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Денят на Освобождението!
В Тутракан
Националният празник на
Република България - 3-ти
март, ще събере в градския парк "Христо Ботев"
родолюбивите тутраканци,
които за пореден път ще се
поклонят пред паметта на
загиналите за Свободата
българска. От 19:00 часа е
началото на тържествената заря-проверка. Поздравление за празника ще поднесе кметът на общината
д-р Димитър Стефанов, а
припомняйки си имената

на десетки герои, ще поднесем венци и цветя пред
паметниците на Ботев и
на загиналите във войните.
В празничната вечер гости на Тутракан ще бъдат
народният певец Димитър
Аргиров и ансамбъл "Гоце
Делчев".
През тази седмица в общинските училища и читалищата се провеждат
различни инициативи посветени на 3-ти март.

в залата на Читалището е
началото на тържествения
концерт, посветен на Националния празник на България. На сцената своето
изкуство - песни, танци и
стихове ще покажат местните самодейци.
Точно на празника - 3-ти
март, от 10:00 часа в православния храм "Св.Вмк.
Димитър Солунски" ще започне възпоменателна служба
за загиналите, а от 10:30
часа пред бюст-паметника
на Васил Левски ще бъдат
На 2 март от 17:00 часа положени венци и цветя

В Главиница

от граждани и от името
на различни институции и
организации.
В следобедните часове
- от 17:30 часа, отново в
читалищната зала ще започне концертът "Музика
за ценители" представен от
трио "Тенорите".
"Не всеки крадец е мошеник" се нарича театралната
постановка, която ще бъде
представена на 7 март от
17:30 часа в зрителната
зала на НЧ "Христо Ботев-1940 г." в Главиница.
“ТГ”

Да обичаш Родината със
стиховете на български поети
Скъпи добруджанци! Българи!
Трети март е ден, в който народът ни стои на
колене пред подвига на българските опълченци, на руските войници, румънските и финските войни, които
с героичната си саможертва са вградили живота си
в олтара на Свободата.
Когато честваме Освобождението на България,
ние отново преоткриваме и преосмисляме свободата
като ценност. За нас, българите, тя е символ на
достойнствата ни като народ и наша отговорност
пред бъдещето.
Поздравявам Ви с националния празник на Република
България!
Александър САБАНОВ,
Кандидат за народен представител от Силистра,
Водач на листата на "Обединени патриоти"

на стр. 5

Скъпи съграждани,
В навечерието на 3 март историята ни изправя пред
поредното изпитание – да събудим духа си на българи
и родолюбци и да си спомним онази мразовита зима на
1878 година, донесла изстраданото
Освобождение на България.
Като кмет на общината, поздравявам всички жители
и гости на Тутракан по случай Националния ни празник!
Нека събудим духа си на родолюбци и дано героизмът
на предците ни окуражава съвременни и
бъдещи поколения в името на България!

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

Уважаеми съграждани,
Нека да посрещнем Националния празник на
Република България достойно и със самочувствие, че
Тутракан е един от ярките символи на
Българската свобода!
Да предадем и на децата си завета да тачат и пазят свободата, да обичат Отечеството си и да строят с разум
и сърце, отговорно и вдъхновено своя нов, по-добър и
красив свят, за да бъде в сигурни ръце
бъдещето на България!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми жители
на община Главиница,
Нека на 3-ти март заедно се преклоним пред величествения подвиг на героите, извоювали българската свобода и
да изразим почитта си към тяхната саможертва!
С отговорност, постоянство и самочувствие да
съхраняваме свободолюбивия си дух и да защитаваме
достойно европейската си принадлежност!
Нека с чувство на национална гордост уверено
отстояваме новите предизвикателства!

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ОТМЕНИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ
Конституционният съд единодушно отмени задължителното гласуване. Решението е взето с 11 гласа, тъй
като от днешното заседание е отсъствал Анастас
Анастасов, съобщава Правен свят.С днешното решение се отменя целият текст на чл. 242 а от Изборния
кодекс, който предвижда, че който не е гласувал без
уважителни причини в два поредни избора от един и
същ вид, се заличава от списъка за следващите избори.
Формално задължителното гласуване, което е регламентирано в чл. 3 от Изборния кодекс остава, но няма
да има никакви последици от неизпълнението му.
ДАДЕНИ СА ПРЕДПИСАНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА И ПЪТИЩА
Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха писма до 22
общински кметове, с които са им дадени предписания
за почистване на речните корита и общинските пътища. В срок до 17 март кметовете следва да почистят
коритата, минаващи през населените места и прилежащите територии от наноси и отпадъци, с оглед
превенцията от наводнения. До 31 март трябва да се
почисти и общинската пътна мрежа.
След изтичане на сроковете на дадените предписания
ще бъдат извършени контролни проверки по места.
Кметовете носят персонална административна отговорност в случаите на неизпълнението им, за което
законът предвижда глоба от 2000 до 20 000 лв.
През 2016 г. за чистота на речните корита и общински пътища са проверени 152 населени места в 22
общини от контролираната територия и са санкционирани кметовете на три общини.
В резултат на засиления контрол установените замърсявания през 2016 г. са по-малки като количество и
размер на замърсената площ спрямо тези през 2015 г.
Наблюдава се и тенденция за изпълнение на дадените
предписания от страна на общинските ръководства в
поставените срокове и с необходимото качество.
КРИМИНАЛЕ
Трактор без регистрационни табели и нерегистриран по надлежния ред управлявал 47-годишният М.Д.
Пътни полицаи го спрели за проверка на 23 февруари в
Тутракан. Срещу него е започнато бързо производство.

Фирмите без дейност също
подават декларации
одишна декларация за облагане с корпоративен данък
са длъжни да подават и
фирмите, които не са осъществявали дейност през изминалата
година, напомнят от НАП. Компаниите, които не са били активни,
трябва да попълнят отделен формуляр по образец 1010а.
В него фирмите декларират, че
за предишната година не са имали
дейност и не са отчели приходи
или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази
декларация не се прилага годишен
отчет за дейността. Срокът за подаване на годишните декларации за
облагане с корпоративни данъци за
приходите през 2016 г. е 31 март
2017 г. (петък). Този срок важи
както за фирмите, които дължат
данък, така и за тези, които не са
извършвали дейност. 31 март е и
крайният срок, в който трябва да
се плати дължимият корпоративен
данък, след приспадането на направените авансови вноски.
Декларациите се подават в
офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с

Г

обратна разписка или по интернет.
И тази година фирмите ще могат
да подават годишните си отчети
за дейността на едно място – или
в НАП или в териториалните бюра
на НСИ.
1 % отстъпка от дължимия
корпоративен данък получават
фирмите, които изберат да подадат декларациите си по електронен
път. Сумата обаче не може да надвишава 1000 лева. Тази отстъпка се
ползва само в случай, че данъкът е
внесен в срок до 31 март.
Плащането на задължението
към хазната може да стане във
всяка банка с попълване на вносна
бележка за плащане към бюджета.
Други вариант за плащане са с
пощенски запис или чрез интернет.
***
780 дружества са декларирали
към момента приходите и разходите си за миналата година. 666 от
тях (над 85%) са направили това
по електронен път, 83 са посетили
офиса, а останалите са ползвали
услугите на български пощи или
на пощенски оператори.
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Семейства с репродуктивни
проблеми ще бъдат
подпомогнати финансово
Временна комисия ще разработи оздравителен план за болницата
Калина ГРЪНЧАРОВА
евет решения прие
Общински съветТутракан на проведеното редовно заседание
на 23 февруари. Най-напред
бе приета Годишната Програма за развитие на читалищната дейност през настоящата година. Изготвянето й цели обединяване на
усилията за по-нататъшно
развитие и утвърждаване
на читалищата като важни
обществени институции,
реализиращи културната
идентичност на общината,
региона и България. 10 са
читалищата на територията на община Тутракан, като субсидираните
читалищни бройки през
2016 г. са били общо 32,
а за читалищна дейност
са осигурени 226 560 лева
разпределени между тях.
Като се има в предвид
дейностите, които реа-
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лизират и приноса им за
развитието и обогатяването на културния живот,
Общината ще продължи и
през 2017 г. да ги подкрепя
и оказва методическа и финансова помощ в различните
сфери на работата, с цел
утвърждаване културната
политика и изграждане на
ефективни и устойчиви
резултати. Реализирането
на съвместни програми за
постигането на общите
цели ще продължи в духа на
добрите взаимоотношения
за създаване на по-голяма
самостоятелност и автономност и да се изградят
като още по-добри общественополезни институции.
Утвърден е списъкът,
предложен от кмета на
общината, с кандидати за
финансово подпомагане за
извършване на дейности по
асистирана репродукция при
безплодие. Общата сума е

5 хил.лв., която е разпределена за три семейства
живеещи на територията
на общината.
Съветниците приеха решения по две разпоредителни сделки с имоти общинска
собственост, както и решение за предоставяне на
свободни „пасища и мери”
за стопанската 2017/2018
година, на списъците за
общо и индивидуално ползване, годишния план за паша
и правилата за ползването
на общинските „пасища и
мери”.
Одобрена бе промяна в
общата численост на персонала в Община Тутракан
от 144 на 146 щатни бройки
като разкрива допълнително
два щата в дейност 369
„Други дейности за младежта”.
На сесията бе приет отчета на общинския кмет за
изпълнение решенията на

местния парламент за второто полугодие на 2016 г.
Сформирана е временна
комисия за изготвяне на
Оздравителен план за МБАЛ
- Тутракан, решение, за която бе взето на извънредната сесия. Съставът й е
19-членен и включва всички
началници на отделения в
здравното заведение, представители на Общинския
съвет и на общинската
администрация.
В края на работната сесия, зам.-председателят на
Общинския съвет Димо Денчев направи предложение да
се заделят средства и да се
купи цистерна за измиване
на улиците, което е прието
единодушно.
Следващото заседание е
насрочено за 30 март от
9:00 часа.
Бел.автора: Всички решения приети на заседанието са публикувани на стр. 6.

Областният управител Петко Добрев
представи проблемите на общините от
област Силистра пред служебния кабинет

бластният управител на
област Силистра Петко
Добрев (на сн.) бе първият сред колегите си в страната,
представил пред членовете на
Министерския съвет на Република
България проблеми на общините
в областта, решаването, на които
е зависело от административни
актове на държавата в лицето на
министерства и различни ведомства, но реализирането им е било
забавено, информират от област-
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ната пресслужба.
„По мое предложение, прието от министър-председателя
Огнян Герджиков, започнаха тези тематични срещи в
дните, когато се провеждат
заседанията на министрите,
като след Силистра бяха изслушани и проблеми в област
Добрич“, заяви на брифинг
с медиите г-н Добрев. Пред
журналистите той представи
в резюме част от въпросите,
които е предложил на вниманието на министрите, като
работата по тях е продължила
впоследствие в съответните
администрации.
Заедно с Областна администрация Силистра в Министерство на земеделието започва
анализ на два фактора: развитието
на формите на стопанисване на
земята в областта и процесите на
демографията в района на базата
на данни от агростатистика; търси
се връзка и в правенето на разлика
между термините земеделски и
селски райони.
Проблеми с преписки в различни
министерства – МРРБ, МОН и др., с
поискани държавни имоти да ста-

нат общински са поставени от името на общините Алфатар (проблем,
останал без отговор почти година),
Тутракан (по повод фериботно
съоръжение в града и евентуално
изграждане на товарен пристан
край Пожарево) и Главиница (ученически лагер и бившата помпена
станция в Малък Преславец), тъй
като евентуалното им придобиване
би позволило на местните общности да кандидатстват по проекти.
В министерство на туризма е
постигната договорка в края на м.
март в Силистра да бъде проведена
работна среща, която да разгледа
законодателни и други видове
пречки във връзка с развитието на
дунавския туризъм. В момента по
някои проблеми разрешителният
режим минава през 7 министерства,
тъй като всяко от тях наблюдава
дунавското крайбрежие. „Желанието ни е река Дунав да бъде не
само действаща граница, а и икономическа територия“, каза още
г-н Добрев. Поставен е въпросът с
неуредения режим на някои природни феномени.
Финансовото министерство е
запознато и с проблем на община
Главиница относно финансови

корекции по два проекта за около
4 млн. лева, тъй като решаването
му било възможно да стане и чрез
тристранно споразумение. За него
е дадено вече принципно съгласие,
но инициативата трябва да дойде от
двата управленски органа, имащи
отношение към проектите, по които
са санкциите.
При срещите в екоминистерството е издействана заповед за
създаване на комисия за разглеждане на докладна записка относно
предложение на областния управител във връзка са статутът на
Поддържан резерват „Сребърна“
и превръщането му в национален
парк, даващ други възможности
за развитие на туризма и на самия
обект, в момента управляван от
РИОСВ Русе.
Министерство на туризма също е
било адресат на поставен проблем:
не е започнал проект с участието
на Областна администрация на
Силистра относно описване на паметници на културата поради липса
на мостово финансиране, а неосъществяването му би попречило за
кандидатстване по други проекти
чрез програмите за трансгранично
сътрудничество.

“ТГ”

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – СИЛИСТРА
гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” №
16, тел. 086 833 257

ОБЯВА
Със заповед №ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на
отбраната на Р.България са обявени 486 вакантни
длъжности за войници в гарнизоните Пловдив, Стара
Загора, Казанлък и Карлово.
Основни изисквания - средно образование, физически
здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).
Срок за подаване на документите 06.03.2017 г.
За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офис за Военен отчет в Община Тутракан

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 27 февруари 2017 г.
1 технолог, моделиране и конструиране на облек*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова ло – средно професионално образование, за с.Цар
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗА- Самуил
2 гладачи – без изискване за обр., професионален
ЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
опит, за с.Цар Самуил
2 шивачи – без изискване за обр., професионален
- За обучение по време на работа
опит, за с.Цар Самуил
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 водач, автопатрул – основно образование, двус1 монтьор, свързване на кабели – средно техни- менен режим на работа, шофьор кат.B
ческо обр.
2 машинни оператори, производство на пластма1 машинен оператор, производство на пластма- сови изделия – средно образование, на три смени
сови изделия – средно обр.
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
***За всички работни места трудовите догоДруги СРМ към деня:
вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточ3 2 машинни оператори – основно образование
нено, че договорът е безсрочен.

Важни решения приеха на сесия на
Общински съвет в Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
отчет за дейността на Общински съвет-Главиница
започна 25-то му заседание
проведено в последния ден на м.
февруари. Неговият председател
Месут Алиш отчете, че за периода
от 1 юли 2016 г. до 31 януари 2017
г. са проведени 6 редовни, 3 извънредни сесии и една за полагане на
клетва на новоизбрания кмет след

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, а също нова Наредба за
управление на горските територии
и Програма за управление на отпадъците на Община Главиница за
периода 2017 – 2020 год.
Годишна програма за управление

частичните избори. По 6 заседания
са провели три от Постоянните
комисии - бюджетната, стопанската
и тази по образование и култура. Четири пъти е заседавала социалната
комисия, а веднъж - комисията за
предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси.
През същия период са внесени
73 предложения за разглеждане,
основно от кмета на общината, като
по всички тях са приети решения.
Най-голям е относителният дял на
решенията за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост, с
финансите и бюджета.
Областният управител е върнал 3
решения, а една негова жалба е стигнала до Административен съд-Силистра.
"Представям настоящия отчет за
информация и се надявам с диалог
и самокритичност да коригираме
нашите грешки, за да вървим напред
в изпълнение на задълженията си на
общински съветници пред своите избиратели" - заключава Месут Алиш.
В хода на работата си, съветниците приеха изменение и допълнение

и разпореждане с имоти-общинска
собственост бе допълнена и приети
пет решения в тази връзка.
Да се обединят предлаганите социални услуги „Защитено жилище“
и „Център за настаняване от семеен
тип“ в „Комплекс за социални
услуги за лица с психични разстройства и умствена изостаналост"
е следващото решение на местните
парламентаристи. От дебата стана
ясно, че няма да има промяна на
щатния състав работещ там.
Одобрение получи предложението на кмета на общината Неждет
Джевдет да бъдат увеличени заплатите на кметовете на населени
места, като основният критерий
при определянето им е броят на
населението в съответното селище.
Чл.18, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Главиница, неговите
комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация бе променен. Той се отнася до възнагражденията на общинските съветници.
Така след дискусия и различни

С

3

РЕГИОН

2 - 8.03.2017 г.

предложения бе прието местните
парламентаристи да получават
65% от средната брутна заплата на
общинската администрация за съответния месец вместо досегашните
50%, а председателите на постоянните комисии - 70% вместо 55%.
При отсъствие от сесия или
заседание на Постоянни комисии
санкцията се запазва, каквато е в
била - 30%.
Общинският съвет прие Програмата за управление на община Главиница за срока на мандата, както
и отчета на кмета на общината за
периода от началото на неговия мандат - м.октомври до края на 2016 г.
"Моите намерения към изпълнителната власт са сериозни и про-

определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд
за индивидуално и общо ползване
на стопанската година. 17 208,62
дка са мерите за индивидуално
ползване, а 11 027,05 - за общо.
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост бе допълнена
с "полски пътища" включително и с
регистър по населени места.
2 хиляди лева ще дари Община
Главиница за изграждане на мемориална Стена на славата към
паметника на 31-ви Силистренски
полк в областния център.
Управителят на "Общински превози" ЕООД Рейхан Хюсеин бе освободен от длъжност. Той е заемал този
пост от създаването на дружеството
през 2004 г. "Дейността на дружеството е в своеобразен застой.
Реализираните приходи са несъществени, като така се сформира
изключително малък финансов
резултат. Определено липсва инициативност, което ме мотивира да
поискам от вас да се предприемат
стъпки за смяна на управителя на
дружеството, което 100% собственост на Община Главиница" - пише
в мотивите на кмета.
В края на заседанието дискусията
се заформи около състоянието на
общинските училища следствие
на демографския срив. Посочено
бе, че в училището в с. Сокол сега

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

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените избори за народни представители на 26.03.2017 г. Общинска администрация
Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си
право в изборното помещение, но желаят да гласуват
с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието
си за това до 11 МАРТ 2017 г. Заявлението следва да
е в писмена форма по образец /Приложение №14-НС от
утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори
за народни представители/, подписано саморъчно и може
да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено
по пощата, факс или електронно заявление до общинска
администрация по постоянен или настоящ адрес, когато
е направено искане за вписване в избирателен списък
по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие
от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в
различни населени места, могат да подадат заявление
за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 11
МАРТ 2017 г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение №12-НС от утвърдените от ЦИК книжа
за произвеждане на избори за народни представители/
следва да се подаде пред общинската администрация,
кметството или кметски наместник по настоящ адрес
или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по настоящ адрес на лицето.
Приложенията №12-НС, №14-НС от утвърдените от
ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Тутракан.
Същите са публикувани и на интернет страниците на
Община Тутракан.
Срокът за подаване на заявление за отстраняване на
непълноти и грешки в избирателните списъци изтича
на 18.03.2017 г. /Приложение №8 - НС/
Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат
да подадат заявление за гласуване на друго място до
общинската администрация по постоянния им адрес.
/Приложение №18-НС/ в срок до 11 март 2017 г.

Покана

фесионални. Аз и моят екип имаме
подкрепата на населението и заедно
ще работим за подобряването условията на живот в община Главиница.
Убеден съм, че резултатът от нашите
усилия ще се изрази в по-чисти и
сигурни населени места, по-добри
пътища и светли улици, повече възможности за реализация и трудова
заетост, навременно и качествено
здравеопазване, добро образование
и детска грижа, повече социални
услуги за хората в неравностойно
социално положение, повече грижа
за възрастните и хората с увреждания. Имаме силите и способностите
да вървим уверено по пътя, което
сме поели" - категоричен е кметът на
община Главиница Неждет Джевдет.
Съветниците приеха решение за

се обучават 63 ученици, а за следващата учебна година те ще са 46.
Един задълбочен разговор за бъдещето на училищата, включително
и с родителите, ще се наложи през
следващите месеци, каза кметът
Неждет Джевдет.
В тази връзка общинският съветник Първолета Кръстева категорично възрази срещу евентуалното
закриване на училището в с. Сокол
и предупреди, че ще подаде оставка
като председател на Постоянната
комисия по образование и култура.
Тя предложи да се даде шанс на
училището, защото след две години
децата за училище се увеличавали и
зададе въпроси и около дофинансирането на общинските училища

Управителният съвет на Кооперация „Дунав - 93“,
с. Малък Преславец, община Главиница, обл. Силистра,
кани всички член-кооператори на Годишно отчетно
събрание, което ще се състои на 11.03.2017 г. /събота/ от 9:00 часа в салона на читалището в с. Малък
Преславец при следния

Дневен ред:
1. Приемане, освобождаване и отписване на членкооператори;
2. Отчет за дейността на УС през 2016 година;
3. Годишен финансов отчет за 2016 година;
4. Отчет за дейността на КС през 2016 година;
5. Приемане на годишен финансов отчет, изслушване
на доклада на одитора, разпределение на печалбата за
2016 година, избор на одитор за 2017 година;
6. Упълномощаване на председателя на кооперацията
да сключва договори за залог на движимо имущество и
да подписва договори за ипотеки на недвижимо имущество при договаряне на заеми с финансови институции;
7. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
Моля, носете поканите и личните карти.

НАП връща данъци на млади
На 24-то място сме по
семейства с ипотечен кредит
средна работна заплата в страната
аетите лица по трудово и
служебно правоотношение в област Силистра
към края на декември 2016 г. са
намалели с 9.1% спрямо края на
септември 2016 г., като достигат
20.7 хиляди, сочат данните на Националния статистически институт
/НСИ/. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. в обществения
сектор има увеличение на наетите
лица с 0.5%, а в частния сектор има
намаление с 13.6%, допълват още
от НСИ. Официалната статистика
сочи още, че в края на декември
2016 г. наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в
област Силистра са с 2.1% или
с 0.4 хил. по-малко в сравнение
с края на декември 2015 г., като
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в обществения сектор има увеличение с 0.9%, а в частния има
намаление с 3.6%.
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016
г. в област Силистра е 733 лв., за
ноември – 697 лв. и за декември
– 719 лева, съобщават от НСИ. Оттам допълват, че през четвъртото
тримесечие на 2016 г. средната
месечна работна заплата в област
Силистра се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 5.3% и
достига 716 лева. През четвъртото
тримесечие на 2016 г. средната
работна заплата в област Силистра
нараства в сравнение със същия
период на предходната година със
7.5%, като в обществения сектор
средната работна заплата нараства

с 3.7%, а в частния – с 10.4%.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото
тримесечие на 2016 г. област
Силистра е на 24-то място по показателя средна работна заплата.
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите
в столицата София – 1 336 лв.,
следвани от областите Враца – 967
лв. и Стара Загора – 964 лева.
Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите
лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други
разходи за труд, което има за цел
да изследва текущото състояние
и динамика на основни аспекти на
пазара на труда, допълват от НСИ.
“ТГ”

през 2017 г. един от
членовете на младо
семейство с ипотечен кредит може да намали
сумата от годишните данъчни основи с лихвените
плащания по заема през
годината, напомнят от
Националната агенция за
приходите.
Данъчното облекчение за
млади семейства дава възможност да се приспаднат
от сумата от годишните
данъчни основи лихвените
плащания по ипотечен кредит за купуване на жилище.
Приспадането от данъчната основа означава, че със
сумата, платена за лихви
по ипотечен кредит, се
намалява сборът от всички

И

доходи на физическото лице, а
не дължимият
данък.
Средногодишно облекчението за ипотечни кредити
се ползва от
около 5500 семейства, като
те намаляват
общо с над 15 млн. лв. данъчните си основи.
Данъчното облекчение
се ползва само с подаване
на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от
банката кредитозаемател,
удостоверяващ размера на
направените през годината

лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за
купуване на жилище.
Срокът за подаване на
годишните данъчни декларации за облагане на доходите
изтича на 2 май, като в
същия срок трябва да бъде
платен и дължимият данък.
“ТГ”
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Празник на българската традиция и дух Баба Марта бързала...

Дончо ДОНЧЕВ,
Секретар на НЧ "Освобождение
- 1940 г.", с. Сокол
ърви март обикновено
свързваме с Баба Марта,
която е символ на пролетта
и носи пожелание за здраве, но
Денят на самодееца е един чудесен
празник за хората, които не жалят
време и сили за да работят за запазването на българските традиции
и обичаи. Художествената самодейност не само, че я има, но и се
разширява. Наред с над 400 ансамбли, състави и групи за автентичен,
обработен и стилизиран фолклор,
кукерски и обрeдни групи за деца
и възрастни, които оцеляха през
прехода, следва да се отбележат и
два много важни факта. През последните 6 - 8 години наблюдаваме
засилен интерес на българина към
изучаване на българските народни
хора, създадени са над 300 клуба
и групи за изучаване с над 25 000
любители. Ежегодно се организират редица фестивали - конкурси за
народни хора в София, В. Търново,
Плевен, Русе, Добрич, Пазарджик,
Разград, Силистра и др., както е и
налице първо вечерно заведение за
хора - хоротека.
В последните няколко години
съществува и масова инициатива
на малки населени места за организиране на регионални и национални
събори и фестивали, което дава
възможност на повече ансамбли
за сценична изява.
На този ден празнуват хората,
които са свързани с една любов любовта към изкуството. Хората,
които имат дарба и потребност да
я развиват. Естественото място за
тях е Читалището.
Наглед, ние сме като всички вас,
но у нас има едно огънче, което не
ни дава мира. И ден след ден ние не
щадим време и сили, за да правим
делника на хората около нас покрасив със слово, музика и песни.
Вече е традиция в нашето читалище да се прави един открит и кратък
отчет за работата ни в сферата на
самодейността. За всички читалища той е един важен показател,
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който се нарежда след библиотечната дейност в едно читалище. Ние
сами не можем да си дадем оценка
за това, което сме направили и затова, тази оценка оставяме на Вас,
а по-точно разчитаме на хората,
които имат обща представа, как се
работи в тази сфера.
Читалището в с. Сокол е на
76 години. През 2009 г. то става
читалище № 1 от 23 общински
читалища, през 2012 г. става читалище с „Най-голям принос към
Община Главиница” и винаги е било
читалище № 1 в региона с изявите
на своята самодейни колективи.
Тази традиция продължава и до
днес, благодарение на читалищното ръководство, читалищните
служители и специалистите, които с
всяка година подобряват качеството
на самодейните жанрове. С много
настроение и с желание за изява
на своите таланти, самодейците от
нашето читалище отпразнувахме
деня на самодееца на 24 февруари.
Читалището се посещава обикновено от 20-25 самодейци, които са
разпределени в две основни групи.
Най-възрастната самодейка е на
82-годишна възраст. Работата и
ангажиментите със самодейците без
колебание може да се отчете изцяло
като целогодишна. Самодейната ни
работа не изключва и тази на ПК
„Сокол” и учениците от местното ни
училище. Работата с тези групи дава
възможност да се сформира един
общ колектив от таланти, в който
самодейците взаимно се запълват
и лесно се комплектова концертна
програма.
Тези групи участват в жанровете
обработени народни песни, автентични народни песни, пресъздаване
на български народни обичаи,
художествено слово, автентични и
обработени народни танци.
През годината работим с Младежка коледарска група от 10-12
участници и Детска лазарска група
от 8-10 момичета. Гордеем се, че
нашето читалище работи само с
местни специалисти. Николина Владимирова участва като самодейка
от 1961 г. - вече 55 години. Работила

е като читалищен секретар от 1970
г. до 2004 г. - 34 години, а от 2013
г. е Председател на читалищното
настоятелство.
Г-жа Владимирова ръководи
Хор за обработени народни песни
и акапелно изпълнение, Танцов
състав за автентични и обработени
народни танци, Танцов състав за
деца /от местното ОУ – работи без
хонорар/, Група за пресъздаване
на народни обичаи /без хонорар/,
Група за художествено слово /без
хонорар/.
Николина Колева участва като
самодейка от 1973 г. - вече 43
години. Работила е като музикален
педагог и е ръководила фанфарен
група в ОУ, работи като библиотекар
от 1980 г. до края на 2016 г. - 36
години. Тя ръководи Хор за автентични песни.
Дончо Дончев участва като самодеец-корепетитор в читалището
от 1975 г. - вече 41 г.Има първоначално обучение в "Школа по
акордеон – Йордан Скопски”, а през

1987 г. участва в конкурсен изпит
за „Ръководител на оркестър” и
„Оркестрант -ва категория. През
годините е създал 2 оркестъра за
народна музика и е участвал в още
3, работил е като оркестрант в заведения в гр. Тутракан, гр. Главиница,
с. Сокол, с. Зафирово и др. Служи в
ДНА гр. Шумен, като корепетитор.
Има участия в стотици концерти,
сватби и весели ритуали.
Като читалищен секретар започва

да работи от 2004 г. - 13 години.
Дончев участва като корепетитор на хор за обработени народни
песни, хор за автентични народни
песни, танцов състав за автентични
и обработени народни танци, танцов
състав за деца /от местното ОУ –
работи без хонорар/.
При работа използва много скъпи
лични, професионални музикални
инструменти, техника и апаратура.
Тези специалисти работят едновременно и със самодейците от
Пенсионерския клуб и учениците
от местното ОУ. За тази цел читалището предоставя безвъзмездно
обучението по подготовката и
необходимата МТБ.
През изминалата 2016 г., служителите при читалището с помощта и
участието на служителите от местното ръководство, самодейците от
ПК и ОУ в с. Сокол организираха и
реализираха 40 културно-масови
мероприятия, от които 10 местни
и общински изяви, областни - 3 и
национални - 1.
През последните три години
нашите самодейци са участвали
в международни и национални
фестивали.
През 2014 г. самодейците завоюваха най-голямата награда в МФФ
„Празник на националната носия
и народни обичаи" в с. Рибарица.
Наградата беше спечелена на база
комплексно класиране, като станаха
носители на званието: "Най-голям
пазител на българския фолклор".
През 2015 г. самодейците участваха
в Четвъртия НФС „Лудогорие-2015”
в Разград, в местността „Пчелина”,
където участваха с две групи в пет
жанра – акапелни песни, автентични
народни песни, обработени народни
песни, автентични и обработени
танци. В регламента на НФС не
беше включено класиране на участниците, но ако съдим по реакцията
на публиката и топлите послания
на домакините – организатори,

представянето на самодейците е
преминало на много високо ниво,
като изпълнения и сценичност.
През 2016 г. участвахме в МФФ
„Сандрово пее и играе" с две групи
в пет жанра.
И тук регламентът не включваше
класиране, но представянето беше
прекрасно. Получи се една кратка,
но много впечатляваща фолклорна
програма, която завладя, не само
журито, но и „Нейно величество”

По инициатива и покана на НЧ "Христо Ботев - 1940
г." в Главиница, Баба Марта пристигна в града с пълна
кошница с мартеници. По улиците тя върза на малки и
големи деца мартенички бели и червени - за здраве, и не
пропусна да посети СУ "Васил Левски, където бе възторжено посрещната.

о инициатива на Ученическия парламент при ОУ
”Св. Св. Кирил и Методий”
в с.Сокол, сформиран по проект
”Всеки ученик ще бъде отличник”
на ЦМДТ ”АМАЛИПЕ”, учениците
направиха „Работилница за мартеници", които подариха на децата
от ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий”,
гр.Главиница. Малчуганите бяха
много радостни и щастливи. Те
поздравиха гостите с песнички за
Баба Марта.
Учениците не пропуснаха и

Общинската управа, където ги
посрещнаха с изненада.
След което посетиха ОУ ”Иван
Вазов” в с. Зафирово и подариха мартенички на всяко дете от
училището. Във всеки клас бяха
посрещнати с въодушевление.
Зарадваха с мартенички и техните
учители.
Поздравления за инициативата!
Нека децата правят само добрини
и инициативите в този дух да
продължат.

– публиката. Получихме грамоти
дипломи и материални награди за
всяка група и жанр.
По случай празника на самодееца приветствие към самодейците
отправи Николина Владимирова
- Председател на читалището, като
благодари на всички самодейци,
ръководители и читалищни служители за участието им във всички
мероприятия през изминалият
творчески сезон и им пожела много
здраве, както на тях, така и на техните семейства.
Председателката на читалището
не пропусна случая да отправи благодарности от името на ЧН и от свое
име към кмета на с. Сокол - Иванка
Дончева и самодейка, за огромния
принос и подкрепа, които оказва в
цялостната дейност на читалището.
От своя страна г-жа Дончева, пожела на всички самодейци и присъстващи, да са живи и здрави, да бъдат
все така задружни, всеотдайни
и жизнерадостни, а през новият
творчески сезон да реализират,
повече творчески изяви, увенчани
с много награди и то най вече от
уважаемата публика.
Празничната трапеза беше от
богата по-богата, така както е

богат и репертоара на соколските
самодейци.
Ръководството на читалището
благодари от свое име и от името
на самодейците за предоставената
чудесна празнична обстановка
от страна на персонала при „Хан
Дълбока” гр. Тутракан. За добре
поднесената музика и песни от
музикантите на заведението.
Уважаеми самодейци, колеги и
приятели,
Приемете нашите поздравления
по случай деня на самодееца, който
е един празник обединяващ хора
с различни професии и социален
статус, но всички водени от любов
към изкуството. Това е празник на
българския талант, на българския
дух, на българската култура.
Признателност и преклонение
пред Вашия талант и дело.
Нека да не угасва, Вашият ентусиазъм и огънят, който не Ви дава
мира!
Мисля, че тази любов на хората
- самодейци, към изкуството заслужава да почерпи сила и от това,
което ни е написал, патриарха на
българската литература - Иван Вазов, - „Не се гаси туй, що не гасне“.

П
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Да обичаш Родината със
стиховете на български поети

Калина ГРЪНЧАРОВА
екорден брой участници
- над 150, регистрира второто издание на Областния
конкурс-рецитал „България – моята Родина“, който се проведе в
Тутракан на 27 и 28 февруари.
Той бе открит от кмета на край-

Р

е за индивидуални и групови
изпълнения на ученици от 1-ви
до 12-ти клас, разпределени в три
възрастови групи.
През първия ден се представиха
участници в най-малката възрастова група - от 1-ви до 4-ти клас. В
залата прозвучаха стихове за Бъл-

Ботев" с ръководител Светлана
Николова, групата на НЧ "Светлина"
- с.Преславци и ОУ "Иван Вазов", с.
Зафирово с ръководител Теменужка Радулова.
Специалната награда - за екип,
подготвил най-много участници
в конкурса, в конкретния случай
- 73, бе присъдена на СУ "Йордан
Йовков".
Всички ръководители на младите рецитатори също получиха
награди.
През втория ден конкурсът
продължи с участието на ученици
в останалите две възрастови групи
- от 5-ти до 8-ми клас и от 9-ти до
12-ти клас.
Седмокласничките от СУ "Йордан Йовков" Любомира Бойчева с
изпълнението на "Пробудни песни"
от Христо Ясенов и Демед Али с
"Обичам ти тъжните песни, народе"
от Дамян Дамянов са победители
във втора възрастова група - от
5-ти до 8-ми клас. И двете са възпитанички на преподавателката по
български език и литература Елка
за творческо писане към ОЦИД и Стоянова.
На второ място са Лидия ТотеКрасимира Николаева, директор на
ва от СУ "Христо Ботев" и Дамян
Младежки дом-Русе.
При индивидуалните изпълне- Лазаров от СУ "Йордан Йовков" с
ния първото място си разделиха
две тутракански момичета - второкласничката Пламена Георгиева
от СУ "Христо Ботев" и четвъртокласничката Селма Шенол от СУ
"Йордан Йовков". На второ място
са Пеньо Маринов от СУ "Христо
Ботев" и Йоана Стойчева от СУ
"Йордан Йовков", а трети - Петър
Руменов от СУ "Христо Ботев" и
Кристиян Иванов от СУ "Йордан
Йовков".
За своите изпълнения, журито поощри Петър Петров от СУ
"Христо Ботев", Мухарем Мухарем
от ОУ "Стефан Караджа", с. Цар
Самуил, Албена Стоянова от СУ
"Йордан Йовков", Жаклин Юлми
от ОУ "Иван Вазов", с. Зафирово,

дунавската община д-р Димитър
Стефанов, който поздравявайки
учениците и техните ръководители,
им благодари за активността и
родолюбието и пожела успешно
представяне.
Целта на конкурса е да се съхрани и популяризира българската
поезия и българското национално
самочувствие у младите хора, а
също и да стимулира интереса на
все повече младежи към творчеството на българските автори.
Според регламента, конкурсът

ръководител Венета Александрова,
а на трето - Силвена Енчева и Сияна
Недева от СУ "Йордан Йовков" с ръководители Венета Александрова и
Диляна Търпанова.
Поощрителните награди в тази
група са за Симона Парашкевова,
Ата Юзджан, Мария Стойчева,

гария от Христо Ботев, Иван Вазов,
Младен Исаев, Атанас Далчев,
Веселин Ханчев, Дора Габе, Димитър Пантелеев, Георги Струмски,
Блага Димитрова, Петя Дубарова,
Недялко Йорданов, Елка Недкова,
Валентин Йорданов и много други
съвременни български поети.

Сложната мисия да класира младите рецитатори бе възложена на
журито, водено от актьора от Русенския драматичен театър - Мариан Савов, който е и ръководител на
Школа по актьорско майсторство
"Суматоха" към ОЦИД и колегите му
Пламенка Ангелова - журналист от
в. "Бряг", ръководител на Школата

10 март 2017 г. от 18:00 часа
в залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Марсел Озер, Ивелина Йорданова,
Виктория Андреева, Гергана Златкова и Галена Великова.
При най-големите, в групата
от 9-ти до 12-клас, изпълнението
на Ботевото стихотворение "На
прощаване" от Теодора Симеонова
от СУ "Йордан Йовков" впечатли
най-много журито, което й при-

съди първа награда. След нея останаха Пресиян Петров от същото
училище и Георги Великов от СУ
"Христо Ботев", а Алпай Неджати е
с поощрение.
Победителите получиха специално изработени паметни статуетки и грамоти.
Второто издание на конкурс-ре-

община Главиница, Красимира
Николаева от СУ "Христо Ботев",
Никола Николаев и Ивет Стоянова
от СУ "Йордан Йовков".
При груповите изпълнения най-добре представиха своите
композиции клас "Капитани" от
СУ "Христо Ботев" с ръководител

Добрина Вълкова и 3а клас от СУ
"Йордан Йовков".
Второто място си разделиха Група "Звездици" от СУ "Христо Ботев"
с ръководител Румяна Статева и
2а клас от СУ "Йордан Йовков" с
ръководител Светлана Николова.
На трето място бяха класирани
три групи - 2а клас от СУ "Христо

цитала "България - моята Родина"
ще се запомни с рекордния си брой
участници - над 150, подготвени от
31 преподаватели.
Конкурсът, чиито организатори
са Община Тутракан и Общински център за извънучилищни
дейности, цели да се съхрани и
популяризира българската поезия,
българското национално самочувствие и родолюбие у младите
хора.
Той е посветен на Националния
празник на България 3-ти март.
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 22 от 23 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 343
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Годишна Програма за развитие на читалищната
дейност в Община Тутракан за 2017
година.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
2. Финансово подпомагане на
български граждани (семейства
и лица, живеещи на фактическо
съпружеско съжителство), живущи
на територията на Община Тутракан,
за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
3. Учредяване на безвъзмездно
право на ползване върху недвижим
имот – частна общинска собственост, на народно читалище в с.
Нова Черна.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
4. Отдаване под наем на самостоятелни обекти – общинска
собственост, чрез публични търгове
с явно наддаване.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
5. Предоставяне на свободни
„пасища и мери” – общинска собственост за стопанската 2017/2018
година, приемане на списъците за
общо и индивидуално ползване,
годишния план за паша и определяне на правила за ползването на
общинските „пасища и мери”.
Докладва: Зам. Кмет на Община
Тутракан
6. Отчет на кмета на Община
Тутракан за изпълнение решенията
на Общински съвет за периода от
01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
7. Предложение за одобряване
на общата численост и структурата
на Многофункционален център за
култура и спорт в Община Тутракан
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
8. Определяне на представители
за участие във временна комисия по
изготвяне на „Оздравителен план”
за „МБАЛ - Тутракан” ЕООД.
Докладва: Председател ОбС
9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 13 съветници, За –
13, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ №344
На основание чл. 21, ал.1, т. 23
и ал.2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2
от Закона за народните читалища
Общински съвет – Тутракан:
Приема Годишната Програма за
развитие на читалищната дейност
за 2017 година.
Гласували: 13 съветници, За –
13, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ №345
На основание чл.21, ал.1, т. 23
и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 19 от Правилника
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с
лечение на безплодие на семейства
и лица, живеещи на фактическо
съпружеско съжителство, с репродуктивни проблеми на територията
на Община Тутракан, Общински
съвет Тутракан реши:
Утвърждава списъка на одобрените кандидати за финансово
подпомагане на български граждани (семейства и лица, живеещи на
фактическо съпружеско съжителство), живущи на територията на
Община Тутракан, за извършване
на дейности по асистирана репродукция при безплодие.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ №346
На основание чл.21 ал.1 т.8 от
ЗМСМА, чл.39 ал.5 от ЗОС във връзка с чл.50 ал.2 и ал.5 от НРПУРОИ и
§4 от ПЗР от Закона за народните
читалища, Общински съвет гр.
Тутракан:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване
на безвъзмездно право на ползване
върху масивна сграда НЧ „Васил

Йорданов - 1942 г.”, с. Нова Черна
със застроена площ 1110 /хиляда
сто и десет/ кв.м, триетажна с РЗП
– 3330 /три хиляди три триста и
тридесет/ кв.м, състояща се от кино
сало, клуб за репетиции, гримьорна,
канцеларии, читалня, библиотека
и младежки клуб, находяща се в с.
Нова Черна, кв.11, УПИ-III, ПИ-24 по
плана на селото, одобрен със Заповед №44/25.02.1991 г., ул. Черно
Море №2 с АОС №2100/09.08.2016
г. в полза на СНЦ НЧ „Васил Йорданов - 1942 г.” с. Нова Черна, община
Тутракан, Булстат 000560248, представлявано от Тодорка Крумова
Владимирова - Председател на
Читалищното настоятелство, за
срок до прекратяване на читалище.
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да сключи договор за
безвъзмездно право на ползване
с председателя на читалищното
настоятелство.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ №347
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7, във
връзка с ал.3 и ал.8 от ЗОС и чл.20,
ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет
гр.Тутракан
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем за срок от 5/ пет/ години
на следните недвижими нежилищни имоти, собственост на Община
Тутракан, както следва:
1. Самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.1.20
с площ 31,240 кв. м, по КК и КР
на гр. Тутракан, ул. „Росица” №6,
бл. „Росица” 3, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г.
на ИД на АГКК гр. София, с последно изменение със Заповед
№ КД-14-19-380/14.12.2011 г. на
Началник на СГКК – Силистра, с
Акт за частна общинска собственост №944/23.11.2011год. и акт
за поправка №970/10.01.2012 г., с
предназначение за търговски обект,
находящ се в гр. Тутракан на партерния етаж на жилищен блок с идентификатор № 73496.501.3451.1,
разположен в имот с идентификатор №73496.501.3451 по КК и КР
на гр. Тутракан, , ул. „Росица” №6,
бл. „Росица” 3, кв.34 при НАЧАЛНА
ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно „Тарифа
за началния размерна месечните
наеми и цени на 1кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени и земи” в размер на 106,15лв.
/Сто и шест лв. и 15ст./ без ДДС.
2.Самостоятелен обект с идентификатор №73496.500.99.1.1 с площ
15 кв. м, по КК и КР на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-186/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, с Акт за публична общинска собственост №316/17.12.2013
год., с предназначение за офис,
находящ се в гр. Тутракан на първи
етаж на масивна триетажна сграда
с идентификатор № 73496.500.99.1,
разположена в имот с идентификатор №73496.500.99 по КК и КР на гр.
Тутракан, ул. „Трансмариска” №31,
кв.9, при НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА,
съгласно „Тарифа за началния
размерна месечните наеми и цени
на 1 кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени и земи”
в размер на 45,00 лв. /четиридесет
и пет лв./ без ДДС.
3. Самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.6
с площ 27,95 кв. м, по КК и КР
на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г.
на ИД на АГКК гр. София, с Акт
за частна общинска собственост
№596/26.05.2010 год., с предназначение за търговски обект, находящ
се в гр. Тутракан, в едноетажна
масивна сграда с идентификатор
№ 73496.501.2304.7, разположена в имот с идентификатор
№73496.501.2304 по КК и КР на гр.
Тутракан, ул. „Гео Милев”, кв.88,
при НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА,
съгласно „Тарифа за началния
размерна месечните наеми и цени
на 1 кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени и земи”
в размер на 83,00 лв. /осемдесет и
три лв./ без ДДС.
II. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се

извърши, чрез публични търгове с
явно наддаване по реда на глава
Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търговете
за отдаване под наем и сключване
на договорите.
Гласували поименно: 15 съветници, за – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ №348
1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.37и
ал. 3 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи
приема списък на свободните
„пасища и мери”- общинска собственост за индивидуално ползване
по имоти, съгласно приложение
№1, които да бъдат разпределение
между собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на Българската
агенция по безопасност на храните
/БАБХ/, съобразно броя и вида на
регистрираните животни.
2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и 1л.37и
ал.12 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи
определя срок на договорите за
наем на имоти „пасища, мери” –
общинска собственост за срок от 5
/пет/ стопански години, считано от
стопанската 2017-2018 година, при
базисна минимална цена в размер
на 6,00 /шест лв/ лв/дка.
2.1. Критерии за оценяване на
подадените по утвърден образец
заявления:
2.1.1. Не повече от 10,000 /десет/
дка за една животинска единица – в
имоти от първа до седма категория;
2.1.2. Не повече от 20,000 /двадесет/ дка за животинска единица – в
имоти от осма до десета категория;
2.2. Приравняване на броя на
различните видове и категории
животни към дефинираното понятие „животинска единица” както
следва:
2.2.1. Един кон над 6 /шест/ месечна възраст, един бивол и едно
говедо над 2 /две/ годишна възраст
се равняват на 1 /една/ животинска
единица;
2.2.2. Едно говедо или един бивол на възраст от 6 /шест/ месеца
до 2 /две/ години, се равнява на 0,6
/нула цяло и шест/ от животинска
единица;
2.2.3. Една овца или една коза
се равнява на 0,15 /нула цяло и
петнадесет/ от животинска единица.
2.3. При разпределението на
необходимите за всеки кандидат
площи, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, следва да се
приспаднат притежаваните или наетите от заявителя пасища и мери.
3. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 37о
ал. 1 т. 1 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи
определя списъци с размера и местоположението на имоти, с начин
на трайно ползване „пасища, мери”
за общо и индивидуално ползване,
съгласно приложение №2 и №3.
4. На основание чл. 21 ал.1 т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.37о ал. 1 т. 2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи приема следните
правила за ползването на мерите и
пасищата на територията на Община
Тутракан:
4.1. Площите за индивидуално
ползване се разпределят между
собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни
сел скостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на Българската
агенция по безопасност на храните
/БАБХ/, съобразно броя и вида на
регистрираните животни.
4.2. На собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната
информационна система на Българската агенция по безопасност
на храните /БАБХ/, на които ще се
предоставят имоти „пасища и мери”

за 5 /пет/ стопански години, считано
от стопанската 2017-2018 година,
договорите да се сключват след
заплащане на 1/2 (една втора) от
определения за стопанската 20172018 година наем. Останала 1/2
(една втора) от определения наем
да се заплати до края на календарната 2017 година.
4.3. За „мери и пасища” определени за общо ползване се дава
възможност за предоставяне под
наем за срок от 1 /една/ стопанска
година – 2017/2018, без търг или
конкурс, при цена от 1,00 /един
лв/ лв/дка.
4.4. Наемателят е длъжен да не
разорава мерите и пасищата и да
не променя предназначението им,
както и да запазва съществуващите
полски граници (синори) на предоставените му имоти.
4.5. Наемателят е длъжен да
опазва постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане
на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч
на отделно стоящи и групи дървета
да се извършва съгласно Закона
за опазване на селскостопанското
имущество.
4.6. Наемателят е длъжен да
осигурява свободен достъп до пасищата и мерите, обект на договора,
на всички тревопасни животни,
отглеждани в населеното място,
независимо от техния вид и възраст.
4.7. Наемателят е длъжен да не
огражда мерите и пасищата, обект
на договора, да не разрешава едновременно струпване на големи
стада с животни на едно и също
място за едновременно пашуване и
за водопой, да не извършва и да не
разрешава паша без пастир.
4.8. Наемателят е длъжен да не
осъществява и да не разрешава
преминаване и движение с моторни
превозни средства в предоставения
имот „пасище, мера”.
4.9. Наемателя няма право да
събира такса от собствениците на
животни, независимо от разходите,
които е направил по почистването
на пасищата.
4.10. Наемателя е длъжен да
провежда необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна
безопасност в „мерите и пасищата”.
4.11. Наемателят е длъжен да
осигурява ветеринарна профилактика.
4.12. Наемателят е длъжен да
поддържа пасищата и мерите в
добро земеделско и екологично
състояние в съответствие с Националните стандарти, като опазва и
поддържа съществуващите трайни
тераси във физически блокове,
поддържа минимална гъстота от
0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха), почиства пасищата
и мерите, обект на договора от
камъни и други строителни отпадъци, нежелана храстовидна
растителност и провежда борба с
агресивни и устойчиви растителни
видове – орлова папрат (Pteridium
aquilinum), чемерика (Veratrum
spp), айлант (Ailanthus altissima) и
аморфа (Amorpha fruticosa).
4.13. За опазване и поддържане
на пасищата в добро земеделско и
екологично състояние се допуска:- поддържане в добро състояние
на наличните инфраструктурни
обекти за водопой – чешми, корита;
- извършване на частично засяване или възстановяване и подхранване на мерите, пасищата и ливадите;
- опазване от ерозиране, заблатяване, засоляване и други
увреждания.
4.14. В предоставените имоти не
се допуска:
- паленето на открит огън;
- унищожаването на видовете
от флората чрез изкореняване,
изкопаване, сеч и промени в ландшафта;
- засяване на култивирани растения в границите на пасището;
- внасянето на минерални торове
за подобряване на тревостоя и
използване на утайки от пречистването на отпадни води;
5. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да сключи договори за
предоставяне под наем на имоти
„пасища, мери” за срок от 5 /пет/
стопански години, считано от
стопанската 2017/2018 година при
наемна цена в размер 6,00 /шест/
лв/дка. С желаещите да наемат
„пасища, мери”, които не попадат
в слоя за участие в Схема за единно

2 - 8.03.2017 г.

плащане на площ, да се сключат
договори за една стопанска година
2017-2018 при цена в размер на
1,00 /един/ лв/дка.
6. Средствата от наемите да се
заделят и да се предоставят на
БКС за почистване на пасищата
и мерите.
7. Във връзка с чл. 60 ал.1 от АПК,
за да се защитят особено важни
обществени интереси се допуска
предварително изпълнение на
настоящото решение.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 14, Въздържали се – няма,
Против – 1
РЕШЕНИЕ №349
На основание чл. 44, ал,1, т.7 от
Закона за местно самоуправление
и местна администрация:
1. Приема отчет на кмета на
Община Тутракан за изпълнение
решенията на Общински съвет гр.
Тутракан.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ №350
На основание чл. 21, ал. 2 и във
връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация Общински
съвет-Тутракан одобрява промяна в
общата численост на персонала в
Община Тутракан от 144 щ. бр. на
146 щ. бр. като разкрива допълнително 2 /две/ щ. бр в дейност 369
„Други дейности за младежта”.
Възлага на Кмета на Община
Тутракан да извърши действията,
свързани с изпълнение на решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ №351
На основание чл. 21, ал. 1, т.1

и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет- Тутракан
определя за участие във временна
комисията по изработване на „Оздравителен план” за „МБАЛ- Тутракан” ЕООД следните представители:
д-р Любомир Бойчев - АГО
д-р Татяна АлександроваВътрешно отделение
д-р Мария Маринова - Детско
отделение
д-р Тошко Цаков - Хирургия
д-р Иван Енчев - Образна диагностика (рентгеново) отделение
д-р Стоян Стоянов - Неврологично отделение
д-р Стоянка Димова - ОАИЛ
д-р Виктория Русева - Патология
д-р Лилия Ганева - Клинична
лаборатория
д-р Недка Цветкова - Управител
„МБАЛ- Тутракан” ЕООД
Петя Князова-Василева - Зам.
Кмет Хуманитарни дейности
Цветелина Георгиева - началник
отдел ПНОП
Диляна Иванова-Букева - гл.
експ. счетоводство и финансов
контрол
Данаил Николов - Председател
Общински съвет
Нехат Кантаров - общински
съветник
Николай Николов - общински
съветник
Ангел Иванов - общински съветник
Адем Адем - общински съветник
Красимир Петров - общински
съветник
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
Председател на ОбС-Тутракан:
(Данаил НИКОЛОВ)

6 - 8 май 2017 г.

Дунавска приказка
Железни врата - Белград - Нови Сад
Програма - 3 дни/2 нощувки
1-ви ден - Отпътуване на 05 май /петък/ 20:00 ч. от Тутракан – Русе през Румъния за Дробета-Турно Северин.
Преминавайки 2 852 километра през Европейския континент, река
Дунав пресича 10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място където ясно може да
се види мощта на реката е пролома Железни врата - най-голямата
речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата електроцентрала
на река Дунав, открита през 1972 г. и оставаща и до днес една от
най-големите в Европа. Отпътуване за Белград – пътят в голямата си
част е по протежение на Дунав. Пристигане в Белград. Настаняване
в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден - Закуска. Панорамна обиколка с автобуса с местен
екскурзовод (минимум 1, 1/2 ч): площад "Теразие"; Националното
събрание (Скупщина); ул. "Крал Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св. Сава" - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката, улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" – пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при
подходящи атмосферни условия. Свободно време . По желание и
предварителна заявка - вечеря в традиционен сръбски ресторант
на бохемската улица "Скадарска". Нощувка.
3-ти ден - Закуска. Екскурзия до Нови Сад - вторият по големина
град в Сърбия, столицата на областта Войводина. Белград – Нови
Сад ~180 kм . Пешеходна разходка в центъра на града - улиците
"Дунавска" и "Змай Йовина", поглед към Петроварадинската крепост,
Православната църква, Католическата църква, Синагогата. Отпътуване за България. Пристигане късно вечерта.
ЦЕНА: 295 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при мин. 20 туристи - 35 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20
туристи - 20.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани
по желание
Туроператорът си запазва правото за промяна в последователността на програмата.
Валутен курс: 1 евро = 123 сръбски динара
Часово време: България 12 ч.; Сърбия 11 ч.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ§ÄÓÉ¼Æ¼ÌÎ¼ÄÇÄÈÁÂÀÏÉ¼ÌÊÀÁÉË¼ÍËÊÌÎ
с актуалност минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453

СМЯХ

ɇɹɤɴɞɟɜɑɟɪɧɨɛɢɥ
ȿɞɧɚɩɨɪɰɢɹɫɜɢɧɫɤɢɤɪɢɥɰɚɦɨɥɹ

ɂɦɚɥɨ ɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɟɞɧɚ
ɛɢɥɤɚɪɤɚɌɹɩɪɨɞɚɜɚɥɚɛɢɥɤɢȿɞɢɧɞɟɧɟɞɧɚɠɟɧɚɹɩɨɩɢɬɚɥɚɌɟɡɢɛɢɥɤɢɩɨɦɚɝɚɥɢ
ɥɢɫɚɬɢɧɹɤɨɝɚ"
Ⱦɚ
Ɂɴɛɨɥɟɤɚɪɹɬ  Ȼɪɚɜɨ ɧɚ
Ⱥɤɚɤɫɚɬɢɩɨɦɚɝɚɥɢ"
ȼɚɫȿɬɨɬɨɜɚɟɡɴɛɴɬȼɢ

ɉɨɦɨɝɧɚɯɚɦɢɞɚɤɭɩɹɤɨɥɚ ɢɫɤɚɢɫɤɚɢɫɤɚ
ɧɚɫɢɧɚɫɢ
Ʉɨɝɚɬɨ ɠɟɧɚ ɤɚɠɟ ɜɫɢɱɤɢ
ȼɨɞɤɚɬɚɟɤɚɬɨɪɭɫɤɢɧɹɬɚ ɦɴɠɟɫɚɟɞɧɚɤɜɢɌɨɜɚɜɟɱɟ
ɉɥɚɳɚɲɢɩɢɟɲ
ɟɛɨɝɚɬɨɩɢɬ
Ɋɚɤɢɹɬɚ ɟ ɤɚɬɨ ɛɴɥɝɚɪɤɚɬɚɂɫɤɚɦɟɡɟɢɫɤɚɫɚɥɚɬɤɚ
Ɍɚɣɧɚɬɚɧɚɳɚɫɬɥɢɜɢɹɛɪɚɤ
ɢɫɤɚɛɟɡɚɥɤɨɯɨɥɧɨɢɫɤɚɥɟɞ ɫɢɨɫɬɚɜɚɬɚɣɧɚ

ПОДАРЯВАМ
Британска сиво-синя породиста котка,
мъжка, кастрирана, на 3,5 години.
Телефон за контакти: 0886072016

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

 Ʉɚɤɨ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ ɦɭ ɩɪɨɫȻɥɚɝɨɞɚɪɹɞɨɤɬɨɪɟȺɬɨɜɚ
ɬɢɲɩɨɞɨɛɪɟɥɢɫɬɚɜɚ"
ɟɨɛɥɟɝɚɥɤɚɬɚɧɚɫɬɨɥɚȼɢ
 ɇɟ ɟ ɩɨɞɨɛɪɟ ɧɨ ɟ ɩɨ
ɱɟɫɬɨ
Ɇɴɠ ɤɴɦ ɧɨɜɚɬɚ ɦɥɚɞɚ
ɝɭɜɟɪɧɚɧɬɤɚ
ɆɨɦɱɟɤɴɦɮɢɬɧɟɫɢɧɫɬɪɭɤɈɛɢɱɚɬɟɥɢɞɟɰɚɬɚ"
ɬɨɪɚ  ɂɫɤɚɦ ɞɚ ɜɩɟɱɚɬɥɹ
Ɋɚɡɛɢɪɚɫɟɧɨɩɪɟɞɩɨɱɢɟɞɧɨ ɯɭɛɚɜɨ ɦɨɦɢɱɟ ± ɤɨɹ ɬɚɦɞɚɦɟɩɚɡɢɬɟ
ɦɚɲɢɧɚɞɚɩɨɥɡɜɚɦ"
Ȼɚɧɤɨɦɚɬɚ
ɒɢɜɚɱɤɴɦɤɥɢɟɧɬɚ
ȼɢɟɠɟɧɟɧɥɢɫɬɟ"
Ⱦɚɨɬɝɨɞɢɧɢ
ɍɦɢɪɚɳɚ ɛɚɛɚ ɫ ɭɫɢɥɢɟ
Ɍɨɝɚɜɚȼɢɫɥɚɝɚɦɫɟɤɪɟɬɟɧ
ɝɨɜɨɪɢɧɚɜɧɭɱɤɚɬɚɫɢ
ɂɫɤɚɦɞɚɬɢɨɫɬɚɜɹɦɨɹɬɚ ɞɠɨɛɧɚɫɚɤɨɬɨ
ɮɟɪɦɚ Ɍɨɜɚ ɜɤɥɸɱɜɚ ɜɢɥɚ
ɉɪɢɩɫɢɯɢɚɬɴɪɚȾɨɤɬɨɪɟ
ɬɪɚɤɬɨɪ ɢ ɞɪɭɝɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ
ɱɢɮɥɢɤɢɞɨɥɚɪɚ ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɱɟɫɬɨɫɴɫɫɟɛɟɫɢ
ɇɨɪɦɚɥɧɨɉɪɢɦɧɨɝɨɯɨɪɚ
ɜɛɪɨɣ
ȼɧɭɱɤɚɬɚɜɢɠɞɚɣɤɢɫɟɛɟɫɢ ɟɬɚɤɚ
Ⱦɚɧɨɚɡɝɨɜɨɪɹɧɚɤɢɬɚɣɛɨɝɚɬɚɤɚɡɜɚ
Ɉɛɚɛɨ7ɨɥɤɨɜɚɫɢɳɟɞ- ɫɤɢɢɧɟɫɟɪɚɡɛɢɪɚɦ
ɪɚ Ⱥɡ ɞɨɪɢ ɧɟ ɡɧɚɟɯ ɱɟ ɫɢ
ɋɬɚɬɭɫɜɴɜ)DFHERRN
ɢɦɚɥɚɮɟɪɦɚɄɴɞɟɟ"
Ʌɟɥɟɤɨɥɤɨɫɴɦɬɴɩɚ
ɋɩɨɫɥɟɞɧɢɹɫɢɞɴɯɛɚɛɚɬɚ
Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ
ɩɪɨɲɟɩɧɚɥɚ)DFHERRN
Ɇɭɰɤɚɤɪɚɞɚɚɚɝɨ
Ɍɴɳɚɬɚ ɨɬɢɜɚ ɧɚ ɝɨɫɬɢ ɧɚ
 ɂɦɚɬɟ ɥɢ ɫɤɢɨɛɭɜɤɢ 
ɦɥɚɞɨɬɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɢ ɧɨɫɢ
ɩɚɥɦɚ ɡɚ ɩɨɞɚɪɴɤ Ɂɟɬɹɬ ɨɬ- ɧɨɦɟɪ"
Ʉɨɣ"
ɜɚɪɹɜɪɚɬɚɬɚɢɤɚɡɜɚ
ɬɢ
Ɍɢɦɢɞɚɞɟɦɚɣɦɭɧɚɬɚɚ
ɂɡɚɤ ɜɨɫɚɬɢɫɤɢ"
ɫɟɝɚɢɞɴɪɜɨɬɨɥɢɦɢɧɨɫɢɲ"
ɋɥɟɞɨɩɟɪɚɰɢɹɛɥɨɧɞɢɧɤɚ
ɩɢɬɚ ɯɢɪɭɪɝɚ  Ⱥ ɫɥɟɞ ɤɨɥɤɨ
ɜɪɟɦɟɳɟɦɨɝɚɞɚɢɦɚɦɧɨɪɦɚɥɟɧɩɨɥɨɜɠɢɜɨɬ"
Ɍɪɭɞɧɨɟɞɚȼɢɨɬɝɨɜɨɪɹ
ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɦɢ ɡɚɞɚɜɚɬ ɬɚɤɴɜɜɴɩɪɨɫɫɥɟɞɨɩɟɪɚɰɢɹɧɚ
ɫɥɢɜɢɰɢ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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2017 година - юбилейна за тутраканския футбол!
Тристранен футболен турнир - на 5 март, контрола - на 3 март

Калина ГРЪНЧАРОВА
утболен клуб "Трансмариска" (Тутракан) започна с

голямо закъснение подготовката за пролетния
полусезон, заради лошите
метеорологични условия

и продължилата зима, информира треньорът Тодор
Тодоров (на сн.). Тренировките започнаха на 22
февруари вместо в началото на месеца, уточни
още той.
Независимо от това още
на 26 февруари е изиграна
първата контрола с отбора на Главиница, която
е завършила наравно - 1:1.
Втората контрола е
предвидена за 3 март събота, когато ФК "Трансмариска" ще домакинства
среща с отбора на Сливо
поле. Мачът ще се играе
на градския стадион и ще
започне в 14:00 часа.
Още едно спортно събитие очаква футболните
феновете в Тутракан тристранен турнир, който
ще се проведе в неделния
5 март. В него ще вземат
участие ФК "Белица", ФК

"Исперих" и ФК "Трансмариска". Началният сигнал
на срещите ще бъде даден
в 13:00 часа на градския
стадион.
Първият мач за ФК "Трансмариска" през новия сезон
от шампионата в А Западна областна група ще бъде
изигран на 12 март. Тогава
тутраканският футболен отбор е домакин на
срещата с ФК "Раковски"
(Калипетрово).
И още една любопитна
новина научаваме от треньора Тодор Тодоров. Тази
година е юбилейна за местния футбол - ще бъдат отбелязани 90 години организиран футбол в Тутракан.
За юбилейната годишнина
и за предстоящото участие на ФК "Трансмариска"
в областния шампионат
очаквайте разговор с треньора Тодоров.

Ф
Традиции и обичаи на Първи март

червен цвят. За мартеница
може да се използват и други цветове като оранжево,
зелено, кафяво, добавят се
и мъниста против уроки, паричка за благополучие. Найинтересният момент беше
децата да видят как да си
направят лесно мартеница.
Следяха с голямо внимание
процеса на работа, а ние
се надяваме да приложат
видяното от урока", поясни
още Капинчева.
Мартеничките се свалят,
когато се види първата лястовица, щъркел или цъфнало
дръвче, научиха още учениците, а след това четоха
стихотворения за Баба
Марта и се забавляваха с
гатанките за пролетта.
чениците от II „а”
клас на СУ „Христо
Ботев” с класен ръководител Елеонора Тодорова
се запознаха със старите
български обичаи посветени на символичното посре-

У

щане на Баба Марта.
"Това е един от най-почитаните български обичаи,
запазил се до наши дни”,
разказа библиотечният специалист Стефка Капинчева,
която бе техен гост. С

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

XW

Размисли за жената...
Наближава 8 март – Денят на жената. Всеки мъж
по свой начин засвидетелства уважение към красивата си половинка. Жените са достойни за най-голямо
уважение, защото те са тези, които раждат децата
ни и се грижат за нас (често неблагодарни мъже).
Желая на всички жени до тях да стоят достойни мъже! Предлагам на вашето внимание някои
размисли, в резултат на дългогодишния ми опит и
наблюдения от общуването ми с жените:
- Неблагоразумие е да очакваш от любимия мъж повече от онова, което той може да предложи;
- Истинският мъж е жив като риба, добър като чучулига и неуморим като родопски катър – разрешено
му е да е леко прегракнал;
- Има жени, които имат дъх на селска ракла, понякога
те са за предпочитане, пред химизираните силиконки;
- Приятелството, може да има пукнатини, но истинските приятели не се карат пред хората;
- Практичната жена, не позволява съпругът й да
се оставя да бъде котенце и да бъде настъпено по
опашката;
- Безумната смелост е за предпочитане, пред отчайващата непредприемчимост;
- Суровата действителност не разрешава да имаш
стъклени мечти;
- Мъдрата жена съгражда дом, свадливата създава
гнездо на безнадежност;
- Свободата и просторът са състояние на духа,
болният духом не знае милост и пощада;
- Можеш да блестиш от добродетели и хората да
не възприемат, парадоксален факт е, че възприемаме
умерения грешник;
- По-добре е еднократна поява на златната рибка,
отколкото постоянно присъствие на мърляв костур;
- Авторитетът, който подчертаваш ненужно не
носи дивиденти;
- Безстрашен, мъжествен, героичен - суперлативи,
които звучат добре за един мъж, но съвременната жена
иска любимият й да бъде и… паричен, иначе минава
за прозаичен.
С най-добри чувства: Георги ВАСИЛЕВ

помощта на мултимедийна
презентация второкласниците които научиха, че
мартеницата е типичен
български обреден символ,
закичва се за здраве и дълъг
живот, за плодовитост и
изобилие. Изработва се от
усукан памучен или вълнен
конец. Основните и цветове са бял и червен – бялото
символизира чистотата,
невинността, радостта и
красотата, а червеното е
цветът на живота, здравето, победата и любовния
огън.
"С децата разговаряхме
за традициите и обичаите
на първи март в България.
Те научиха как се изработват мартеници и че всяка
домакинята трябва да е
празнично пременена и в
добро настроение, да изплете мартенички от вълнена
прежда, предимно от бял и

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

2 март - Михаил ЗЛАТАНОВ, гр. Тутракан
4 март - Шенол АЛИ, Горски стражар, ДГС-Тутракан
3 март - Елена ХРИСТОВА, фирма "Т.А.Т.", Тутракан
5 март - Нювит ЮСУФ, Кмет на с. Косара, община
3 март - инж. Никола ЙОРДАНОВ, Лесничей, ДГС-Тут- Главиница
5 март - Джеват ЯШАР, Бивш кмет на община Главиница
ракан
6 март - Антон ВЛАДЕВ, Фелдшер, "Спешна помощ"4 март - Филип ТОДОРОВ, Ст.спец. "Лесовъд", Община
Тутракан
Главиница
8 март - Иванка ДОНЧЕВА, Кмет на с. Сокол, община
4 март - Ридван АДИЛ, Ст.спец. "Техник", Община
Главиница
Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

