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Круизни кораби ще акостират Тутраканци, обичам Ви!
на пристанище Тутракан
Татяна ЛОЛОВА:

ечтата - пасажерски кораби да акостират на пристанище Тутракан, е на път да
се осъществи. След дълго
прекъсване, градът отново
ще посреща туристи дошли
по вода, които ще имат
възможност да го разгледат и да останат с добри
спомени от него.
Възобновяването на пътническите посещения на
пристанището се случва благодарение на добра-

М

на стр. 3

Йордан МАРКОВ:

От "Речни ноти"
до "Живот на
кръстопът"
Калина ГРЪНЧАРОВА
Йордан ГЕОРГИЕВ
утракан даде старт
на концертното турне на младия поп изпълнител Йордан Марков.
На 26 април в залата на
читалището гласовитият
силистренец изпя пред публиката песните от първия
албум, който носи многона стр. 7

Т

Попфолк звездата Ивана:

Господ ми даде
глас и хубави
песни!

на стр. 8

на стр. 8

"Кметълски истории" в Тутракан
Ʉɦɟɬɴɥɫɤɢɢɫɬɨɪɢɢɩɨɩɭɥɹɪɧɚɬɚɤɧɢɝɚɧɚɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜ
ɄɦɟɬɴɥɚɜɟɱɟɢɦɚɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟȼɬɨɪɚɬɚɱɚɫɬɟɨɡɚɝɥɚɜɟɧɚɄɚɬɭɧɴɬɨɬɄɚɜɚɪɧɚɢɜ
ɧɟɹɚɜɬɨɪɴɬɪɚɡɤɚɡɜɚɢɫɬɨɪɢɢ
ɫɥɭɱɢɥɢ ɫɟ ɢɡɜɴɧ ɫɰɟɧɚɬɚ ɫ
ɧɚɣɜɟɥɢɤɢɬɟ ɪɨɤɦɭɡɢɤɚɧɬɢ
ɢɞɜɚɥɢ ɜ Ʉɚɜɚɪɧɚ ɐɨɧɟɜ
ɫɩɨɞɟɥɹɫɜɨɢɫɴɤɪɨɜɟɧɢɫɩɨɦɟɧɢɢɪɚɡɤɪɢɜɚɜɧɟɩɨɡɧɚɬɚ
ɫɜɟɬɥɢɧɚ ɫɜɟɬɨɜɧɢ ɡɜɟɡɞɢ
ɤɚɬɨɊɨɧɢȾɠɟɣɦɫȾɢɨȽɥɟɧ
ɏɸɡ Ⱥɥɢɫ Ʉɭɩɴɪ ɇɢɤɨɥɚɣ
Ɋɚɫɬɨɪɝɭɟɜɢɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢɓɟ
ɜɢɞɢɬɟɜɧɟɩɨɡɧɚɬɚɫɜɟɬɥɢɧɚ
ɥɟɝɟɧɞɢɤɚɬɨÄȾɢɣɩɉɴɪɩɴɥ³
Ƀɨɪɧ Ʌɚɧɞɟ Äɋɤɨɪɩɢɴɧɫ³
8)2ɢɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢ
ȼɧɢɦɚɧɢɟɌɭɬɪɚɤɚɧȿɞɧɚ
ɝɥɚɜɚɨɬɧɨɜɢɬɟɄɦɟɬɴɥɫɤɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɟ ɧɚɪɢɱɚ
ȾɠɭɥɚɣɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ʌɨɝɢɱɧɨɤɧɢɝɚɬɚɞɚɛɴɞɟ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɢ ɜ ɧɚɲɢɹ ɜɛɚɪɏɚɜɚɧɚ
ɝɪɚɞɅɸɛɨɩɢɬɧɨɬɨɫɴɛɢɓɟɫɟɡɚɮɨɪɦɢɥɭɞɤɭɩɨɧ
ɬɢɟ ɳɟ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɧɚ  ɚɩ- ɳɟɢɦɚɢɡɧɟɧɚɞɢ
ɪɢɥ ɩɟɬɴɤ  ɨɬ  ɱɚɫɚ
Ɂɚɩɨɜɹɞɚɣɬɟ

Спорт за деца в риск

а шеста поредна година Спортен клуб по
борба "Истър" - Тутракан печели финансирането на проект по програма
"Спорт за деца в риск"
от Министерството на
младежта и спорта. Чрез
него се дава възможност
за безплатни занимания по
свободна борба на децата
от СПИ ”Христо Ботев” в
с. Варненци.
Като партньор по проекта, СПИ ”Христо Ботев”
предоставя спортна база
и осигурява 36 деца за
сформиране на 3 групи по
12 деца. Заниманията се
водят от Ангел Ройбов и
Сашко Змеев.
Работата по проекта
стартира на 20 март и
ще приключи на 8 ноември
2017 г.
Проектът ще създаде
условия и възможности
за участие на децата от
Интерната в безплатни
организирани занимания
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Местните парламенти ще заседават
НОВИНИ
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
Днес 10:35 ч. в тутраканското средно училище "Йордан Йовков" ще
започне Ден на отворените врати за начален курс, информира неговият
директор Анелия Калдарева. Той се организира всяка година във връзка
с предстоящия прием на първокласници за следващата учебна година.
За участие са поканени децата от подготвителните групи от всички
детски градини и техните родители. Те ще да разгледат училището и
възможностите, които то дава като база и кадрови педагогически потенциал. В класните стаи ги очакват и изненади, добави още Калдарева.
ТРУДОВА БОРСА В ГЛАВИНИЦА
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɜɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɫɢɧɚɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɩɨɩɪɨɟɤɬȺɤɬɢɜɧɢɧɚɦɟɫɬɧɢɹɬɪɭɞɨɜɩɚɡɚɪɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɌɪɭɞɨɜɚ
ɛɨɪɫɚɡɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɞɨɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ
ɨɬɰɹɥɚɬɚɨɛɳɢɧɚ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɚɩɪɢɥɨɬɞɨ
ɱɚɫɚɜɡɚɥɚɬɚɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ ɧɚɫɨɱɟɧ ɤɴɦ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɦɥɚɞɢ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ
ɧɟɫɚɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɥɢɨɛɭɱɟɧɢɟɧɟɫɚɜɡɚɟɬɨɫɬɢɧɟɫɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɜȻɸɪɨɬɨɩɨɬɪɭɞɚ
ɐɟɥɬɚ ɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɹɫɧɹɬ ɧɚɱɢɧɢɬɟ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɜȻɸɪɨɬɨɩɨɬɪɭɞɚɤɚɤɬɨɢɩɨɥɡɢɬɟɨɬ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟɯɨɪɚɓɟɛɴɞɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ
ɢɚɤɬɭɚɥɧɢɫɜɨɛɨɞɧɢɩɨɡɢɰɢɢɩɪɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɬɟɨɬɪɚɣɨɧɚ
ЩЕ СЕ УЧРЕДЯВА ТВОРЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
На 28 април (петък) от 16:00 часа в залата на Общински съвет-Тутракан ще се проведе Учредително събрание за създаването на творческо
обединение "Пенка Бленика". Под своето крило, то ще събере местни
поети, писатели, театрали, художници, педагози и хореографи.
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
На 28 април (петък) от 14:30 ч. в Тутракан ще се проведе състезание по първа долекарска помощ. То е организирано от общинската
организация на БЧК в партньорство с Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към
Община Тутракан.
В него ще участват 4 отбора - от СУ "Йордан Йовков", СУ "Христо
Ботев", ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с.Нова Черна и СПИ "Христо
Ботев" - с. Варненци.
ТУТРАКАНСКО УЧАСТИЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
През 2017 г. се навършват 100 години от създаването на Етнографския музей в Пловдив. Във връзка с това Регионален етнографски
музей-Пловдив организира научна конференция на тема: „Традицията
в народната култура“, която се проведе от 20 до 22 април.
В условията на глобализация, традицията се оказва свързващото
звено с историческата памет и спомага за съхранението на нашата
национална идентичност. В научния форум взеха участие музейни и
научни специалисти от страната и чужбина, сред които и етнографът
Величко Атанасов – главен уредник в Исторически музей-Тутракан.
Той запозна научната общност и музейната колегия с „Традиционни
риболовни принадлежности по река Дунав”.
КРИМИНАЛЕ
Кражба от частен дом в Тутракан е извършена в периода 14-15
април. Неизвестно лице взломило прозорец и отнело противозаконно
около 5000 лв. и златни бижута с общо тегло около 500 гр. По случая
е образувано досъдебно производство.
Осем пчелни кошера с наличните в тях пчелни семейства са откраднати от пчелин в землището на село Пожарево. Кражбата е извършена
за времето от 12 до 14 април. Образувано е досъдебно производство.
60-годишен мъж е загинал при пътнотранспортно произшествие,
станало на 16 април около 21.00 часа по пътя Силистра – Русе, в района
на Тутракан. Човекът вървял по платното и бил ударен от лек автомобил
„Фолксваген”, управляван от 29-годишния С.А. Първоначално водачът
напуснал местопроизшествието, но няколко часа по-късно сам се
явил в РУ-Тутракан и признал стореното. Срещу него е образувано
досъдебно производство.
32-годишният Б.Х. е пострадал, след като ударил колата си в електрически стълб. Автопроизшествието е станало на 16 април около
21:30 часа в село Зебил. Мъжът шофирал с несъобразена скорост лек
автомобил „Ауди” и се блъснал в стълб, събаряйки го върху колата. С
тежки наранявания водачът, който е бил сам в автомобила, е настанен
за лечение в болница. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По
случая е образувано досъдебно производство.
Домова кражба е извършена в периода 22-23 април. Неизвестно
лице проникнало в частен дом, чрез взломяване на прозорец на баня,
намиращ се на втория етаж на сграда и противозаконно отнело движими вещи – валута, златни накити и други ценности.
На 25 април около 15:00 часа, вследствие на небрежност при боравене с огън на открито е възникнал пожар край град Тутракан, област
Силистра. Горели са сухи треви и храсти, огънят е овладян преди да се
стигне до материални загуби.

В СПИ ”Христо Ботев” с. Варненци:

Спорт за деца в риск
от стр. 1 ващи в организираните
спортни занимания, пълноценно използване на свободното им време и придобиване на първоначални знания,
умения и навици за обучение
в спорта Свободна борба.
Заниманията са и шанс,
както за създаване на приятелски и екипни взаимоотношения между самите ученици от Интерната, така и
външни институционални и
междуличностни контакти.

по борба в свободното им
време с оглед подобряване
на тяхното здраве, двигателна култура и физическа
дееспособност. По този
начин се осигурява свободен достъп на децата в
заниманията и възможност
да бъдат обучавани от
квалифицирани спортни
специалисти по борба.
Целта е разширяване
обхвата на децата, участ-

В Тутракан:

Редовно заседание ще
проведе Общински съветТутракан на 27 април. Сесията започва в обичайния час
- 9:00, и в предварителния
дневен ред са включени 16
докладни записки внесени
от кмета на общината д-р
Димитър Стефанов.
Предстои да бъдат приети допълнения в Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община
Тутракан, Общинска програма за закрила на детето,
Програма на мерките за
закрила на деца с изявени
дарби, Годишен план на
дейностите за подкрепа на

личностно развитие, Годишен план за действие по
изпълнението на Стратегия
за развитие на социалните
услуги в Община Тутракан
за периода 2017-2018 г.
Съветниците ще обсъдят
и приемат докладите на
Читалищата за дейността
им през 2016 г., а след допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост ще бъдат
приети решения по девет
разпоредителни сделки.
Постоянните комисии заседаваха предварително в
следобедните часове на 26
април.

В Главиница:

Общински съвет-Глави-

ница ще заседава на 28
април (петък) от 14:00 часа.
Заседанието ще започне с
разглеждане на предоставена информация от кмета на
общината Неждет Джевдет
за извършени промени на
приходите и разходите по
бюджета на Община Главиница през първото тримесечие на 2017 г. и актуализираното разпределение на
промените в бюджети на
второстепенните разпоредители.
На вниманието на съветниците ще стоят още докладни записки за приемането на Общинска стратегия
за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Главиница

(2017-2018), Годишен план
на дейностите за подкрепа
за личностното развитие,
Общинска програма за закрила на детето и План за
развитието на социалните
услуги на Община Главиница
за 2018 г.
В дневния ред е включено
още приемането на годишен
доклад за дейностите и финансов отчет на Народните
читалища в общината и
Годишен доклад за наблюдение и изпълнението на Общински план за развитие на
община Главиница за 2016 г.
По традиция ще бъдат
разгледани и разпоредителни сделки с имоти общинска
собственост.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Семинар по прилагане на ЗДОИ се проведе в Силистра
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Прилагане на Закона за достъп до
обществена информация - процедури,
задължения и изпълнение" бе темата
на семинар, организиран от Програма
Достъп до информация, който се проведе на 21 април в Силистра. В него
участваха представители на общински
и регионални администрации и на
подразделения на министерства и
агенции в област Силистра.
Основни лектори бяха д-р Гергана
Жулева - изпълнителен директор на
ПДИ, адвокат Александър Кашъмов
- ръководител на правния екип на
ПДИ и адвокат Кирил Терзийски от
същия екип.
В работата на семинара участваха
също Николай Нинов – ръководител
на координаторската мрежа, и журна-

за достъп до обществена информация
е приет през 1998 г. и е променян три
пъти, като за последно това е преди 2
години, когато влиза в сила задължението на институциите да разясняват
Закона на страниците си в интернет.
България е сред първите на Балканите, но в момента е на 46-о място
по прилагане на закона, като минусът
е липсата на държавен орган за наблюдение, координация и контрол,
какъвто има в другите страни - в
Сърбия – информационен комисар,
в Македония – комисия, в Турция –
борд, и т.н.
Д-р Гергана Жулева даде повече
подробности за отговорностите
свързани с изпълнението на изискванията на Закона за достъп по
обществена информация за публи-

листката Калина Грънчарова – координатор на ПДИ за област Силистра.
В началото, д-р Жулева се спря
на дейността на Фондация Програма
Достъп до информация от създаването й преди 20 години до сега и
най-важните моменти свързани с изработването и прилагането на Закона
за достъп до обществена информация
в България и в другите държави.
В момента 111 държави по целия
свят имат законодателство по достъпа
до информация. В България Законът

куване в Интернет и уточни, че освен
органите на изпълнителната власт,
обществена информация в сайтовете
са задължени да публикуват публично-правните субекти и публичноправните организации. По отношение
на категориите за публикуване,
стана ясно, че те са предвидени в
няколко закона - ЗМСМА, Закона за
обществените поръчки, Закона за
електронното управление, Закона за
публичните финанси.
Д-р Жулева поясни и какво трябва
да включва секцията "Достъп до ин-

формация" в сайтовете на различните институции,
която на практика
улеснява гражданите при упражняването на правото
им на достъп.
В тази връзка,
участници в семинара се интересуваха, дали е
достатъчно публикуването на информация само в
Портал Отворени
данни, като към
него да насочва линк включен в
Списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в
интернет за сферата на дейност на
администрацията. От отговора на
д-р Жулева стана ясно, че всяка
информация публикувана в Портал
Отворени данни трябва да е публикувана и на интернет-страницата на
институциите.
Интересен момент от семинара
бе представянето на Рейтинга на
активната прозрачност подготвен и
осъществен от ПДИ през 2017 г. От
проверените 566 институционални
електронни страници, в 75% от тях
има секция "Достъп до информация".
В категорията Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно
самоуправление за 2016 г. в област
Силистра първа е община Алфатар
(11 място), следвана от община
Тутракан (66), община Силистра
(97), община Ситово (218), община
Главиница (219), община Кайнарджа
(239), община Дулово (245).
В категорията Рейтинг на активната прозрачност на областните
администрации Областна администрация Силистра е на 11-то място
в класацията.
В категорията Рейтинг на тери-

ȾɪȽɟɪɝɚɧɚɀɍɅȿȼȺ

ториалните органи в системата на
изпълнителната власт най-добре е
представена РЗИ-Силистра, която
е на 75-о място от общо 151 институции, следвана от РУО на МОНСилистра (81), Областна дирекция
„Земеделие“-Силистра (85), ОДМВРСилистра (91) и др.
Адвокат Александър Кашъмов,
ръководител на правния екип на
ПДИ, се спря на правната рамка на
достъпа до информация в България,
практиката на Европейския съд за
правата на човека, обхвата на уредбата на ЗДОИ, кои са задължените
субекти, достъпа до информация и
повторното й използване, както и
ограниченията по ЗДОИ - държавна,
служебна, следствена тайна, лични
данни, търговска тайна.
Адвокат Кирил Терзийски запозна
участниците в семинара с подготовката на подаване на заявление,
задължителните реквизити на заявлението, формите на предоставяне
на достъп, защитата на интересите
на трети лица, предоставянето на информация вкл. и по електронен път,
откази за предоставяне на информация и обжалването им. По всички
теми адв.Терзийски представи и
конкретни примери от досегашната
практика на правния екип.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 24 април 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити рия – средно професионално образование, специалност
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова медицинска сестра/фелдшер/акушерка
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗА1 продавач консултант – средно образование, работа
ЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в с компютър
две направления:
2 оператори, производствена линия – средно образование, трисменен режим на работа
- За обучение по време на работа
2 оператори, производствена линия – средно обра3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
зование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
4 общи работници в промишлеността – основно обобр.
разование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло
изделия – средно обр.
– средно професионално образование, за с.Цар Самуил
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 гладач – без изискване за обр., професионален опит,
за с.Цар Самуил
Други СРМ към деня:
1 шивач – без изискване за обр., професионален опит,
1 продавач консултант – основно образование
за с.Цар Самуил
1 техник механик, монтажник на промишлени съора2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
жения и машини – средно образование
10 работници, спомагателни шивашки дейности – на***За всички работни места трудовите договори
чално образование, за с.Цар Самуил
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
1 управител, търговия със стоки на дребно, дроге- договорът е безсрочен.
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Круизни кораби ще акостират
на пристанище Тутракан
от стр. 1 ния резултат. През тази
година са предвидени 12
посещения на пасажерски
кораби. Както информира и
в. "Монитор", Тутракан ще
бъде посещаван от моторен кораб „Ариана“, като
предварителните заявки са
за периода април-октомври.
Основният поток туристи
по Дунав са немски, като е
предвидено след като посе-

та съвместна работа на
„Пристанищен комплекс
Русе“, който е държавният оператор с Община
Тутракан. Кметът д-р
Димитър Стефанов потвърди, че са проведени
срещи, на които са водени
много разговори докато
се стигне до положител-

тят Тутракан да имат възможност за допълнителни
екскурзии. Дестинациите
са предимно до Варна и до
Велико Търново.
Първият пасажерски кораб пристигна на 16 април,
а следващият се очаква да
пристигне в последния ден
на месец април.
По данни на Министерството на транспорта по

българските морски и речни пристанища през този
сезон ще акостират близо
600 круизни кораби, като
уточняват, че единственото условие планираните
посещения на туристически кораби по река Дунав да
се осъществят е да няма
„ниски“ води през летния
сезон.
Калина ГРЪНЧАРОВА

„Ваксинопрофилактиката:
отговорност, проблеми, решения”
П

левен бе първият град
в страната, в който
на 19 април фондация
"МОСТ - Mедии, Oбщество,
Семейство, Традиции"
организира Кръгла маса
на тема "Ваксинопрофилактиката: отговорност,
проблеми, решения”.
"Целта на форума е да
се изразят становища за
профилактика, да се търсят решения с оглед на
епидемиологичния риск в
България. На фона на зачестилите случаи от морбили
в страната подобни дискусии са необходимост", каза
известната журналистка
Юлия Пискулийска, председател на фондациятаорганизатор. Каузата на
„МОСТ” е да търси заедно
със специалисти, журналисти, представители на
гражданското общество
добри решения в областта
на здравеопазването и социалната политика.
Във форума със свои презентации участваха доц.
Виктория Атанасова, началник на Клиниката по
неонатология в УМБАЛ „Д-р
Г. Странски”, Плевен и д-р
Надежда Владимирова от
Националния център по
заразни и паразитни болести–София.
От изложението на доц.
Атанасова стана ясно,
че антиваксиналните течения се засилват, но те
подлагат на изключителен
риск животът и здравето
на децата в кърмаческа и
ранна детска възраст.
По думите й до 6-месечна
възраст децата трябва да
поемат само и единствено
майчина кърма, без вода и
изкуствени храни. Вместо
пробиотици добре е да им
се дава кисело мляко. Приемът само на витамини К
и Д е абсолютно достатъчен, за да не се стигне до
хипервитаминоза.
Според нея на детските
площадки и кътове ходят
предимно болни деца спрени
от детските ясли и градини, които са потенциална
опасност за здравите. Тя
препоръча децата да имат
добър двигателен режим и
да не се застояват пред
телевизора, компютъра и
таблета. Родителите да
не проявяват спрямо тях
синдромът на хиперопека (делегиран синдром на
Мюнхаузен), а лекарите да
избягват хипердиагностиката или полипрагмазията.

Във връзка с „Празника на водните лилии”

НЧ ”Йордан Йовков -1946 г.”,
с. Малък Преславец
обявява Конкурс на тема:

”Природни феномени в
блато "Малък Преславец”
за деца от 6 до 14 години - с рисунки и пана по
собствен избор.
Размери на рисунките: А4, А3 на паспарту;
на пана: А4, А3 с материали по избор: камъчета, дърво,
мидички върху фазер или ламинат.
Участниците в конкурса след оценка и класиране ще
получат Грамота и парична награда.
Материалите изпращайте в срок до 31 май 2017 г.
на адрес:
7620 с. Малък Преславец, община Главиница
ул. "Преслав" №1
НЧ ”Йордан Йовков -1946 г.”
За конкурса ”Природни феномени в блато "Малък
Преславец”
Телефон за връзка и допълнителна информация:
0899 503 701

МБАЛ "Медика" в Русе става
университетска болница
П
Като грешка доц. Атанасова посочи това, че
много родителите обличат
децата с прекалено много
дрехи, което ги кара да
прегряват. „Най-лесният
начин да се закали едно
дете е сутрин да походи босо из къщи за 15-20
минути. По този начин се
получава термичен стрес,
подготвящ организма към
промяна на околната среда,
за която то да бъде готово“, каза тя.
Д-р Надежда Владимирова в презентацията си
припомни за ваксинопредотвратимите заболявания
като туберкулоза, хепатит
А, хепатит В, полиомиелит,
тетанус и др.
Спря се и на постиженията на имунизационната
програма у нас, на модерните, многокомпонентни,
качествени ваксини – за
всеки потребител в индивидуална опаковка, на съхранението им и транспорта в условията на хладилна
верига .
Припомни също така за
епидемията от морбили
от 2009/2010 година у нас,
с официално регистрирани
над 24 000 души и 24 завършили с летален изход.
И още, че т. г. през март
бе регистриран първият
случай на морбили, след
3-годишен период на нулева
заболеваемост, като отново засегнато е ромското
население.
До момента заразените
са 53-ма само в Пловдив. Но
изрази надежда, че това ще
остане локализиран, ограничен епидемичен взрив.
Д-р Владимирова бе категорична, че предизвика-

телствата към имунизационната програма и ваксинациите у нас остават.
Те включват постигане не
само на висок имунизационен обхват, но и поддържане на високо имунизационно
покритие, въвеждане на
нови ваксини, финансовата
обезпеченост на имунизационната програма в нейната цялост и др.
За съжаление обаче имунизационният обхват у нас
за периода 2010-2016 г. е
под 95%.
В тази връзка като финал на форума популярната
актриса Татяна Лолова,
която от 16 години е лице
на фондация МОСТ, отново
отправи апел - родители да бъдат отговорни
за бъдещето на своите
деца и да ги имунизират,
за да ги предпазят от
ваксинопредотвратимите
заболявания.
Данните за ваксинопрофилактиката в Силистренска област сочат, че
4,6% от 17 493 деца между
30-месечна и 18-годишна
възраст не са имунизирани с комбинирана ваксина
срещу морбили, паротит и
рубеола. Това съобщиха от
Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Силистра,
позовавайки се на данни от
личните лекари. Най-голям
е броят на неимунизираните, които живеят трайно в чужбина – 479 деца.
Вниманието на здравните
работници е насочено към
онези, които са в населените места – 284 деца. С
трайни противопоказания,
заради което няма да бъдат имунизирани, са 24
деца. Има и 5 случая на

отказ за имунизация, но
с тези родители ще бъде
проведена допълнителна
работа, уточниха от РЗИ.
За личните лекари с
по-разпокъсани райони на
практиките е даден срок
до 30 май да приключат
издирването и имунизирането на децата. Засега в
Силистренско няма съобщения за случаи на морбили
или за съмнение за заболяването.
Според директора на
Регионалната здравна инспекция в Силистра д-р
Теодора Начева, общото
покритие на имунизирани
в района е достатъчно
високо и няма риск от
широко разпространение,
дори да бъде регистриран случай на заболяване.
Акцентът обаче е върху
онези общности, в които
има най-засилена миграция
и пропуски в навременното
имунизиране.
Гост на Кръглата маса
беше кметът на Община
Плевен Георг Спартански.
"В морален план сме длъжни да подкрепяме всяка
инициатива, свързана с подобрата информираност на
гражданите за здравето.
По-добре е да инвестираш
в профилактика, отколкото в лекарства", каза кметът в приветствието си.
В работата на здравния форум взе участие и
главният редактор на в.
"Тутракански глас" Калина
Грънчарова.
Кръглата маса се проведе в навечерието на Европейската имунизационна
седмица /24 - 30 април/,
която се провежда под наслов „Ваксините работят”.

равителството определи за университетски болници лечебните заведения „Специализирана болница за активно
лечение по акушерство и
гинекология Селена“ ООД,
гр. Пловдив и „Многопрофилна болница за активно
лечение Медика Русе“ ООД,
гр. Русе.
Съгласно Закона за лечеб-

ните заведения, университетски болници са многопрофилни или специализирани
болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично
обучение на студенти и
докторанти по медицина,
дентална медицина, фармация и здравни грижи, както
и следдипломно обучение.
“ТГ”

Отпуснати са над 195 хил. лв. за
стипендии на даровити ученици
равителството одобри допълнителни
разходи по бюджета
на МОН и трансфери към
общини в размер на 195 345
лв. Средствата са планирани в централния бюджет за
изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за

П

закрила на деца с изявени
дарби.
С тях ще бъдат насърчени
ученици от общински и държавни училища в системата
на Министерството на образованието и науката, постигнали високи резултати
на олимпиади и състезания.
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От СУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

В СУ "Христо Ботев" - Тутракан:

Празници през април Тутракански ученици
"преоткриха" френския
град Метц

Анка КОЗАРЕВА
рез месец април се радваме не само на разцъфналите дървета и цветя, на
завърналите се в родните места
щъркели и лястовички, но и на
много празници. Те ни напомнят
колко уникален е животът. Раждат в душата ни светли чувства и
благородни пориви, духовно обогатяват ума и сърцата ни. Затова
продължаваме да отбелязваме
световните празнични дни с интерактивни уроци в училищната
библиотека с учениците от СУ
„Христо Ботев“ в град Тутракан.
На 18 април, съвместно с учениците от 5а клас в групата за
целодневно обучение с учител
Анелия Иванова, проведохме в
библиотеката интерактивен урок,
посветен на Международния ден
за опазване на паметниците на
културата. Денят се чества от 1984
г. по решение на ЮНЕСКО. На
този ден отдаваме дължимото на
националното ни наследство. Почитаме хората, работещи за опазването му, което е изключително
отговорна роля. От българските
обекти, включени в Списъка на
културното и природно наследство
на ЮНЕСКО, особено внимание с
видеоклипове и презентации отделихме на паметниците, намиращи
се в нашия район на местоживеене – Ивановските скални църкви,
тракийската гробница в с. Свещари и ПР „Сребърна“. Водихме
интересна беседа за паметниците
в Тутракан. В Списъка на нематериалното културно наследство на
ЮНЕСКО са: Чипровските килими,
Нестинарството, Обичаят „Сурва",
Бистришките баби, Съборът на народното творчество в Копривщица.

П

Гледахме с въодушевление клиповете, разкриващи ни красотата на
това наследство. Осъзнаваме защо
трябва да се възхищаваме на нашата родина. Чудеса на България са
не само природните дадености, но
и човешки дела, от които трябва да
изпитваме още по-голяма гордост.
Темата за паметниците в родния
край и каква е тяхната стойност
за нас продължихме в библиотеката заедно с учениците от 3б
клас с класен ръководител Деана
Маринова. Интересна и полезна
информация получиха любознателните третокласници от презен-

тацията, изработена и представена
от Даниела Иванова – наш гост от
Историческия музей в Тутракан.
Момичетата и момчетата придобиха полезни знания за всички
паметници в града и околността.
Провериха какво са запомнили,
решавайки интересни кръстословици, свързани с паметните мес-

та, изработени от г-жа Иванова.
Амбицираха се да се организират
и проведат обстойна екскурзия
по всички паметни места в своя
роден град.
Припомням, че девизът на този
празник е: "Ние трябва да запазим
нашата историческа родина" и затова трябва да се стараем да опазваме нашето културно наследство.
Не бива да забравяме и важните
събития от историята на нашия
героичен народ. По повод 141-та
годишнина от избухването на
Априлското въстание, съвместно
с Радка Трифонова, проведохме в

библиотеката интерактивни уроци
с учениците от 6а клас и 6б клас,
за да почетем паметта на героите.
Гледахме филм за избухването на
въстанието, който ни убеждава, че
то е своеобразен връх на българското националноосвободително
движение. Учениците рецитираха
наизуст спиращите дъха произведения - „Опълченците на Шипка“ от
Иван Вазов и „Хайдути“ от Христо
Ботев. Четоха изразително одите
от цикъла „Епопея на забравените“
на Иван Вазов и Ботевите стихотворения. Отличиха най-добрите
изпълнители, които получиха

награди.
Старахме се да докажем , че
не сме поколение, което неблагодарно обръща гръб на всички, на
които дължи свободата си. Нека да
държим буден нашия дух и спомена за великите българи...
Друг празник, който отбелязахме в училищната библиотека
бе Денят на Земята. Отново с
учениците от 3б клас от групата
за целодневно обучение с учител
Ирена Проданова. Децата гледаха
презентации и видеоклипове за
историята на празника. Откриха
причините за изменението на
климата и последиците от него,
както и какви мерки могат да бъдат
взети. Постараха се да научат как
да пазят нашата планета. Справиха
се със задачите, които ги запознаха с екологични ситуации и им
предоставиха различни варианти
за разрешаване. Гледаха филмпрезентация на екологична тема
"Опазване на въздуха", реализиран
по книжката "Флупи и въздухът" от

Министерството на околната среда
и водите. Оригиналният текст е от
Вилфрид Венделе. Илюстрациите
са от Тина Баутерс, а музиката от Ал. Райчев. Третокласниците
прочетоха с желание и интерес
текста. Обсъдиха какво трябва да
се направи, за да запазим въздуха
чист. Обещаха да не замърсяват и
унищожават природата.
Още един празник отбелязахме
с ентусиазъм в училищната библиотека: 23 април - Международен
ден на книгата и авторското право.
Заедно с учениците, изучаващи
английски език от 4а клас и 4б клас
и тяхната преподавателка Иванка
Павлова, гледахме приказката
„Трите прасенца“ от английски
анимационен филм „The three
little pigs“. Развеселихме се и се
посмяхме от сърце на техните
премеждия. Продължихме с маратон на четенето. Момичетата и
момчетата прочетоха на английски
език текста от виртуалната книжка изразително и с разбиране.
Разказаха приказката и доказаха,
че могат да четат на чужд език
непознат текст и да го превеждат
на роден език.
Книгата е богатство – основно
средство за разпространение на
знания. Според мен респектът към
нея не е изчезнал. И печатните
книги, и виртуалните са необходими в нашето ежедневие. Те ни
информират, образоват, развличат. Нека да ценим интелектуалния
труд на авторите и да защитаваме
тяхното право на собственост.
Нека да насърчаваме учениците
да откриват удоволствието от
четенето на книги.
С отбелязването на част от априлските празници се постарахме
учениците да се почувстват емоционално удовлетворени, да добият
социална гражданска позиция и да
се приобщят към обществено значимите дати и събития. Надяваме
се да сме оставили трайни следи в
тяхното съзнание.

Румяна ПЕТРОВА,
Преподавател
по английски език
риключи и последната
мобилност от Европейския
проект по програма Еразъм + „Как преоткрих моя град”,
по който вече втора година работят
ученици от СУ „Йордан Йовков".
От 2-ри до 8-ми април т.г. учениците от XIб клас Георги Горанов,
Габриел Георгиев, Толга Кантаров, Наталия Манчева и Симона
Станиславова, заедно със своите
ръководители Румяна Петрова и
Шенел Кантарова, пребиваваха в
град Метц, Франция.
В продължение на една седмица
тези ученици, заедно със свои
връстници от още пет европейски
държави работиха по изработването на Stop motion video под умелото ръководство на графичния
дизайнер Нина от Германия. По
време на ученическите работил-

П

ници учениците общуваха
помежду си на английски
език и доброто ниво на
владеене на този език бе
забелязано и оценено още
в първите дни на съвместната им работа.
В късния след обяд на
последния работен ден
учениците представиха
своята работа по групи
пред родители и гости от
града.
Освен работата по определената тема, домакините
бяха организирали и посещение на Европейския
парламент в Страсбург.
Там домакини и гости бяха посрещнати много любезно от един
от евродепутатите, чието родно
място е гр. Метц. Те бяха въведени
в пленарната и парламентарната
зала на парламента, където имаха
възможност да наблюдават рабо-

тата на евродепутатите за известно
време.
Доволни, щастливи, изпълнени
с положителни емоции и незабравими спомени, в ранните часове
на 9-ти април, учениците и техните
ръководители се завърнаха в родния Тутракан.

Успешно национално състезание

три призови места
от финала на националното състезание
"ИТ ЗНАЙКО" се завърнаха
учениците от СУ "Йордан
Йовков", информира преподавателката по информационни технологии Елена
Тодорова. Заедно с Нели
Манчева те са ръководители на групите обучаващите
се по проект "Твоят час".
Диляра Рашидова е трета сред
седмокласниците, а
Гюлнур Кяшиф и Ясмин Али - трети при
осмокласниците.
Екипът от 6 клас
- Кристиян Тодоров,
Теодор Неделчев,
Мартин Вълев и
Ерен Узун, получиха
наградата за оригинална идея.
Отлично се представиха още Дениз
Ниази, Семих Хюсе-

С

ин, Пламена Димитрова и
Гергана Бончева от 5 клас,
Александра Раева, Ванеса
Димитрова и Мира Стойчева от 6 клас, Велислава
Димова от 7 клас и Илиян
Павлинов от 8 клас.
"Всички положиха много
труд, за да преминат през
трите кръга на националното състезание по ин-

формационни технологии и
достойно да представят
училището ни, сподели Елена Тодорова. Благодарим за
подкрепата на родителите
и на Община Тутракан за
оказаното съдействие при
осигуряването на транспорт до Пампорово, където
се проведе финалът". “ТГ”

“ТГ”
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Село Стефан Караджа - с нова Да опазим планетата Земя!
сграда на Кметството
С
Н

овата административна сграда на
Кметство с. Стефан
Караджа бе открита с
официална церемония на 19
април.
Кметът на селото Асан
Мустафа приветства жителите и гостите, присъствали на тържеството, като
изрази своята благодарност
към кмета на община Главиница Неждет Джевдет за
подкрепата при изгражда-

нето на новия дългоочакван
административен дом.
Г-н Джевдет също поздрави жителите на с. Стефан Караджа за новата
придобивка и добави, че
амбицията му е селото да
придобие европейски вид,
такъв, каквото заслужава.
На церемонията присъстваха още кметове на други
населени места и служители от общинска администрация.
След официалната част,
г-н Мустафа покани гостите да разгледат новото
Кметство.
“ТГ”

Тодорка АНГЕЛОВА
ъвместна инициатива на Социално-педагогически интернат
„Христо Ботев”, с. Варненци и Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните при Община Тутракан бе осъществена на 22
април, когато се отбелязва
Световния ден на Земята.
За целта, Комисията предостави материали, които под сръчните ръце
на децата се превърнаха
в контейнерни модели за
разделно събиране на отпадъци. Изчистено бе и пространството в училището и
извън него.
Денят продължи с любими

"Фолклорен изгрев" за
"Северина" и "Детелини"
билейният десети Национален музикален
фестивал „Фолклорен
изгрев“ се проведе в морската
столица Варна. В него участваха десетки състави от цялата
страна, включително и от Крайдунавска Добруджа.
С шарени народни носии и
свежи пролетни цветя бе изпълнен най-големия търговски
център, където журито с председател проф. д. изк. Лозанка
Пейчева отличи най-добрите
участници.
Сред наградените са и два
тутракански състава на НЧ
"Н.Й.Вапцаров", водени от музиканта Стоян Дечев. Вокална
група "Северина" е класирана на
първо място, а на трето място Вокална група "Детелини". “ТГ”

Ю

"Вива Тийнс" с награда от
Национален конкурс

Боряна ЮЛИЯНОВА
торото издание на Националния конкурс за изпълнители на забавна песен и
танц на българска фолклорна основа „Песен от извора”, който се
проведе през уикенда в Стара Загора, участва Вокална формация
"Вива Тийнс" към ОЦИД-Тутракан
с ръководител Доротея Бальовска. В най-голямата възрастова
група (14 - 20 години) в раздел
"Вокални формации" гласовитите

В

тутраканки се класираха на трето
място.
Силна конкуренция бяха другите вокални формации, представители на музикални училища, но
въпреки това нашите момичета
се представиха блестящо.
В конкурса участваха общо
149 индивидуални изпълнители,
вокални групи и дуети, квинтети,
квартети и танцови формации от
13 населени места.
Журито, определило призьорите, бе председателствано от

продуцента в БНР Мая Райкова,
а членове са акад. Кирил Тодоров
– композитор, Красимир Къшев –
диригент на Държавната опера в
Стара Загора и Камелия Николова
от Разград – миналогодишният
носител на Гран При от конкурса.
"Вива тийнс" получиха специална покана за участие в Международния поп-рок фестивал "Ноти
по пясъка", който се провежда в
Китен и Приморско, като таксата
за участие ще бъде поета от организаторите на фестивала.

Патронен празник на
училището в с. Зафирово
а 20 април т.г.
ОУ „Иван Вазов” в
с.Зафирово отбеляза
своя патронен празник.
Събитието премина в
салона на НЧ „Христо Ботев-1901 г.”, където се
бяха събрали много гости
- родители и граждани.
За празника, учениците
от различни класове и
техните учители, с много
труд бяха подготвили богата програма. Тя включ-

Н

игри и занимания и завърши
Участниците в събитиес равносметка на извърше- то призовават: Заедно да
ното, както и със заслужена опазим планетата Земя и да
почерпка.
съхраним живота върху нея!

ваше рецитал на стихове
написани от Иван Вазов,
много песни, танци и драматизации на български и
английски език.
Във фоайето на читалището бе поставено
табло и изготвен кът за
класика на българската
литература - писателя
Иван Вазов.
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА
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От 9 май започва прием на заявления за ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА
преструктуриране и конверсия на лозя НА
ДЕЦА СЕ УЛЕСНЯВА

ДФ„Земеделие“ обявява прием
на заявления за предоставяне
на финансова помощ по мярка
„Преструктуриране и конверсия на
лозя“ от Националната програма за
подпомагане на лозаро-винарския
сектор 2014-2018 година. Документи за кандидатстване ще се
приемат в Централно управление
на ДФ „Земеделие“ от 9 до 26
май 2017 г.
Ще се финансират само проекти, чиито краен срок за изпълнение
ще приключи през финансовите
2017 и 2018 г. Индикативният бю-

джет по мярката е 16.4 млн. лева
за 2017 г. и 28.1 млн. лева – за
финансовата 2018 г.
Подпомагането има за цел да се
повиши конкурентоспособността
на винопроизводителите. Условията за кандидатстване са разписани
в Наредба 2 от 4 април 2014 г.
за реда за предоставяне на финансова помощ по Националната
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Последните
промени в нормативния документ
са обнародвани в бр. 32/ 21 април
2017 г. на Държавен вестник.

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-468/20.04.2017 г .

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1.т.2 от
Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл. 40, чл. 41, чл.
42, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и писмо от
Директора на РИОСВ-Русе относно осигуряване на пожарна безопасност в защитени територии - изключителна държавна собственост,
предприемане на мерки за предотвратяване на възникването им и
осигуряване на условия за своевременното им откриване и гасене, в
период от 01.04.2017 г. до 31.10.2017 г., определен за пожароопасен
сезон, съгласно Заповед №РД-131/20.02.2017 г. на Министъра на
околната среда и водите,

НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам паленето на стърнища, слогове, крайпътни
ивици, сухи треви и следжътвени остатъци на територията на
Община Тутракан.
2. Собственици и ползватели на поземлени имоти, използващи почвата като средство за производство, да предприемат
мерки за спазване на забраната с цел предотвратяване на
вредни изменения, застрашаващи почвата в собствените и
съседните поземлени имоти.
3. Кметовете на кметства да информират населението по
подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.
4. При аварийни ситуации да се търси съдействие на тел. 112.
Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет
страницата на Община Тутракан и в средствата за масово
осведомяване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Кметовете на
кметства за информиране на населението и осъществяване
на контрол за изпълнението й на територията на кметството.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам
на Заместник – кмета по инфраструктура, опазване на околната среда, общинската собственост и стопански дейности на
Община Тутракан.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите
длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
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:
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.

За кандидатите е важно да
знаят, че основните новости в
законодателството са свързани
с допустимостта на лозарските
имоти, за които ще искат подкрепа. Имоти, които са били обект на
подпомагане през последните 10
години, няма да бъдат финансирани за същите дейности.
Друга промяна е свързана с продължителността на мониторинга,
под който попадат инвестициите
по мярката. С цел защита на финансовия интерес на ЕС, мониторингът на изпълнените проекти

се удължава от 3 на 5 години. Въвеждат се и нови изисквания към
кандидатите. Те трябва да представят свидетелство за съдимост,
а „младите гроздопроизводители“
трябва да приложат към комплекта
документи удостоверение за завършен 150-часов курс на обучение, диплома за завършено средно
специално или висше образование
в областта на лозарството.
Информация за програмата и
заповедта за прием на заявления
за подпомагане са публикувани на
сайта на ДФ „Земеделие“. “ТГ”

Община Главиница, Област Силистра

Покана
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския
дълг, Кметът на Община Главиница уведомява всички
граждани, общински съветници, кметове на кметства,
обществени организации, медии, граждански сдружения
и всички заинтересовани лица, че организира среща за

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ
от Предприятие за управление на дейностите за
опазване на околната среда (ПУДООС), за закупуване
на сметосъбираща техника, включваща сметосъбиращ
автомобил (втора употреба) и контейнери тип „Бобър“
– 1,1 м3 – ( 100 броя ), при следните параметри:
Ûk»ÅÌÃÇ»ÆÀÈÛË»ÂÇÀËÛÈ»Û¿ÕÆ¾»ÛÈÉÇÃÈ»ÆÈ»ÛÌÍÉÄÈÉÌÍÛ
- 120 000 лв.;
Ûa»ÆÎÍ»ÛÈ»Û¿ÕÆ¾»Û«ÛÆÀ½»
ÛaÃ¿ÛÈ»Û¿ÕÆ¾»Û«ÛÑÀÆÀ½Ã Û¿ÕÆ¾ÉÌËÉÒÀÈÛ¼ÀÂÆÃÐ½ÀÈÛÂ»ÀÇ
Û l»ÒÃÈÛ È»Û É¼ÀÂÊÀÒ»½»ÈÀÛ «Û ÒËÀÂÛ Â»ÊÃÌÛ È»Û Â»ÊÉ½À¿ Û
обезпечаващ пълния размер на заемната сума;
ÛrÌÆÉ½ÃºÛÂ»ÛÊÉ¾»Ìº½»ÈÀÛ«ÛÌÕ¾Æ»ÌÈÉÛËÀ¿ ÛÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÛ
от ПУДООС, с възможност за предсрочно погасяване
на част или целия дълг;
ÛjÃÐ½ÀÈÛÊËÉÑÀÈÍÛ«ÛÈºÇ»Û¼ÀÂÆÃÐ½ÀÈÛÂ»ÀÇ
Ûq»ÅÌÃÛÃÛÅÉÇÃÌÃÉÈÈÃÛ«ÛÌÕ¾Æ»ÌÈÉÛÎÌÆÉ½ÃºÍ»ÛÉÍÛnrДООС.
Срещата за обществено обсъждане ще се проведе
от 14:00 часа на 27.04.2017 г. в заседателната зала
на Общински съвет гр. Главиница /IV етаж/.
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на община Главиница

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО - РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ
“СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ” - ТУТРАКАН
гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 25, тел.: 0866 6013
До делегатите
на Общото събрание
на СНЦ "Ловно-рибарско
дружество “Сокол”
гр. Тутракан

П

равителството прие
изменения в Правилника за прилагане на
Закона за семейни помощи
за деца. Целта им е да се
облекчи административната процедура за семействата.
С новите разпоредби предоставянето на семейните
помощи ще става по настоящ адрес. За родителите
ще отпадне задължението

да представят удостоверение, че децата са записани
за предучилищно образование или като ученици.
С промените се урежда и
редът за предоставяне на
месечните помощи за отглеждане на дете с трайно
увреждане съобразно влезлите в сила от началото
на годината изменения в
Закона за семейни помощи
за деца.
“ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 16/21.04.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед №РД-04-460/20.04.2017 год. на
Кмета на Община Тутракан е разрешено на Евелин
Василев Ройбов, собственик на имат с идентификтор
73496.501.2953 да възложи изработване на проект
Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496. 501. 2953 от КККР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв.60, ПИ №2953 от План за улична регулация на
гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год.
на Общински съвет гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 17/21.04.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че със Заповед № РД-04-461/20.04.2017 год. на Кмета
на Община Тутракан е разрешено на:
- собственика на имота – Община Тутракан с Акт
№14/11.02.1996 год. за частна общинска собственост
- носител на ограничено вещно право в имота –
Потребителна кооперация "10-ти май”, с.Белица с
председател Никола Георгиев Николов с нот.акт №64,
т.I, д.№405/2001 г., на Служба по вписваниятя Тутракан
№165, т.I/05.12.2001 г.
да възложат изработване на проект Подробен
устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот с идентификатор /УПИ/ I - „за потребrтелна кооперация” в кв.39
от действащия Кадастрален и Регулационен план на
с.Белица, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ПОК АНА
Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество
“Сокол” гр.Тутракан, съгласно чл. 25 ал.3 от Устава
на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, свиква Общо отчетно изборно
събрание на сдружението на 19.05.2017 г. от 18:00
часа в залата на Общинския съвет на гр.Тутракан.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане отчет за дейността на УС за 2016 г.
2. Приемане отчет за дейността на Контролния
съвет за 2016 г.
3. Приемане основни насоки и програма за дейността
на сдружението за 2017 г.
4. Приемане бюджет за 2017 г.
5. Вземане решение за размера на членския внос встъпителен, редовен и намален за членовете ловци
и санкция за закъснелите.
6. Вземане решение за размера на членския внос
- встъпителен, редовен и намален за членовете риболовци.
7. Избор на представител/и/ на Сдружението, които
да ни представлява/т/ в националната организация
на ловците и риболовците и избор на знаменосец на
сдружението.
Председател:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18/21.04.2017 год.

На основание чл. 140 от Закона за устройство на
територията, Ви уведомявам, че на 20.04.2017 г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан
за проект на:
„Търговски обект”
Местонахождение: УПИ III-927, квартал 113 по плана
за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с решение
№327/02.02.2006 г. на Общински съвет; имот с идентификатор 73496.501.927 по КК и КР на гр. Тутракан,
одобрени със Заповед №РД-18-6/2008 г. на ИД на АГКК
гр. София; с административен адрес: гр. Тутракан,
„Байкал” №13;
Визата е издадена на Шазие Али Ахмед, Юсеин Али
Черкез, Хинко Алеков Черкезов.
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/

7

ОБЩНОСТ

27.04.-3.05.2017 г.

Йордан МАРКОВ:

От "Речни ноти" до "Живот на кръстопът"

авторите, които изброих,
записахме доста нови песни и ги събрах в един албум, озаглавен „Живот на
кръстопът“, включващ 16
нови заглавия и сега дойде
ред да ги представя пред
широката публика във вид
на концерти. Освен тях,
на концертите публиката
ще чуе и кавър версии на
обичани от всички нас
български песни и няколко
нови песни, които записа-

хме съвсем наскоро и които ще влязат в следващия
албум, живот и здраве.
- На чия помощ разчиташ, за да предадеш
завършен вид на концерта - на колеги певци, на
танцьори или...
- Концертите ще бъдат
съпътствани с голямо
техническо обезпечение сцена, озвучаване, осветление, технически екип,
балет и ансамбъл, които

СМЯХ
- Скъпи, тази рокля прави
Катаджия спира кола:
ли ме дебела?
- Господине, имате ли
- А ти мислиш ли, че тази представа колко поднасяше
вратовръзка ме прави пле- колата Ви?
шив?
- Пил съм 8 бири.
- Ама ти си си плешив...
- Това не е извинение да
- Е, да, де...
оставяте жена Ви да кара.
- Келнер, тая пържола
Въпрос към радио "Ереван":
няма нарязване, бе! Веднага
- В какво се състои траси я вземи обратно!
гедията на мъжката ста- Не мога, господине. На- рост?
драскали сте я...
Отговор на радиото:
- Трагедията на мъжката
Най-страшното женско старост е в това, че попроклятие: ”Една година гледът и душата остават
на диета да караш, а после млади!
мъжът ти да те напусне
заради по-дебела от теб!”
- Ще дойде време, когато
в армията ще служат само
Телефонен звън в 04:00 жени!
часа:
- Това е невъзможно - aр- Ало, да ви е избягало мията не може да се състои
стадо говеда?
само от командири.
- Ти какво, изостана ли?
Англиийско семейство- Докторе, помните ли жената бродира, мъжът
какво ме посъветвахте, чете вестник.
когато не бях добре с нер- Скъпи, на главата ти е
вите?
кацнала муха.
- Да, да си намерите лю- Скъпа да не искаш да
бовник.
кажеш, че съм лайно?
- Така, така, обяснете
- Скъпи една жена може да
сега на мъжа ми, че не кръш- сбърка, но една муха никога.
кам, а се лекувам...
Ядосана дама излиза от
Свири млад пианист. Всич- автосервиз.
ки са възхитени. На първият
- Какво става? - пита я
ред стои стар джебчия и приятелката.
си мисли:
- Остави ги! Пълни прос- Какъв талант, какви бър- таци! Аз ги питам за колази пръсти... а се занимава с та, а те ми казват, че трябглупости!
ва да ми се смени тампона.

В църквата.
- Отче, грешно ли е, че
винаги, когато се погледна
в огледалото, се възхищавам, каква хубавица ме е
създал Господ?!
- Не е грях, чедо, заблуда е...
Истинската жена е като

ще предадат завършен
вид на песните, които
ще изпея.
- През последните петшест години певческата
ти кариера върви във
възход - награди, концерти, обучение при проф.
Оникян и други нейни
колеги, кое е сигурното,
научено през това време
в името на успешното
представяне?
- Сигурното е едно, че
зад един такъв възход
и успех стоят страшно
много време, труд, средства, постоянство, хиляди километри, безсънни
нощи, безкрайни срещи
със спомоществователи,
пренебрежение, обиди, но
не се оплаквам, аз сам
съм си избрал пътят, по
който да вървя. Щастлив
съм с това, което правя
– с музиката, която пея,
посланието, което нося
в песните си. Срещите след концертите и
участията с публиката
ме зарежда и ми дава
силата да продължавам
напред в това трудно и
бездуховно време, в което живеем.
- Как би определил стила си на пеене, ако има,
разбира се, конкретика,
която да те отличава
от други поп изпълнители?
- Аз още от ранна детска възраст се влюбих в
този естрадно-шлагерен
стил, който всички твърдят, че като определение
не съществува и се води
поп музика, не мога да
споря. Едно е сигурно, че
песните, които пея, се
харесват от публиката,
излъчват се по регионал-

ните станции на БНР в
цяла България, слушателите си ги поръчват, за да
ги чуят, защото им харесват. Излъчват се и по други частни медии и радиа,
които не са заслепени от
чуждопоклонничество и
англоезично облъчване.
Хората имат нужда от
музика и песни, в които да
откриват себе в посланието на стиховете, защото заедно с музиката те
възпитават. Това ме кара
да се чувствам щастлив,
че съм потребен и ми дава
силата да продължавам,
въпреки всичко.
- Какви са мечтите ти
за близкото бъдеще?
- Пожелавам си да съм
здрав, за да мога да съм
пълноценен в това, което
върша и с екипа, с който
сме тръгнали да направим
още десетина концерта
до края на годината в
по-малките градове и
населени места, и в началото на декември месец
да предадем завършек на
цялото това турне с един
концерт в София. Работя
над нови песни за втори
албум. Подготвям се за
много голям международен
конкурс в Браила, Румъния,
в края на месец май.
Уча за държавен изпит,
тъй като тази година завършвам магистърската
си степен в Национална
музикална академия „Проф.
Панчо Владигеров“ София.
Подготвяме организацията за заснемане на три
видеоклипа, от които
живот и здраве първият
ще е факт в началото на
лятото, вторият – в края
на лятото, третият ще
излезе през есента.

ТГ

хубавото вино, но истинският мъж жули ракия!

справочник

Единствената книга на
която съм плакал, беше
сборника задачи по математика за седми клас.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Продавам
Етаж и двор от масивна къща в Тутракан,
на ул. "Ком" №7.
Цена по споразумание.
Телефон за контакти: 0886 583 839

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

СУДОКУ

от стр. 1 възможността да съм в
журито и на самия конкурс
"Речни ноти" заедно с големи имена в българската
популярна музика. Мога
да кажа, че само с хубави
моменти свързвам Тутракан. Това е и основната
причина да направя своя
първи концерт точно в
Тутракан.
- Самостоятелен концерт е предизвикателство за всеки творец,
особено за млад изпълнител като теб - кое те
провокира да направиш
тази решителна крачка
пред хората, които обичат твоите песни?
- Така е! Наистина е
едно огромно предизвикателство, защото организирам подобно нещо за
първи път в живота си
и тепърва се сблъсквам
с много нови проблеми,
спънки и въпросителни.
Смея да твърдя, че съм
един много щастлив човек, защото имам възможността да продължавам
традициите на нашата българска популярна
шлагерна песен и че в
последните години имам
и имах възможността да
работя с най-големите
професионалисти – композитори, поети и аранжори
в този естрадно-шлагерен стил като Тончо
Русев, Евтим Евтимов,
Пламен Велинов, Ваньо
Вълчев, Светослав Лобошки, Мариета Ангелова,
Александър Петров, Иван
Тенев, Стефан Димитров,
Богдана Карадочева, Иван
Тенев, Валентин Пензов и
много други. Провокира ме
това, че в последните години на моето развитие с

значителното заглавие
"Живот на кръстопът".
Заедно с него на сцената
бяха и талантите от
вокалните формации при
ОЦИД-Тутракан - "Слънчева усмивка" и "Вива Тийнс".
Разговорът с Йордан
Марков започваме с логичния въпрос - коя е причината, да започне турнето си от Тутракан?
- Винаги когато и да съм
дошъл в Тутракан, съм
посрещан топло. Приятелството с Доротея Бальовска и младите таланти, с
управата на Тутракан
и пътят на надеждата,
по който вървя с моите
песни от първият ми музикален албум "Живот на
кръстопът", са основната
причина от тук да започне
турнето ми.
- С какво свързваш
Тутракан в професионално, творческо отношение?
- О, свързвам го с моето начало в музиката,
защото първият конкурс,
на който съм се явил в
живота си беше в Тутракан, това е "Речни ноти".
Три поредни години съм
стипендиант към МОН и
Програмата за закрила
на даровитите деца на
България от този конкурс.
Дори сега в моят първи
концерт участие ще вземат и младите таланти
на Тутракан - учениците
от ВФ "Слънчева усмивка"
и ВФ "Вива Тийнс".
Концертите, които съм
изнасял в Тутракан за
празници, по покана на
Общината са също един
сантимент.
Миналата година имах
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Татяна ЛОЛОВА:

Попфолк звездата Ивана:

Господ ми даде глас и хубави песни! Тутраканци, обичам Ви!
Калина ГРЪНЧАРОВА
В този брой на в. "Тутракански глас" ни гостува
популярната попфолк изпълнителка Ивана. Няма нейна
песен, която да не е станала хит - от "100 патрона"
до "Шампанско и сълзи" и
най-новите й изпълнения. С
нея разговаряме след едно
от поредните й участия, в
което тя показа за пореден
път и талант, и умение за
общуване с публиката, и
характер.
 Ʉɚɤ ɡɚɩɨɱɜɚ ɞɟɧɹɬ ɫɢ
ɂɜɚɧɚ"
Ɉɪɚɡɥɢɱɧɨȼɫɟɤɢɞɟɧɟ
ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɧɹɦɚɦ ɞɟɧ ɤɨɣɬɨ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɬɚɪɹ Ɉɛɢɤɧɨɜɟɧɨ
ɫɬɚɜɚɦ ɤɴɦ  ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɬɨɤɚɮɟɢɧɨɜɢɧɢɬɟɜɴɜ
Ɏɟɣɫɛɭɤɡɚɞɚɡɧɚɦɤɚɤɜɨɫɟ
ɟɫɥɭɱɢɥɨɈɬɜɟɱɟɪɬɚɫɢɩɥɚɜɹɩɥɚɧɢɩɨɱɜɚɦɩɨɞɪɟɞɩɨ
ɡɚɞɚɱɢɬɟɄɚɬɨɫɟɨɱɟɪɬɚɟɧɹɤɚɤɴɜɩɨɫɤɭɱɟɧɞɟɧɧɚɦɢɪɚɦ
ɧɚɱɢɧɞɚɫɢɝɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɹ
 Ʉɨɢ ɫɚ ɞɨɛɪɢɬɟ ɧɟɳɚ ɜ
ɠɢɜɨɬɚɧɚɂɜɚɧɚ"
 Ɇɧɨɝɨ ɫɚ Ⱦɴɳɟɪɹ ɦɢ ɟ
ɧɚɣɯɭɛɚɜɨɬɨ ɧɟɳɨ ɫ ɤɨɟɬɨ
Ƚɨɫɩɨɞ ɦɟ ɞɚɪɢ Ɍɨɜɚ ɱɟ
ɢɦɚɦ ɡɞɪɚɜɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɱɟ
Ƚɨɫɩɨɞɦɢɞɚɞɟɝɥɚɫɢɯɭɛɚɜɢ
ɩɟɫɧɢɱɟɦɨɝɚɞɚɩɪɚɜɹɯɨɪɚ
ɳɚɫɬɥɢɜɢ ɬɨɜɚ ɱɟ ɦɨɝɚ ɞɚ
ɜɢɠɞɚɦ ɫɥɴɧɰɟɬɨ ɢ ɞɚ ɫɟ
ɭɫɦɢɯɜɚɦɧɚɠɢɜɨɬɚ
ɋɴɜɫɟɦ ɧɚɫɤɨɪɨ ɭɱɚɫɬɜɚɯ
ɜ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ɞɟɰɚ ɜ
ɧɟɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɂɦɚɲɟɟɞɧɨɦɨɦɱɟɧɰɟɉɟɬɴɪ ɨɬ ɉɥɨɜɞɢɜ ɫ ɞɟɬɫɤɚ
ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɚ ɩɚɪɚɥɢɡɚ ɢ ɬɨɝɚɜɚɨɫɴɡɧɚɜɚɲɦɧɨɝɨɧɟɳɚ
ɇɹɤɚɤɴɜɤɚɬɚɪɡɢɫɧɚɫɬɴɩɜɚɢ
ɫɢɤɚɡɜɚɲȻɨɠɟȽɨɫɩɨɞɢɧɟ
ɨɰɟɧɹɜɚɦɟ ɞɪɟɛɧɢɬɟ ɧɟɳɚ
Ɍɨɜɚ ɱɟ ɦɨɠɟɲ ɞɚ ɫɬɚɧɟɲ

ɫɚɦɞɚɫɢɧɚɩɪɚɜɢɲɤɚɮɟɬɨ
ɫɚɦ ɬɨɜɚ ɱɟ ɧɟ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ
ɧɹɤɨɣɞɚɬɢɩɨɦɚɝɚɌɟɡɢɯɨɪɚ
ɫɚɦɢɪɚɡɤɚɡɜɚɥɢɱɟɠɢɜɨɬɴɬ
ɢɦɫɟɩɪɟɨɛɪɴɳɚɜɟɞɢɧɦɢɝ
Ʉɨɟɟɞɨɛɪɨɬɨɥɢ"Ɍɨɜɚɱɟɫɢ
ɠɢɜɬɨɜɚɱɟɫɢɡɞɪɚɜɬɨɜɚ
ɱɟɫɟɭɫɦɢɯɜɚɲɱɟɦɨɠɟɲɞɚ
ɩɥɚɱɟɲɩɚɤɟɞɨɛɪɨ
 Ʉɨɹ ɟ ɩɴɪɜɚɬɚ ɦɢɫɴɥ
ɤɨɝɚɬɨ ɢɡɥɟɡɟɬɟ ɩɪɟɡ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ"
 ɇɚɣɨɛɢɱɚɦ ɩɪɟɞɢ ɤɨɧɰɟɪɬɤɨɥɟɝɢɞɚɦɢɤɚɠɚɬɱɟ
ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɟ ɬɪɭɞɧɚ ɂɫɤɚɦ
ɞɚɩɟɹɩɪɟɞɬɪɭɞɧɚɩɭɛɥɢɤɚ
ɇɹɦɚ ɬɪɭɞɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɂɦɚ
ɩɭɛɥɢɤɚ ɤɨɹɬɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɧɟ ɦɨɠɟɲ ɞɚ ɨɜɥɚɞɟɟɲ ɂ
ɫɴɦ ɦɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ ɱɟ
ɡɚ ɜɫɢɱɤɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɫɴɦ ɫɢ
ɢɡɝɪɚɞɢɥɚɭɫɟɬɞɨɫɟɝɚɧɟɦɢ
ɫɟɟɫɥɭɱɜɚɥɨɨɳɟɧɚɩɴɪɜɚ
ɩɟɫɟɧɞɚɧɟɜɞɢɝɧɚɩɭɛɥɢɤɚɬɚ
ɞɚɬɚɧɰɭɜɚ
 Ⱥ ɤɚɤ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹɬɟ ɤɴɦ

ɯɨɪɚɬɚɤɨɢɬɨɜɴɡɤɥɢɰɚɜɚɬ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɨȺɯɮɨɥɤ"
ɋɴɜɫɟɦɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɟɧɨɢ
ɫɴɜɫɟɦɪɚɡɛɢɪɚɟɦɨɂɚɡɧɟ
ɫɴɦ ɫɤɪɢɜɚɥɚ ɱɟ ɧɟ ɜɫɢɱɤɨ
ɤɨɟɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɩɨɩɮɨɥɤɚ
ɟ ɬɚɤɨɜɚ ɤɚɤɜɨɬɨ ɛɢ ɦɢ ɫɟ
ɢɫɤɚɥɨ ɧɚ ɦɟɧ ɇɨ ɦɨɟɬɨ
ɦɧɟɧɢɟ ɧɟ ɟ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɚɤɜɚ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ɍɨɜɚ ɱɟ ɧɟɳɚɬɚ
ɩɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɝɨɞɢɧɢ ɤɚɬɨ ɦɭɡɢɤɚ ɤɚɬɨ
ɬɟɤɫɬɨɜɟɧɚɦɟɧɢɧɚɯɨɪɚɬɚ
ɨɬ ɦɨɟɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɧɟ ɢɦ
ɯɚɪɟɫɜɚɜɟɪɨɹɬɧɨɦɨɠɟɛɢ
ɫɚɦɨɧɚɧɚɫɞɚɧɟɧɢɯɚɪɟɫɜɚ
ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɚ ɢɦ ɯɚɪɟɫɜɚ
Ɉɬɧɚɫɹɦ ɫɟ ɫ ɪɚɡɛɢɪɚɧɟ ɱɟ
ɜɫɟɤɢ ɢɡɦɢɧɚɜɚ ɧɹɤɚɤɴɜ ɩɴɬ
ɢɬɪɹɛɜɚɞɚɝɨɢɡɠɢɜɟɟ
 Ʌɟɫɧɨ ɥɢ ɩɪɟɨɞɨɥɹɜɚɬɟ
ɬɪɭɞɧɢɬɟɦɨɦɟɧɬɢɜɠɢɜɨɬɚ"
 Ɍɨɜɚ ɟ ɩɨɪɟɞɧɢɹɬ ɭɪɨɤ ɜ
ɠɢɜɨɬɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤ ɢ ɬɨɣ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɴɛɟɪɟ ɫɢɥɢ ɡɚ ɞɚ

ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɧɚɩɪɟɞ ɉɨɧɹɤɨɝɚ
ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɞɚɥɢ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ
ɦɢɫɥɢɦɡɚɥɨɲɨɧɟɟɞɨɛɪɨɬɨɂɦɚɟɞɧɚɩɪɢɤɚɡɤɚɤɨɹɬɨ
ɦɧɨɝɨ ɨɛɢɱɚɦ ɂ ɬɨɜɚ ɳɟ
ɦɢɧɟɆɧɨɝɨɜɹɪɜɚɦɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɩɪɢɜɥɢɱɚɧɟɬɨɬɨɜɚ
ɤɨɟɬɨɦɢɫɥɢɲɬɨɬɢɢɞɜɚɧɚ
ɝɥɚɜɚɬɚ Ɇɢɫɥɢɬɟ ɧɢ ɫɴɡɞɚɜɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ
ɱɨɜɟɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɬɨɜɚɩɨɜɟɞɟɧɢɟɜɟɞɢɧɦɨɦɟɧɬɜɨɞɢɞɨɪɟɚɥɧɢɫɴɛɢɬɢɹ
ɇɨɜɨɬɨɨɤɨɥɨɂɜɚɧɚ"
 ɉɨɞɝɨɬɜɹɦɟ ɫ ɤɨɥɟɝɢɬɟ ɩɟɫɧɢ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɞɜɟ
 ɟɞɧɚɬɚ ɜɢɧɚɝɢ ɟ ɛɴɪɡɚ
ɞɪɭɝɚɬɚ ɦɢ ɫɟ ɢɫɤɚ ɞɚ ɟ ɩɨ
ɫɟɪɢɨɡɧɚɛɚɥɚɞɚɉɪɨɛɥɟɦɴɬ
ɟɫɯɭɛɚɜɢɬɟɬɟɤɫɬɨɜɟɞɨɤɚɬɨ
ɧɟ ɧɚɦɟɪɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳ ɬɟɤɫɬ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɦ ɞɚ ɧɟ ɢɡɞɚɜɚɦ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɜɫɟɤɢ ɦɟɫɟɰ ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨɞɚɛɴɞɚɩɨɦɟɞɢɢ
ɢɞɚɫɟɲɭɦɢȺɤɨɩɟɫɟɧɬɚɧɟ
ɫɬɚɜɚɚɤɨɧɟɹɢɡɩɟɹɫɞɭɲɚɬɚɫɢɩɨɞɨɛɪɟɞɚɧɟɹɩɟɹ
ɋɬɨɹɧɚɟɜɢɧɚɝɢɞɨɬɟɛ
ɋɬɨɹɧɚɟɞɭɲɚɬɚɧɚɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚɌɹɡɚɪɚɡɹɜɚɫɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɫɢɫɧɚɱɢɧɩɨɤɨɣɬɨ
ɫɜɢɪɢ ɫ ɟɦɨɰɢɹɬɚ ɫɢ ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɝɨɥɹɦɦɭɡɢɤɚɧɬ
ȼɟɱɟɤɚɬɨɦɚɣɤɚɫɢɦɢɫɥɟɯ
ɱɟɳɟɢɦɚɞɪɭɝɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ
ɧɨɦɭɡɢɤɚɬɚɢɫɢɧɴɬɣɂɜɚɧɫɢ
ɨɫɬɚɜɚɬɧɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨɌɹɟ
ɢɡɬɴɤɚɧɚɨɬɦɭɡɢɤɚ
ȼ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɫɟ ɜɤɥɸɱɜɚ ɢ
ɋɬɨɹɧɚɨɬɤɨɹɬɨɧɚɭɱɚɜɚɦɟ
ɱɟɝɨɞɢɧɢɜɟɱɟɫɚɡɚɟɞɧɨ
ɧɚɫɰɟɧɚɬɚɌɪɭɞɧɨɫɟɪɚɛɨɬɢɫɂɜɚɧɚɤɚɡɚɬɹɦɧɨɝɨ
ɢɡɢɫɤɜɚɦɧɨɝɨɫɟɤɚɪɚɉɪɟɡ
ɞɟɧɹɫɦɟɩɪɢɹɬɟɥɤɢɜɟɱɟɪɬɚ
ɦɢ ɟ ɲɟɮ ɇɚɣɞɨɛɪɚɬɚ ɦɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɤɚɧɚɩɪɚɜɨɫɟɫɬɪɢɱɤɚ
ɄɨɥɤɨɬɨȻɨɝɧɢɨɬɪɟɞɢɥɧɚ
ɫɰɟɧɚɬɚɞɨɬɨɝɚɜɚɳɟɤɚɪɚɦɟ
ɡɚɟɞɧɨ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɚ ɟ ɢ
ɂɜɚɧɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
реди седем години Татяна Лолова, обичаната българска фурия на
сцената, беше в Тутракан. По
покана на в. "Тутракански глас"
и Общината, тя представи автобиографичната си книгата "1/2
живот". Тогава, с истинско любопитство, разгледа и музеите,
и Мемориала край с. Шуменци,
замечтано рееше поглед над
Дунава. Участва в Празника на
кайсията и събра погледите на
всички с разходката си из съботния битак.
От тогава Тутракан за нея остана кътчето на добрите чувства,
което не пропуска да спомене в
телевизионните си появи и при
срещи с приятели. При последната ми среща с нея името Тутракан
отново озари лицето й: "Наистина
го обичам този град! Наистина! И
карам хората да отидат, да го по-

П

сетят при първа възможност - да
усетят атмосферата в Тутракан,
да видят изгрева в Тутракан, и
хората! Настроението им! Някои
ми казват: "А, ти си доволна, защото си опитала от онзи прочут
еликсир - кайсиевата ракия!" Не,
не, аз не близвам ракия, аз бях
опиянена от характера на Тутракан. Толкова години минаха,
а имам чувството, че вчера сме
били заедно. Обикнах ви! Ако ме
обичате и вие - взаимно е!"
- Какъв е "светът" на Татяна
Лолова?
- Шарен, като на всички останали българи. Понякога много
тъжен, тогава се крия от другите,
за да не добавя моята тъга към
тях. А понякога е ведър, весел, с
настроение и тогава, обикновено, не съм сама.
- Какво му трябва на човек, за
да е щастлив?
- Характер, здраве и обич!

Първи в канадската борба и на "Белоградчик Оупън"
Н

ад сто състезатели
- мъже, жени и юноши, премериха сили в
рамките на международния
турнир по канадска борба
Белоградчик Оупън 2017,
който беше открит от
служебния министър на мла-

дежта и спорта Даниела
Дашева.
Турнирът с награден фонд
8 хиляди лева бе последна
проверка за състезателите
на националния ни отбор,
който ще представлява
България на Европейското

първенство по канадска
борба от 13 до 21 май в
Полша.
С медали се окичиха световните шампиони Красимир Костадинов, Сашо
Андреев, Димитрина Димитрова, Христо Делиджаков,

Ʉɪɚɫɢɦɢɪ
ɄɈɋɌȺȾɂɇɈȼ

Детелин Йончев, Пламен
Димитров, Йордан Цонев
и др.
Красимир Костадинов не
изневери на репутацията
си на шампион и грабна
медала в абсолютната категория.
“
ТГ”

ɋɚɲɨ
ȺɇȾɊȿȿȼ

Честит рожден
и да почерпят:

27 април - Мехмед ЮМЕР, Кмет на с. Цар Самуил, община Тутракан
27 април - Величка ПЕТРОВА, Домакин на клуб, с.Варненци, община
Тутракан
29 април - Маргарита КОСУЛИЕВА, Гл.експерт "Местни приходи",
Община Тутракан
29 април - Станимира ВОЙНОВА, Гл.спец. "Местни приходи", Община
Тутракан
29 април - Валентин РОЙБОВ, Изпълнител-шофьор, Община Тутракан
30 април - Димо ДЕНЧЕВ, Зам.-председател на ОбС-Тутракан, Ротари

Клуб Тутракан
30 април - Нехат ЮСМЕН, Кмет на с. Нова Черна, община Тутракан
1 май - Мая ИВАНОВА, гр.Варна, бивш зам.-главен редактор на в.
"Тутракански глас"
1 май - Тодор МОРАРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
2 май - Николинка ГАНЕВА, Директор на Дирекция "Финанси, счетоводство и бюджет", Община Тутракан
3 май - Вежди ДАИЛ, Кмет на с. Търновци, община Тутракан

Ⱦɢɦɢɬɪɢɧɚ
ȾɂɆɂɌɊɈȼȺ

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

