РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
утрак

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.
ISSN 2534-9058

Брой 15

Година LV

12 април 2017 г.

Цена 0.60 лв.

Четирима единадесетокласници
от Тутракан вече са студенти
в Търновския университет
Калина ГРЪНЧАРОВА
итературната конференция на тема
"Животните в българската литература" е
форумът, в който възпитаниците на преподавателката по български език
и литература - Геновева
Стоянова от СУ "Христо
Ботев", Тутракан, доказаха
за пореден път, че са отлично подготвени и имат
самочувствието да защитават знанията си.
Събитието се проведе от
7 до 9 април в старопрестолния Велико Търново, а
негови организатори са ВТУ
"Св. Св. Кирил и Методий" и
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Международен проект за борба с
измамите по европейските програми в
селското стопанство събра в Силистра
представители на правоохранителните
органи от четири държави

Нека никога да не забравяме,
че Господ ни е създал човеци и винаги
да носим човещината в себе си!
Нека този Великден бъде
специален за Вас!

Христос Воскресе!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Христос Воскресе!
Той е тук отново,
нека Ви носи светлина и любов!
Нека с Вас бъде добрината,
Божата милост - какъв благодат!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Нека здравето и доброто настроение не
Ви напускат цяла година!
Велики дела да свършите, велики мисли
да имате, велики да сте!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Държавно Горско Стопанство - Тутракан
Пролетта дойде
изпълнена с чудеса!
Нека Великден пристигне
пълен с благословия добра!

т 11 до 13 ап ри л сътрудничество между
Силистра е домакин правоприлагащите органи
на работна среща за превенция и борба с изпо проект „Международно
на стр. 6
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Христос Воскресе!
Инж. Людмил УЗУНОВ, Директор

"Моника-92” ООД, гр. Тутракан
Нека светлината на Христовото
Възкресение,
Ви благослови и над семействата Ви
щастие цари! Да сте живи, да сте
здрави с любов обгърнати!

Христос Воскресе!
Инж.ик. Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

ÄǫȖȓȌǲȘȖțȕ´ǭǶǶǬȋȘǺțȚȘȈȒȈȕ

Христос Воскресе!
Нека светлината на Неговото
воскресение озари живота Ви!
Много здраве и благополучие!
Инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Заповядайте!

Нека Великденските празници бъдат
изпълнени с радост и
много щастливи изненади!
Нека този Великден да ви донесе
надежда и вяра в добротата на хората!

Христос Воскресе!
Инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

„ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ООД, гр. Тутракан
Честит Великден на всички
Нека на този щастлив ден
клиенти на Фурна "При Дидо”!
Най-вкусните козунаци за
празниците ще намерите при нас!
Ще работим и на 14 - 15 април петък и събота!

"Славянка" АД, гр. Тутракан

Господ Ви благослови и нека
той да бъде ново начало
за още по-голямо благоденствие,
успех и щастие!

Христос Воскресе!

Георги ПЕНЕВ, Управител

ЕТ "Ник Пластик”, гр. Тутракан
Пожелавам Великденските празници
да бъдат изпълнени с радост и много
щастливи изненади!
Желая сбъднати пролетни обещания и
щастливи нови спомени!
Валя ПЕТРОВА, Управител
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Кметство с. Старо село
Пламъкът от
празничното настроение на
Великден да осветли и радва
душите на всички хора!

Кметство с. Шуменци
Нека се помолим всички
на този празник свят!
Нека бъдем по-добри,
да живеем в мирни дни!
Радост и спокойствие в душите да цари!

Христос
Воскресе!

Честито Възкресение Христово!
Пламен МАРИНОВ, Кмет

Кметство с. Нова Черна
В тези прекрасни великденски дни
Ви пожелавам много късмет,
нови надежди и безкрайни емоции!
Нека светлината на
Христовото Възкресение
благослови всички!

Честит празник!
Нехат ЕБАЗЕР, Кмет

НОВИНИ
ПОЧИСТЕТЕ ВОДОМЕРНИТЕ ВЪЗЛИ
Във връзка с настъпването на пролетния сезон и затоплянето на времето, ВиК
- район Тутракан, уведомява
всички абонати, които притежават водомерни шахти,
да предприемат мерки за
почистване на водомерния
възел, с цел предоставяне
достъп на инкасатора до водомера и по ефективното
отчитане на показанията му.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНИ
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
19 общини ще могат да кандидатстват по Оперативната програма „Околна среда 2014-2020“ за проектиране
и изграждане на анаеробни инсталации за разделно
събрани биоразградими отпадъци. Допустимите бенефициенти са общини от три Регионални сдружения за
управление на отпадъците, едно от които в Русе. В
него влизат общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо
поле и Тутракан. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на едно проектно предложение
е 30,5 млн. лв. Ще се финансират проектиране на съоръжения, строително-монтажни работи, доставка на
оборудване, в това число на съдове за разделно събиране
на биоразградими отпадъци, и транспортни средства.
Крайният срок за подаване на проектни предложение
за РСУО – Русе е 30 април 2018 г.
КРИМИНАЛЕ
Кражба от магазин за хранителни стоки е извършена в село Старо село на 7 април. Чрез взломяване на
врата неизвестен извършител противозаконно е отнел
хранителни продукти и наличните в касата пари на
обща стойност около 600 лв. По случая е образувано
досъдебно производство.
51-годишният В.Ж. управлявал колесен трактор без
регистрационни табели и нерегистриран по надлежния
ред. Той бил засечен на 6 април по ул. „Нектар” в Тутракан. Срещу него е започнато бързо производство.
Пластмасов контейнер за смет е изгорял в Тутракан. Пожарът, който възникнал на 5 април около 02:25
часа, е потушен от екип на районната противопожарна
служба.

ɂɡɝɨɪɟɥɢɹɬɤɨɧɬɟɣɧɟɪɭɥȽɟɨɆɢɥɟɜ
ɫɪɟɳɭɛɥɄɨɫɦɨɫ

Калина МИХАЙЛОВА, Кмет

12.04.2017 г.

Кметство с. Цар Самуил
Великден да донесе
щастие на всички!
Нека си дадем обещание, че
ще изпълним сърцата си с мир
и доброта!

ǣǱǽǾǴǾǻǼǬǳǹǴǶ

Мехмед ЮМЕР, Кмет

Четирима единадесетокласници
от Тутракан вече са студенти
в Търновския университет
от стр. 1 дев с обсъждания и последен
етап - двудневните четения
в респектираща академична обстановка, вълнуващ
ритуал и награждаване на
участниците.
Във всички етапи на конференцията участваха ученици от XI и XII клас, подготвени от учители по български език и литература от
ПМГ "Св. Климент Охридски",
Езикова гимназия "Пейо Яворов", ПГСУАУ "Атанас Буров",
СУ "Никола Й. Вапцаров", СУ
"Васил Левски" гр. Дулово, СУ
"Христо Ботев" - гр. Тутракан, СУ "Васил Левски" - гр.
Главиница. В заключителния
етап участваха 51 ученици
със своите учители по български език и литература.
Два дни учениците презентираха своите разработки,

Регионалното управление на
образованието - Силистра.
Учениците от 11 б клас Кристина Георгиева, Славена Балканска, Ивелин Тодоров и Теодор Тодоров, защитиха достойно авторитета
на тутраканското училище,
получавайки отлични оценки
и възможност да станат
студенти във Великотърновския университет.
По предварителен регламент, конференцията преминава в няколко етапа - избор
на тема, разработване на
темата от учениците, рецензия и оценка от проф.
Радослав Радев, преподавател от Великотърновския
университет и научен ръководител, уроци от проф. Ра-

сред които и лично литературно творчество.
Тутраканските единадесетокласници Ивелин,
Славена, Кристина и Теодор
са ученици в паралелката
"Сътрудник в малък и среден
бизнес", а тяхната преподавателка Геновева Стоянова
е изключително удовлетворена от представянето им.
Те са били поздравени от
проф. Радослав Радев, който
се е изказал особено ласкаво
за Кристина Георгиева и
нейното есе - "За овцата,
свинята и още нещо - размисли по никое време", което е
оценено с пълно 6. Шестици
са получили още Славена и
Ивелин, а 5,75 - Теодор.
Тези резултати важат
като кандидатстудентски
изпит и на практика чети-

римата вече са студенти в
Университета, ако, разбира
се, решат догодина.
И още - с цветен ритуал,
на светлия християнски
празник Цветница, е започнал заключителният етап на
конференцията. Проф. Радев
подготвил предварително
семенца от пролетни цветя
е помоли всеки участник да
запише своите тревоги на
цветно листче и да завие
семенцето в него. Всички
семена ще бъдат посадени
в цветната алея на Великотърновския университет,
като се очаква тревогите
да се трансформират в цъфтеж на младостта.
Проф. Радослав Радев е
родом от Главиница, а средното си образование е завършил в Силистра.

"Лакомото мече", на което учениците отговаряха
отлично на зададените
въпроси. Децата чудесно се
справиха с превъплъщаването в герои от приказките
на Емилиян Станев като

успяха да представят приказките с много чувства
и артистичност" - сподели впечатленията си от
изпълненията на децата
библиотекарят Стефка
Капинчева.
“ТГ”

Драматизация в
библиотеката
П

о повод Маратона на
четенето и 110-годишнината от рождението на Емилиян Станев,
учениците от III"а" клас при
СУ "Христо Ботев" - Тутракан с класен ръководител
Людмила Трушева представиха драматизация на приказки от писателя в новата
зала на Детския отдел на
Градската библиотека.
Емилиян Станев е прекарал своето детство в град
Елена. Още от дете баща
му го води със себе си на

лов из Еленския Балкан. Това
впоследствие оказва голямо
влияние върху литературното му творчество за деца,
в което присъствието на
гората, планината и природата е широко застъпено.
Разказите и приказките
на писателя разкриват пред
малките читатели истината за животинския свят и
същевременно възпитават
у тях усет към красотата
и хармонията в природата.
"Проведохме четене с
разбиране на приказката

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 10 април 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити разование, трисменен режим на работа
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
1 общ работник – няма изискване за заемане
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗА2 оператори, производствена линия – средно
ЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в образование
две направления:
4 общи работници в промишлеността – основно
образование
- За обучение по време на работа
1 технолог, моделиране и конструиране на облек3 монтажници, изделия от метал – средно обр. ло – средно професионално образование, за с.Цар
1 монтьор, свързване на кабели – средно техни- Самуил
ческо обр.
1 гладач – без изискване за обр., професионален
1 машинен оператор, производство на пластма- опит, за с.Цар Самуил
сови изделия – средно обр.
2 шивачи – без изискване за обр., професионален
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
опит, за с.Цар Самуил
Други СРМ към деня:
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
1 продавач, хранителни стоки – няма изискване
***За всички работни места трудовите догоза заемане
вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточ2 оператори, производствена линия – средно об- нено, че договорът е безсрочен.
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Кметство с. Белица

Кметство с. Бреница

Повече Доброта и Любов в сърцата
ни, повече Светлина по пътя ни!
Мир, Щастие и Благоденствие
в домовете ни!

С пожелание за здраве,
благополучие и светли
Великденски празници!
Нека има Мир и Любов
в сърцата ни!

Христос Воскресе!

Пожелавам всички
делници да се превърнат в
празници, безкрайни емоции
и безоблачни дни!

Христос Воскресе!

Честит празник!

Костадин МАНЕВ, Кмет

Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет

Гюнюл ДАИЛ, Кмет

Ремонт и асфалтиране на улици и пътища
започна в община Главиница
О
бщина Главиница започна с реализацията на
капиталовата част
от бюджета за настоящата година, информират от
общинската администрация.
В момента ремонтни дейности се извършват в селата Долно Ряхово, Зафирово
и Малък Преславец.
Предстои ремонт и асфалтиране на пътища в селата
Богданци, Косара, Стефан
Караджа и Коларово.

Кметство с. Варненци

До края на годината
се очаква асфалтиране
на всички заложени улици
по населените места –
с.Зебил, с.Ножарево, с. Листец , с.Падина, с. Дичево,
с.Зарица, с.Калугерене, с.
Суходол, с.Бащино , с. Вълкан
, с.Черногор, и с.Звенимир.
Също до края на годината се очаква да приключи
ремонтната дейност по
общинския път от с. Сокол
до границата с община
“ТГ”
Ситово.

Да помогнем за изграждане
на православен параклис в
с. Подлес
Кметство с. Подлес се обръща към всички, които биха
желали да подпомогнат изграждане на Параклис „Св.
Константин и Елена“ в с. Подлес, община Главиница,
област Силистра.
Банкова сметка, по която може да се извърши дарението е:
Банка: ЦКБ, клон Силистра
Община Главиница
IBAN: BG96 CECB 9790 3347 8356 00
BIC: CECBBGSF
Основание: Дарение за Параклис „Св. Константин и
Елена“, с. Подлес
Лице за контакти: Милена Атанасова – кмет на
Кметство Подлес
Телефон за връзка: 0888 185 200

Православни традиции

На Лазаровден празнува победата на живота На Лазаровден в Черногор
Дончо ДОНЧЕВ
азаровден е християнски
празник, който носи името на Свети Лазар. Името
Лазар е символ на здраве и дълголетие. Лазаровден наричан още
„Лазарица” и „Лазарова събота”,
се празнува в чест на нивите,
пасбищата и горите. Според вярването Св. Лазар носел в ръцете си
винаги брадва, с която прочиствал
горите за земя за пасища и оран.
Лазаровден се празнува на осмия
ден преди Великден.
Празникът беше отбелязан от
местата църква в с. Сокол с празнична литургия възпяваща възкресението на Лазар, както и в памет
на свети мъченик Лазар Български,
измъчван и убит на 23 април 1802 г.
Лазаровден попада във Великденския празничен цикъл,
който в митологичното мислене
се очертава като преход между
зимата и пролетта, между смъртта
и живота. Според вярванията на
Цветница (Връбница), празник на
следващия ден - неделя, „разпус-

един от най - интересните момински обреди. Поверието на старите
соколци е било, че мома, която не е
лазарувала, не може да се момее. В
миналото на Лазаровден момците
от селото са поисквали ръката на
своята избраница. Вярвало се е,
че мома, която не е лазарувала,
не може да се омъжи. Затова е
било задължително всяко момиче
от селото да лазарува. Някога
соколските лазарки са били само
моми, нагиздени със сватбени
премени и венци. Тук искам да
отворя една малка скоба, за да
отбележа, че самодейците при читалището, през 2014 г. представиха
100-годишна сватбена носия на
НФФ в с. Рибарица. Сега, поради
липса на моми, лазарки бяха деца
и по-големи момичета пременени
в традиционни фолклорни носии
и закичени с цветя. Цветята за

Л

кат, пущат умрелите“ от гробовете.
За да засвидетелства почитта си
към тях, устройва се Лазарската
задушница.
Друг важен момент от празника,

който соколци, все още почитат и
извършват това е изпълняването
на обичая Лазаруване. Обичаят
Лазаруване и тази година беше
подготвен от служителите на Читалището. Лазаруването се счита за

ɚɩɪɢɥɝɅɚɡɚɪɤɢɨɬɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

празника трябва да са набрани
от предния ден, а сутрин рано на
празника да се изплетат в красиви
венци. Преди години когато момите
в селото са били много, те са се
събирали на мегдана в
центъра на селото и се
разпределяли на групи,
всяка група е посещавала
определена махала и така
е ставало посещението на
всички домове в селото. В
сравнение с тези отминали години, сегашните лазарки изразходват много
по-големи усилия за да
обиколят всички домове
в селото, но благодарение
на силното им желание и
воля те успяват да зарадван всички стопани.

Марияна НАЦОВА
ано сутринта на Лазаровден лазарките се събраха в
Читалището в с. Черногор.
Премениха се в момински, празнични носии, нагиздиха се с накити, закичиха се с венци от върбови
клонки, здравец и свежи китки по
главите. От там, с песен на уста,
групата носейки кошница украсена
със зеленина и цветя, тръгнаха да
обикалят селските домове и във
всяка къща в Черногор се чуваше
„Ой, Лазаре, Лазаре…“.
Малките лазарки играеха лазарски танци, пееха, благославяха и
наричаха пожелания за деца, за
женитба, за плодородие. Раздаваха здравец и върбова клонка,
която домакините на следващият
ден Цветница, да вържат на кръста

Р

си за здраве. Всяка стопанка пък ги
дари със сурово яйце, които лазарките събираха в кошничка, за да
ги боядисат на Велики четвъртък.
Черпеха ги със сладки, даваха и по
паричка, а някъде пък ги гощаваха
с мекички и баница.
Лазарките, макар и съвсем млади момичета бяха посрещнати с
особена почит от цялото население
на селото.
Счита се, че къща, която е посетена от лазарки е щастлива и
благословена през следващата
година, каквото пожелават и те
самите чрез своите песни.
По своята същност лазаруването
е празник на пролетта, плодородието и любовта. Това е един от
най-светлите и дългоочаквани
празници в България.
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Малки художници рисуваха гората и природата
Д
Калина ГРЪНЧАРОВА
иректорът на Държавно горско стопанство-Тутракан
инж. Людмил Узунов връчи
наградите на победителите в конкурса за рисунка
на тема "Гората е живот!",
който институцията бе
обявила по повод Седмицата на гората.
В инициативата, която
цели да бъде поощрено
творчеството и екологичната нагласа на подрастващите, участваха
ученици от началния курс
на обучение в двете средни
училища на крайдунавския
град. Общо 81 рисунки
представиха те в конкурса,
които затрудниха журито

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟȺɥɛɟɧɚɢȻɨɠɢɞɚɪ
ɉɪɢɡɶɨɪɢɬɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɪɢɫɭɧɤɚ

максимално, но в крайна
сметка като във всяко състезание имаше победители
и подгласници. Наградният
паричен фонд, осигурен от
Горското стопанство, се
присъди на паралелките,
чиито представители бяха
и малките художници.
Първо място убедително
спечели рисунката на Албена Стоянова и Божидар
Стоянов от 2а клас, СУ
"Йордан Йовков" с класен ръководител Даниела

Кръстева, които получиха
специална Грамота и 100
лв.
Второто място е за Дария Йорданова и нейния 2а
клас от СУ "Христо Ботев"
с класен ръководител Елеонора Тодорова, наградени
с Грамота и 60 лв. а третото място си разделиха
Алгай Неджати от 4а клас,
СУ "Христо Ботев" с класен
ръководител Милена Пенева и Ема Георгиева от 4б
клас, СУ "Йордан Йовков" с

класен ръководител Анелия
Христова, които получиха
освен Грамота и по 40 лв.
За най-оригинално виждане по темата, поощрителна награда за рисунката
си получи Гергана Андреева
от 3а клас, СУ "Й.Йовков",
с класен ръководител Елена Николова. Със същата
награда за представения
интересен макет са отличени четвъртокласничките
Ива Русева и Зорница Войнова от СУ "Христо Ботев"
с класен ръководител Милена Пенева.

Първокласничките Милена Йоргова от СУ "Христо
Ботев" с класен ръководител Емилия Шарбанова и
Преслава Иванова от СУ
"Йордан Йовков" с класен
ръководител Венета Консулова са с награда за наймлад художник.
Училищата, участници в
конкурса, бяха отличени с
Грамоти, връчени на директорите Анелия Калдарева и
Диана Станкова, а на всички участници в конкурса
организаторите подариха
шоколади.

В СУ "Йордан Йовков":
Нови отличия за децата от Школата по Най-дълъг
читателски дневник
изобразително изкуство и керамика
ва медала извоюваха
децата от Школата към
НЧ „Христо Ботев - 1901
год.”, с. Зафирово от утвърдилия
се като един от най-престижните
конкурси в България - „Малките
нашенци” гр. Казанлък.
Националният конкурс се провежда за двадесета поредна година и децата от с.Зафирово
участват за двадесети пореден път
в конкурса, а специално децата от
Школата към читалището участват
за осма година.
Както всяка година те изпратиха
свои творби и в двата раздела Приложно и Изящно изкуство. В
конкурса със свои творби - общо
четиринадесет на брой (7 изящно
и 7 приложно изкуство) участваха
Галена Василева, Кремена Иванова, Весела Цонева, Селин Бирджан,

Д

Преслав Михайлов, Свилен Петков
и Айкут Айхан.
Класираните творби са в раздел
Приложно изкуство. Второ място
завоюва Свилен Петков Иванов,
на 11 г. Той получи медал, грамота
и предметна награда за двуфигуралната композиция наречена
„Слончета".
С трето място в същия раздел бе
удостоена Галена Георгиева Василева, на 10 г. Тя също получи медал, грамота и предметна награда
за еднофигуралната композиция
„Кукер”.
Всички награди бяха получени
по пощата на 6 април т. г., а самата
церемония по награждаването се
проведе на 29 март във Военния
клуб, гр. Казанлък.
Лорета СТАНЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА

Стартира „Маратон на четенето” Н
Стефка КАПИНЧЕВА
а 12-ти пореден път „Детски отдел" на библиотеката при НЧ „Н.Й.Вапцаров"
- Тутракан се присъедини към
Националната кампания „Маратон
на четенето”, която се организира
от Българската библиотечноинформационна асоциация. В
стартирането на инициативата
на местно ниво се включиха учениците от СУ ”Йордан Йовков”,
които гостуваха в библиотеката.
Официални гости на събитието
бяха Стефка Станкова-Директор на Дирекция „Хуманитарни
дейности” в Община Тутракан
и Светлана Петкова – секретар
на Читалището. Те четоха свои
любими произведения на възпитаниците на учителите Румяна
Младенова и Росица Славова.
От своя страна децата представиха драматизация на приказката
„Малката кибритопродавачка” и
разказаха откъси от произведения
на Андерсен, който е великолепен
създател на приказки за всички
времена и в своето творчество
разкрива с изключително май-

а 2 април 1805 г. е
роден великият датски вълшебник Ханс
Кристиян Андерсен. С неговите приказки израстват
поколения деца по целия
свят. Ето защо през 1967
г. се взема решение на 2
април да се чества Международен ден на детската

З

В чудния свят
на приказките
сторство човешките слабости и
добродетели.
Четвъртокласниците се забавляваха с любимите приказки на
датския писател по случай годишнината от рождението му. Забавляваха се отговаряйки и на забавни
въпроси, свързани с книгите.
Всички участници получиха
книги, предоставени от д-р Димитър Стефанов - кмет на Община
Тутракан.

Целта на маратона е да се популяризират повече книги сред
децата и четенето да стане любимо
занятие на малките ученици.
До 23 април всички любители на
хубавата книга са поканени да се
насладят на удоволствието от четенето, като се потопят във вълшебния свят на приказките и преминат
през всички любими теми, времена
и герои, оставили трайни следи в
духовната ни култура.

книга. Този ден поставя и
началото на Седмицата на
детската книга. Именно
той е поводът за посещението на Библиотеката на
НЧ "Просвета" в с. Стефан
Караджа от местните ученици, на които е представена презентация.
"От нея те научиха интересни факти за писателя.
Припомнихме си някои от
неговите по-известни приказки, след което учениците нарисуваха рисунки по
откъси от тях" - допълват
от библиотеката.

едмицата на детската книга премина вълнуващо и
интересно за малките ученици от начален етап, информират
от СУ "Йордан Йовков". Проведени
са всекидневни мероприятия с учениците в групите по ЦОУД, които
завършват с илюстриране на при-

С

казки и акция за най-дълъг читателски дневник! Засега дневникът
е дълъг 50 метра, но ще продължи
да расте до 23 април, когато е края
на Походът на книгите. Надяваме
се да достигне рекордна дължина
и най-вече да разпали желанието
на децата да четат книжки! “ТГ”

“ТГ”
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Цветен празник!
Калина ГРЪНЧАРОВА
разникът на художествената
самодейност "Цветница",
който се организира от
Община Тутракан, бе домакинстван

песен и танц" разказаха самодейците
от ГИФ "Черненци" при НЧ "Васил
Йорданов", с. Нова Черна. Многоцветни багри от красивите приселски
носии изпълниха сцената, а Стоянка

тази година от с. Преславци. Той се
провежда винаги на своя ден - православната "Цветница".
Слънчевото време позволи на
откритата сцена в центъра на селото
своя талант и изкуство да покажат
читалищни самодейни състави от

Павлова обясни феерията така: "Ние,
жените от Нова Черна, искаме да
посветим днешния ден на нашите
майки и баби, на тяхното умение да
създават красота с напуканите си от
работа ръце.
Само хлябът не им достигаше. Те

П

всички населени места в общината.
Участниците, присъстващите и
именниците бяха поздравени от кмета на Община Тутракан д-р Димитър
Стефанов и кмета на Преславци - Ибрям Тазимов, след което празникът
се вихри повече от три часа.

имаха нужда от духовна храна и я
търсеха в светлината на слънцето
и звездите, в полета на гълъба и
сокола, в багрите на цветя и билки.
И засищаха глада си с мелодия на
кавал, с ритми на танц, с шевица
на носия.

Най-напред, домакините от НЧ
"Светлина - 1941 г." представиха
своята програма. Учениците от
Клуб "Млад рецитатор" събраха
аплодисментите на публиката след
вдъхновената рецитация на тема
"Българийо, от теб аз съм частичка".
НЧ "Светлина-1904 г.", с. Варненци
се включи в празничната програма
с изпълнения на Женската вокална
група "Латинка", Танцов състав за
изворен фолклор "Денизлерци" и
изпълненията на Дамянка Райчева
и Теменужка Димитрова.
"Фолклорна приказка в слово,

Те вплитаха в черги и престилки
слънцето, цветята и мечтите си в
невероятни фигури, без някога да
са чували за геометрия и симетрия.
И докато тъчаха и шиеха, пееха с
топлите си гласове. Цялата вселена
се събираше сред четирите стени и
немееше заедно с нас.
Черненката използва повече от 50
думи, не само за основните цветове,
които красят носията й, но и за
нюансите – гивезено, джандармено,
жабункаво, зехтилиено, люлюкаво,
мораво, фрезаво, креняно, синилча-

но. Думи, извървели своя дълъг път
през вековете, приютени и закътани
в старите ракли на нашите баби.
На Лазара и на Великден девойките греят с разноцветни чукмани и
шалове. Все едно дъгата е слязла на

Възхищаваме му се и се гордеем
със своето наследство. Дали ще се
открием?
Не знаем дали сме успели. Но
поне опитахме…"
"Цветница" продължи с чудесните

хорото. Да се порадва заедно с тях,
да се повесели.
Но венецът в умението на нашите
майки е престилката, чието ушиване
е висше изкуство. Симфония от
цветове и фигури. Празник за окото
и душата.
Днес ние се търсим сред редиците
на своите майки и баби. Вглеждаме се в това, което са сътворили.

изпълнения на Фолклорна група
"Искри" от НЧ "Искра-1928 г.", с. Цар
Самуил, Женската вокална група при
НЧ "+Христо Ботев-1942 г.", с. Белица, а Николинка Жекова и Тодорка
Петкова заостриха вниманието на
всички с песента "От далеч го вадиш
Герге...".
Честта на НЧ "Възраждане-1940
г.", с. Старо село, защитиха Величка
Енева, Женската вокална група и
Детският танцов състав с "Копаница",
а НЧ "Стефан Караджа-1940 г.", с.
Шуменци зарадва с изпълненията
на Смесена фолклорна група, Фолклорна вокална група, Група за стари

Разговор за защитените птици
Стефка КАПИНЧЕВА
о повод Маратона на четенето, НЧ
"Н.Й.Вапцаров" покани
експерт-библиотекаря Красимира Няголова от Регионална
библиотека „Партений Павлович” - Силистра да изнесе урок
на тема „Редки и защитени
птици в Силистренска област”
пред ученици от 4 "а" клас, СУ
"Христо Ботев" с класен ръководител Милена Пенева и 2
"а" клас, СУ "Йордан Йовков" с
класен ръководител Даниела
Кръстева. Това е инициатива
от Националната кампания
"Направи твоята библиотека
зелена" на Българската библиотечно-информационна
асоциация.
Наш гост бе и Радка Ива-

П

нова - библиотекар от НЧ
"В.Йорданов", с.Нова Черна,
която взе участие в дискусията.
Чрез презентация, дискусия
и игри малките ученици научи-

ха кои са птиците застрашени
от изчезване. Децата разпознаваха птиците и отговаряха
на зададените въпроси. Всеки
участник споделяше какво
знае за определените птици,

с които ги запознаваше г-жа
Няголова. Предоставена им
бе възможност да разгледат
„Червената книга на България” и сами да открият информация за изчезнали или
застрашени видове. Децата
обогатиха своите знания за
птиците и научиха повече за
причините за намаляването и
изчезването им.
Представянето на урока по
атрактивен начин активира
до голяма степен участието
на децата в разговора с презентиращия и се получи една
приятна дискусия.
Финалът беше много забавен и интересен, тъй като
всички присъстващи изработиха птичка от цветна хартия.

градски песни "Сребърен листопад"
и Гинка Христова.
С модерен танц се представи НЧ
"Нов живот-1942 г.", с. Търновци, а
домакините, на финала, добавиха
към настроението на публиката
още усмивки с буфосинхронадно
изпълнение.
Както всяко хубаво нещо и на
"Цветница" се стига до финала - с

професионалните изпълнения на
Тракийски танц от ТФ "Дунавска
младост" и песните на Вокална
група "Северина" при тутраканското
читалище "Н.Й.Вапцаров".
"Благодарим Ви, че споделихте
празника с нас! - казаха още домакините от с. Преславци. Нека предстоящите празници бъдат изпълнени с
радост и много щастливи изненади! "
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ОБЩНОСТ

Международен проект за борба с измамите по европейските програми в
селското стопанство събра в Силистра представители на правоохранителните
органи от четири държави

Покана
Управителният съвет на ЗК "Лазур-94", гр.Главиница,
обл.Силистренска кани своите член-кооператори на

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

от стр. 1
мамите със средства от
Европейския съюз в селското стопанство”.
Проектът е финансиран
от Европейската комисия
- Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ) по
програма Херкулес III (2014
г.-2020 г.) – Компонент Обучение в борбата срещу измамите, и се реализира от
Полицейския инспекторат
на окръг Кълъраш – Румъния,
в партньорство с Областна
дирекция на МВР-Силистра България, Полицейското управление на Олщин – Полша,
и Националната инспекция
за разследване към Главното полицейско управление
– Молдова.
Заместник-директорът на
ОДМВР-Силистра комисар
Мартин Недялков, който
откри форума, изрази надежда, че той ще допринесе за
укрепване на административния капацитет за разследване на злоупотребите
в земеделието.
Обръщение към участниците направи и областният
управител Петко Добрев.
Той пожела успех на инициативата и подчерта, че
обменът на добри практики
между правоприлагащите
органи ще способства за по-

12.04.2017 г.

което ще се проведе на 29.04.2017 г. от 9:00 часа на
адрес: гр.Главиница, ул. "Раковска" №2, в сградата на
кооперацията, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

вишаване на доверието към
институциите, а това е от
особена важност за всички
нас като граждани на ЕС.
На откриването присъстваха също административният ръководител на
Окръжната прокуратура
Теодор Желев и директорът
на ДАНС – ТД Силистра Лъчезар Ганев.
В програмата през първия
ден на работната среща
са включени презентации
на служители на Дирекция
„Защита на финансовите
интереси на Европейския
съюз” (АФКОС) и ГД „Национална полиция”, свързани
с взаимодействието на
България със страните от

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11/05.04.2017 год.

На основание чл. 140 от Закона за устройство на
територията, Ви уведомявам, че на 30.03.2017 г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан
за проект на:
„Еднофамилна жилищна сграда”
Местонахождение: УПИ X-476, квартал 39 по плана
за регулация на с. Нова Черна, одобрен с решение
№44/25.02.1991 г. на ОбНС Тутракан, поземлен имот
№476; с административен адрес: „Александър Стамболийски” №76.
Визата е издадена на Гюнайдън Мемед Сароолу.
Настоящата виза подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл. 215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан, в четиринадесетдневен срок
от съобщаването й на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ЕС за разследване на злоупотребите в селското стопанство, компетентността
на българските полицейски
органи и средствата и методите за разследване на
нередностите във връзка
със субсидиите в селското
стопанство.
Доклад на тема „Правна
рамка на престъпленията,
свързани с усвояване на
европейските фондове. Разследване на престъпления
и измами, свързани с усвояването на европейските
средства по селско стопанство. Най-често срещаните

трудности при разследването” днес ще представи и
окръжният прокурор Теодор
Желев.
В следващите дни на форума презентации ще направят представители на
Държавен фонд „Земеделие”, сектор „Противодействие на икономическата
престъпност” при ОДМВРСилистра, Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР,
Полицейския инспекторат
– Кълъраш, Полицейското
управление на Олщин и Главното полицейско управление
– Молдова.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 10/05.04.2017 год.

На основание чл. 140 от Закона за устройство на
територията, Ви уведомявам, че на 29.03.2017 г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан
за проект на:
„Пристройка към съществуваща жилищна сграда
– склад за стопански нужди”
Местонахождение: УПИ II-3471, квартал 115 по плана
за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с решение
№327/02.02.2006 г. на Общински съвет гр. Тутракан,
поземлен имот с идентификатор 73496.501.3471 по
КК и КР на гр. Тутракан, одобрени със заповед №РД18-6/04.02.2008 г. с административен адрес: „Тодор
Каблешков”.
Визата е издадена на Стела Димитрова Иванова.
Настоящата виза подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл. 215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан, в четиринадесетдневен
срок от съобщаването й на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

1. Приемане на нови членове на кооперацията
2. Освобождаване на членове на кооперацията
3. Отчет на Управителния съвет на кооперацията
за дейността през 2016 г.
4. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за
дейността през 2016 г.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата
6. Определяне и утвърждаване на размера на рентните плащания за предходната и настоящата стопанска
година
7. Разни
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15/07.04.2017 год.

Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл.
124 а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /
ПП/ за подобект: „Отводнителни, укрепителни и дренажни ребра” към обект:”Изготвяне на Идеен проект
за градска пречиствателна станция за отпадни води
/ГПСОВ/ гр.Тутракан и Работни проекти за линейната инфраструктура" елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия.
Дренажните ребра ще преминат през ПИ 506.6 (НТП за местен път, общинска публична собственост) и ПИ
506.7 (НТП-друг вид земеделска земя, общинска публична
собственост по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр. София.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация,
ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. II.
На основание чл.128, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.156а
от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заитересуваните лица могат в 15-петнадесет дневен
срок от обнародването на обявлението в ДВ да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинска
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 14/07.04.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
„Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация /ПР/ в обхват на поземлен имот
№287 в кв.27, с.Пожарево, общ.Тутракан”.
С проекта се засягат проектните линии на урегулирани поземлени имоти ХIII-287, ХII-287, ХI-284 и ХIV284 в кв.27 от действащия регулационен план на на
с.Пожарево, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950 г.
За поземлен имот № 287 се отрежда нов УПИ ХII 287, кв.27 по плана за регулация на с.Пожарево, като
вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ №287, а уличната
регулация се запазва непроменена.
Устройствената зона не се променя.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 13/06.04.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че Общински съвет – Тутракан с Решение № 357 по
Протокол №23 от 30.03. 2017 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
да се възложи изработване на Подробен устройствен
план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за подобект:
„Отводнителни, укрепителни и дренажни ребра”
към обект: "Изготвяне на Идеен проект за градска
пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/
гр.Тутракан и работни проекти за линейната инфраструктура" елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.
Дренажните ребра ще преминат през ПИ 506.6 (НТП за местен път, общинска публична собственост) и ПИ
506.7 (НТП-друг вид земеделска земя, общинска публична
собственостпо Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр. София.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 12/05.04.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
„Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот №020168, обединяващ поземлени имоти №020147, №020164, №020165 и №020166
в землището на с.Бреница, местност: Аланджика, с
Начин на трайно ползване: Овцеферма, собственост
на Стефка Атанасова Добрева”.
С проекта се въвеждат ограничителни линии на
застрояване на 3 м. от границите на имота. Запазва
се наличния сграден фонд.
Променя се предназначението на имота, като се
определя режим на застрояване за зона: Пч /чисто
производствена зона/.
Предвижда се изграждане на дестилерия за преработка на етерично - маслени култури.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общин-ската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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СМЯХ
Продавам
Етаж и двор от масивна къща в Тутракан,
на ул. "Ком" №7.
Цена по споразумание.
Телефон за контакти: 0886 583 839

ПОДАРЯВАМ
Британска сиво-синя породиста котка,
мъжка, кастрирана, на 3,5 години.
Телефон за контакти: 0886 072 016

"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

- Маро, ти къде ще посрещнеш грамите на телевизора...
Великден?
- Най-вероятно в леглото си.
- Всеки път, като ви дойда на
- А много хора ли си поканила? гости, забелязвам, че зетят хич не
ми се радва.
- Вашият син има двойка по
- Недей така, мамо! Нали го знагеография!
еш какъв е, със забавени реакции.
- Пука ми, с тия заплати, по- Той започва да се радва чак след
далече от нашето село няма как като си тръгнеш...
да иде!
- Жена, сипи едно уиски!
- Доволен ли сте от ястията ни,
- В девет сутринта?
господине?
- Хубаво, де, тури малко мюсли
Как намирате пържолата си?
вътре!
- О, намерих я съвсем случайно
под един картоф от гарнитурата.
В дискотеката млад момък към
жена: - На колко години си?
- 2+2, дъще?
- Една жена никога не се пита на
- 5, мамо!
колко е години...
- Ох, добре, че поне си хубава ...
- Права си... А колко тежиш?
- А бе, на 38 години съм...
На щанда за килими:
- Имате ли нещо за пода на
- Бабиното, ти яде ли ?
детска стая, ама да е здраво и
- Дааа.
по-трайно?
- Я, си отвори Фейсбука, да
- Колко деца имате?
видя!
- 5.
- По-добре асфалтирайте.
Докторът сяда до леглото на
пациента.
На тийм билдинг две колежки:
- Е,всичко е готово за операция- Виждаш ли, колко добре се та.Каква упойка предпочитате - пооблича шефът?!
скъпичка или по-евтина?
- Да! И бързо се съблича.
- По-евтина, докторе - отговаря
без колебание пациентът.
- Ало, Нарадното събрание ли е?
Докторът се покашля и започва:
- Да, господине.
- Аз съм Сънчо ида от горица...
- Искам да стана депутат!
- Вие луд ли сте!?
- Госпожице, изпълнението ви на
- Да, други изисквания имате пиано беше прекрасно, но аз лично
ли?
предпочитам цигулките.
- О, мерси, и Вие ли сте музи- С какво се занимавате?
кант?
- Програмист съм. Сменям про- Не. Хамалин съм.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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"Кметълски истории" в Тутракан
"Кметълски истории", популярната книга на Цонко
Цонев - Кметъла, вече има
продължение. Втората част
е озаглавена "Катунът от
Каварна" и в нея авторът
разказва истории случили се
извън сцената с най-великите рок-музиканти идвали в
Каварна.
Внимание, Тутракан! Една
глава от новите "Кметълски
истории" се нарича... "Джулай в Тутракан"!
Логично, книгата да
бъде представена и в нашия град. Любопитното
събитие ще се случи на
28 април (петък) от 19:00
часа в кафе-бар "Хавана".
Ще се заформи луд купон,
ще има изненади! Гответе
се!
Премиерата на книгата
е в София на 20 април в рок
бар "Fans".
“ТГ”

"Знайко +" - успешното състезание
по информационни технологии за
учениците от СУ "Йордан Йовков"
М
асово класиране и
безспорен успех на
областния кръг на
състезанието по информационни технологии – IT
Знайко +, е резултатът за
участниците от СУ „Йордан
Йовков“. Те печелят правото да участват в националния кръг, който ще се
проведе в Пампорово на 21,
22, 23 април – за класираните в А и В група, а на 12, 13,
14 май т. г., в Рибарица – за
класираните в С група.

ȼɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɚɩɪɢɥɝ ɜɬɨɪɧɢɤ ɨɬɱɚɫɚ
ɜɡɚɥɚɬɚɧɚɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

13 април - Д-р Себахтин ХАЛИД, Общински съветник,
Об-Главиница, Ротари Клуб Тутракан
13 април - Красимир БОНЕВ, Ст.спец "Техник", Община
Главиница
13 април - Гюлбие АРИФОВА, Домакин клуб, Община
Тутракан
15 април - Жоржета СТЕФАНОВА, Ст.спец. "АФО", с.
Зафирово, Община Главиница
16 април - Хана СТАНЧЕВА, Мл.експерт "Архитектура
и градоустройство", Община Тутракан
17 април - Денка ГАНЕВА, ФТС "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 април - Валентин РОЙБОВ, Подвижна горска стража,
ДГС-Тутракан
18 април - Пламен ПРОДАНОВ, Предприемач, "Палермо"
ООД, Тутракан
18 април - Вихрен МАРИНОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 април - Сенами РАШИД, Гл.експерт "Стопански дейности", Община Тутракан
20 април - Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет на Община
Тутракан
20 април - Киро КИРОВ, Мед.фелдшер, СПИ "Христо
Ботев", с. Варненци

20 април - Нурхан АЛИ, Гл.счетоводител, Община Главиница
20 април - Илмие ХАШИМ, Кмет на с. Вълкан, община
Главиница
22 април - Виолета ДОНЕВА, Кметски наместник, с.
Сяново, община Тутракан
23 април - Павел КОВАЧЕВ, печатница "Ковачев", гр.
Силистра
23 април - Вили КЮЧУКОВА, гр. Тутракан
24 април - Елица ТАТАРОВА, гр. Тутракан
24 април - Георги ПЕНЕВ, Предприемач,
"ГРЕНДИ-ТРАНС" ООД, Тутракан
24 април - Пламен ВЕЛИКОВ, Шофьор, Община Тутракан
25 април - Д-р Деян МАЛЧЕВ, Акушер-гинеколог, МБАЛТутракан
26 април - Стив ХАРАЛАМБИЕВ, Ротари Клуб Тутракан
26 април - Дафинка КАСАБОВА, Общински съветник
ОбС-Тутракан
26 април - Евгения БОНЕВА, гр. Тутракан
26 април - Бейзат АЛИ, Ст.спец. "АФО", с. Дичево,
Община Главиница

16 април - Възкресение Христово - Великден - Велика,
Велико, Велин, Велислава, Велислав, Величко, Величка,
Велка, Велко, Вельо, Вили, Витан

ТГ
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