɹ ɧɨ ɢɦɚ
ɫɜɨɟɬɨ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɹɫɧɟɧɢɟ ±
ɤɚɣɫɢɟɜɢɬɟ ɫɨɪɬɨɜɟ ɫɚ ɫɴɫ
ɡɚɛɚɜɟɧɨ ɢɡɥɢɡɚɧɟ ɨɬ ɩɨɤɨɣ
ɡɚɪɚɞɢ ɧɢɫɤɢɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
ɬɨɜɚɨɛɹɫɧɢɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɈɩɢɬɧɚɬɚɫɬɚɧɰɢɹɩɨɤɚɣɫɢɹɬɚɢ
ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɜɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɨɮ
Ʌɸɥɹɧɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɋɩɨɪɟɞɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɬɚɫɪɟɞɧɚɬɚɫɬɟɩɟɧɧɚɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟɩɪɢ
ɤɚɣɫɢɟɜɢɬɟ ɫɨɪɬɨɜɟ ɟ ɦɟɠɞɭ
 ɢ  ɧɚ ɫɬɨ ɇɚɣɧɢɫɤɚɬɚ
ɫɬɟɩɟɧɧɚɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟɟɚ
ɧɚɣɜɢɫɨɤɚɬɚ±ɂɡɥɢɡɚɧɟɬɨɨɬɩɨɤɨɣɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ
ɫɨɪɬɨɜɟɟɦɟɠɞɭɢɧɚɫɬɨ
Äɇɢɫɤɢɬɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɹɧɭɚɪɢ ɩɪɨɞɴɥɠɢɥɢ
ɞɨɫɬɚ ɜɪɟɦɟ ɫɚ ɡɚɞɴɪɠɚɥɢ
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ɢɡɥɢɡɚɧɟɬɨɨɬɩɨɤɨɣɢɩɨɬɚɡɢ
ɩɪɢɱɢɧɚɫɦɹɬɚɦɱɟɩɪɨɰɟɧɬɴɬ
ɧɚɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟɬɨɧɚɩɥɨɞɧɢɬɟ
ɩɴɩɤɢ ɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨ ɧɢɫɴɤ
ɢ ɧɟ ɟ ɨɩɚɫɧɨ´ ɨɛɹɫɧɢ ɩɪɨɮ
ɂɜɚɧɨɜɚ ɋɪɚɜɧɟɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢ
ɝɨɞɢɧɢɦɟɠɞɭɢɹɧɭɚɪɢ
ɩɪɢɩɨɦɟɤɚɡɢɦɚɩɨɱɬɢɜɫɢɱɤɢ
ɫɨɪɬɨɜɟɫɚɢɡɥɟɡɥɢɨɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɡɢɦɟɧ ɩɨɤɨɣ ɇɨ ɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚ ɧɢɫɤɢɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
ɫɚɡɚɞɴɪɠɚɥɢɩɪɨɰɟɫɚɢɬɨɜɚ
ɟ ɩɪɟɞɩɚɡɢɥɨ ɞɴɪɜɟɬɚɬɚ ɨɬ
ɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟ
ɄɚɣɫɢɢɬɟɫɚɫɪɟɞɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟɨɜɨɳɧɢɜɢɞɨɜɟɨɬɝɥɟɠɞɚɧɢɜɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚȾɨɛɪɭɞɠɚȼ
Ɉɩɢɬɧɚɬɚɫɬɚɧɰɢɹɩɨɤɚɣɫɢɹɬɚ
ɢɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɜɋɢɥɢɫɬɪɚɫɟ
ɨɬɝɥɟɠɞɚ ɤɨɥɟɤɰɢɨɧɧɨ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɨɤɨɥɨ  ɫɨɪɬɚ
ɢ ɫɨɪɬɨɨɛɪɚɡɰɢ ɇɚɭɱɧɢɬɟ
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɫɚɫɟɥɟɤɰɢɨɧɢɪɚɥɢ
ɢ ɞɜɚ ɧɨɜɢ ɤɚɣɫɢɟɜɢ ɫɨɪɬɚ ±
ÄȾɪɴɫɬɴɪ³ɢÄɂɫɬɴɪ³
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 30 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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РЕГИОН

2 - 8.02.2017 г.

Общински съвет - Тутракан:

11 204 682 лв. е бюджетът на общината!

Представител на ГЕРБ ще
оглавява РИК-Силистра

Със 100 хиляди лева ще бъде подпомогната болницата, на извънредна
сесия ще се разгледа дейността и финансовото й състояние

Калина ГРЪНЧАРОВА
ай-големият бюджет на Община Тутракан, като размер
на финансовите средства,
бе приет на януарското заседание
на местния парламент. Сравнението
е с бюджетите през последните 27
години, т.е с най-новата ни история.
В приходната и разходната си част
той е 11 204 682 лв., а през 2016 г.- 10
336 711 лв.
Приходите с държавен характер са
6 110 763 лв., а с общински характер
- 5 093 919 лв.
Обичайно, най-много средства се
заделят за образованието - 4 213
125 лв.
Капиталовите разходи са в размер
на 2 218 162 лв., като с държавен
характер сумата е 260 876, а с общински - 554 700 лв. Преходният остатък
при тях е 1 402 586 лв. Предвидено е
с тези средства да бъдат извършени
ремонти на покривите на училищата
в селата Нова Черна и Цар Самуил;
енергоефективна реконструкция,
подпорни стени и районно осветление на СУ "Й.Йовков"; ремонт на
улици в Тутракан - "Волга", "Хемус",
"Родина", "Г.Генов", "Яне Сандански", "Крепостта", "Балкан", ,"Вежен",
"Е.Пелин", "Д.Полянов", "Ал.Невски" ,
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дебат по темата. За необходимостта
от тези средства на здравното заведение говори общинският съветник
д-р Любомир Бойчев, който изтъкна,
ме независимо от натрупалите се задължения, болницата посреща всеки
пациент, тя е необходима за града и
населението, и трябва да се търси
начин за излизане от неприятната ситуация. Напомни, че през м.декември
работещите в болницата са взели с
20% по-ниски възнаграждения, а се
очертава редуциране на следващата
"В.Друмев", "Клисура", "Г.Бенковски", заплата с 30%. Той подчерта, че за
"В.Левски", "Радецки", "Тича", "Ген. МБАЛ-Тутракан трябва да се говори
Тошев"; водопровод по ул. "П.Волов"; принципно, да се избират приоритерехабилитация на ул."Радецки" и на
улици в селата Старо село, Белица,
Бреница, Нова Черна, Цар Самуил;
ремонт на общинска пътна мрежа;
одернизация на улично осветление;
закупуване на компютри и много
други.
След направени предложения по
време на заседания на Постоянните
комисии, средствата за социално
подпомагане през настоящата година
ще бъдат в размер на 25 хил.лв.
Независимо, че в залата липсваха
директори на детските градини,
които да пояснят за какво конкретно ти, да се гради стратегия.
Опонира му съветникът Нехат Канискат увеличение на своя бюджет с
19 хил.лв. и напомнянето от страна таров, който предложи състоянието
на
болницата да бъде обсъдено на
на кмета на общината д-р Димитър
Стефанов, че през миналата година специална сесия, било то и извънредна.
детските градини не са събрали
След прегласуване на предловсички такси за ползването им, съветниците гласуваха допълнителните жението за подпомагане със 100
хил.лв.
то получи одобрение и...
средства.
Високо напрежение през залата на насрочване на извънредна сесия - на
заседаващите премина при предло- 17 февруари от 13:00 часа, на която
жението за МБАЛ-Тутракан да бъдат да присъстват и работещите лекари
заделени от общинския бюджет 100 и медицински сестри.
Общинските съветници приеха
хил.лв. през тази година. Гласуването
с отрицателен резултат даде повод за още отчет за дейността на Местната

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните за изминалата
година, Общински план за младежта в Община Тутракан за 2017 г.,
Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска
собственост и утвърдиха Списък на
общинските жилища.
Председателят на Общинския
бластният управител на
съвет Данаил Николов представи гообласт Силистра Стоян
дишен отчет за дейността на местния
Бонев събра представитепарламент и неговите комисии.
Съветниците дадоха съгласие ли на ръководствата на представените
в
43-ото НС на Република
Общината да кандидатства по проект
"Красива България" и предложението България партии и коалиции от
област Силистра във връзка с поканата му за провеждане на консултации относно формиране на
състава на Районната избирателна
комисия за 20-и избирателен
район Силистра, информират от
пресцентъра.
Предвидено е РИК да се състои
от 13 души: един председател,
двама заместник-председатели,
един секретар, 9 членове.
Консултациите са в резултат
на изпълнение на Указ № 59 за
насрочване на избори за Народно
да е „Ремонт на Обреден дом". Обща- събрание на 26 март 2017 г.
На консултациите писмени
та прогнозна стойност на проекта е
предложения за състава на РИК
140 000 лв.
Със свои решения местният пар- и всички необходими документи,
ламент именува Центъра за социална изброени изчерпателно в Решерехабилитация и интеграция с името ние № 4130-НС от 26.01.2017 г. на
„Надежда”, а Центърът за настанява- ЦИК, представиха Партия ГЕРБ (на
не от семеен тип за деца и младежи базата на представителството си в
без увреждания ще продължи дей- досегашния парламент в състава
ността си като Център за настаняване на РИК Силистра партията разпоот семеен тип за деца без уврежда- лага с 4 квоти), Коалиция „БСП
Лява България“ и Партия ДПС (по
ния с наименование „Мечта”.
Следващото редовно заседание
ще се проведе на 23 февруари от
9:00 часа.
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Нови нормативни документи
предстои да бъдат обсъдени
и приети в Главиница

В Общински съвет-Главиница:

Приет е Бюджет-2017!
Калина ГРЪНЧАРОВА
а приемането на годишния бюджет на една
община, обикновено се
казва, че това е най-важният
момент за институцията. За
Община Главиница това се
случи на 31 януари, когато с
12 гласа "за" и 4 "въздържали
се" на заседание на Общинския
съвет бе приет Бюджет `2017.
Докато се стигне до окончателното гласуване, общинските съветници разгледаха
и дебатираха обстойно предложеното разпределение на
средствата по 13 Приложения.
Бюджетът е в размер на 10

функция Образование - 2 441
015 лв.
През тази година няма определени средства за пенсионерските клубове, а тяхната
дейност ще се осъществява
заедно с читалищата. Годишна програма за читалищната
дейност бе приета от местните
парламентаристи, като читалищата ще сключват договори
с Общината за своята конкретна работа. По този начин,
кметът Неждет Джевдет се
надява тяхната работа да бъде
подобрена, а не както досега,
да има само няколко работещи
читалища.

166 093 лв. т.е с малко над 1
милион лева повече от 2016та. Приходите с държавен
характер са 4 139 797 лв., а
с общински характер - 5 128
685 лв. За капиталови разходи
са заделени 2 млн.лв., чието
разпределение за разходване задоволи всички страни.
Следващото голямо перо в
бюджета са средствата във

Общинският съветник Рашко Денев попита какво се
случва с дълга на Общината
по проекта за ремонт на градския стадион. Това е големият
проблем, който ще стои на
вниманието и през 2017 г.,
стана ясно от отговора на кмета Джевдет. Общината дължи
на Фонд "Земеделие" 3,5 млн.
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рограмата за управление
на отпадъците е един от
най-важните инструменти
за прилагане на националното
законодателство за отпадъците на
територията на община Главиница.
Тя е разработена на основание
изискванията на чл. 52 от ЗУО,
в съответствие с методическите
указания за разработване на общински програми за управление на
отпадъците, утвърдени със заповед
на министъра на околната среда и
водите, както и в съответствие със
структурата, целите и предвижданията на Националния план за
управление на отпадъците (НПУО).
Общинската програма е разработена за периода 2017 – 2020 г., който
съвпада с периода на действие на
НПУО.
Приемането на тази програма
има ключова роля за постигане на
ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като направените анализи на съществуващата ситуация
показват, че в Община Главиница,
съществува значителен потенциал
за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците,
по-добро използване на ресурсите,
като същевременно бъдат намалени
вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.
Стратегическите цели на Програмата са четири: намаляване
на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им; увеличаване на
количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането на отпадъци; управление
на отпадъците, което гарантира
чиста и безопасна околна среда
и превръщане на обществеността
в ключов фактор при прилагане
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лв., които Фондът прихваща
от средствата по Схемата за
единни плащания на площ.
Те са в размер на 700 хил.
лв. годишно и се получават
от Общинското предприятие
Общински имоти и комунални
дейности".
Във връзка с промяна в
Правилника за прилагане на
Закона за социалното подпомагане, съветниците приеха
промяна в наименованието
на социалните услуги на територията на общината, а
също утвърдиха Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост и нова Наредба
№11 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията
на общината.
Одобрено бе предложението за общата численост и
структурата на Общинската
администрация. Управление
"Образование", което досега
е било изнесена структура и
второстепенен разпоредител
с бюджета, в новата структура
ще е в отдел "Хуманитарни

2 квоти), Коалиция „Реформаторски блок“, Коалиция „Патриотичен
фронт“, Партия „Атака“, Коалиция
„България без цензура“ и Коалиция „АБВ“ (по 1 квота).
След направените предложения
и последвалите обсъждания в
протокола е записано, че политическите консултации завършват
със следното разпределение:
председател – представител
на Партия „ГЕРБ“, заместникпредседатели – представители
на Коалиция „БСП Лява България“ и Партия „ДПС“, секретар
– представител на Коалиция
„РБ“, членове –представители на
Партия „ГЕРБ“ - 3; Коалиция „БСП
Лява България“, Партия „ДПС“,
Коалиция „ПФ“, Партия „Атака“,
Коалиция „ББЦ“ и Коалиция
„АБВ“ - по един.
На правителственото заседание
беше приета и план-сметката
за разходите по подготовката и
произвеждането на избори за
народни представители. С одобрените средства в размер на
29,9 млн. лева ще се финансират
дейностите по организационнотехническата подготовка и про“ТГ”
веждането на вота.

дейности".
Към момента Дирекция "Управление и стопанисване на
общинските гори" е с 6-членен щат, а законът изисква
да е 7-членен. Вместо да се
раздува щатът, Дирекцията се
закрива и се образува отдел
със същото име.
Числеността на щата е 87,25
щ.бр., от които 74,25 щ.бр. за
дейност, делегирана от държавата и 13 щата за дейност,
дофинансирана от местни
приходи.
Заради демографския срив,
съветниците приеха решения
за закриване на детската градина в с. Долно Ряхово, като
децата се насочват към детската градина в с. Зафирово,
която пък от своя страна ще
се влее в детската градина в
гр.Главиница.
В края на заседанието Общински съвет-Главиница прие
решение да отпусне 5 хил.лв.
като дарение за МБАЛ-Тутракан, тъй като основно населението на общината ползва при
необходимост тази болница.

йерархията за управление на отпадъците.
Направените изменения и допълнения на Закона за публичните
финанси, с които се измениха
сроковете за приемане на отчета и
за публично обсъждане на проекта
на бюджет, налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена
в съответствие с изискванията на
националните фискални правила,
приложими за общините, пише
в мотивите към предложения за
публично обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба
за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на община Главиница.
Една от основните цели на проекта за изменение и допълнение на
Наредбата е уеднаквяване на местните бюджетни правила със законодателните разпоредби, предвидени
в изменения Закон за публичните
финанси, касаещи процедурите
за финансово оздравяване при
настъпили финансови затруднения.
С проекта на наредба се предлагат и други промени, които се
отнасят до стойностното унифициране на определени бюджетни
показатели с предвидените такива
в ЗПФ. Друга цел на предлаганите
изменения и допълнения е синхронизиране на сроковете, предвидени
при отчитането на общинския
бюджет.
Проектите са публикувани на
сайта на Община Главиница, като
на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища,
които могат да бъдат депозирани в
деловодството на Общината на ул.
„Витоша” №44 или изпращани на
e-mail: obshtina@glavinitsa.bg. “ТГ”
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185 години от рождението на Луис Карол
В СУ "Йордан Йовков" - Тутракан

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

"Какво е животът, ако не един сън?" Светът Алиса е неизчерпаем
и привлекателен и днес
"Мила моя - каза херцогинята - всяко нещо има
поука, стига да можеш да
я откриеш."
(из "Алиса в страната
на чудесата")
резентация, литературно четене и оцветяване на любими
моменти от „Алиса в страната на чудесата” проведе
Стефка Капинчева - библиотекар в "Детски отдел"
на читалищната библиотека, с третокласниците
и тяхната учителка Румяна
Ангелова от СОУ "Йордан
Йовков". Поводът бе 185-годишнината от рождението
ɋɬɚɪɚɟɯɚ ɫɟ ɞɚ ɩɪɟɞɚɞɚɬ на писателя Луис Карол.
ɱɭɜɫɬɜɚɬɚɧɚɝɟɪɨɢɬɟɬɚɤɚɱɟ
ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬ ɨɳɟ ɩɨɜɟɱɟ
ɥɸɛɨɩɢɬɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ
ɫɴɭɱɟɧɢɰɢ Ƚɥɟɞɚɯɚ ɩɴɪɜɚ
ɱɚɫɬɨɬɮɢɥɦɚÄȺɥɢɫɚɜɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɚ ɱɭɞɟɫɚɬɚ³ ɋɥɭɲɚɯɚ
ɢ ɱɚɫɬ ɨɬ ɚɭɞɢɨ ɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ
ɫ  ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɢɬɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚ
ɝɟɪɨɢɧɹɬɚȿɧɬɭɫɢɚɡɢɪɚɯɚɫɟ
ɞɚɧɚɪɢɫɭɜɚɬɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢɤɴɦ
ɤɧɢɝɚɬɚɤɨɢɬɨɞɚɩɨɞɪɟɞɢɦɜ
ɢɡɥɨɠɛɚ
ȼɹɪɜɚɦɟ ɱɟ ɳɟ ɫɟ ɡɚɜɪɴɳɚɬɤɴɦɤɥɚɫɢɤɚɬɚɧɚɩɢɫɚɬɟɥɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɡɚɞɚɨɬɤɪɢɜɚɬ
ɜɟɱɧɢɫɬɪɚɧɧɢɢɞɨɪɢɡɚɛɚɜɧɢ ɢɫɬɢɧɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬɚ Ⱥɤɨ ɢ
ɧɚȼɚɫȼɢɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɞɚɫɟ
ɪɚɡɯɨɞɢɬɟɫɦɚɥɤɚɬɚɝɟɪɨɢɧɹ
ɜɩɪɢɤɚɡɧɢɬɟɫɜɟɬɨɜɟɩɨɬɴɪɫɟɬɟɤɧɢɝɢɬɟɧɚɅɭɢɫɄɚɪɨɥ
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ
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ɚɹɧɭɚɪɢɫɟɧɚɜɴɪɲɢɯɚ  ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ
ɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ʌɭɢɫ
ɄɚɪɨɥɌɨɣɟɞɟɬɫɤɢɩɢɫɚɬɟɥ
ɤɥɚɫɢɤ ɱɢɟɬɨ ɢɫɬɢɧɫɤɨ ɢɦɟ
ɟ ɑɚɪɥɫ Ʌɚɬɭɢɞɠ Ⱦɨɞɠɫɴɧ
ɂɡɜɟɫɬɟɧɟɧɚɣɜɟɱɟɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɬɚɫɢÄȺɥɢɫɚɜɋɬɪɚɧɚɬɚɧɚɱɭɞɟɫɚɬɚ´ɢÄȺɥɢɫɚɜ
Ɉɝɥɟɞɚɥɧɢɹɫɜɹɬ
ɋɜɟɬɴɬɧɚɧɟɝɨɜɚɬɚɝɟɪɨɢɧɹ
ɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɟɧɢɞɧɟɫɋɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ȼɢɨɥɟɬɚ ɋɬɨɣɤɨɜɚ
±ɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚɛ
ɤɥɚɫ ɫɟ ɩɨɫɬɚɪɚɯɦɟ ɞɚ ɫɴɛɭɞɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɴɦ ɱɟɬɟɧɟɬɨ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɤɴɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɬɚ ɧɚ Ʌɭɢɫ Ʉɚɪɨɥ ɭ ɱɟɬɜɴɪɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɐɟɥɹɯɦɟ
ɞɚɝɢɦɨɬɢɜɢɪɚɦɟɞɚɨɬɤɪɢɹɬ
ɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɝɟɪɨɢɧɹ ɢɡ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚɧɢɹɬɚɣɜɋɬɪɚɧɚɬɚ
ɧɚ ɱɭɞɟɫɚɬɚ ɢ  Ɉɝɥɟɞɚɥɧɢɹ
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ɫɜɹɬ Ɂɚɬɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɦɟ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧ
ɭɪɨɤɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚɅɭɢɫɄɚɪɨɥ
ɢȺɥɢɫɚɆɨɦɢɱɟɬɚɬɚɢɦɨɦɱɟɬɚɬɚɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɩɪɨɫɥɟɞɢɯɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɡɚ ɩɢɫɚɬɟɥɹ
ɤɨɹɬɨɝɢɡɚɩɨɡɧɚɫɢɧɬɟɪɟɫɧɢ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚ ɧɟɝɨɜɢɹ ɠɢɜɨɬ
Ɉɫɜɟɧ ɚɜɬɨɪ ɬɨɣ ɟ ɛɢɥ ɨɳɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɩɨɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɮɢɥɨɫɨɮ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮ  ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɛɹɯɚ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢ ɨɬ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɦɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ
ɫɟɪɢɨɡɧɚɬɚɧɚɭɤɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟɱɟɝɢɡɚɢɧɬɪɢɝɭɜɚɯɦɟ ɫ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ Ⱥɥɢɫɚ
ɢɜɫɢɱɤɢɬɟɣɹɪɤɢɩɟɪɫɨɧɚɠɢ
ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɢ ɢɦɟɧɚ ɢ ɡɚɩɨɦɧɹɳɢɫɟɮɪɚɡɢɌɟɱɟɬɨɯɚɢɡɪɚɡɢɬɟɥɧɨɨɬɤɴɫɢɨɬɩɴɪɜɚɢ
ɜɬɨɪɚɝɥɚɜɚɜɴɜɜɬɨɪɚɬɚɤɧɢɝɚ
ɫ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ÄȺɥɢɫɚɜɈɝɥɟɞɚɥɧɢɹɫɜɹɬ³

"Запознахме децата с живота на автора и историята на Алиса, която в един
слънчев следобед скучае и
докато се чуди какво да
прави, забелязва Бял Заек
с часовник, който бърза
невъобразимо. Момичето
следва заека до една дупка,
в която пропада и след продължително летене надолу
се озовава в Страната на
чудесата" - уточни Стефка
Капинчева.
Срещата с третокласниците продължила с четене
на първа част от книгата
"Надолу в заешката дупка
", както и с филм за Алиса,
след което всяко дете е
оцветило любими герои от
“ТГ”
творбата.

„Христо Ботев“ работи
За списание "Славейче" - с любов! СУ
по трансграничен проект

“Всеки истински приятел ще
си има, ако ме чете през цялата
година” - под това мото преди
шестдесет години започва да
излиза списание “Славейче”. На
страниците му намират място
различни рубрики, гатанки, ребуси, загадки, закачки, залъгалки,
песнички с ноти, фигурки за
оцветяване и моделиране. С тях
родителите на днешните ученици
са се забавлявали, опознавали
себе си и света, учили са се кое е
добро и кое - зло. Ако ги запитаме
какво е за тях списание „Славейче“, вероятно голяма част от тях
ще отговорят, че е най-хубавото
детско списание, с което са израснали. Тази информация четем
от страниците на „варненЧЕТ@
- Детски и средношколски ком-

плекс на Регионална библиотека
"Пенчо Славейков" – Варна“.
За да отбележим годишнината от издаването през месец
януари 1957 година на първия
брой на списанието, организирахме и проведохме, съвместно
с Росица Николова в училищната библиотека, интерактивен
урок с учениците от 3 а клас.
Момичетата и момчетата успяха
да добият представа от изображенията в интернет страниците
как са изглеждали броевете
на детското списание. Научиха
интересни факти за „Славейче“
от самото начало на появата му
до 2002 година, когато спира да
излиза. Четоха разказа „Дрянко
и Мецана“ от Йордан Вълчев и
научиха как преди години се е

създал българският обичай да посрещаме Нова година с дрянови
сурвакници от сканираната версия на книжка 1 от 1990 година.
Впечатлиха се от текстовете и
илюстрациите в нея. Реагираха,
че вече са изучили в часовете
по четене от читанките за трети
клас разказа „Бодливият трън“
от Емилиян Станев, отпечатан в
книжката в рубриката „Светли
извори“. Като запазена реликва
успях да им предоставя брой 1 от
1999 година. Всеки третокласник
чете стихотворение, разказ или
приказка от забравеното детско
списание. Амбицираха се и познаха кои поговорки илюстрират
трите картинки на художника
Георги Чаушев. Довършиха с
убедителен край приказка на
големия италиански писател
Джани Родари. Създадоха кратък
и интересен разказ за тримата
глупаци скиори на художника
Доньо Донев. Разгадаха думите
с „откраднати“ букви. Отговори-

ха правилно на всички гатанки.
Откриха верните отговори на гатанките за оцветяване. Справиха
се с всички поставени забавни
задачи.
Списание “Славейче” има почти енциклопедичен характер и
през годините се радва на огромен интерес. Уважаеми родители,
умолявам Ви да намерите време
да отворите Вашите библиотечни шкафове и да потърсите в
тях някоя запазена книжка на
позабравеното детско списание.
Покажете го на Вашите деца.
Може би и те ще пожелаят да го
четат с интерес...
Анка КОЗАРЕВА

СУ „Христо Ботев“ бе представено
от директора Дияна Станкова и
преподавателката по английски
език - Веселина Стефанова.
Основна цел на проекта е създаване на учебни програми, свързани
с проектобазирано обучение по
математика, информатика, химия,
биология, физика, роботика и др. В
един час ще се преподават повече
от един предмет, като целта е да
се развият компетентности, необходими за интердисциплинарен

подход на обучение.
В тутраканското училище ще
бъде оборудван модерен кабинет,
наречен ателие. В него учениците не само ще учат, но и ще
изработват модели на изучавани
обекти, избрани от тях. Включени
са състезания между училищата от
България и Румъния, на които учениците ще представят изработени
от тях модели. Ще бъдат обучавани
учители, които да одобряват разработените учебни програми. “ТГ”
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Спортист на годината

Спортен Икар за Божидар Симеонов
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Често си задаваме въпроса защо хората в България не спортуват. И често
се затрудняваме с отговора. Едва 12% от българите
са в "ритъма" на спорта.
Факторите за това са много, "Нямам време", "не ми се

са физическите упражнения
и спортът. Те водят до
блестящо здраве без инжекции и хапчета, и странични
ефекти.
3. Възрастта не е пречка! Никога не сте твърде
възрастен и никога не е
твърде късно, за да започнете свой собствен план за

дошли мотивирани хора
от различни възрасти, за
които спортът е емоция и
вдъхновение.
Те бяха поздравени от
кмета на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов.
Това е ден, в който ние
благодарим на всички вас,
че спортувате. Защото

тренира сам", "не знам къде
да спортувам" - до болка
познати оправдания. Обикновено са необходими доста усилия, за да се завърти
колелото на мотивацията
у всеки човек. Именно тя,
мотивацията, вероятно ще
е решение на всички онези,
които избягват спортните
центрове или пък и през ум
не им минава да потичат в
парка. Как да бъдем мотивирани? Откъде да дойде
музата? Сложни въпроси,
които със сигурност нямат
еднозначен отговор." До
този извод, прочее, верен, е
стигнала Боряна Юлиянова
и тя с удоволствие го сподели с всички участници в
традиционния Бал на спортиста, който се проведе в
последния ден на м.януари.
И не само това - Боряна
в ролята на водещ посочи
и седем причини, които
могат да ви накарат да се
занимавате с любителски
спорт. Кои са те ли?
1. Мозъкът става поздрав.
2. Лекарството на 21 век

С наградата за най-добър
шахматист бе отличен
Йордан Македонов. През
2016 г. той се отличава с
постоянство, добър стратег с перфектна игрова
тактика, организатор и
учител в този вид спорт.

му донесоха и отличието за
най-добър в спорта Канадска борба.
Тутраканци традиционно
са силни във водомоторния
спорт. Николай Иванов Иванов стана вицешампион на
България в клас SA-250 куб.

Участвал е във всички турнири и винаги се е класирал
в челната тройка.
Петър Патрашков от

см и в клас Т-550 куб.см.
Сребърен медалист е от
Републиканския шампионат
по Водомоторен спорт в

Клуба на гълъбовъдите
"Тутракански вятър" е с
най-много и най-високи постижения през сезона. За
това той заслужено получи
наградата за най-добър
в спорта Гълъбовъдство.
Същият има успешно участие и в интернационалния
полет от Тарту-Естония.
Неговите гълъби от клас
„Стандарт” ще участват
в олимпиадата през 2017 г.
в Белгия. Призът „Майстор
на годината” той печели за
втора поредна година
Четиринадесетгодишният Петър Гарванлиев
е с награда за най-добър
в спорта Борба. Той се
класира на трето място и
спечели бронзов медал от
Държавно лично отборно
първенство по борба.
Заради високите спортни постижения Божидар
Константинов Симеонов
бе включен в националния
отбор по канадска борба на
България, а от участието
си в Световното първенство, той се завърна шампион в категория до 70 кг.
на дясна ръка и със сребро
- на лява ръка. Тези успехи

клас JT-250 куб.см, което с
основание му дава правото
за наградата най-добър
състезател във водомоторния спорт.
И още една награда бе
връчена по време на Бала на
спортиста - за най-добър
отбор по волейбол. Това са
девойките 8 – 10 клас от СУ
„Христо Ботев”, Тутракан.
Те са областни първенци
по волейбол и многократни
вицешампиони на Силистренска област.
Финалът на церемонията
по връчване на наградите
бе поставен с обявяването
на Спортист на годината.
И никой не се е съмнявал,
че това ще е световният
шампион по канадска борба
- Божидар Симеонов.
Новината, която общинският кмет сподели с всички е, че след оборудването на помещенията, през
м.март се очаква Многофункционалната сграда за
култура и спорт да отвори
врати.
Събитието се организира
от Община Тутракан и е
част от годишния Спортен
календар.

и младежки дейности” при
Община Тутракан, връчи
купи на първенците в общинските етапи на Ученическите спортни игри 20162017. Това са отборите
по футбол на СУ "Христо
Ботев" - юноши 11-12 клас,
юноши 8-10 клас и момчета
5-7 клас.

упражнения.
4. Упражненията могат
да увеличат продължителността на живота ви.
спортът е здраве! ПоздраСпециални статуетки
5. Това е добре за сър- вявам всички номинирани получиха и номинираните в
цето ви.
за награди днес и всички, отделните видове спорт,
които през годината са
печелили награди от състезания на различно ниво. Те
им бяха връчени от кмета
д-р Стефанов.
Наградата за най-проспериращ млад футболист
безапелационно отиде при
Стилян Ивелинов Спасов.
Младият футболист започва да се занимава с найпопулярната игра в света
във ФК „Трансмариска”
(Тутракан) през 2013-2014
г. След един от мачовете
го забелязва треньорът
на „Доростол” (Силистра)
и Стилян преминава в силистренския отбор. Там
6. Превръщате се в част които спортуват и обичат играе две години, като през
от една нарастваща тен- спорта. Не е най-важно първата отбелязва 7 гола,
денция.
дали ще вземете награди, а през втората 18. През
7. Можете да развиете а че чрез спорта поддър- лятото на 2016 г. се явява
творческите си способ- жате духа си", каза той в на проби в най-успешния в
ности.
приветствието си.
България футболен отбор
И наистина, в залата на
Васил Дойнов - младши - „Лудогорец” (Разград) и
ресторант "Палермо" бяха експерт „Спорт, туризъм след поредица силни тренировки вече се състезава при шампионите. През
първия полусезон няма пропуснат мач и има 4 голови
попадения.
Димитър Ивайлов Тодоров получи наградата за
най-упорит млад тенисист.
Той е най-малкият участник
в спортен клуб „Престиж”,
Тутракан. Членува в него
от самото му основание и
благодарение на спортния
си хъс, техничност, упоритост и желание за усъвършенстване вече тренира
в групата за напреднали.
Участието и резултатите,
които показва в състезанията по тенис на маса го
определят като мотивиран
и перспективен млад съсɋɩɨɪɬɧɨɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɋɩɚɫɨɜɢ
тезател.
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ОБЩЕСТВО
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1/27.01.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 25.01.2017 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Жилищна сграда”
Местонахождение: УПИ III - 169, квартал 5А по плана
на с.Пожарево.
Визата е издадена на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД
гр.Русе, ул.”Баба Тонка”, №21
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Работа в Словакия
Сортиране на пластмасови компоненти
/предимство - жени/
Трудов договор по словашкото законодателство
/пенсионни, здравни и т.н. осигуровки/.
Чисто месечно възнаграждение - 1100 лв. - /5.60 лв.
на час - чисто/.
Осигурени: квартира /+ консумативи/ и обяд
в работните дни.
Безплатен транспорт до и от работното място.
Без комисионни.
Единствен разход - транспорт до Словакия.
Започване на работа - 10.02.2017 год.
Информация - + 421 949 588 807 /Вайбър/
+ 359 896 270 530

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 3/30.01.2017 год.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2/27.01.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 25.01.2017 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Пристройка към промишлена сграда”
Местонахождение: УПИ ХХIХ-3796, квартал 75 по
плана на гр.Тутракан.
Адрес: ул.„Ана Вентура”№ 5А
Визата е издадена на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД
гр.Русе, ул.”Баба Тонка”, №21
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ПРОЕКТ
Енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради в гр. Тутракан
Бенефициентът Община Тутракан подписа договор
за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP0012.001-0153-С01/14.10.2016 г. за въвеждане на мерки
за енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради в гр. Тутракан. Продължителността на проекта
е 30 месеца. Стойността на проекта е 1 428 523,40
лв., от които 1 214 244,89 лв. европейско и 214 278,51
лв. национално съфинансиране.
На 09.02.2017 г. от 17,30 ч. в Заседателната зала
на Общински съвет - Тутракан ще се проведе Начална
пресконференция за представяне на проект „Енергийна
ефективност в в многофамилни жилищни сгради в гр.
Тутракан“. Местната общественост ще бъде запозната с проекта, с неговите цели, дейности и резултати.
Проектно предложение предвижда прилагане на мерки,
които допринасят за достигане на по-високо ниво на
енергийна ефективност и намаляване на енергийното
потребление в жилищни сгради.
Основен проблем в многофамилните жилищни сгради
е ниската степен на енергийна ефективност. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност, освен енергоспестяващ ефект, ще служат като пример за добра
практика на местно ниво и ще насърчат прилагането
на подобни мерки, финансирани както от националния
бюджет, така и от други източници. Мерките ще
имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят
рентабилна експлоатация на жилищните сгради, което ще позволи устойчиво да продължи управлението
и поддръжката им.
За допълнителна информация:
Хана Ангелова - 0879 524 174
гр. Тутракан ул. „Трансмариска" №31
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан" по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0012.001-0153-С01/14.10.2016 г.”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Шазие Али Ахмед, Юсеин Али Черкез
и Хинко Алеков Черкезов да възложат изработване на
проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване
на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 927 от КККР на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр. София; в кв. 131 от План за улична регулация на
гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год.
на Общински съвет гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

2 - 8.02.2017 г.

Обявени са
конкурсите
в кампанията
„За чиста околна среда“
З

ɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɢ ɜɨɞɢɬɟ
ɨɛɹɜɢ ɨɮɢɰɢɚɥɧɢɹ ɫɬɚɪɬ ɧɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ÄɁɚ
ɱɢɫɬɚɨɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚ³ɜɤɨɹɬɨ
ɨɛɳɢɧɢ ɤɦɟɬɫɬɜɚ ɭɱɢɥɢɳɚ
ɢ ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɬɫɩɪɨɟɤɬɢɡɚɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɞɟɬɫɤɢ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɡɨɧɢ ɡɚ ɨɬɞɢɯ ɢ
ɞɪɭɝɢ
Ʉɚɦɩɚɧɢɹɬɚɟɫɛɸɞɠɟɬ
ɦɥɧ ɥɜ ɢ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɨɬ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɩɨɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚ
ɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ ɉɍȾɈɈɋ 
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɫɪɨɤɴɬ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɢ ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ɜ
ɉɍȾɈɈɋɟɮɟɜɪɭɚɪɢɚɡɚ
ɨɛɳɢɧɢɢɤɦɟɬɫɬɜɚɟɦɚɪɬ
Ʉɥɚɫɢɪɚɧɢɬɟɩɪɨɟɤɬɢɳɟɛɴ-

ɞɚɬɨɛɹɜɟɧɢɧɚɚɩɪɢɥ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɹɬ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟ
ɟ   ɥɜ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɚ ɡɚ
ɭɢɥɢɳɚɬɚɢɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢ
ɬɚɜɚɧɴɬɟɥɜ
ɇɚɣɜɢɫɨɤɨ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɨɰɟɧɹɜɚɧɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɧɚɞɟɰɚɬɚɤɚɤɬɨɢɧɚɬɟɯɧɢɬɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɉɪɢ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɜɢɫɨɤɚɨɰɟɧɤɚɳɟɩɨɥɭɱɚɬɬɟɡɢɤɨɢɬɨɫɚɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɦɴɪɫɟɧɢ
ɩɥɨɳɢ ɢ ɨɛɥɚɝɨɪɨɞɹɜɚɧɟɬɨ
ɢɦ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɨɧɢ ɡɚ
ɨɬɞɢɯ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ ɫɬɚɪɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢɢɞɪɭɝɢɂɬɭɤɟɜɚɠɧɨ
ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ
ɱɪɟɡɩɨɥɚɝɚɧɟɧɚɞɨɛɪɨɜɨɥɟɧ
ɬɪɭɞɡɚɳɨɬɨɬɨɜɚɟɝɚɪɚɧɰɢɹ
ɱɟɩɨɤɴɫɧɨɯɨɪɚɬɚɳɟɫɟɝɪɢɠɚɬɡɚɫɴɡɞɚɞɟɧɨɬɨ
“ТГ”
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Енергийна ефективност в сградата на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр. Тутракан

Чехия и Словакия

Ȼɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɴɬ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨɞɩɢɫɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚ
ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɦɨɳ ʋ%*5)23
&ɨɬɝɡɚɜɴɜɟɠɞɚɧɟɧɚɦɟɪɤɢɡɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɜɊɚɣɨɧɧɚɫɥɭɠɛɚÄɉɨɠɚɪɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɢɡɚɳɢɬɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ³ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɧɚɩɪɨɟɤɬɚ
ɟ  ɦɟɫɟɰɚ ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɟ   ɥɜ ɨɬ
ɤɨɢɬɨɥɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɥɜɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɢɥɜɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɨɬɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɇɚɝɨɬɱɜɁɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɜɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ
ɞɟɧ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ Äȿɧɟɪɝɢɣɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɜ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɊɚɣɨɧɧɚɫɥɭɠɛɚÄɉɨɠɚɪɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɡɚɳɢɬɚ
ɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ´±ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ³ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɊɚɣɨɧɧɚɬɚ
ɫɥɭɠɛɚɉȻɁɇɢɦɟɫɬɧɚɬɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɳɟɛɴɞɚɬɡɚɩɨɡɧɚɬɢ
ɫɩɪɨɟɤɬɚɫɧɟɝɨɜɢɬɟɰɟɥɢɞɟɣɧɨɫɬɢɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢ ɤɨɢɬɨ ɞɨɩɪɢɧɚɫɹɬ ɡɚ ɞɨɫɬɢɝɚɧɟ ɧɚ ɩɨɜɢɫɨɤɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢɣɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɟɧɟɪɝɢɣɧɨɬɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɧɚ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɊɉɉȻɁɇɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧȾɟɣɧɨɫɬɢɬɟɜɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɳɟ ɞɨɩɪɢɧɟɫɚɬ ɡɚ ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ
ɧɚɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɬɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɰɟɥɢɡɚɫɩɟɫɬɹɜɚɧɟɧɚɟɧɟɪɝɢɹɡɚɝɫɴɝɥɚɫɧɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɩɥɚɧɡɚɞɟɣɫɬɜɢɟɩɨ
ɟɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɝɉɥɚɧɢɪɚɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɳɟɞɨɜɟɞɚɬɞɨɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧɤɨɟɬɨɩɪɹɤɨɳɟɞɨɩɪɢɧɟɫɟɡɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɤɪɚɣɧɨɬɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɧɚɟɧɟɪɝɢɹɢ
ɤɨɫɜɟɧɨ±ɡɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɟɦɢɫɢɢɬɟɧɚɩɚɪɧɢɤɨɜɢɝɚɡɨɜɟ
ɜɦɚɥɤɢɬɟɝɪɚɞɨɜɟ±ɨɩɨɪɧɢɰɟɧɬɪɨɜɟɧɚɩɨɥɢɰɟɧɬɪɢɱɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɫɴɝɥɚɫɧɨɇɄɉɊ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɧɢɬɟɦɟɪɤɢɳɟɞɨɩɪɢɧɟɫɚɬɡɚɡɚɩɚɡɜɚɧɟɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟɮɭɧɤɰɢɢɧɚɦɚɥɤɢɬɟɝɪɚɞɨɜɟ±ɨɩɨɪɧɢɰɟɧɬɪɨɜɟ
ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ
ɫɜɨɟɬɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟɧɨɫɴɳɨɢɡɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɨɤɨɥɧɢɬɟ
ɩɟɪɢɮɟɪɧɢ ɪɚɣɨɧɢ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɬɟ ɜ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɢɣɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɫɝɪɚɞɢɨɫɜɟɧɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬɹɜɚɳɟɮɟɤɬɳɟɫɥɭɠɚɬɤɚɬɨɩɪɢɦɟɪɡɚɞɨɛɪɚɩɪɚɤɬɢɤɚɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɧɢɜɨɢɳɟɧɚɫɴɪɱɚɬɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɩɨɞɨɛɧɢɦɟɪɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɤɚɤɬɨɨɬɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬɬɚɤɚɢɨɬɞɪɭɝɢ
ɢɡɬɨɱɧɢɰɢ
Ɂɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ⱦɚɧɢɟɥɚɋɬɟɥɢɹɧɨɜɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚʋ
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна
ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност
и защита на населението" – гр. Тутракан" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.0010110-C01/28.10.2016 г.”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

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
Мъжът се връща от лов
и гордо подава на жена си
застрелян заек. Жената
недоверчиво пита:
- А, какво е това картонче с цифрите 17,25 привързано към лапата на заека?
- А, записах си в колко
часа съм го гръмнал.
Стар ловец учи млад: Винаги се цели в сърцето
на мечката, ако не уцелиш
- стреляш пак!
Младият: - Ами ако пак
не уцеля?

Старият: -Тогава се мажеш с лайна, мечката ще
те помирише и ще те остави! Младият: - Но откъде
ще ги взема тези лайна?
Старият: - Ще има, ще
има...
Две блондинки се разхождат в гората.
Едната: - Каква красива
природа!
Другата:
- Аз пък от тия дървета
нищо не виждам…

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

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

Хубаво е през зимата
- Приятно ми е, ДаРина!
- подхлъзнеш се, паднеш
- Супер! Ето ти лопата
и веднага на удареното и почвай!
слагаш лед!
- Каква мила, прекрасна
- Скъпи, извинявай, не бях девойка! На колко си?
права. Бутилка бира ще те
- На половинка водка.
компенсира ли?
- Кашонче водка!
Работата е място, къде- Много си, па обидчив!
то си заработваш нервен
стрес и главоболие. А в
- Докторе, с разтрой- края на месеца ти дават
ство мога ли да пия ракия! малко пари за лечение.
- Можеш, ма аз моята си
я пия с вода!
Обява: "Търся красивия
младеж със сини очи, койВ кабинета на лекаря се то страстно ме прегърна
срещат двама приятели, ко- в маршрутката, за да не
ито страдат от безсъние. падна. Върни ми телефона,
Единият се оплаква:
гадино!"
- Напоследък не мога да
заспя.
- Докторе, нощем спя
- Аз пък намерих реше- лошо, въртя се, непрекъснание на проблема - казва то в главата ми се блъскат
другият.
хиляди мисли...
- Броя наум до три и зас- Мога да ви препоръчам
пивам като къпан.
чаша рициново преди ля- До три ли? - учудва се гане.
първият.
- Че това ще помогне ли?
- Е, понякога се е случвало
- За спане - няма да спии до четири без петнайсет. те, но поне мисълта ще
бъде само една...
Мъж отишъл на медицински преглед. Лекарят
Рибар купува в магазина
открил, че има диабет и му жив шаран.
казал: - Не можете да ядете
- Извинете - казва той на
сладко, брашно, картофи, продавача, - бихте ли ми го
тестени изделия и т.н.
подхвърлили през щанда?
Пациентът: - А, докторе,
- Защо?
секс може ли да правя?
- За да мога с чиста съ- Само със съпругата си. вест да казвам, че съм го
- А с любовницата?
уловил със собствените
- Не може, това е сладко. си ръце!
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

В СУ "Христо Ботев" - Тутракан

Тихо се сипе първият сняг...
ɤɨɢɬɨɪɚɡɩɨɥɚɝɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ
ɢɱɟɬɨɯɚɢɡɪɚɡɢɬɟɥɧɨɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɢɬɟɦɭɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ
ȽɥɟɞɚɯɚɫɢɧɬɟɪɟɫɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɢɜɢɞɟɨɤɥɢɩɨɜɟɫɴɡɞɚɞɟɧɢɩɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɬɚÄɁɢɦɧɨ ɯɨɪɨ³ ÄȾɟɬɟ ɢ ɤɴɳɭɪɤɚ³
ÄɅɟɜɫɤɢ³ɋɥɭɲɚɯɚɩɟɫɧɢɱɤɚɬɚ
ÄɄɨɥɤɨɫɥɨɧɱɟɬɨɬɟɠɢ³ɉɹɯɚɫ
ɠɟɥɚɧɢɟɥɸɛɢɦɚɬɚɧɚɧɹɤɨɥɤɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɛɴɥɝɚɪɢÄɒɚɪɨ
ɢɩɴɪɜɢɹɬɫɧɹɝ³ɢÄɉɟɫɟɧɡɚ
ɞɴɠɞɨɜɧɢɬɟɤɚɩɤɢ³Ɋɚɡɭɱɢɯɚ
ɨɳɟ ɟɞɧɚ ɩɟɫɟɧ ɫɴɡɞɚɞɟɧɚ
ɩɨ ɧɟɝɨɜɚ ɬɜɨɪɛɚ  ±  ÄɁɢɦɧɚ
ɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚ³
ɋɩɨɪɟɞ ɂɜɚɧ Ⱦɚɜɢɞɤɨɜ
ɧɚɣɯɭɛɚɜɢɬɟ ɞɟɬɫɤɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɚ ɐɜɟɬɚɧ Ⱥɧɝɟɥɨɜ
ɫɚ ɡɚɞɭɲɟɜɧɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢ ɫ
ɞɨɛɪɨɬɚɜɟɫɟɥɢɢɡɚɤɚɱɥɢɜɢ

Анка КОЗАРЕВА
ȿɞɜɚɥɢɦɨɠɟɞɚɞɨɣɞɟɩɨ
ɪɨɞɧɢɬɟɩɨɥɹɞɴɥɝɨɨɱɚɤɜɚɧɚɬɚ ɛɹɥɚ ɡɢɦɚ ɢ ɞɚ ɩɪɟɜɴɪɧɟ
ɜ ɫɧɟɠɧɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚ ɫɜɟɬɚ ɧɚ

ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ ɞɟɬɟ ɛɟɡ ɡɚɜɟɬɧɢɬɟɜɴɥɲɟɛɧɢɞɭɦɢɱɤɢÄɌɢɯɨ
ɫɟ ɫɢɩɟ ɩɴɪɜɢɹɬ ɫɧɹɝ«´Ɍɚɤɚ
ɦɚɥɤɢɢÄɩɨɪɚɫɧɚɥɢɞɟɰɚ´ɫɟ
ɪɚɞɜɚɦɟ ɧɚ ɡɢɦɧɢɬɟ ɞɧɢ ɫ
ɩɟɫɧɢɱɤɚɬɚɡɚɒɚɪɨɢɩɴɪɜɢɹ
ɫɧɹɝ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɩɨɥɨɜɢɧ ɜɟɤ
Ⱥ ɫɥɚɞɤɨɞɭɦɧɢɹɬ ɦɚɝɶɨɫɧɢɤ
ɡɚɜɟɳɚɥ ɧɢ ɹ ɫ ɥɸɛɨɜ ɟ
ɩɨɟɬɴɬ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɹɬ  ɐɜɟɬɚɧ
Ⱥɧɝɟɥɨɜ Ɍɟɡɢ ɫɥɨɜɚ ɱɟɬɟɦ
ɨɬɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ³
ɜɴɜ ȼɪɚɰɚ ɤɴɞɟɬɨ ɟ ɪɨɞɟɧ
ɬɜɨɪɟɰɴɬ
ɇɚɹɧɭɚɪɢɬɝɫɟɧɚɜɴɪɲɢɯɚ  ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɦɭ ɋɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ⱦɟɚɧɚ
Ɇɚɪɢɧɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɦɟ ɢ

ɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧ
ɭɪɨɤɜɧɟɝɨɜɚɱɟɫɬɫɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɨɬ  ɛ ɤɥɚɫ Ⱦɟɰɚɬɚ ɧɚɭɱɢɯɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɢɮɚɤɬɢɡɚɬɪɭɞɧɨɬɨ
ɞɟɬɫɬɜɨɧɚɩɢɫɚɬɟɥɹȾɨɤɨɫɧɚɯɚɫɟɞɨɱɚɫɬɨɬɤɧɢɝɢɬɟɦɭɫ

ɉɨɤɚɡɜɚɬ ɭɦɟɧɢɟɬɨ ɦɭ ɞɚ
ɛɴɞɟɫɜɟɠɢɡɚɧɢɦɚɬɟɥɟɧɞɚ
ɧɢ ɜɧɭɲɚɜɚ ɬɪɚɣɧɢ ɦɢɫɥɢ ɢ
ɱɭɜɫɬɜɚ
ɇɟɤɚɧɟɡɚɛɪɚɜɹɦɟɧɟɝɨɜɚɬɚÄɫɜɟɠɚɫɴɪɞɟɱɧɚɩɨɟɡɢɹ³

Първа ловна дружина
на ЛРД "Сокол" Тутракан се грижи
за дивеча
лед многото успешни
ловни излети идва
време, в тежките метеорологични условия, да
помогнем и на дивеча, категорични са ловците Сашко
Илинколов, Володя Иванов,
Илия Илинколов и Николай
Златаров от Първа ловна
дружина на ЛРД "Сокол" Тутракан, които разнесоха
храна из ловнте полета.

С

ТГ

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

2 февруари - Антония КАЛДАРЕВА, ПР на Община
Тутракан
2 февруари - Весела ИВАНОВА, Дирекция "ИООС", Община Тутракан
2 февруари - Сениха НЕАЗИ, Председател на ЧН на НЧ
"Ведрина", с. Косара, община Главиница
3 февруари - Румяна СТАТЕВА, Общински съветник от
ГЕРБ, ОбС-Тутракан
3 февруари - Кремена ДИМИТРОВА, Счетоводител,
Община Тутракан
6 февруари - Цветелина ГЕОРГИЕВА, Нач.-отдел

"Правно, нормативно обслужване и протокол", Община
Тутракан
6 февруари - Траяна КАЛИНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
6 февруари - Виждан ЮЗЕИР, Ст.спец. "АФО", Кметство Коларово, община Главиница
7 февруари - Пламен ПЕТКОВ, Директор на ОУ "Иван
Вазов", с. Зафирово, община Главиница
8 февруари - Елена ИВАНОВА, Гл.експерт "Счетоводна
отчетност", Община Тутракан

2 - 8.02.2017 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"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
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