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ГЕРБ е водещата политическа
сила в Силистренска област
Трима са сигурните
депутати в Народното
събрание, кой ще е
четвъртият ще реши
методът
Хеър-Ниймайер
Калина ГРЪНЧАРОВА
артия ГЕРБ е водещата политическа
сила в Силистренска
област след предсрочните
парламентарни избори в
неделя, това сочат изборните резултати след обработени 100% протоколи на
на стр. 4

П

Ⱦɜɚɧɚɞɟɫɟɬɨɤɥɚɫɧɢɱɤɚɬɚ
ɅɸɞɦɢɥɚɋɉȺɋɈȼȺɝɥɚɫɭɜɚ

Лидерите на ГЕРБ, БСП и ДПС в
Тутракан - с коментар за
преминалите парламентарни избори
на стр. 4

Общо 35 години
затвор за убийците
на мъж в Пожарево

на стр. 2

Ден на отворените врати
в Районен съд-Тутракан
на стр. 3

Скъпи приятели,
Благодаря за подкрепата към мен и ПП ГЕРБ!
Искам да Ви кажа, че това е Ваша победа. Без Вас
това, което постигнахме, е немислимо.
Победителите сте Вие! Благодаря ви!

Алтимир АДАМОВ

Уважаеми съграждани,

Поздравявам всички, които в изборния ден упражниха правото си на глас и гласуваха доверие на своите
избраници!
Благодаря за спокойната обстановка в цялата община,
при която премина изборния процес!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан
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НОВИНИ
ЧАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В БИБЛИОТЕКАТА

Днес - редовно заседание на
Общински съвет-Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
вадесет точки оформят дневният ред
на мартенското заседание на Общински съвет-Тутракан, което ще се
проведе днес от 9:00 часа.
Предстои да бъдат разгледани и приети Общин-

Д

Ученици от V клас при ОУ "Отец Паисий" в с. Стефан
Караджа, община Главиница и техният учител Мария
Николова посетиха Библиотеката в НЧ "Просвета",
където проведоха час по литература. Прочетоха и
разказаха български и старогръцки митове и легенди.
С удоволствие изслушаха легендите "Дедал и Икар",
"Раждането на Зевс", "Защо дяволът е с един крак",
"Господ и дявола си поделят света".
Накрая учениците разгледаха изображения към тези
легенди в Интернет.
"БИБЛИОТЕКИТЕ И ПОКОЛЕНИЕТО Z"

На 23 и 24 март 2017 г. в Регионалната библиотека
"Партений Павлович", се проведе обучителен курс на
тема "Библиотеките и поколението Z: предизвикателства и възможности" с лектор Наталия Георгиева от
Центъра за продължаващо обучение на библиотекаричленове на ББИА.
На обучението присъстваха Радка Стефанова - библиотекар в Нова Черна, Стефка Капинчева - библиотекар
в Детски отдел на библиотеката в Тутракан и Анелия
Ангелова - библиотекар в Старо село.
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
Към края на февруари в трите бюра по труда в област
Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6877. Техният брой намалява с 14 в
сравнение с края на януари. Като търсещи работа лица
са регистрирани и 152 заети, 54 учащи и 73 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е
15,1%, колкото е и през предходния месец. /В сравнение с
февруари 2016 г. равнището на безработица е по-ниско
с 1,7 процентни пункта./ На база административната
статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за
февруари 2017 г. е 8,2 на сто, изчислено като дял на
регистрираните в бюрата по труда безработни лица
към икономически активните лица на 15–64 години,
установени при Преброяване 2011.
По общини регистрираната безработица в абсолютен
брой и относителен дял има следния вид: най-високо е
равнището на безработица в община Кайнарджа – 38,2%
/596 безработни лица/, следват общините Главиница
- 34,7% /1159/, Ситово - 29,4% /443/, Алфатар – 25,0%
/248/, Дулово – 19,0% /1840/, Тутракан – 11,1% /579/, и
най-ниско в община Силистра - 8,7% /2012/.
КРИМИНАЛЕ
Домакинство, присъединено неправомерно към електропреносната мрежа, е установено в село Търновци.
Проверката е извършена на 28 март. Срещу собственика – С.М. (32 г.), е образувано досъдебно производство.
Кражба от частен дом в града е извършено за времето от 13.00 до 17.00 часа на 27 март. Чрез взломяване
на врата неизвестно лице е проникнало в жилището
и противозаконно отнело 4 мъжки часовника и около
200 г златни и сребърни накити и монети. На адреса е
извършен оглед и е образувано досъдебно производство.
Късо съединение е причината и за пожар в лек автомобил „Опел”, възникнал на 26 март около 17:30 часа в
село Стефан Караджа. Изгорели двигател, една гума,
фар и преден капак.
Пожарът е потушен от екип на Противопожарен
участък – Главиница.
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ска стратегия за подкрепа
на личностното развитие
на децата и учениците в
Община Тутракан (2017 –
2018 г.), отчет за 2016 г. за
изпълнението на Общинска
програма за управление на
отпадъците, актуализираната средносрочна бю-

джетна прогноза за периода 2018-2020 година на
постъпленията от местни
приходи и на разходите за
местни дейности, както и
да бъде определен представител на Община Тутракан
за участие в извънредното
заседание на Общото съ-

брание на Асоциацията по
ВИК-Силистра.
В останалата част на сесията, след допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за
2017 г., ще бъдат обсъдени
и 14 разпоредителни.

Общо 35 години затвор за
убийците на мъж в Пожарево
П
редадените на съда
от Окръжната прокуратура в Силистра
Любомир К. и Станислав
Вл. за убийство, извършено
по особено мъчителен начин за убития и с особена
жестокост, бяха признати
за виновни от петчленен
състав на Силистренския
окръжен съд, съобщи пресцентърът на Апелативна
прокуратура-Варна. 25-годишният Любомир К. ще
изтърпи наказание лишаване от свобода за срок 20
години при строг режим, а
21-годишният Станислав
Вл. – 15 години лишаване от
свобода при строг режим.
На 14 февруари 2016 г. в
село Пожарево, община Тутракан, Любомир К. заедно
със Станислав Вл. отишли
до дома на съселянина си
Тодор Т. Искали да го предупредят да не обижда и разнася слухове за поведението
на майката на Станислав,
с която Любомир живеел на
семейни начала. За времето от 16 до 18 ч. двамата
подсъдими ходили четири
пъти до дома на Тодор да
се разправят. Търсили го и
при негов близък роднина.
След като не го открили,

започнали да хвърлят керемиди по покрива на къщата
му и го принудили да излезе
на двора.
Любомир го ударил с вила
през оградната мрежа. Пострадалият започнал да
отстъпва назад, спънал се
и паднал на земята. Тогава
двамата подсъдими влезли в
двора и започнали да го бият
с ритници, юмруци, с дървената част на вилата и да
го мушкат с остриетата й.
Съдебномедицинската експертиза изброила минимум
25 удара в главата, горната
част на тялото и корема,
счупени ребра и разкъсване
на далака, причинило масивен кръвоизлив – причина
за смъртта на 55-годишния
Тодор.
И двамата подсъдими
имат предишни осъждания.
От началото на досъдебното производство Любомир К. е с мярка за неотклонение „Задържане под
стража“. Съучастникът му
Станислав е привлечен като
обвиняем преди приключване
на разследването за убийството. Поради неявяването му на първото съдебно
дело мярката му за неотклонение е изменена по искане

на прокуратурата от подписка в задържане под стража.
Междувременно той извършил и пътнотранспортно
произшествие, при което
загинало младо момиче. За
това престъпление Станислав Вл. вече е осъден.
Състав на Силистренския окръжен съд потвърди
мерките за неотклонение
спрямо двамата осъдени. Те

ще продължават да пребивават в ареста. Присъдата
подлежи на обжалване пред
Апелативния съд във Варна.
Служебните защитници
на обвиняемите заявиха, че
ще обжалват решението на
Окръжния съд. Според тях
първоначално ставало дума
за убийство по непредпазливост, преминало в хода
на делото в умишлено. “ТГ”

5% отстъпка от дължимия данък
от физическите лица - до 31 март

Ф

изическите лица могат да
ползват отстъпката от 5%
от данъка за довнасяне
по декларацията си. Отстъпката
се ползва от всеки, който подаде
декларацията си за облагане на
доходите от миналата година до 31
март тази година по електронен път,
но само, ако към този момент няма
подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Друго
необходимо условие за ползване на

отстъпката е в срок до 30 април да
се внесе целия размер на дължимия
по годишната декларация данък за
довнасяне. От НАП съветват всеки
клиент, който подава подоходна
декларация с ПИК или електронен
подпис, предварително да провери
онлайн за неплатени стари задължения, за да ползва данъчната
отстъпка.
Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпра-

тят по пощата или да се подадат на
място в някои пощенски станции,
където директно ще бъде издаден
входящ номер. Документите могат
да се подадат и на място в офиса
на НАП.
Срокът за подаване на данъчните
декларации за облагане на доходите за 2016 г. изтича на 2 май 2017
г. (30 април е в неделя, а 1 май е
неработен ден). В същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия

данък за довнасяне. Всички данъци
се плащат по една банкова сметка.
При превод на пари към бюджета
се попълва код за вид плащане – 11
00 00 „Данъци и други приходи за
централния бюджет“.
Информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки можете
да получите от сайта на НАП www.nap.
bg. Телефонни консултации се правят с
обаждане на тел. 0700 18 700, на цената
на градски разговор.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 27 март 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити за заемане
3 оператор, производствена линия – средно обпо проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗА- разование
4 общи работници в промишлеността – основно
ЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
образование
две направления:
1 технолог, моделиране и конструиране на облек- За обучение по време на работа
ло – средно професионално образование, за с.Цар
3 монтажници, изделия от метал – средно обр. Самуил
1 монтьор, свързване на кабели – средно техни1 гладач – без изискване за обр., професионален
ческо обр.
опит, за с.Цар Самуил
1 машинен оператор, производство на пластма2 шивачи – без изискване за обр., професионален
сови изделия – средно обр.
опит, за с.Цар Самуил
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
Други СРМ към деня:
***За всички работни места трудовите дого2 общи работници – няма изискване за заемане
вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточ1 продавач на хранителни стоки – няма изискване нено, че договорът е безсрочен.

Стартира процедура за избор на
членове на Съвета на децата
С

тартира процедура
за избор на членове
на Съвета на децата
към председателя на Държавната агенция за закрила
на детето.
Съветът на децата е
консултативен орган към
председателя на Държавната агенция за закрила на
детето и от 2003 г. работи
в изпълнение на основните
принципи на Конвенцията на
ООН за правата на детето и Закона за закрила на
детето. Целта му е да насърчава детското участие
в процесите на изработване
на политики за децата и
вземане на решения. Той
включва представители
на младите хора от всяка
административна област и
на децата от уязвими групи,
като им дава възможност

да обменят знания, умения и
ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на
национално и регионално
ниво.
Съветът на децата
включва в състава си по
един представител на всички 28 административни
области и 5 квоти за деца
от уязвими групи. За членове
на Съвета могат да бъдат
предлагани кандидатури
на деца на възраст до 18
години.
Процедурата за избор на
членове на съвета преминава на три нива: общинско,
регионално и национално
ниво.
Община Тутракан, спазвайки Процедурата за избор на членове на Съвета
на децата, ще предприеме

следните действия:
1. Популяризиране на кампанията за избор на членове
на Съвета на децата чрез
предоставяне на информация на:
- официалния сайт на Община Тутракан;
- местните медии;
- училищата на територията на общината;
- социалните услуги за
деца;
- детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
- неправителствени организации, работещи с деца,
читалища.
2. Приемане на кандидатурите в срок до 24.05.2017
година по пощата на адрес:
Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, гр. Тутракан или по електронен път

на адрес: tutrakan@b-trust.org;
direkciq_hd@abv.bg
3. Извършване на подбор
от Комисия, определена със
Заповед на Кмета на Община Тутракан.
4. Представяне на кандидатурите на Община
Тутракан пред Областния
управител на Област Силистра в срок до 15.06.2017
година.
За подробна информация на
официалния сайт на Община
Тутракан са публикувани:
1. Процедура за избор
на членове на Съвета на
децата.
2. Формуляр за кандидатстване - Приложение 1.
3. Мотивационно писмо.
4. Инструкция за провеждане на избори за членове
на Съвета на децата - Приложение 2.

Малък е процентът на неваксинираните
срещу морбили
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бхватът с имунизация за морбили
на децата до тринайсетмесечна възраст
в област Силистра,
през миналата година

О
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е бил 92 на сто, а на
дванайсетгодишните –
91 на сто.
Това съобщава директорът на Регионалната здравна инспек-

ция /РЗИ/ в Силистра
д-р Теодора Начева във
връзка с указанията на
Министерството на
здравеопазването за
превантивни мерки за
предпазване на населението заради епидемия
от морбили в съседна
Румъния и увеличена заболеваемост в Италия и
Великобритания. Изпратени са писма до личните лекари да направят
незабавен преглед на
пациентските си листи
и да съобщят данни за
необхванатите деца до
тринайсетмесечна и
на дванайсетгодишна
възраст и за децата,
които живеят в чужбина. Едновременно с
това издирените деца с
пропуснати имунизации
трябва да бъдат обхванати и да се подаде
списък в РЗИ, за да се
следи процесът на имунизация. Здравните специалисти ще направят
и преглед на обхвата,
който са имали през
годините, защото след
епидемията през 2009
-2010 година, когато е
правена много активна

и широка имунизация, е
имало по-добър обхват,
уточнява д-р Начева.
Здравните експерти са
на мнение, че на територията на областта
няма голям процент на
необхванати деца - освен тези, които не живеят в България. Въз основа на прегледа трябва
да се разбере дали са
достигнати между 9095 на сто от обхвата,
който е добре да се
поддържа, за да се гарантира невъзможност
да се развие епидемия.
Очаква се в началото
на април да бъдат получени всички данни и да
се предприемат необходимите превантивни
мерки за предпазване на
населението.
Срещу морбили в България се използва трикомпонентна ваксина,
която дава имунитет и
срещу рубеола и паротит. Тя е изключително
чиста, висококачествена и ако се съхранява и прилага според
стандартите, е много
ефективна, твърдят
здравните експерти.

Република България
Районен съд - Тутракан

Ден на отворените врати
в Районен съд-Тутракан
5 април 2017 година
За поредна година, в изпълнение на дейностите по
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014
- 2020 година, Районен съд - Тутракан е организатор
на инициативата „Ден на отворените врати".
В Деня на отворените врати гражданите могат да
посетят Съдебната палата и да се запознаят с организацията на работа на съда, със съдебни процедури,
с работата и функциите на съдебните служби. Ще
бъде осигурен достъп до деловодствата на съда - наказателно, гражданско и съдебно-изпълнителна служба,
бюро „Съдимост”, както и възможност за посещение
на провежданите за деня открити съдебни заседания.
Инициативата на Районен съд – Тутракан има за
цел да спомогне за повишаване на правната култура
на гражданите, постигане на по-добра информираност
за работата на съдебната система и е насочена към
популяризиране дейността на съда
Желаещите могат да се запознаят с работата на
институцията в рамките на работния ден - 5 април
2017 г., от 10:00 до 16:00 часа.
Владимир ЛЕГАРСКИ,
Административен ръководител Председател на Районен съд-Тутракан

Подаването на
корпоративни
декларации
нарасна тройно
2930 дружества от Силистренска област са декларирали към момента
приходите и разходите си
за миналата година.
Подадените от началото
на март досега декларации
(1850 бр., 63% от общия
брой) са почти два пъти повече, отколкото през първите два месеца на годината
(1080 бр., 37%). Крайният
срок е 31 март, петък.
72% (2099 бр.) от всички фирмени декларации са
получени чрез интернет
страница на агенцията с
електронен подпис
1/5 (600 бр.) от годишните декларации за печалбата и доходите на данъчно
задължените лица, които
през 2016 г. са се облагали
с корпоративен данък, са
приети на място в салона

за обслужване.
Декларациите се подават
в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна
разписка или по интернет.
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.

софтуерна система, която
бе платена с парите от
здравните ни вноски, бе
в размер на 476 000 лева.
Отделно от това всяка
болница трябваше да закупи необходимия брой четци
за пръсти, чиято единична
цена бе 239 лв. без ДДС.
От здравното министер-

ство допълниха, че до дни, с
обнародването в „Държавен
вестник“ на съдебното решение, пръстовата идентификация ще престане да се
използва от всички лечебни
заведения и няма да бъде
прилагана в извънболничната помощ.
“

“ТГ”

Върховният администраттивен съд окончателно
отмени простовия отпечатък в болниците
П

ръстовият отпечатък в здравеопазването остава в
историята. Върховният
административен съд окончателно отмени новия метод на регистрация, чието
внедряване струваше само
на здравната каса половин
милион лева.
Съдът спря действието
на въпросната система в
болниците още през ноември, но тогава от здравното
министерство, здравната
каса и Министерския съвет
обжалваха становището на
съда. По неофициална ин-

формация обаче днешното
решение е окончателно и не
подлежи на обжалване.
От съда все още не са
публикували мотивите, с които свалят идентификационната система, тъй като
решението се обработва
с цел да се заличат лични
данни. Срещу идентификатора се обединиха както
лекари, директори на болници и пациентски организации, така и настоящото
ръководство на здравното
министерство. От ведомството обаче не предприеха
действия срещу системата,

а предпочетоха да изчакат
решението на съда.
Пръстовият идентификатор бе внедрен по идея на
бившия здравен министър
Петър Москов. Според него
новата система трябваше
от една страна да пести средства, а от друга
– да затегне контрола в
болниците. През ноември
системата бе въведена
в лечебните заведения, а
тенденцията бе тя да се
приложи и в аптеките, както и при джипитата.
Решението обаче бе атакувано в съда от Центъра

за защита на правата в
здравеопазването, Федерация „Български пациентски
форум” и Сдружението на
частните болници и още в
края на същия месец съдът
спря действието на идентификатора. В мотивите
се каза, че с въвеждането
му се създава едно ново,
несъществуващо в Закона
за здравното осигуряване
субективно задължение за
електронна идентификация,
което от друга страна
противоречи и на редица
европейски директиви.
Стойността на цялата

ТГ”
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ГЕРБ е водещата политическа
сила в Силистренска област
от стр. 1
секционните избирателни
комисии.
От имащите право на
глас 119 394 избиратели
пред урните се явиха 62 694
души и изборният ден завърши с 52,46% избирателна
активност, която е с 0,6 на
сто по-висока от изборите
през 2014 г.
Недействителни са 2762,
а тези избиратели, които
не са подкрепили никого, са
919 души (1,93%).
17 902 или 29,87% от гласувалите в Силистренска
област са дали доверието
си на партия ГЕРБ.
Втора на политическата карта на областта е
партия "Движение за права
и свободи” с 13 510 или
22,54%.
Непосредствено след тях
с много малка разлика е
коалицията „БСП за България” с 22,26 на сто или 13
343 гласа.
Засега тези три партии
са с по един сигурен избран
депутат в 44-тото Народно
събрание.
От партия ГЕРБ влиза
Владислав Горанов, финансов министър в кабинета
Борисов-2. В предизборната
кампания Горанов заяви, ако
бъде избран, че ще влезе
в парламента от 24-ти
избирателен район в София, където бе водач, а от
Силистра депутат ще бъде

този, когото избирателите
посочат преференциално.
На практика прогнозата на
Владислав Горанов се оказа
абсолютно вярна, защото
Алтимир Адамов, народен
представител в миналия
парламент, събра най-много
преференции от кандидатите не само в своята партия,
а и сред тези от всички останали партии. Да повтори
мандата си пожелаха 5 114
избиратели, което означава,
че именно той ще измести
втория в листата на ГЕРБ.
За пореден път в област
Силистра, депутат от ДПС
ще бъде Рамадан Аталай.
Третият сигурен народен
представител е Стоян Мирчев - водачът на листата
на БСП.
Мандатите в Силистренска област са 4, но кой ще
бъде четвъртият ще бъде
решено по метода Хеър-Ниймайер, познат още като метода на най-големия оста-

тък. (Бел.ред.: До приключване на броя, ЦИК не беше
оповестила резултатите
от преразпределението на
гласовете.) Този начин
за разпределяне на мандатите между политически
партии при провеждането
на избори по пропорционална избирателна система с
кандидатски листи се прилага в България. Методът
на най-големия остатък е
благоприятен за малките
партии (политически плурализъм), докато метода
на Д`Ондт, прилаган преди
това, дава повече мандати
на големите партии и стабилност на управляващото
мнозинство.
Четвърта по гласове в
Силистренска област е
листата на „Обединени патриоти”, която се водеше
от Александър Сабанов. За
нея са гласували 6035 души
или 10,07%.
От новите партии с най-

много гласове е ДОСТ с
2945 гласа или 4,91% и я
поставят на пето място
сред местните политически
играчи.
Партия „Воля” на Веселин
Марешки е убедила 2062
избиратели или 3,44% от
общия електорален вот.
Коалиция "АВБ-Движение
21" са събрали 829 гласа,
"Движение ДА България" 595, Реформаторски блок
- 554, "Нова Република" е
"Възраждане" - по 336.
Най-малък резултат регистрира ромската партия
ДРОМ с едва 32 гласа,
следвана от коалицията
„КОЙ – Българската левица
и Зелена партия” с 39 уважили я избиратели.
В Тутракан
Избирателната активност в проведените предсрочни парламентарни избори
в община Тутракан е била
54,19% или правото си на
глас са упражнили 8 208
души от възможните 15 146.
Действителните гласове са
7 963, а недействителните
- 246.
Избирателите имаха възможност да гласуват в 28
секции вкл. и подвижна.
С най-много гласове е ДПС
- 2052 (25,43%). За ГЕРБ са
гласували - 1995 избиратели (24,73%), за БСП - 1980
(24,54%), за Обединените
патриоти - 948 (11,75%), за
ДОСТ - 214 (2,65%), за Воля
(Веселин Марешки) - 208

Данаил НИКОЛОВ, Председател на
Петя КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА,
ОбС на БСП-Тутракан:
Общински ръководител на ГЕРБ-Тутракан:

ърво, искам да изразя
своята благодарност към
всички граждани на Тутракан и общината, че намериха време
и желание да упражнят правото
си на глас. Радвам се, че 54% от
населението направи това!
Благодаря на всички членове и
симпатизанти, на всички наши активисти, които работиха усилено в
нелеката кампания, на тези, които
продължават да работят за каузата
ГЕРБ. Въпреки трудните условия,
в които бяхме поставени, успяхме
да запазим достойнството си и
човешкото у нас, и да покажем, че
обединени можем да постигаме
по-добри резултати.
Поздравявам всички ръководители на партии и техните привърженици, благодаря им за това, че
запазихме добрия тон на работа. И
ГЕРБ, и БСП, и ДПС показахме, че
сме достойни и силни на политическата сцена на Тутракан.

П

Радвам се още и заради факта,
че тук има много здравомислещи
хора, че не си създадохме конфронтации, конфликти, а напротив, колегиално си помагахме и
работихме всички заедно, независимо от убежденията ни. Защото
след като приключи изборният
ден, приключва и състезанието. А
след него отново се срещаме и каузата ни трябва да е една - работа за
развитието и доброто на Тутракан!
От името на ръководството на
ГЕРБ, благодаря на всеки, който
е допринесъл за безпроблемното
протичане на изборния ден и добрата предизборна кампания.
Винаги може по-добре, но съм
доволна от резултатите на ГЕРБ и
на местно, и на национално ниво.
Бойко Борисов ще остане в новата
политическа история на България
единственият политик, който за
трети път ще бъде премиер. Ако не
се лъжа - след Стефан Стамболов.

реди всичко, искам да благодаря на всички, които
подкрепиха БСП на изборите. Предизборната кампания беше толерантна, нямаше както в минали
години личностни нападки и обиди.
Удовлетворен съм от крайния резултат, защото на
президентските избори на 1-ви тур изкарахме 1854 гласа
от привържениците на БСП. На парламентарните избори
нашите гласове са 1980, което потвърждава, че сме си
върнали доверието у хората и за мен това е престижно.
В по-стари избори нашите гласове бяха даже под хиляда.
За мен е болна темата "АБВ-Движение 21" - те за пореден път доказаха, че размиват гласовете на БСП, защото
и сега гласовете им са просто смешни - 148! Водили сме
разговори преди местните избори - да се обединим, да
не гледаме какво е централно настроението. И сега, ако
бяхме обединени, щяхме да бъдем втора политическа сила
в общината, а не трета. Но за пореден път, личните амбиции на някои показаха, че вредят. Георги Първанов беше
председател на БСП, Татяна Дончева - в ръководството
на партията - това са хората, заради които, ако имаме
негатив в национален и местен мащаб, е благодарение
на тях. Хората разбраха и наказаха тяхното, колкото и
силно да звучи, предателство.
Нашите хора в СИК, наблюдателите и застъпниците,
си свършиха чудесно работата, за което им благодаря.

П

30.03-5.04.2017 г.
(2,58%), за АВБ-Движение 21
- 148, за ДА България - 138
(1,71%), за Реформаторски
блок - 75 (0,93%), за Нова
Република - 40 (0,5%).
146 са дали гласа си за
други партии, а 124 или
1,54% - не подкрепят никого.
В Главиница
Най-много гласове в преминалите избори за народни
представители в община
Главиница събра листата на
ДПС - 2856 или 51,71%, следвани от ГЕРБ - 1050 гласа
(19,06%), БСП - 698 (12,35%),
ДОСТ - 638 (1026%), "Обединени патриоти" - 269
(3,23%), ВОЛЯ - 99 (1,56%),
ДА България и Реформаторски блок - по 0,11%.
Гласувалите за други партии са 0,11%, а 1,5% от избирателите са предпочели
да не подкрепят никого.
По данни от Районната
избирателна комисия-Силистра сериозни затруднения при изборния процес е
имало при отчитането на
преференциите и записването им в протоколите заради
голямото количество числа
в около 30% от секциите.
Освен грешното пренасяне от черновите към протоколите имало разминаване
в редовете при нанасянето
на над 100 числа. Налагало
се повторно събиране на комисиите, броене на бюлетините и т.н. От почти 2000
членове на избирателни
секции не всички устоявали
на целодневната отговорна дейност и след края на
изборния ден умората и
напрежението били причини
за грешките при вписването
на данните.
Според председателя на
комисията Теодора Тодорова това може да бъде
избегнато със създаването
на преброителни пунктове

към районните избирателни комисии. По този начин
ще се реши и проблемът с
купуването на гласове, тъй
като отчитането ще стане
анонимно, смята Тодорова.
Изборният ден е преминал
спокойно, отчитат от ОДМВР-Силистра. Няма постъпили сигнали за инциденти и
груби нарушения на обществения ред. Транспортирането на изборните материали
от избирателните секции
до РИК се осъществи навсякъде под полицейска охрана.
В звената “Български документи за самоличност” в
Силистра, Тутракан и Дулово са издадени общо 31 удостоверения за гласуване на
граждани, непритежаващи
валидни лични документи.
По данни от Окръжната
прокуратура-Силистра от
началото на изборната
кампания в Силистренско
са образувани 2 досъдебни
производства и 9 предварителни проверки. Част от
проверките са приключени
с откази за образуване на
досъдебни производства от
съответните дежурни прокурори, а други предстои
да бъдат решени в найкратък срок. Проверките
са за незаконна агитация,
повреждане и унищожаване
на агитационни материали.
Двете досъдебни производства са от Дулово и
Тутракан - за раздавани
хранителни продукти от
политическа сила и за гласуване срещу съдействие
за издаване на задгранични
паспорти и лични карти
на граждани. Получен е
и сигнал за „купуване на
гласове” в с. Суходол, община Главиница и Районна
прокуратура-Тутракан е
разпоредила проверка на
място.

Нехат КАНТАРОВ, Председател
на ДПС-Тутракан:

ова бяха избори на
политически сили и
симпатизанти и всеки трябваше да си намери
любимата партия. Резултатите, показаха кой колко е
работил и как е работил,
но по време на кампанията
нямаше ексцесии - всяка
партия си избра как да
работи. Нашата позиция
бе, да не се правят концерти и банкети. Само на
8 март почетохме нашите
жени, просто съвпадна с
изборите. В кампанията
наблегнахме на социалната сфера - подпомогнахме
детски градини, училища,
Центъра за интеграция и
рехабилитация. Примерно,
детската градина в с. Цар
Самуил имаше нужда от
автоматична пералня и
ние я дарихме. Училището

Т

в селото имаше нужда от
пособия и ги набавихме, и
други подобни. Подпомогнахме и футболния клуб.
Младежите почистиха
парковете, засадиха цветя и
дръвчета, боядисаха пейки,
там, където живее нашият
електорат. Не можахме
всички паркове да почистим,
но ако всяка политическа
сила беше направила така,
Община щеше да бъде улеснена да не се харчат пари
за хора, за почистване.
Не казвам, че няма да се
включим в кампанията "Да
изчистим България за един
ден", но за един ден не може
да се свърши всичко. Така
че, като има нещо като
изборите е нормално да има
благотворителност.
В джамиите направихме
на стр. 6

“ТГ”
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30.03-5.04.2017 г.

В СУ "Христо Ботев" - Тутракан

Ценим водата и Земята В поетичния свят на Дебелянов
В

сяка година хората от
целия свят се включват в природозащитни инициативи. Загрижени
за своята планета, отбелязват световни дни, посветени на водата и земята.
Знаем от учебниците,
книгите, от житейския си
опит, че водата е онази
скъпоценна течност, без
която животът на Земята
е невъзможен. Тя е тази, ко-

ято доставя на всяка жива
клетка хранителни вещества, за да може да оцелее.
Затова подкрепяме и отбелязваме Световния ден на
водата, който се чества на
22 март и тази година бе на
тема „Защо хабим водата?“,
свързана с отпадъчните
води. Съвместно с Анелия
Иванова, организирахме в
училищната библиотека
с учениците от 5а клас
урок, посветен на Деня на
водата. Гледахме филма
"Водата - извор на живот".
Дискутирахме. Четохме
приказка, стихове и гатанки, посветени на реките,
езерата, морето, океана.
Пяхме песен за дъждовните
капки. Научихме се как да
пестим водата, да я ценим
и опазваме. Тревожно е, че

дейността на хората е причина за сериозното замърсяване на водните басейни.
Друга природозащитна
инициатива, на която сме
последователи, е Часът
на Земята. Протече както
е прието в последната
събота на март от 20:30
до 21:30 ч. Тази година се
проведе за десети път. В
нашата страна Часът на
Земята бе под мотото:

„Загаси светлините, отвори
очи за планетата“. Касае се
за Очите на Рила, както са
известни Седемте рилски
езера. Те са сред най-засегнатите природни обекти от
климатичните промени и от
многобройните посещения
на хората, които са причина
за заблатяване на няколко
от езерата. Осъзнаваме, че
за да бъдат запазени Очите на Рила, са необходими
спешни мерки за ограничаване на прекомерния човешки
натиск.
За да покажем своята съпричастност към подетата
инициатива за опазване на
нашата планета и по-специално на Седемте рилски езера, съвместно с Валентина
Златева, организирахме и
проведохме на 24 март в

училищната библиотека
интерактивен урок, отново
с учениците от 5а клас,
посветен на Очите на Рила.
Припомнихме си от видеоклипове проведените през
2015 и 2016 година инициативи за защита на реките
и опазване на климата, с
цел да направим нашия дом
- Земята, по-добро място за
живеене за нас и бъдещите
поколения. Гледахме с интерес филм на регионалната
телевизия Канал „Рила" „Седемте рилски езера“. Любувахме се на невероятната
природа. Научихме всички
подробности за появата,
разположението, дълбочината, ширината, имената
и останалите особености
на езерата. Разходихме се и
назад във времето, когато
са се раждали вярванията.
Четохме с удоволствие легендата за седемте рилски
езера. Дори да звучи като
детска приказка, тя омагьоса душите ни. Направихме
си и ние една вълнуваща
виртуална разходка до всяко
едно езеро. Полетяхме заедно с ентусиасти, подели
родолюбива инициатива, над
тях. Слушахме и гледахме
видеоклипове със записи
на песни за и от езерата.
Красотата им проникваше в нашите сърца и ни
заставяше да се замислим
как да живеем, за да опазим
природата и вълшебството,
с което тя ни дарява.
С всеки изминат ден все
повече се убеждаваме, че
не бива да допускаме замърсяване на природата.
Длъжни сме да пречистваме
водите, да преработваме
отпадъците и да се грижим
за почвите, растенията,
животните. Да ценим Земята, която ни дарява живот
и ни храни...
Анка КОЗАРЕВА

а 28 март тази година
се навършиха 130 години от рождението
на Димчо Дебелянов – невероятна личност, напуснала
нашия свят преди да навърши тридесет години и която
ни завеща светла поезия с
послание да бъдем добри и
търпими един към друг.
Годишнината на най-нежния лирик на българската
литература бе поводът,
който ни окрили с Геновева
Стоянова да проведем в училищната библиотека интерактивен урок с учениците
от 11б клас. Гледахме документален филм за живота
на поета. Слушахме една от
съкровените и художествено силни творби – елегията
„Скрити вопли".
Светът на Дебелянов –
свят на дълбоки чувства,
открихме и в творбите
„Аз искам да те помня все
така“, „Спи градът“, „Миг“,
„Черна песен“. Съпреживяхме трепетите на поета
чрез изпълнение на Богдан
Дуков и видеоклипове, обезсмъртили неговата поезия.
Учениците се докоснаха до

Н

творбите на поета и от „Един убит".
книгите, с които разполага
Докоснахме се до света
библиотеката. Четоха изра- на поета с романтична

зително част от неговите
стихотворения, които ги
бяха впечатлили. Геновева
Стоянова направи задълбочен анализ на живота
и творчество на Димчо
Дебелянов и не се поколеба
да прочете прочувствено
емблематичната му творба

душа, успял да предаде на
хартия съкровените си мисли и чувства. Неговите
творби остават в българската литература като
едни от най-нежните, истински и красиви стихове.
Нека да не го забравяме...
Анка КОЗАРЕВА

поетично поетично поетично
Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

Калинка ПЕТРОВА
гр. Тутракан

Далечен
ǯȌȘȈȊȍȑȐǹȉȖȋȖȔ
ǲȘȈșȐȊȈȝȐȎȈșȘȍȌșȕȍȋȈȈȓȈȖȚȌȘțȋȐȍȏȈȍȚȈ
ȏȌȘȈȊȍȑȓȦȉȖȊȕȐȞȍǺȢȋȈ
ȗȘȐȊȍȚȗȘȐȧȚȍȓȒȖǵȍșȘȍȚȈ
ǲȢȓȉȐȊȐșȖȒȐȧȚȒȖȔȐȕȒȘȈșȐȊȐșȊȍȚȓȐȕȒȐȐȋȘȈȧȚ
ȊȢȘȊȧȒȈȚȖȔȖȕȈȝșȈȔȐȕȕȈȗȢȚȧȉȍȏȌȈȊȐȎȌȈȔȒȘȈȧ
ǰȒȘȈȟȈțȔȖȘȍȕșȍȋȈșȘȍȌȏȈȓȍȌȍȕȐȚȍȗȖȓȍȚȈ
ȏȌȘȈȊȍȑȓȦȉȖȊȕȐȞȍǺȢȋȈ
ȗȘȐȊȍȚȗȘȐȧȚȍȓȒȖǵȍșȘȍȚȈ
ǵȈșȊȢȘȠȍȒȈȕȈȚȖȧȌȍȕȔȍȟȚȈȧȚȖȗȓȐȕȒȈȌȈȐȔȈ
ȈȏȏȕȈȧȔȐșȓȐȠșȐȏȈȔȍȕȡȍșȍȗȘȍȋȢȘȕȍȔșȚȍȉ
ȓȦȉȐȔȈ
ǲȈȚȖȐȏȝțȉȈȊȈȠȍȋȈȖȟȐȚȍȚȐȏȈȔȍȕȡȍșȊȍȚȧȚ
ȗȘȖȡȈȊȈȑșȚȘȈȕȕȐȞȍǺȢȋȈȐ
șȉȖȋȖȔȉȓțȌȕȐȞȍǵȍșȘȍȚȈ

Днес съм тъжна, защото те няма, защото си далече,
а ти навярно не си ме спомняш вече.
Ръце протягам в мрака да те прегърна
и моят сън се слива със нощта,
а тъгата ме обгръща със безмълвна тишина...
Ръце протягам но те няма
и уж си близо и същевременно толкова далеч...
Навън вали и е студена тъмнина,
но светлините от уличните лампи си играят
със капчиците дъжд.
Отварям очи и тичам да те догоня под дъжда,
но се отдалечаваш повече от мен.
Безмълвна се сливам със капчиците дъжд,
а те се стичат по лицето ми така студени.
Не ме оставяй, дори дъждът не може да угаси
огъня, който ме изгаря отвътре.
Ръцете ми треперят, търсят теб, но си далече.
Тази нощ те няма тази и всяка друга все те няма...
Но аз ще чакам където и да си,
с когото и да си, ще те чакам,
защото то се превърна в моята безкрайност.

Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Реквием за една непозната
„Не съдете, за да не бъдете съдени;“
Евангелие от Матея; 7; 1

Удари два пъти камбана
над малкия притихнал град.
Навярно ехото остана
в сърцето майчино вкопано
като в пожизнен малък ад.
Не е заразна мъка в урна.
Но ти се прекръсти, земляк,
че мъката е безпризорна,
не винаги стои покорно
при чужда мъка в урна с прах.
Затуй морякът и орачът
навярно кръстят се преди
във своя път и труд да влязат:
плугът и корабът се врязват
в праха на техните деди.
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Нехат КАНТАРОВ, Председател
на ДПС-Тутракан:
от стр. 4 даше парите за личните
карти. Така помогнахме
на хората да имат лична карта, да отидат да
гласуват, за да не кажат
после - гласуването задължително, а той не е отишъл да гласува. Вижте,
толкова години живеем в
демокрация, ние си знаем
електората. Няма нужда
да отиваме и да купуваме
гласове. Защото, когато

мевлити за нашия електорат. В с. Преславци беше
по голямо събитието - в
читалището, тяхната
традиция е такава - с
храна.
Имаше, обаче, плакатна
война! За всички партии
имаше място, трябваше да се лепят на един
ред. Ние сложим плакатите, патриотите идват
след нас. Патриотичният
фронт създаде плакатната война. Това са излишни
разходи, които направихме.
В общи линии, предизборната кампания мина спокойно, в деня на изборите
също нямаше ексцесии.
В деня на размисъл бяха
привикани, вземани с полицейски коли, хора - наши
симпатизанти, които си
сменили личните карти и
разпитвани дали ДПС им
дава пари и ги подкупва.
Това не е вярно! Ние сме
помагали на нашите хора
по отношение на това,
че много от тях не знаеха, че личните карти се
изготвят в Районното
полицейско управление в
Тутракан. Защото досега
се отиваше в Силистра.
Ние само им помогнахме,
те дойдоха в клуба, нашето момиче отиваше с
тях да им съдейства, но
не и да им плати личните
карти. Тези избори са
задължителни! Те си плащаха за личните карти,
вместо да се разкарват
по банките и да плащат
допълнителни такси от
5 лв., ние тази услуга я
направихме. Момичето с
дебитната си карта през
пос терминала превеж-

свършат едни избори, ние
продължаваме да работим
с електората.
Нашият офис е постоянно отворен, един от
най-големите е. Например,
имаме големи проблеми
със здравеопазването.
Често се е налагало да
ставам посред нощ и да
отивам в "Бърза помощ",
където връщат хората.
Не разбирам защо го правят. Аз, като съветник,
като отида и хората биват обслужени, но ние не
можем да обхванем всичко.
Аз казвам така - нека да
знаят и "Бърза помощ", никой гражданин независимо
от етнос, няма да отиде в

"Бърза помощ", ако му няма
нищо. Проблем е и че не
викат доктори за консулт
или те пращат в Русе,
вместо да бъдат приемани в нашата болница.
Има различни случаи. Те
обвиняват личните лекари, защото първо през тях
трябвало да се мине, но
през нощта телефоните
на личните лекари са изключени и какво, човекът
да мре ли?
- Проблеми с ДОСТ
имахте ли?
- Тук няма организация
на ДОСТ. Повечето гласове са в с. Цар Самуил

и имам информация, че са
купувани гласовете. Не
мога да разбера, защото
в Цар Самуил ние сме направил много работи, от
които зависи тяхното бъдеще - било за детската
градина, било за училището. Много хора са лекувани в Правителствената
болница, нашите депутати там съдействат.
В момента се подготвя
проект до Комисията
по вероизповедания - за
довършване на църквата,
след това - джамията. Не
вярвах, че в Цар Самуил
могат да бъдат купени
гласове, но явно и ние

като ДПС, и самата организация в Цар Самуил
не сме могли да усетим
това. Ще анализираме
всичко и ще продължим
да работим. При нас е
така - свършат ли едни
избори, започваме работа
за следващите. Изборите
са едно състезание между политическите сили,
след това всички трябва
да работим за общината.
Затова и политическите
партии, които сме в общината, трябва да сме
единни, за да се развива
тя. Ние, всички сме български граждани, така че
всички сме патриоти! Не
знам защо в последно време много се очерта омразата, което не е добре.
Миналата година по време на Байряма се стигна
до омраза между децата
в училище. И написах едно
писмо до Бойко Борисов,
да дойде на честването
на 100-годишнината от
Тутраканската епопея
край с. Шуменци, да види
там и да каже на управляващите патриоти,
колко турци са воювали
и са си дали живота за
спасението на България
от Румъния. Така че, ако
нещо стане, ние сме в
България и ще воюваме
за нашата България. А
псевдопатриотите ще
се скрият зад бюрата си.
Затова в нашата община
не искам да има омраза
между нас - ние тук заедно работим, празнуваме
си Байрам и Великден,
уважаваме се.
Накрая, искам да благодаря на всички хора,
които излязоха да гласуват за ДПС и на всички
хора, които показаха, че
ги интересуват изборите и развитието на
общината. Благодаря на
младежите, на женското
дружество на ДПС!

Заявление за обезщетение за безработица
ще може да се подават електронно
З

аявление за отпускане
на обезщетение за
безработица ще може
да се подава по електронен път. Това предвиждат
промени в Наредбата за
отпускане и изплащане на
обезщетения за безработица, които бяха одобрени от
правителството. Промяната ще облекчи безработните да ползват осигурителни права. За подаване
на заявление по интернет
ще се ползва квалифициран
електронен подпис или персонален идентификационен
код. Възможността за подаване на заявленията и на
хартия в териториалните
поделения на Националния
осигурителен институт
(НОИ) ще се запази.
За хората, чието осигуряване е прекратено след
31.12.2016 г., срокът за
изплащане на паричните
обезщетения ще се определя от броя на годините, през
които са се осигурявали за
безработица след 2001 г. По
този начин отпада необходимостта да представят
документи, удостоверяващи осигурителен стаж. За
преценка на правото и определяне размера на обезщетението ще се използват
данните от информационна-

та система на НОИ.
Кабинетът прие промени
в още седем наредби, с
които се намалява административната тежест за
гражданите.
Съгласно измененията в
Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж отпада
задължението за деклариране на имотно състояние
при подаване на заявление
за социална пенсия за старост и персонална пенсия.
Промените са свързани и
с новия ред за зачитане на
осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица. От
01.01.2017 г. преценката на
техните права се извършва
въз основа на реално внесените осигурителни вноски
– авансови или окончателни.
С измененията в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и
отчитане на трудовите
злополуки срокът за приемане или неприемане на
злополуката за трудова се
удължава от 7 на 14 дни.
Произнасянето на длъжностното лице ще става
въз основа на наличните в
досието за трудова злополука документи и на данните в
информационната система
на НОИ.
С други промени се регла-

ментира, че върху доходите
от обезщетения, изплащани
въз основа на Кодекса на
труда и други специални
закони, се дължат осигурителни вноски. Разпоредбата
е следствие от влезлите в
сила на 1 януари изменения
в Кодекса за социално осигуряване.
Новите разпоредби в
Наредбата за паричните
обезщетения и помощи от
държавното обществено
осигуряване са свързани
с това, че от 1 юни 2017
г. се разширява кръгът на
хората с право на отпуск
и обезщетение за бременност, раждане, отглеждане на дете при смърт
или тежко заболяване на
майката (осиновителката)
или при неизползване на
отпуска при бременност и
раждане. Осигурените лица,
които не могат да получат
обезщетения за болест и
майчинство, тъй като осигурителят е преустановил
дейността си, ще могат да
представят документите,
необходими за изплащане на
обезщетенията, на хартиен носител лично или чрез
упълномощени от тях лица
в съответните териториални поделения на НОИ.
Върху средствата за со-

циални разходи ще се дължат осигурителни вноски
за всички фондове на държавното обществено осигуряване, а не само за фонд
„Пенсии“. Това се регламентира в Наредбата за реда
за избор на осигуряване,
внасяне и разпределяне на
задължителните осигурителни вноски. С промени в
Наредбата за обществено
осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица се
прецизира редът за осигуряване на самоосигуряващите
се пенсионери.
С друга промяна – в Наредбата за реда и начина
за информиране на работниците и служителите и
за отпускане и изплащане
на гарантираните вземания при несъстоятелност
на работодателя, отпада
задължението на НОИ да
превежда социално- и здравноосигурителни вноски при
изплащане на гарантирани
вземания при несъстоятелност на работодателя.
Разпоредбата е резултат
от влезли в сила промени
в Закона за гарантираните
вземания на работниците и
служителите при несъстоятелност на работодателя.

30.03-5.04.2017 г.

Добавките към
пенсиите ще се
изплащат по-рано
И

зплащането на пенсиите за април и великденските добавки от
40 лева към тях за бедните
пенсионери ще започне ден
по-рано.На 6 април парите ще са и по банковите
сметки и дебитните карти
на възрастните, които ги
получават безкасово. Пенсиите за месеца ще се плащат до 20 април по график,
утвърден от пощенските

станции.В празничните дни
между 14-и и 17 април няма
да се изплащат пенсии, заявиха от "Български пощи".
На 8 април, неделя, пенсии
ще се изплащат само в
дежурните пощенски станции, до 13 часа.
НОИ ще изплати обезщетенията за безработица
преди празниците - на 13
април, четвъртък.

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

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
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СМЯХ
Брюнетка, 90 - 60 - 90,
Настъпи пролет, потекоха ручейчета, на децата дължина на вътрешната
повърхност на бедрата 56
сополи, на мъжете лиги.
см, обиколка на раменете
Любов е, когато сложиш 114 см, разстояние между
името на любимата за па- очите 2 см, дължина на
рола. Голяма любов - когато косата 34 см - продавам
всички пароли са различни. рулетка!

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

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

Сканди

СУДОКУ

Надпис в бензиностанция:
- Добре, но има още какво
"Пушенето по време на за- да се желае.
реждане може да ви помогне
- Не може да смята?
да го откажете завинаги!"
- В сметките е перфектен.
Шеф към новата си руса
- Груб е с клиентите?
секретарка: - Изпратихте
- Не, държи се вежливо.
ли факса до фирмата за
- Тогава какво?
строителни материали?
- Плаче, като връща ресБлондинката отговаря то.
делово: - Да.
- Сега, моля, изпратете
Потънал кораб. Екипаи на фирмата за електро- жът се спасил на един самоматериали.
тен остров. Там, обаче имаБлондинката стреснато ло канибали, които много се
отговаря: - Ама шефе, ние зарадвали на пристигналото
нямаме повече факсове...
"прясно месо". Капитанът се
опитал да преговаря с тях:
Генко и Искра лежат на
- Вие тук работите ли по
дивана. Нейният телефон 16 часа на ден?
е в кухнята. Чува, че е по- Не.
лучила съобщение. Става,
- А месечни сметки плащаотива… Вижда съобщение те ли - ток, вода телефон,
от Генко: "Така и така си интернет...
станала, донеси, моля, една
- Не, ние дори не знаем
биричка!"
какво е това!
- С политика занимавате
Въпрос: Как се казва, ли се?
когато в Русия няма интер- Не.
нет?
- Здравна каса имате ли?
Отговор: Интерньет
- Не.
- Тогава от какво сте
Две мутри пред болница- озверели така, бе?!
та: - Брато, на теб къде ти
биха ваксината?
Двама българи на круиз в
- В поликлиниката.
Атлантика.
- Маа му стара! На мен в
- А, бе Гошо, корабът
задника!
потъва.
- Е к'во ти пука, да не е
Един стар търговец - на баща ти?
евреин завел за първи път
сина си в магазина. Вечерта
Най-секси са юристките,
жена му го пита: - Е, как те могат да възбудят дори
мина днес?
дело.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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18:00 ч.
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15:30 ч.

Нови книги

Дневна светлина

а 31 март излиза
„Древна светлина“
(превод: Иглика Василева, 304 стр., цена: 20 лв.),
един мъдър и вълнуващ разказ за любовта, за болката
от загубата и смъртта и
за призрака на миналото,
който никога не напуска
настоящето.
Има ли разлика между
спомена и измислицата?

Н

Това е въпросът, който не
дава покой на
Алекс Клийв,
театрален актьор в залеза
на кариерата
си, докато
размишлява за
своята първа
и навярно единствена любов
към майката
на най-добрия
си приятел.
(Клийв знае,
че госпожа
Памет е голям и неуловим
двуличник, но
мислите нямат свян и
никога не се
изненадват.)
Не по-малко
опустошителни са и спомените, които
го връщат към
единствената
му непрежалима дъщеря,
чиято нелепа смърт от
болест или сърдечна мъка
остава докрай загадка за
нейните родители. Когато
актьорската му кариера
най-неочаквано се възражда с покана за участие в
главната роля на филм за
една мистериозна личност,
Алекс Клийв потъва в света

на снимачната площадка, a
един опит за самоубийство
ще му разкрие с болезнена
яснота мъката, изгаряща
разбитите сърца.
Роден в Уексфорд, Ирландия, през 1945 година,
Джон Банвил е ненадминат
стилист. През последните
десетилетия на XX век
придобива изключителна
международна популярност,
а книгите му печелят отличие след отличие, в т.

ч. приза „Франц Кафка“ и
наградата за художествена
проза „Ланан”. За издадения
у нас роман „Морето” той
става носител на „Ман
Букър” през 2005 година.
Произведения като „Древна светлина” и „Безкрайностите” подчертават
качествата на неговата
проза, която хвърля мост
към творчеството на гениалните му сънародници
Бекет и Джойс.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

30 март - Мариан ГАНЕВ, Предприемач, Тутракан
31 март - Радка ГЕОРГИЕВА, ФГ "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
31 март - Димитринка ПАНАЙОТОВА, Директор на ДГ
"Славянка", Тутракан
1 април - Гинка КАРАСТОЯНОВА, Застраховател, Тутракан
3 април - Росен ШОПОВ, ДГС-Тутракан

4 април - Красимир КОСТАДИНОВ, Почетен гражданин
на Тутракан, многократен световен, европейски и републикански шампион по канадска борба
4 април - Валя ПЕТРОВА, ЕТ "Ник-Пластик", Тутракан
4 април - Румен ИЛИНКОЛОВ, Домакин, Община Тутракан
5 април - Асан МУСТАФА, Кмет на с. Стефан Караджа,
община Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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