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Предстои откриването на
Фитнес център "Тутракан"
Калина ГРЪНЧАРОВА
итнес център оборудван с нови, съвременни спортни
уреди вече е на разположение на спортните хора от
Тутракан. Той е част от
Многофункционален център, в който е превърната
бившата Детска ясла след
ремонтни дейности. Под
неговия покрив са още Детската библиотека, зала за

Ф

борба и зала за танци.
Фитнес центърът ще
бъде официално открит на
19 октомври (четвъртък)
от 14:00 часа от кмета
на общинаа д-р Димитър
Стефанов. Той вече има
и свое име - "Тутракан"!
Световният шампион по канадска борба Сашо Андреев
е инструкторът, който ще
посрещне желаещите да
на стр. 3

ɆɢɥɟɧɆȺɊɂɇɈȼ

Тодор ТОДОРОВ, Треньор на ФК "Трансмариска":

В Тутракан винаги ще има футбол!

ɌɨɞɨɪɌɈȾɈɊɈȼ

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Скъпи колеги и съграждани,
Уважаеми служители на Община Тутракан,
Изразявам своята огромна признателност и
уважение към всички, които честно са работили и
работят за нашия град и нашата община!
Пожелавам на всички бивши, настоящи и бъдещи
общински съветници, кметове, служители и
партньори на Община Тутракан здраве, разум и
много енергия за постигане на по-добро
обществено развитие!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Неждет ДЖЕВДЕТ, кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Община Тутракан за ремонт
и рехабилитация на улиците и
общинската пътна мрежа за настоящата година е доста богата
и очаквана, тъй като миналата
година по обективни причини не

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɇɨɜɢɹɬ ɮɭɬɛɨɥɟɧ ɫɟɡɨɧ
ɡɚɩɨɱɧɚ ȼ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ
Ɂɚɩɚɞɧɚ ɮɭɬɛɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɢɎɄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɂɚɜɬɨɪɚɝɨɞɢɧɚ
ɬɪɟɧɶɨɪɧɚɨɬɛɨɪɚɟɌɨɞɨɪ
ɌɈȾɈɊɈȼ ɫ ɤɨɝɨɬɨ ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɟ ɡɚ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɨɬɛɨɪɚɢɡɚɚɦɛɢɰɢɢɬɟɩɪɟɡ
ɮɭɬɛɨɥɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ʉɚɤɜɴɪɜɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ
ɧɚɨɬɛɨɪɚ"
ɞɧɟɜɧɚɛɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ
ɧɚɨɬɛɨɪɚɩɪɟɞɢɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚ
ɮɭɬɛɨɥɧɢɹ ɫɟɡɨɧ ɉɪɨɜɟɞɨɯɦɟ ɬɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɫɪɟɳɢ  ɫ
ɨɬɛɨɪɚ ɧɚ ɫ Ʌɸɛɟɧ ɭ ɞɨɦɚ
ɡɚɜɴɪɲɢɯɦɟ ɧɚɪɚɜɧɨ  ɫɴɫ

ɂɫɤɪɟɧɨȼɢɩɨɡɞɪɚɜɹɜɚɦɩɨɩɨɜɨɞȾɟɧɹɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɢ±ɨɤɬɨɦɜɪɢȾɚɫɢɨɛɳɢɧɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɤɦɟɬ
ɢɥɢɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɤɨɡɧɚɱɚɜɚɞɚɧɨɫɢɲɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚɡɚɨɩɪɚɜɞɚɜɚɧɟɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɧɢ
ɡɚɩɨɞɨɛɴɪɩɨɞɨɫɬɨɟɧɢɩɨɞɪɟɞɟɧɠɢɜɨɬ
ɋɚɦɨɨɛɟɞɢɧɟɧɢɨɬɨɛɳɚɬɚɤɚɭɡɚɞɚɩɪɟɜɴɪɧɟɦɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɜɩɨɤɪɚɫɢɜɨɦɨɞɟɪɧɨɢɭɸɬɧɨɦɹɫɬɨɡɚɠɢɜɟɟɧɟɧɢɟɦɨɠɟɦɞɚɩɨɫɬɢɝɧɟɦɦɧɨɝɨɉɨɠɟɥɚɜɚɦɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɡɞɪɚɜɟɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɜɥɢɱɟɧɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɩɥɚɧ

Нека заедно, в условията на истинско гражданско
общество обогатим съдържанието и възможностите
на местните органи за управление!
Благодарим Ви за професионализма, колегиалността,
за човешкото отношение и съпричастността, когато
всички се нуждаем от подкрепа. Поздравяваме Ви за
усилията, които ежедневно полагате да съхраните
авторитета на българската община, да запазите нейните традиции, да изпълните поетите ангажименти!

Продължават ремонтните
дейности на улиците и
общинската пътна мрежа
на стр. 2

Уважаеми Госпожи и Господа - Кметове на
Кметства от община Тутракан,
Уважаеми Госпожи и Господа общински съветници,
Уважаеми Госпожи и Господа - служители от
общинска администрация - Тутракан,

Уважаеми кметове и служители в
Община Главиница,
Уважаеми общински съветници,

Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет на Община Тутракан:

Калина ГРЪНЧАРОВА
Докъде са стигнали ремонтите
по улиците в Тутракан и по населените места в общината, с този
въпрос започваме разговора със
зам.-кмета Милен МАРИНОВ:
- Капиталовата програма на

Цена 0.60 лв.

ɋɥɢɜɨ ɩɨɥɟ ɢɡɢɝɪɚɯɦɟ ɞɜɚ
ɦɚɱɚɜɟɞɢɧɢɹɩɨɛɟɞɢɯɦɟɜ
ɞɪɭɝɢɹɡɚɜɴɪɲɢɯɦɟɧɚɪɚɜɧɨ
ɋ ɞɟɬɫɤɢɹ ɨɬɛɨɪ ɧɹɦɚɯɦɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɡɚɳɨɬɨ ɛɹɯɚ ɜɴɜ
ɜɚɤɚɧɰɢɹ
Ʉɚɤɴɜɛɟɲɟɫɬɚɪɬɴɬ"
 Ɂɚ ɠɚɥɨɫɬ ɩɪɢ ɠɪɟɛɢɹ
ɧɚ ɬɟɝɥɟɧɟ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɡɚ ɧɨɜɨɬɨ ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨ ɡɚ
ɦɫɟɩɬɟɦɜɪɢɢɦɚɯɦɟɬɪɢɝɨɫɬɭɜɚɧɢɹɢɟɞɧɨɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨ
ɉɴɪɜɢɬɟɦɚɱɨɜɟɛɹɯɚɫɬɧɚɪ
ɥɢɞɟɪɢ ɜ ɝɪɭɩɚɬɚ  ɋɢɬɨɜɨ ɢ
ɄɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨȾɜɚɧɟɥɟɩɢɚɜɬɨɝɨɥɚɧɢɞɨɧɟɫɨɯɚɡɚɝɭɛɚɬɚɫ
ɨɬɋɢɬɨɜɨɜɄɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ
на стр. 8
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РЕГИОН

НОВИНИ
ПРИЕМНА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАТОР НА ГЕРБ В ГЛАВИНИЦА

Предстои откриването на
Фитнес център "Тутракан"
от стр. 1
тренират.
Работното време на Центъра е от вторник до петък от 14:00 до 22:00 часа,
а в събота - от 10:00 до
14:00 часа. Почивните дни
са в неделя и понеделник.

Oблаcтният координатор на ПП ГЕРБ за област Силистра Тодор
Тодоров пpоведе приемен ден в Главиница. Десетки граждани представиха своите проблеми пред него. Представители на Пенсионерски
клуб-Главиница дойдоха в приемната и поставиха въпроса за опита
за отнемане на помещението на техния клуб. Тодор Тодоров обеща
да провери случая и да постави въпроса пред кмета на общината
Неждет Джевдет.
По време на приемната гражданите потърсиха съдействие за разрешаване на социално и битови проблеми от различен характер.
СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА
През тази седмица студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
факултет „Изобразително изкуство” провеждат Художествената си
практика в Тутракан. Под вещото ръководство доц. Йордан Йорданов,
майсторите на четката и длетото ще се вдъхновяват от Дунав, Рибарска
махала, сгради, културни ценности.
Творбите на младите хора и техния преподавател ще бъдат представени в изложба, която ще бъде открита на 13 октомври /петък/ от
17:00 часа в Изложбената зала на Исторически музей.
ИЗЛОЖБА НА ГЪЛЪБИ
На 14 октомври 2017 г. в Тутракан от 10:00 часа бъде открита ежегодната изложба на спортни и декоративни гълъби, на която ще бъдат
връчени наградите за полети – Сезон 2017 г.
Изложбата ще бъде позиционирана във физкултурния салон на СУ
„Христо Ботев" - Тутракан на 13 октомври следобед.
Изложбата се организира от Община Тутракан и Клуб за спортни и
декоративни гълъби "Тутракански гълъб".
КРИМИНАЛЕ
Царевичен блок в землището на село Подлес и гора в района на
село Зафирово са горели на 3 октомври.
Пожар в стърнище се прехвърлил в горски масив между селата Старо
село и Шуменци на 3 октомври около 14:40 часа. Огънят се разпрострял
на площ около 12 дка и освен суха растителност засегнал и част от
дърветата. В гасенето на огъня заедно с противопожарните екипи на
РСПБЗН-Тутракан са участвали и шестима лесничеи от Държавното
горско стопанство. Със съвместните им усилия е предотвратено опожаряването на над 2000 дка широколистна гора.
Два пожара са гасили пожарникарите на 4 октомври. Няма материални щети. Горели са стърнища и сухи треви в резултат на небрежна
работа с огън. В реална опасност от опожаряване са били 500 дка
гора край село Нова Черна и къща в Главиница, но с действията си
огнеборците успели да ги спасят. Лесничеи от Държавното горско
стопанство в Тутракан и земеделец с трактор са участвали в гасенето
на два от пожарите.
49-годишен мъж е засечен да управлява мотопед без регистрационни табели и нерегистриран по надлежния ред. Полицейската
проверка, извършена на 5 октомври около 22:00 часа в село Черногор,
установила още, че той шофира без книжка и в едногодишния срок
от наказването му по административен ред за същото провинение. По
случая е започнато бързо производство.
Човешка небрежност е причината за пожарите, възникнали на 6
октомври. Горели са основно сухи треви и стърнища. Спасени са 9
къщи и 200 кошера в село Нова Черна, 50 дка посеви край Старо село
и 2 къщи в село Косара.
Горски пожар възникнал в землището на село Звенимир на 6 октомври около 13:30 часа вследствие на човешка небрежност. Огънят
се разпрострял на площ от около 100 дка и освен ниска растителност
засегнал и дървета. Огнеборци от Противопожарен участък–Главиница
потушили пожара и спасили 200 дка гора.
Десет дка царевица изгорели в землището на село Антимово.
Пожарът възникнал на 6 октомври около 10:30 часа вследствие на
небрежна работа с огън. Тутракански огнеборци погасили огъня, преди
да обхване 300 дка царевична нива и съседна гора.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 53/05.10.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 05.10.2017 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Стопански навес”
Местонахождение: имот № 015014 в землището на
с.Старо село с ЕКТТЕ 69078
Визата е издадена на Димитричка Симеонова Търпанова, Тутракан, ул.”Силистра”№ 4
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

12 -18.10.2017 г.

В чл.22 а от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги
на територията на община Тутракан са фиксирани такси за ползване на
фитнес уреди в общинска

спортна зала. За еднократно ползване на фитнес
уреди (в рамките на 2 часа)
цената е 3,00 лева.
За ученици и студенти
(удостоверява се с актуална ученическа карта или
студентска книжка) – 2,00

лева.
Месечният абонамент за
ползване на фитнес уреди
в общинска спортна зала
е 30,00 лева. За студенти
и ученици има намаление
- съответно 20,00 лв. и
15,00 лв.

Изнесено заседание на Общински съветГлавиница в румънската столица
В

Деня на българската
община - 12 октомври,
Общински съвет-Главиница ще проведе изнесено
редовно заседание в румънската столица Букурещ. В
предварителния дневен ред
са включени за разглеждане
11 докладни записки.
Сесията ще започне с ак-

туализираната бюджетна
прогноза за периода 20182020 год. на постъпленията
от местни приходи и на
разходите за местни дейности. Съветниците ще
разгледат още предложените актуализация на плансметката на разходите от
такса "Битови отпадъци"

през 2017 год., Правилник
за изменение и допълнение
на Правилник за устройството и дейността на
общинското предприятие
„Общински имоти и комунални дейности”, ще допълнят Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти - общинска

собственост, след което
ще се приемат решения
по няколко разпоредителни
сделки.
Като ход от подготовката за сесията, на 10 октомври заседаваха Постоянните комисии на Общински
съвет-Главиница.
“ТГ”

Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет на Община Тутракан:

Продължават ремонтните дейности
на улици и общинската пътна мрежа
от стр. 1
можахме да направим много
- нямахме избран изпълнител
поради обжалване на процедурите от фирми. Досега
сме свършили доста неща от
набелязаното. Най-големият
обект бе подмяната на два
водопровода по улиците "Исперих" и "Родина" и полагане
на цялостно асфалтово покритие по цялата дължина на
улиците и частично тротоарна настилка. Дължината е
около един километър, завършено е и вече е в историята.
Предполагам, че гражданите
живеещи на тези улици са
доволни. Цялостна настилка
на ул. Радецки", която е една
доста използвана улица и от
тежкотоварни автомобили, е
другата по-която работим. Тя
е почти привършена, остават
частични ремонти на тротоарни настилки и повдигане на
канални шахти.
"Братя Мавродинови" е
следващата - малка уличка,
доста използвана и в тежко
състояние, асфалтирана е.

Частично са асфалтирани
ул. "Александър Невски" и
"Таньо войвода", кърпежи
са извършени по ул. "Черна", по големи участъци на
ул. "Исперих" и "Вежен", ул.
"Созопол", кръстовището до
парк "Христо Ботев" - ул.
"Силистра" и ул. "Александър
Стамболийски", и по самата улица "Стамболийски",
"Трансмариска" с "Димитър
Благоев" са направени също
кърпежи и още по ул. "Крайбрежна", ул. "Сливница", ул.
Силистра", ул. "Ана Вентура".
Последната улица, която
приключихме преди дъждовете е ул. "Балкан" - макар
и малък, този участък бе
доста тежък.
На този етап, в града остава да приключим още една
улица - "Тича", която ще
бъде изцяло асфалтирана.
- Какво е състоянието
по селата?
- Винаги, когато подготвяме
мерки за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа,
имаме предвид и всички села,
отделят се средства и за

тях. В община Тутракан има
14 села. С изключение на
с.Пожарево и с.Дунавец, навсякъде е приключил ремонтът
на улиците. Когато завърши
ремонтът на ул. "Тича" в
града, ще насочим техниката
към двете села. Ремонтите по
селата се правят по предложение на кметовете, а общинска комисия оглежда след това
обектите и преценява кое е
належащо да се ремонтира.
- Има ли поставена навсякъде маркировка по
улиците?
- В проекта по ремонта на
ул. "Исперих" и "Родина" беше
включена цялостна подмяна
на вертикална и хоризонтална
маркировка. От разклона на
Старо село през Тутракан
до изхода за бензиностанцията на "Петрол" е подновена
осевата линия. Направени са
две основни кръстовища - до
парк "Христо Ботев" и кръстовището на ул. "Силистра" и
"Димитър Благоев", подновени
са и всички пешеходни пътеки.
Мисля, че добре се справихме.
- На каква стойност са

ремонтите?
- Те са по няколко проекта.
Проектът за ул. "Исперих"
и "Родина" е около 700 хил.
лв. Ул. "Радецки" също е в
отделен проект - тя е около
200 хил.лв. Всички останали
кърпежи на улиците в града
и селата към момента сме
изпълнили около 550 хил.лв.,
като остават още 50 хил.лв.
за приключване на годината.
- През следваща 2018та какво предвиждате за
ремонт?
- Улиците за ремонт нямат
край. Има много тежки улици
- по които няма изобщо настилка. В същото време възникват и аварийни участъци, в
които трябва да се намесваме.
Не сме спрели да търсим и
допълнително финансиране,
очакваме и за следващата година да имаме такова. Винаги
включваме както ремонт на
съществуващата настилка,
така и да разширяваме обхвата на улици, по които изобщо
няма асфалт. Догодина ще
предприемаме мерки и за улиците по селата.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 9 октомври 2017 г.
2 монтажници, електрооборудване – основно образование
1 касиер – средно образование, работа с компютър,
работа на две смени
1 машинен оператор, пресевна машина – средно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.С, Е
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 общи работници, строителство на сгради – основно
образование
2 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
5 оператори, производствена линия – средно образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити

по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 технически сътрудник
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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На учителя с уважение и поклон…
а 14 октомври 2017 г. се
навършват 5 години от
смъртта на видния тутракански деец, краевед, учител и
директор на ЕСПУ „Йордан Йовков”
Енчо Йорданов, който със своя
принос и усърдна работа в сферата
на опазване родната ни история и
развитие на образованието, остави
траен отпечатък в нашата памет.
Енчо Иванов Йорданов е роден на 14 май 1934 в с. Черна,
Румъния. През 1961 г. завършва
специалността „История” в СУ „Св.
Климент Охридски”. Председател е
на Съюза на българските учители.
Още като заместник-директор
на СПУ „Йордан Йовков”, Енчо
Йорданов се отличава като енергичен и инициативен ръководител на учебното заведение. През
есента на 1965 г. е организирана
най-мащабната учебна екскурзия
в историята на гимназията. За
тази екскурзия се предоставя
специално от Българско речно
плаване – Русе пътническият кораб
“Димитър Благоев”. В учебната
екскурзия участват почти всички
ученици и учители. Маршрутът е
Тутракан - Русе - Свищов - Лом Козлодуй - Видин и обратно, като
освен образователен и възпитателен резултат се постига също и
емоционален такъв.
След като заема директорския
пост през 1968 г., училището отбелязва значителен подем. Започват
да функционират разнообразни
извънкласни форми като факултативно обучение по математика и
руски език, кръжоци по математи-
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ка и химия, клубове за политическа просвета и трезвеност, секции
по хандбал и лека атлетика и др.
Всяка година най-добрата паралелка посещава къщата-музей на
патрона на училището – Йордан
Йовков в гр. Жеравна. Организират се екскурзии и на други
места в страната. За първи път
в средното училище е въведено
военно-полево обучение (с учител
Благой Параскевов), като с голям
интерес е посрещнато обучението
по стрелба с бойно оръжие. През
този период училището кипи от
живот, а учебните кабинети са пълни с ученици, копнеещи да поемат
по нелекия път на познанието, с
чувство на дълг и отговорност, ред
и дисциплина. Засегната е и подготовката на висококвалифицирани
работници и специалисти със
средно образование, които да бъдат годни и конкурентноспособни
за реализация в производството.
При откриването на новата
учебна година 1978-79 г., Енчо
Йорданов приветства от трибуната
всички 1250 възпитаници на ЕСПУ
„Йордан Йовков”, техните родители и приятели, както и дошлите
официални гости, сред които са
министърът на народната просвета
Дража Вълчева, първият секретар
на окръжния комитет на БКП Георги Кардашев, председателят на
Окръжния народен съвет Димитър
Михайлов и още и още.
Тутракански ученици заемат
призови места на национални и
световни конкурси. Спортната слава на училището непрекъснато се

поддържа от хандбалния и средношколския отбор по свободна
борба, които печели медали на
различни състезания.
През 1987 г. Тутраканското
училището „Йордан Йовков” е
обявено за образцово, а за големия принос и усърдна работа,
директорът му Енчо Йорданов е
удостоен със званието „Заслужил
учител”, с Указ на Държавния
съвет на НРБ.
През годините, заедно с професионалните си задължения се занимава с научно-изследователска
дейност, свързана с краезнанието
на Тутракан и Тутраканско. През
1993 г. издава книгата „Просветното дело в Тутраканско
1821-1940 г.” Изследва участието на тутраканци във войните и
публикува материали: “ Тутракан
и поборник – опълченците”, “Тут-

раканци в Сръбско-българската
война 1885 г.”, “Участието на
тутраканци във Балканските войни 1912 – 1913 г.”,“Дейността на
Никола Обретенов в Тутракан като
околийски началник”, “Дейността
на Петър Мавродинов като учител
и общественик”, за преселението
на северно добруджанци през
1940г. в Южна Добруджа. Участва
в национални педагогически четения с материали : “Сто двадесет и
пет години от освещаване на църквата “Св. Св. Кирил и Методий”
и “Св. Никола” в Тутракан”, ”50
години от откриване на гимназията в Тутракан и 130 г. просветно
дело в Тутракан”.
Той работи, твори и се развива
в уют, създаден от съпругата му
Недка Христова Йорданова, също
историк, и двете им дъщери Мария и Сабина.
След пенсионирането си през
1994 година, той работи като
нещатен сътрудник в Исторически музей-Тутракан, като взема
дейно участие в подготовката на
неговите издания.
Енчо Йорданов е член на Съюза на краеведите и член на
Музейния съвет на ИМ-Тутракан.
Обявен е за почетен гражданин на
гр.Тутракан.
Всеки, който го познава ще го
запомни с неговия работохолизъм, перфекционизъм, доброта и
скромност.
Дълбок поклон пред светлата
му памет!
Александър ДИМИТРОВ,
Исторически музей

Областният управител на област Силистра участва в
обсъждането на Стратегията за национална сигурност

„Канев център“ в Русенски
университет „Ангел Кънчев“
бе проведена една от първите от предвидените 7 дискусионни
срещи за обсъждане на проекта за
актуализация на Стратегия за наци-

В

онална сигурност на
България за следващите
10 години. В нея по покана на организаторите
участва областният управител на област Силистра Ивелин Статев,
заедно с представители
на различни институции от областите Русе,
Разград и Търговище,
както и от Силистра,
включително и от други
ведомства.
Проф. д-р Пламен Даскалов, зам.ректор на Университета в „дунавската
академична столица“, откри срещата,
представяйки най-голямото висше
учебно заведение в Северна Бълга-

До всички заинтересовани лица
Уважаеми Дами и Господа,

Сдружение МИРГ„Главиница – Тутракан – Сливо поле“ по изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на
територията на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ с административен договор № МДР-ИП-01-5/26.06.2017 г., за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014-2020 г. организира
следните мероприятия:
1. По изпълнението на дейност 1 „Популяризиране на подхода ВОМР
и процеса по изработване на стратегия", Поддейност 4 „Провеждане
на еднодневна информационна кон-ференция“:
t«ÖÌ¾¼ÄÉÐÊÌÈ¼ÒÄÊÉÉ¼ÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÛÉ¼¿ÊÎÓ¼Í¼
в залата на об-щински съвет Тутракан в гр. Тутракан;
tÎÊÌ¼ÄÉÐÊÌÈ¼ÒÄÊÉÉ¼ÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÛÉ¼¿ÊÎÓ¼Í¼
в залата на об-щински съвет Тутракан в гр. Тутракан.
2. По изпълнението на дейност 2 „Обучение на екипа на МИРГ, в т.ч.
представители на партньорите и местни лидери": двудневно обучение
на местни лидери - на 11.10.2017 г. от 16:00 часа и на 12.10.2017 г. от
16:00 часа в заседателната зала на общинска администрация Тутракан, етаж 2 в гр. Тутракан;
3. По изпълнението на дейност 3 „Подготовка на местна стратегия за
ВОМР на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле", поддейност 3 „Ра-

рия, което е с три филиала – в Силистра, Разград и отскоро във Видин,
както и анонсира темата, събрала
държавници и представители на
местното самоуправление. Документът се налага да бъде актуализиран,
тъй като има промени във вътрешнодържавен и в международен аспект.
Модератор на срещата, в която
участваха и представители на назначената от МС работна група по подготовка на Стратегията, бе доц. Милен
Иванов от Русенския университет:
„Национална сигурност е всичко,
което ни се случва – взаимоотношенията между институциите, както и
общуването между хората…".
От неговото изказване стана ясно,
че материалът е отворен документ

и всички предложения ще бъдат
разгледани, за да бъдат ползвани
за окончателния вариант. Представителите на институциите могат да
пратят своите писмени становища за
редакция на текстовете в 5-7-дневен
срок след дискусионните срещи, в които са участвали, на три посочени от
Работната група електронни адреси.
Изработката на проекта за изменение на документа е по поръчение
на Консултативния съвет по национална сигурност при президента на
Република България и се приема от
Народното събрание. По досегашната Стратегия преди една година е
направен за пръв път отчет и сега за
пръв път се провежда обществена
дискусия.
“ТГ”

ботни и информационни срещи за кон-султиране с местната общност“:
t¬¼½ÊÎÉ¼ÍÌÁÕ¼É¼¿ÊÎÓ¼Í¼¾Ã¼ÍÁÀ¼ÎÁÇÉ¼Î¼Í¿Ì¼À¼
на общинска адми-нистрация Главиница, 4 етаж в гр. Главиница;
t¬¼½ÊÎÉ¼ÍÌÁÕ¼É¼¿ÊÎÓ¼Í¼¾Ã¼ÍÁÀ¼ÎÁÇÉ¼Î¼Í¿Ì¼À¼
на общинска адми-нистрация Тутракан, 2 етаж в гр. Тутракан;
t¤ÉÐÊÌÈ¼ÒÄÊÉÉ¼ÍÌÁÕ¼É¼¿ÊÎÓ¼Í¼¾Ã¼ÍÁÀ¼телната сграда на общинс-ка администрация Главиница, етаж 4 в гр.
Главиница;
t¤ÉÐÊÌÈ¼ÒÄÊÉÉ¼ÍÌÁÕ¼É¼¿ÊÎÓ¼Í¼¾Ã¼ÍÁÀ¼телната зала на общинска администрация Сливо поле, етаж 2 в гр.
Сливо поле;
t¤ÉÐÊÌÈ¼ÒÄÊÉÉ¼ÍÌÁÕ¼É¼¿ÊÎÓ¼Í¼¾Ã¼ÍÁÀ¼ÎÁÇÉ¼та сграда на общинс-ка администрация Тутракан, 2 етаж в гр. Тутракан;
3. По дейност 3 Подготовка на местна стратегия за ВОМР на МИРГ
"Главиница-Тутракан-Сливо поле", под-дейност 4 „Обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР“:
t «ÖÌ¾Ê Ê½ÕÁÍÎ¾ÁÉÊ Ê½ÍÖÂÀ¼ÉÁ É¼  ¿ ÊÎ  Ó¼Í¼ ¾
заседателната сграда на общинска администрация Тутракан, 2 етаж
в гр. Тутракан;
t ÎÊÌÊ Ê½ÕÁÍÎ¾ÁÉÊ Ê½ÍÖÂÀ¼ÉÁ É¼  ¿ ÊÎ  Ó¼Í¼ ¾
заседателната сграда на общинска администрация Тутракан, 2 етаж
в гр. Тутракан.
Лице за контакт: Елена Балтаджиева - координатор на проекта, тел.
0889 226242
Сдружение
"МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо поле“

Област Силистра е
„Учещ регион“ №1 в страната
т 4 до 6 октомври т.г. Русе
– „градът на свободния
дух“, бе домакин на третото издание на Национални дни
за учене през целия живот, което
бе открито от зам.-министъра на
образованието и науката Таня
Михайлова: „Ученето през целия
живот е факт, защото се случва
чрез всички вас. Това е принос,
който е дълбоко личен и конкретен. Той изпълва със съдържание
общите национални усилия за
изграждане на една по-силна и
обединена Европа. Европа, която
просперира икономически и
осигурява интелигентен растеж
на своите граждани чрез силата
на своя човешки капитал“.
В края на първия ден от програмата бе и церемонията за награждаване за „годишен принос“
на 10 институции и личности в
различни категории, в която област Силистра чрез РУО на МОН
с началник д-р Габриела Миткова
бе обявена за №1 в категорията
„Учещ регион“. Наградата бе връчена на Мая Григорова – областен
координатор на за изпълнение
на Програмата за учене на възрастни.
При получаване на наградата
тя заяви: „В област Силистра
професионалните гимназии провеждат обучение в 30 паралелки
с общо над 700 души по различни специалности – растителна
защита, машини и съоръжения в
хранително-вкусовата промишленост, в сферата на земеделието,
транспортната техника и др., като
30-40% от тях завършват средно
образование, а повече от 60% - с
професионална квалификация;
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ПЗГ „Добруджа“ преди 8 години
първа стартира работа с младежи и възрастни извън учебното
заведение“.
„За мен като ръководител на
проекта област Силистра, заедно
с област Разград, бе изненада
с резултатите си в изпълнение
на Програмата“, каза Валентина
Дейкова – национален координатор на проекта в МОН. Заедно със
свои колеги от различни направления в МОН г-жа Дейкова бе част
от екипа, реализирал и информационния семинар за журналисти,
с който започна програмата на
националните дни за учене през
целия живот.
Тя включва събития като т.нар.
Изложение на институциите за
образование и обучение на възрастни, представящо по атрактивен начин придобитите умения от
възрастни обучаеми по различни
професии, национален форум за
обсъждане на напредъка в сектора и формулиране на решения
за подобряване на състоянието
му, информационен ден за популяризиране на Електронната
платформа за учене на възрастни
в Европа (EPALE) и др.
Националните дни се организират в рамките на проекта
„Националните координатори
в изпълнение на Европейската
програма за учене на възрастни“,
осъществяван от МОН с финансовата подкрепа на Програмата
на Европейския съюз в областта
на образованието, обучението,
младежта и спорта „Еразъм+“, със
съдействие на областния управител на област Русе и на кмета на
общината.
“ТГ”

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30,
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30,
19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15,
19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя
- 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан
до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости"
до с. Бреница - 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
За Силистра през Главиница - 6:45 - понеделник,
сряда и петък;
За Велико Търново - 7:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35
- от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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В СУ "Христо Ботев" - Тутракан:

Празнична седмица в библиотеката

ктомври е! С есенни багри,
с шепот на листа и многобройни празнични дни!
Измина една седмица от този
красив месец, наситена с интерактивни уроци в училищната библиотека за учениците от начален етап
на обучение.
За да убедим децата, че ученето
на чужд език е преживяване, което
ни помага да бъдем по-уверени и
по-успешни, съвместно с Володя
Иванов проведохме урок в училищната библиотека с изучаващите руски език второкласници.
Попаднаха в интересен свят, който
им поднесе приятни изненади.
Обогатихме преживяванията им
с подходящи забавни игри, видеоклипове и филми, които да
ги накарат да заобичат езика и
да се мотивират да го изучават с
желание и упоритост. Усмихнатите
личица на момичетата и момчетата
показваха, че осъзнават защо
владеенето на чужд език може да
бъде особено полезно в ежедневието. Колкото повече напредват в
изучаването му, толкова повече ще
нараства тяхната удовлетвореност.
Интерактивен урок организирахме с Ирена Проданова в библиотеката за учениците от 4 б клас, за да
отбележим 4 октомври - Световен
ден за защита на животните.
Четвъртокласниците научиха, че
решение за отбелязването му е
взето през 1931 г. на Международния конгрес на привържени-

О

вени истории. В едно сме убедени
всички. Животните имат право
да живеят като нас на планетата
Земя и трябва да ги пазим, да ги
разбираме и да не издевателства-

не знаят и не могат. Той е техният
пример, водач и опора. Преподава
жизненоважна информация, нужна на всеки един човек. Грижи се
за децата, както родителите им се

ците на Движението за защита на ме над тях.
природата във Флоренция, Италия.
Отбелязахме и 5 октомври Узнаха още, че в България Законът Международен ден на учителя, с
за защита на животните е в сила учениците от 2 б клас и госпожа

грижат за тях. Отделя им повече
внимание и обич, отколкото отделя
на собствените си деца. Прави
хиляди неща за доброто на учениците си, разбира ги и ги утешава.
Вежлив е, усмихнат, спокоен и
справедлив. Винаги дава на хората
повече, отколкото получава. Пяхме
и слушахме песни и стихове за любимите учители. Второкласниците
с ентусиазъм написаха пожелания
за своите учители, с които направихме табло „На учителя с любов!“
в училищната библиотека.
Още един празник отпразнувахме през изтеклата седмица
- Международният ден на усмивката, който се отбелязва всеки
първи петък на октомври от 1999
година. Заедно с учениците от 2
а клас и госпожа Вълкова прове-

от 2008 година. Проследиха с
интерес класация за най-умните
животни в света. Информираха се
за праисторическите същества на
сушата. Предоставихме им нови
факти за животните. Убедиха се,
че те могат да обичат и да бъдат
предани и любвеобилни. Гледаха
с интерес историята за най-преданото куче на света. Запознаха се с
десетте най-умни породи кучета.
Развеселиха се от забавни случки
с домашни любимци и обичани
животни от зоопарка. Надпревар- Статева. Четохме древна притча, от дохме интерактивен урок в бибваха се да споделят информация която си припомнихме, че от учи- лиотеката. Научихме кой е Харви
по темата и да разказват прежи- теля децата научават това, което Бел – американски график, който

От СУ "Йордан Йовков" - Тутракан:

Есенни усмивки

създал символа на този празник
- популярното усмихнато жълто
личице. Според него това трябва
да бъде ден "посветен на доброто
настроение и добрите дела" и да
преминава под мотото: "Направи
добро. Помогни на някого да се
усмихне". Ден, в който всеки да
се усмихва и да дарява усмивки
на околните. Четохме позитивни
мисли и стихове за усмивката.
Слушахме прекрасни песни за
нея. Второкласниците нарисуваха
с желание усмихнатото човече,
станало популярно в целия свят.
Постараха се да напишат и кога се

усмихват. Изработихме и табло „Аз
се усмихвам!“, което поставихме
в библиотеката. Гледахме клипове, които предизвикаха безброй
усмивки по лицата ни. Наистина е
хубаво и е необходимо повече да
се усмихваме.
Стараем се да създаваме благоприятни условия за обмяна на
знания, опит и ценности в една
непринудена обстановка. Разгръщайки мислите и въображението
на малките ученици, ние им помагаме да се обогатяват с нови факти
за света, в който живеем.
Анка КОЗАРЕВА

Левски в моето сърце

сента дойде
със своето
плодородие. Неговото изобилие показаха учениците от
начален етап на обучение от СУ "Йордан
Йовков" в Тутракан.
Фоайето на училището е превърнато
в любопитен есенен
кът, експонатите, в
който са подготвени
от самите ученици.

Е

Румяна Ангелова, Анелия
Чолакова, Сабире Кодак,
Светлана Николова и Николинка Йорданова са учителите в групите за целодневно обучение на учебния
ден, които със своите разкази и умения са въодушевили своите възпитаници, за
да подготвят те с голямо
желание есенната изложба.

ɪ ɢ ɤ ɥ ɸɱ ɢ  ɨ ɛɹ ɜ ɟ ɧ ɢ ɹɬ ɨɬ ɑɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɩɪɢ ɇɑ
ÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ´ ɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɟɫɟ ɧɚ
ɬɟɦɚÄɅɟɜɫɤɢɜɦɨɟɬɨɫɴɪɰɟ´
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɯɚɨɬɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɍɨɣ ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɬɟɧɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɩɨ ɩɨɜɨɞ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ
ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ȼɚɫɢɥ
ɅɟɜɫɤɢɇɚɤɨɦɢɫɢɹɬɚɜɫɴɫɬɚɜɋɬɟɮɤɚɋɬɚɧɤɨɜɚȾɨɧɤɚ
ɉɟɬɪɨɜɚ ɢ Ⱦɚɪɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɚ

П

ɫɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɟɫɟɬɚɬɚ
ɛɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɬɟɯɧɢɬɟ
ɚɜɬɨɪɢ ɋɥɟɞ ɨɛɨɛɳɚɜɚɧɟ
ɧɚɪɟɰɟɧɡɢɢɬɟɢɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ
ɬɨɱɤɢɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚɛɹɯɚɧɚɝɪɚɞɟɧɢ
ɇɚ ɜɨ ɦɹɫɬɨ ɟ ɤɥɚɫɢɪɚɧɚ ɏɪɢɫɬɢɹɧɚ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ
Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ ɨɬ  ɤɥɚɫ ɋɍ
ÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɫɥɟɞɜɚɧɚɨɬ
Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ʌɸɛɱɟɜ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ
±ɤɥɚɫɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ
Ƚɨɝɨɜɚ±ɤɥɚɫɋɍÄɃɨɪɞɚɧ

Ƀɨɜɤɨɜ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɯɚ
ɩɚɪɢɱɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ ɢ ɝɪɚɦɨɬɢ
ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɇɚ ɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ əɧɤɚ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ±ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɩɨ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɃɨɪɞɚɧɄɴɧɟɜɢɉɟɬɪɚɄɟɪɚɧɨɜɚ ± ɞɚɪɢɬɟɥɢ ɧɚ ɤɨɢɬɨ
ɛɹɯɚ ɜɪɴɱɟɧɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚ
ɡɚɞɚɪɟɧɢɟɢɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɢ
ɚɞɪɟɫɢɡɚɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟɞɚɪɟɧɢɹɨɬɤɧɢɝɢɡɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ
ɧɚɫɧɢɦɤɚɬɚ
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За пети път Фестивал на мамалигата в Нова Черна

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɬɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɎɟɫɬɢɜɚɥɚɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ
ɜɟɱɟɟɜɢɫɬɨɪɢɹɬɚɓɟ
ɫɟɡɚɩɨɦɧɢɫɩɪɟɤɪɚɫɧɢɬɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɧɚɮɨɥɤɥɨɪɧɢɝɪɭɩɢ

П

ɢɧɚɪɨɞɧɢɩɟɜɰɢɫɪɢɬɴɦɚɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɧɚɪɨɞɧɢɬɚɧɰɢɢ
ɪɚɡɛɢɪɚɫɟɫɜɤɭɫɧɚɬɚɦɚɦɚɥɢɝɚ ɤɨɹɬɨ ɟ ɜ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɧɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨɇɑȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜ
ɢ Ʉɦɟɬɫɬɜɨ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɢ
ɬɨɡɢ ɩɴɬ ɫɟ ɛɹɯɚ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɞɴɠɞɨɜɧɢɬɟ
ɦɟɬɟɨɭɫɥɨɜɢɹ ɞɚ ɫɴɡɞɚɞɚɬ
ɤɨɥɨɪɢɬɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚ ɫɝɪɚɞɚ ɬɚɤɚ ɱɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ
ɞɚɫɟɱɭɜɫɬɜɚɬɩɪɚɡɧɢɱɧɨ
ɂɫɬɨɪɢɹɬɚ ɫɨɱɢ ɱɟ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɫɚɩɪɟɫɟɥɰɢ ɨɬ ɫ ɑɟɪɧɚ ɋɟɜɟɪɧɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɡɚɜɴɪɧɚɥɢ ɫɟ ɜ
Ɋɨɞɢɧɚɬɚɫɥɟɞɫɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚ
Ʉɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɩɪɟɡ
ɝɌɟɫɟɡɚɫɟɥɜɚɬɜɬɨɝɚɜɚɲɧɨɬɨ ɫ Ɍɸɪɤɫɦɢɥ ɤɨɟɬɨ
ɩɨɤɴɫɧɨɧɚɪɢɱɚɬɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɂɬɚɤɚɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟɡɚɩɚɡɜɚɬɫɩɨɦɟɧɚɡɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɬɨɪɭɦɴɧɫɤɨɹɫɬɢɟɦɚɦɚɥɢɝɚ
ɚ ɨɬ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɜ ɫɟɥɨɬɨ ɫɟ

ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɢɬɚɤɴɜɮɟɫɬɢɜɚɥ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬɧɟɦɢɧɚɜɚɛɟɡɪɭɦɴɧɫɤɨ ɭɱɚɫɬɢɟ  ɢɞɜɚɥɢ ɫɚ
ɫɚɦɨɞɟɣɰɢ ɨɬ ɫ ɑɟɪɧɚ ɢ ɜɢɧɚɝɢɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟɨɬɫɴɫɟɞɧɨɬɨ ɤɚɧɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ɪɭɦɴɧɫɤɨɫɟɥɢɳɟɄɢɪɧɨɞɠɂ
ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ
ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɛɟɬɚɤɚ
ɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ
Ɍɨɞɨɪɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚɮɟɫɬɢɜɚɥɴɬ ɢɦɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ
ɐɟɥɬɚɦɭɟɞɚɫɟɡɚɩɚɡɢɩɴɫɬɪɨɬɚɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɮɨɥɤɥɨɪɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨɜɩɟɫɟɧɬɚɧɰ
ɫɥɨɜɨɢɯɪɚɧɚ

ɇɚ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɛɹɯɚ
ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɨɬɤɦɟɬɚɧɚɫɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɇɟɯɚɬɘɫɦɟɧɨɬɤɦɟɬɚ ɧɚ Ʉɢɪɧɨɞɠ  ɢɧɠɂɪɢɧɟɥ
Ɋɨɦɚɧɢɧɚɱɚɥɧɢɤɚɧɚɩɨɳɚɬɚ
ɜɄɢɪɧɨɞɠȺɭɪɟɥɢɚɧɄɨɬɨɛɚɧ
Ɍɭɤ ɛɟ ɢ ɨɳɟ ɟɞɢɧ ɪɭɦɴɧɫɤɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɡɚɦɤɦɟɬɴɬɧɚɄɢɪɧɨɞɠȺɞɪɢɚɧɄɢɪɢɰɚɤɚɤɬɨɢ
ɡɚɦɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚ-

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɚ ɢ
ɧɚ ɰɹɥɨɫɬɧɚɬɚ ɱɢɬɚɥɢɳɧɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ  Ɋɚɞɤɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ
ɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɚɱɟɬɨɜɚɟɩɪɚɡɧɢɤɤɨɣɬɨɳɟɫɟɩɨɦɧɢɞɴɥɝɨ
Ⱦɟɧ ɜ ɤɨɣɬɨ ɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɰɢ

Празник на турския фолклор
Калина ГРЪНЧАРОВА
алата на НЧ „Зора - 1954 г.”
в с. Листец бе препълнена
в съботния 7 октомври. Тогава се проведе Общински преглед
на художествената самодейност в
раздел "Турски фолклор". В него
участваха над 170 самодейци фолклорни състави, оркестри и
индивидуални изпълнители от
12 читалища на територията на
община Главиница.
Празникът бе открит от кмета
на общината Неждет Джевдет,
под чийто патронаж се провежда
той. Градоначалникът поздрави
публиката и участниците, като им
пожела успешно представяне.
Прегледът на художествената

З

самодейност имаше състезателен характер. Самодейците показаха своето
изкуство в пет жанра - вокални групи, танцови групи,
индивидуални изпълнения,
пресъздаване на обичаи и
дуетни изпълнения.
Те бяха оценявани от
жури в състав: Хабил Курт,
Орхан Мемиш и Мюмюне
Хаккъ. След изнесената
4-часова програма, журито
обяви резултатите.
Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет
връчи грамоти и плакети
на 8-годишния самодеец
Берен Исмет от НЧ „Светлина - 1943 г.”, с. Калугерене,

ɫɚ ɳɚɫɬɥɢɜɢ ɱɟ ɪɨɞɧɨɬɨ ɢɦ
ɫɟɥɨɟɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɨɦɹɫɬɨɡɚ
ɨɬɞɢɯɢɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ
Ɍɨɜɚɟɟɞɧɚɤɭɥɬɭɪɚɤɨɹɬɨ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɡɚɩɚɡɢɑɢɬɚɥɢɳɚɬɚɫɚɫɬɨɠɟɪɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ  ɤɚɡɚ ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ
ɫɟɥɨɬɨɇɟɯɚɬɘɫɦɟɧ
ɂɞɨɤɚɬɨɩɟɫɧɢɢɬɚɧɰɢɫɟ

ɥɟɟɯɚ ɜ ɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚ ɡɚɥɚ
ɧɚɜɴɧ ɩɨɞ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɞɴɪɜɟɬɚ
ɫɟ ɩɪɢɝɨɬɜɹɲɟ ɦɚɦɚɥɢɝɚ ɢ
ɪɢɛɟɧɚɱɨɪɛɚȺɭɪɟɥɢɚɧɄɨɬɨɛɚɧɛɟɦɚɣɫɬɨɪɴɬɤɨɣɬɨɫɴɛɢɪɚɲɟɩɨɝɥɟɞɢɬɟɧɚɜɫɢɱɤɢÄɁɚ
ɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟɬɨ ɧɚ ɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ
ɫɚɧɭɠɧɢɰɚɪɟɜɢɱɧɨɛɪɚɲɧɨ
ɢɡɜɨɪɧɚ ɜɨɞɚ ɫɨɥ ɢ ɝɨɥɹɦɨ
ɠɟɥɚɧɢɟɢɫɴɪɰɟ´ɤɚɡɚɪɟɰɟɩɬɚɬɚȺɭɪɟɥɢɚɧɤɨɣɬɨɩɨɤɴɫɧɨ
ɛɟ ɧɚɝɪɚɞɟɧ ɫ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɧ
ɩɥɚɤɟɬ Ⱦɢɩɥɨɦ ɢ ɝɨɬɜɚɪɫɤɚ
ɩɪɟɫɬɢɥɤɚ
Ɋɭɦɴɧɫɤɢɬɟ ɝɨɫɬɢ ɩɪɢɝɨɬɜɢɯɚɜɥɢɬɪɨɜɢɱɭɜɟɧɢɦɚɦɚɥɢɝɚɢɪɢɛɟɧɚɱɨɪɛɚɤɨɹɬɨ
ɫ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟ ɪɚɡɞɚɞɨɯɚ ɧɚ
ɜɫɢɱɤɢ
ȼɴɜɮɨɚɣɟɬɨɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɛɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɢɡɥɨɠɛɚɧɚ
ɹɫɬɢɹ ɨɬ ɰɚɪɟɜɢɱɧɨ ɛɪɚɲɧɨ
който се оказа най-малкия самодеец и съответно на най-възрастния
самодеец - Фатме Ремзи - на 77 г.
от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1942 г.”, с. Коларово.
В категория "Вокална група" на
1-во място е НЧ „Светлина - 1943
г.“, с. Калугерене, следвани от НЧ
„Христо Ботев - 1945 г.“, с. Дичево
и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1942 г.“, с. Коларово.

При Танцовите състави първи са
НЧ „Зора - 1954 г.“, с. Листец, втори - НЧ „Янко Забунов - 1957 г.“, с.
Черногор, а трети - НЧ „Светлина
- 1960 г.“, с. Звенимир.
Верда Самедин от НЧ „Христо
Ботев - 1954 г.“, с. Зебил спечели
първото място при индивидуалните изпълнители. На второ място
е Нурел Рубин от НЧ „Светлина
- 1960 г.“, с. Звенимир, а на трето
- Диляра Назиф от НЧ „Христо
Ботев - 1954 г.“, с. Зебил.
Обичаят „Хъдърлез” представен

ɱɪɟɡ ɤɨɹɬɨ ɤɭɥɢɧɚɪɧɢɬɟ ɫɢ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɤɚɡɚɯɚɤɦɟɬɢɰɚɬɚɧɚɫɒɭɦɟɧɰɢɄɚɥɢɧɤɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚɢɧɟɣɧɢɹɬɫɴɩɪɭɝ
ɨɬɟɰ Ɇɢɯɚɢɥ ɮɚɦɢɥɢɹ ɋɢɦɟɨɧɨɜɢɨɬɫɋɪɟɛɴɪɧɚɫɟɦ
ɂɜɚɧɤɚ ɢ Ⱦɟɥɶɨ Ⱦɟɥɟɜɢ ɢ
ɦɧɨɝɨɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɰɢ
ȾɢɥɹɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɨɬɫɟɥɨ
ɋɪɟɛɴɪɧɚ ɩɨɱɟɪɩɢ ɫ ɦɚɥɚɣɧɢɤ ɤɨɣɬɨ ɤɚɤɬɨ ɬɹ ɩɨɹɫɧɢ
ɫɟ ɩɪɢɝɨɬɜɹ ɨɬ ɹɣɰɚ ɤɢɫɟɥɨ
ɦɥɹɤɨ ɰɚɪɟɜɢɱɧɨ ɢ ɛɹɥɨ
ɛɪɚɲɧɨ ɨɥɢɨ ɡɚɯɚɪ ɫɨɥ
ɫɨɞɚɢɫɢɪɟɧɟ
ɇɚ ɜɫɢɱɤɢ ɭɱɚɫɬɜɚɳɢ ɜɴɜ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɚ ɝɪɭɩɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-

ɧɚɢɧɜɚɥɢɞɚɤɥɭɛɨɜɟɧɚɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɬɟȽɪɚɦɨɬɚɢɩɥɚɤɟɬ
ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɦɚɦɚɥɢɝɚɫɴɳɨɛɹɯɚɨɬɥɢɱɟɧɢ
ɫɩɥɚɤɟɬɢɞɢɩɥɨɦ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɧɚɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
ɫɨɱɢ ɱɟ ɜ ɸɛɢɥɟɣɧɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚɫɚɭɱɚɫɬɜɚɥɢɫɚɦɨɞɟɣɰɢɨɬ
ɬɪɢɨɛɥɚɫɬɢɋɢɥɢɫɬɪɚɊɭɫɟ
ɢɊɚɡɝɪɚɞɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɛɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɨɬɄɥɭɛɨɜɟɬɟ
ɡɚɧɚɪɨɞɧɢɬɚɧɰɢȾɨɛɪɭɞɠɚ
ɩɪɢɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ ɏɚɪɦɨɧɢɹ ɩɪɢ ɇɑ
ɂɫɤɪɚ ɝ ɫ ɐɚɪ ɋɚɦɭɢɥ ɢ ɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟ ɨɬ Ʉɥɭɛ

ɚɥɧɢ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ɢ ɞɭɟɬɢ Ɍɴɪɱɢɥɚ
ɇɚɫɧɢɦɤɢɬɟ
ɛɹɯɚɜɪɴɱɟɧɢɫɩɟɰɢɚɥɧɢȽɪɚɆɨɦɟɧɬɢɨɬɮɟɫɬɢɜɚɥɚ
ɦɨɬɢɡɚɭɱɚɫɬɢɟɚɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟɱɢɬɚɥɢɳɚɤɥɭɛɨɜɟ

от НЧ „Светлина - 1968 г.“ в с.
Вълкан бе първи в тази категория,
следван от НЧ „Бъднина - 1941
г.“, с. Бащино, които представиха
обичая „Къна геджеси".
Руйа Левент и Сезгин Левент
от НЧ „Пеньо Пенев - 1959 г.“ , с.
Ножарево водят класирането при
дуетите, следвани от Есра Сабит и
Мерт Гюрсел от НЧ „Ведрина - 1997
г.", с. Косара и Мерлин Динчер и

Гюлдениз Сали от НЧ „Янко Забунов - 1957 г.“, с. Черногор.
И поощрителни награди бяха
връчени. Заслужиха ги Есра Тахир
и Онур Дауд от НЧ „Христо Ботев 1954 г.“, с. Зебил за рецитиране на
стихотворение, а също НЧ „Стефан
Караджа - 1966 г.“, с. Долно Ряхово - за танци.
Всички класирани по жанрове
получиха плакети и парични награди от Кмета на Община Главиница, като за първо място сумата
е 150.00 лв., за второ - 100.00 лв.,
за трето - 50.00 лв. и поощрителна
награда - 50.00 лв.
Всички читалища, участвали в
Общински преглед на художествената самодейност, Раздел II - "Турски фолклор", които съхраняват
и популяризират ценното фолклорно богатство, стимулирайки
неговото развитие в днешни дни
получиха Поздравителни адреси.

6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 30 от 19 септември 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 460
ДНЕВЕН РЕД:
1. Удостояване с почетен знак
„За граждански принос”.
Докладва: Председател на ОбСТутракан
2. Одобряване на актуализирана
средносрочна бюджетна прогноза
за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Предоставяне на информация
за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския
съюз на Община Тутракан към
30.06.2017 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
4. Приемане на наредба за изменение и допълнение в Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
5. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
6. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ поземлен имот №73496.504.7
с площ от 1017 кв.м., находящ се
в гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл.
Силистра, местност „Зад болницата” по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
7. Учредяване възмездно право
на ползване върху земеделска
земя от общински поземлен фонд
за устройване на пчелин.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
8. Отдаване под наем на част
от имот - публична общинска
собственост с площ от 8,00 кв.м.
за поставяне на преместваем
обект за развиване на търговска
дейност в имот с идентификатор
№73496.501,.3623 по КККР на гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
9. Удостояване на проф. Иван
Гаврилов със званието „Почетен
гражданин на град Тутракан и
Общината”.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 12 съветници, За –
12, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 461
На основание чл.21, ал.1, т.22

от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и във връзка с чл.59, ал.1,
т.1 от Наредбата за символиката
и отличията на Община Тутракан,
Общински съвет-Тутракан удостоява:
1. Мария Димитрова Кирякова,
с наградата на Общински съвет
гр. Тутракан – почетен знак „За
граждански принос”
Гласували: 13 съветници, За –
13, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 462
На основание чл.21, ал.1, т.6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.83, ал.2 от Закона за публичните
финанси в изпълнение на Решение
№281 от 18.05.2017г. на Министерски съвет, Общински съвет – гр.
Тутракан одобрява актуализирана
бюджетна прогноза за местни
дейности на Община Тутракан за
периода 2018 – 2020 година, както
следва:
1. Приложение №1 а „Прогноза
на показателите за поети ангажименти и за задълженията за
разходи за периода 2018-2020г.”
2. Приложение №6 г „Прогноза
за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви
по него за периода 2018 – 2020г.”
3. Приложение 8 „Прогноза за
периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности.”
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 463
На основание чл.21, ал.1, т.6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /
ЗМСМА/ и чл.45 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Тутракан, Общински съвет
гр. Тутракан се запозна и приема
представената информация за
изпълнение на бюджета и сметките
за средствата от Европейския съюз
на Община Тутракан, за периода
от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.,
съгласно Приложения от №1 до №5
към Докладната записка на Кмета
на Община Тутракан.
Приложение №1 Информация
за текущото изпълнение на бюджета на Община Тутракан към
30.06.2017 г.
Приложение №2 Отчет за изпълнение на Бюджет 2017 г. на
Община Тутракан към 30.06.2017 г.
Приложение №3 Отчет за капиталови разходи към 30.06.2017 г.
Приложение №4 Отчет за изпълнение на сметките за средства от

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 31 от 21 септември 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 470
ДНЕВЕН РЕД:
1. Слово на Кмета на
Община Тутракан.
2. Докладна записка
относно искане за обявяване на град Тутракан
за град на българската
бойна слава.
3. Удостояване със
звание „Почетен гражданин на град Тутракан
и общината”.
4. Връчване на награда
на Общински съвет – почетен знак „За граждански принос”
5. Връчване на грамоти на Община Тутракан.
6. Приветствия и поздравления по повод праз-

ника на град Тутракан.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 471
На основание чл.21,
ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. Дава съгласие гр.
Тутракан да бъде обявен
за „Град на българската
бойна слава”.
2. Възлага на Кмета
на Община Тутракан да
подготви необходимите документи и да се
обърне към Президента
на Република България,
Народното събрание
и Министерски съвет

4. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен търг или конкурс, за землище с. Пожарево, поземлен имот
№002341 с площ от 2,231 дка.
5. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен търг или конкурс, за землище с. Пожарево, поземлен имот
№002342 с площ от 2,122 дка.
6. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен търг или конкурс, за землище с. Пожарево, поземлен имот
№002343 с площ от 2,291 дка.
7. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен търг или конкурс, за землище с. Пожарево, поземлен имот
№002346 с площ от 2,399 дка.
8. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище с.
Белица, местност „До селото”,
поземлен имот №000450 с площ
от 5,882 дка.
9. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище с.
Белица, местност „До селото”,
поземлен имот №000451 с площ
от 9,437 дка.
10. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище с.
Белица, местност „До селото”,
поземлен имот №000452 с площ
от 8,055 дка.
11. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище с.
Белица, местност „До селото”,
поземлен имот №000449 с площ
от 4,063 дка.
12. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище с.
Белица, местност „До селото”,
поземлен имот №000459 с площ
от 6,078 дка.
13. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище с.
Нова Черна, местност „ПРЕД ДЗС”,
категория: четвърта, поземлен
имот №101021 с площ от 2,397 дка.
14. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен търг или конкурс, за землище с. Антимово, поземлен имот
№000055 с площ от 0,232 дка.,
местност „До селото”, категория:
четвърта.
15. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде, част I – чрез
публичен търг или конкурс, за
землище гр. Тутракан, поземлен
имот №73496.504.7, местност „Зад

за издаване на Указ за
обявяването на град
Тутракан за „Град на
Българската бойна слава”.
3. Възлага и делегира права на Кмета на
Община Тутракан да
представлява Община
Тутракан чрез полагане
на подпис върху цялата
документация, свързана
с подготовка обявяването на град Тутракан
за „Град на българската
бойна слава”, както и да
извърши всички останали последващи необходими правни и фактически
действия за изпълнение
на решението.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
Председател на ОбСТутракан:
Данаил НИКОЛОВ

Датите за ваканциите и изпитите за учебната 2017/2018 г.
ɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɥɹɬɧɚ ɜɚɤɚɧɰɢɹ ɡɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɨɬ 9,,, ɞɨ ;, ɤɥɚɫ ɳɟ
ɡɚɩɨɱɧɟɜɤɪɚɹɧɚɸɧɢ
ɝ ɉɨɫɥɟɞɧɢɹɬ ɢɦ ɭɱɟɛɟɧ
ɞɟɧ ɳɟ ɛɴɞɟ  ɸɧɢ 
ɝ ɩɟɬɴɤ ɇɚɸɧɢɝ
ɩɪɢɤɥɸɱɜɚɬ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ 9
ɞɨ9,,ɤɥɚɫɚɧɚɣɦɚɥɤɢɬɟɨɬ
,ɞɨ,9ɤɥɚɫ±ɧɚɸɧɢɝ
ɑɟɬɢɪɢɳɟɛɴɞɚɬɜɚɤɚɧɰɢɢɬɟɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɬɚ±ɟɫɟɧɧɚ
ɤɨɥɟɞɧɚ ɦɟɠɞɭɫɪɨɱɧɚ ɢ
ɩɪɨɥɟɬɧɚ
ȿɫɟɧɧɚɬɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɬ 
ɧɨɟɦɜɪɢ  ɝ ɞɨ  ɧɨɟɦɜɪɢɝɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɄɨɥɟɞɧɚɬɚɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɨɬ
ɞɟɤɟɦɜɪɢɝɞɨɹɧɭɚɪɢ
ɝɚɦɟɠɞɭɫɪɨɱɧɚɬɚ±ɨɬ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɝɞɨɮɟɜɪɭɚɪɢɝɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɉɪɨɥɟɬɧɚɬɚ ɜɚɤɚɧɰɢɹ ɡɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬ,ɞɨ;,ɤɥɚɫɳɟɟ
ɨɬɦɚɪɬɝɞɨɚɩɪɢɥ

С

болницата” с площ от 1,017 дка.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 466
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ
поземлен имот с кадастрален
№73496.504.7 с площ от 1017,00
кв.м. с начин на трайно ползване:
за земеделски труд и отдих, категория на земята при неполивни
условия – IV /четвърта/, находящ
се в гр. Тутракан, общ. Тутракан,
обл. Силистра, местност „Зад болницата” по КККР на гр. Тутракан,
съгласно АОС №1840/09.04.2015 г.,
при граници и съседи: 73496.4.105;
73496.504.8; 73496.504.953;
73496.504.6
- Утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на
983,00 лв. (деветстотин осемдесет
и три лева).
- Продажбата да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на
търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 467
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 от
ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството и чл.10б от
Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общински поземлен фонд /НСУРОПФ/,
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на възмездно право на ползване
върху земеделска земя с площ от
1,500 /един дка и петстотин кв.м/
дка, представляваща част от недвижим имот – частна общинска
собственост №73496.32.121 с
обща площ от 276,932 дка, находящ се в местност „Баша” по КККР
на гр. Тутракан, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 73496 в полза на Павлин
Христов Неделчев от град Тутракан, ул. „Черна” 20, за устройване
на пелин.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна
цена за ползване на имота 30,00
/тридесет/ лева/дка, съгласно
чл.10б, ал.2 от НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане
на процедурата и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма

12 -18.10.2017 г.

европейския съюз към 30.06.2017
г.
Приложение №5 Отчет за изпълнение на бюджетите за разпоредителите с бюджетни кредити.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 464
На основание чл.21, ал.1, т.7 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.6, ал.2 от Закона
за местните данъци и такси, във
връзка с чл.79 от Административно
процесуалния кодекс, Общински
съвет гр. Тутракан:
Приема Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на Община Тутракан:
Ч л . 4 8 / д о п . с
реш.№152/30.09.2004 г., доп.
с реш.№ 204/17.02.2005 г. - в
сила от 01.01.2005 г., доп. с
реш.№ 234/26.05.2005 г., изм.
с реш.№65/29.01.2008 г., изм. с
реш. №97/13.03.2008 г., изм. с
реш.№448/01.10.2009 г., изм. с
реш. №484 от 17.12.2009 г., изм.
с реш.№570/29.04.2010 г., изм. с
реш. №153/28.06.2012 г., изм. с
реш. №682/27.11.2014 г./
№ 26 Издаване на разрешително
за добиване на дървесина от извън
горския фонд на Община Тутракан
- 20 лв.
№ 27 Маркиране на дървесина
от извън горския фонд - 1,50 лв.
куб.м
№ 28 Издаване еднократно на
Електронен превозен билет - 2,00
лв.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 465
На основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона
за общинската собственост и във
връзка с чл.4, ал.3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет гр.
Тутракан:
ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г., приета с Решение №333 по Проткол
№20/26.01.2017 г. на Общински
съвет гр. Тутракан както следва:
1. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен търг или конкурс, за землище с. Пожарево, поземлен имот
№002046 с площ от 0,335 дка.
2. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен търг или конкурс, за землище с. Пожарево, поземлен имот
№002338 с площ от 1,220 дка.
3. В раздел „Б” – имоти, които
Община Тутракан има намерение
да продаде, част I – чрез публичен търг или конкурс, за землище с. Пожарево, поземлен имот
№002339 с площ от 1,774 дка.

ɝɁɚ;,,ɤɥɚɫɩɨɱɢɜɤɚɬɚ
ɫɴɜɩɚɞɚ ɩɨɱɢɜɧɢɬɟ ɞɧɢ ɡɚ
ȼɟɥɢɤɞɟɧ ɚɩɪɢɥɝ 
Ɂɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢɬɟɳɟɩɪɢɤɥɸɱɚɬɭɱɢɥɢɳɟɧɚɦɚɣ
ɝɤɨɟɬɨɳɟɢɦɞɚɞɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɫɟɹɜɹɬɧɚɢɡɩɢɬɢɡɚ
ɩɪɨɦɹɧɚɧɚɨɰɟɧɤɚɩɨɭɱɟɛɟɧ
ɩɪɟɞɦɟɬɤɚɤɬɨɢɡɚɮɢɧɚɥɧɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚ ɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟ
ɡɪɟɥɨɫɬɧɢɢɡɩɢɬɢ
ɉɪɨɥɟɬɧɚɬɚɫɟɫɢɹɧɚɦɚɬɭɪɢɬɟɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɜɴɧɲɧɢ
ɨɰɟɧɹɜɚɧɢɹ ɇȼɈ  ɫɥɟɞ 9,,
ɤɥɚɫ ɨɬɧɨɜɨ ɳɟ ɫɚ ɜ ɟɞɧɢ
ɢ ɫɴɳɢ ɞɧɢ ɩɪɟɞɢ  ɦɚɣ
Ɍɨɜɚ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ ɡɚ ɞɚ ɧɟ ɫɟ
ɭɞɴɥɠɚɜɚɤɪɚɹɬɧɚɭɱɟɛɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɡɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬ,ɞɨ
9,,ɤɥɚɫ
Ⱦɴɪɠɚɜɧɢɹɬ ɡɪɟɥɨɫɬɟɧ
ɢɡɩɢɬ ȾɁɂ  ɢ ɇȼɈ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɳɟ
ɫɟɩɪɨɜɟɞɚɬɧɚɦɚɣ
ɝ ȼɬɨɪɚɬɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɚ

РЕШЕНИЕ № 468
На основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.8, ал.9 във връзка
с чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във
връзка с чл.22, ал.1 от НРПУРОИ
и съгласно раздел II, т.2 от Тарифа
за началния размер на месечните
наемни цени на 1 кв.м., Общински
съвет гр. Тутракан:
I. ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост,
приета с Решение №333 по Протокол №20 от 26.01.2017г. на
Общински съвет гр. Тутракан, раздел III, буква А, т.I с намерение за
отдаване под наем, чрез публичен
търг както следва: част от имот –
публична общинска собственост с
площ от 8,00 кв.м. за поставяне на
преместваем обект за развиване
на търговска дейност в имот с
идентификатор №73496.501.3623
по КККР на гр. Тутракан.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под наем част от недвижим
имот – публична общинска собственост с площ от 8,00 кв.м., за
поставяне на преместваем обект за
търговска дейност в имот с идентификатор №73496.501.3623, целия
с площ от 2811 кв.м. по КККР на
гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на
АГКК гр. София, находящ се в гр.
Тутракан, кв.85, ул. „Ана Вентура”
64, след съгласуване и одобряване
на схема от Гл. архитект на община
Тутракан по реда на чл.56 от ЗУТ,
за срок от 5 /пет/ години.
III. Определя първоначална
тръжна наемна цена на месец,
съгласно „Тарифа за началния
размер на месечните наемни цени
на 1 кв.м., при предоставяне на
общински помещения, терени и
земи” в размер на 10,40 лв. /десет
лева и 40 стотинки/ без включен
ДДС.
IV. Отдаването под наем да се
извърши, чрез публичен търг с
явно наддаване по реда на Глава
V от НРПУРОИ.
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на
търга и сключване на договор за
отдаване под наем.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 469
На основание чл.21, ал.1, т.22 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /
ЗМСМА/ и във връзка с чл.48 от
Наредбата за символиката и отличията на Община Тутракан, Общински съвет-Тутракан удостоява:
1. Проф. Иван Гаврилов Георгиев,
със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ТУТРАКАН И
ОБЩИНАТА”
Гласували: 13 съветници, За –
13, Въздържали се – няма, Против
– няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

ɦɚɬɭɪɚɩɨɩɪɟɞɦɟɬɩɨɢɡɛɨɪ
ɤɚɤɬɨɢɜɴɧɲɧɨɬɨɨɰɟɧɹɜɚɧɟ
ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɳɟ ɫɚ ɧɚ 
ɦɚɣ  ɝ Ⱦɜɚɬɚ ɞɧɢ ɳɟ
ɛɴɞɚɬ ɧɟɭɱɟɛɧɢ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɫɜɟɧɡɚɬɟɡɢɜ9,,
ɢ;,,ɤɥɚɫ
ȼɴɧɲɧɢɬɟ ɨɰɟɧɹɜɚɧɢɹ
ɫɥɟɞ,9ɤɥɚɫɡɚɩɨɱɜɚɬɨɬ
ɦɚɣɝɫɢɡɩɢɬɩɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɍɨɡɢ
ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɧɚ
 ɦɚɣ  ɝ ɚ ɩɨ ɱɨɜɟɤɴɬ
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɱɨɜɟɤɴɬ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ±ɧɚɢɦɚɣ
ɝ
ɉɪɟɡ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɞɟɫɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ
ɜɴɜɜɫɢɱɤɢɭɱɢɥɢɳɚɜɫɬɪɚɧɚɬɚ ɳɟ ɫɟ ɹɜɹɬ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɜɴɧɲɧɨɨɰɟɧɹɜɚɧɟɩɨ
ɞɢɝɢɬɚɥɧɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɂɡɩɢɬɴɬɳɟɛɴɞɟɜɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚɭɱɟɛɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟɜɞɧɢɬɟ
ɦɟɠɞɭɢɸɧɢɝ
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средства да покрия и двата
банкета.
- Госпожице, имате много красиво и изваяно тяло.
Как го постигнахте?
- С плуване...
- А защо не потапяхте и
главата?
Пряк свободен удар за
Барса, Неймар е зад топката. ПСЖ построяват
стена, обаче Тиаго Силва
се е обърнал с лице към
вратата.
- Защо си с гръб към топката, бе? - пита Трапп.
- Не знам за теб, ама аз
искам да го видя този гол...
- Ало, Сахалин?
- Тук Сахалин.
- Как сте? Какво правите?
- Гласуваме.
- За какво гласувате?
- Референдум. Ще се присъединяваме към Япония.
- И как се разделиха гласовете?
- Никак не са се разделили, всички сме единодушни
- присъединяваме се.
- А против има ли?
- Има - японците. Ама
вече е късно - присъединихме се.

- Докторе, жена ми постоянно кашля. Какво ли не
- Г-жо Иванова, искам да опитахме, но кашлицата
се оженя за дъщеря Ви!
продължава.
- Само през трупа ми!
- А с трева опитахте ли?
- Примамливо, но нямам
- Опитахме - кашля и се

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Везни

Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Още сме в месеца на Везните. И затова отново ще
си говорим за тях. Има един характерен виц за Везна.
Сър Джон стоял в кабинета си, пушел пура и четял
вестник "Таймс". По едно време извикал прислугата:
- Джордж, донесете ми една чаша вода!
Слугата донесъл, но лордът го върнал за още една
чаша. Когато слугата донесъл четвъртата чаша, се
осмелил да каже:
- Извинете, сър, но се тревожа за здравето ви с
тази вода!
- Остави сега здравето ми Джордж, къщата гори!
Този виц говори, че Везните са деликатни, любезни
и светски хора. Въобще ашколсум на тях!
Везната цял живот се стреми да намери светли
идеали, примери, вдъхновения. Обаче лошо за партньора
й. Тя никога не се научава да готви, да шие копче, а
недай си Боже - чорап. Такива дребни работи са извън
полезрението й.
Затова пък е вярна до гроб на партньора си в душата…, но не и в тялото, защото според нея то не
е толкова важно.
Сега ще решите, че Везната е малко перушанеста,
обаче грешите. Тя е една от най, най, най зодиите. И
това ще ви стане още по-ясно, когато другия път се
срещнете със страховития Скорпион.
До тогава!

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ
хили...
Съдията:
- Занятие на съпруга?
Подсъдимата:
- Производител.
Съдията: - Деца?

Подсъдимата:
- Естествено, не! Мебели!!

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

СМЯХ
Двама пътуват във влака от Варна за София. Запознават се:
- Аз съм психолог.
- Аз пък съм едър мафиот... Я да те видим що за
психолог си? Опитай да
познаеш за какво мисля! За
всяка мисъл, която познаеш,
ти давам сто кинта.
- Ама аз съм психолог, не
врачка!
- Абе сто кинта са това,
я опитай.
- Добре, пътуваш от Варна. Значи си бил на море.
Значи сега си спомняш колко хубаво ти е било.
- Браво! Позна! Ето ти
стотачка.
- Щом ти е било хубаво,
значи си бил със жена. И
сега си мислиш за нея.
- Точно така! Ето ти още
стотачка.
- Освен това, не ти се
иска да се прибираш у дома.
- Правилно, ето ти още
сто лева...
- Щом не ти се прибира,
сигурно си женен. А щом си
мафиот, сигурно мислиш, че
няма да е лошо да пречукаш
жена си и да си останеш с
другата.
- Ха! Ето ти хилядарка!
- Ама защо хиляда? Нали
щеше да даваш по сто на
мисъл?
- Това не е мисъл, а идея!

Дете пита баща си:
- Тате, кое е най-страшното животно на земята?
- Майка ти!

С гордост за България
Продължение от бр.38
лед втората нощувка в хотел „Поп Харитон” ранобудните
планински птици ни събуждат в утринната ведрина.
Ставаме и се наслаждаваме на балканската
зеленина в насрещния склон
на планината. С нежелание
си застягахме багажа за
отпътуване, но и в днешния
ден ни очакваха изненади.
На общата богата закуска,
усмивките предизвикани
от спомена на преживяната вечер, ни създаваха
настроение за днешния
ден! Кафето си изпихме на
слънчевата тераса поемайки свежия въздух.

С

Трябваше да тръгваме,
защото Бирол ни зовеше
със запаленият мотор на
автобуса. Скоро пристигнахме в балканския град
Габрово. Разбира се, първо
посетихме емблемата на
града - Музея на хумора и
сатирата. Не е излишно
при възможност да се посещава често, защото те
зарежда с весело настроение и усмивка! Казват, че

ако не е шегата, не можем
да си кажем истината, тя
ни помага да бъдем честни
един спрямо друг.
Мотото на Музея е „Светът е оцелял, защото се
е смял”. Основател е известният хумористичен
писател Радой Ралин, преди
45 години. Търговската
марка на музея е местният хумористичен фолклор
известен с неизменната
пестеливост на габровци.
В своят разказ екскурзоводката на Музея, акцентира върху изобразените
карикатурните шаржове в
просторните 10 зали, свързани с неостаряващи вицове. Сатиричните анекдоти
са преведени на 35 езика.

Смехът и настроението
те обхваща с изобразените
скулптори на Хитър Петър
с неизменното магаре, Дон
Кихот и Санчо Панса, Чарли Чаплин, на известните
наши личности - Радой Ралин, Алеко Константинов.,
Борис Димовски. Не можеш
да отминеш карикатурите
от библейския живот на
Адам и Ева, увитата змия
около дървото с ябълки-

те, изобразени на големи
платна в хумористичен
план и ред други карикатури. Навсякъде изобразена
в скулптура или в рисунки
присъства неизменната
котка с отрязаната опашка. Залите са изпълнени
със смях и настроение от
посетителите.
Разрешаваха се снимки
пред карикатурите и скулптурите. Навън си направихме обща снимка пред архитектурното изпълнение на
Дон Кихот и Санчо Панса.
Габровци се гордеят с
факта, че има малка планета - астероид, наречена
Габрово. Тя е открита от
руският астроном Н.Черних,
на 1 април в 1976 г. в деня
на Хумора и шегата.
Ако посетите града не
пропускайте да разгледате Музея на индустрията,
наречен „Интерактивен музей" - единственият по рода
си на Балканите, открит на
21 март 2014 г.
Като традиция и поминък
Габрово е бил известен
център на индустриалното
развитие Тук се откривали
многобройни фабрики и
предприятия с производство на тъкани, домакински уреди, производствени
машини, хартия и други
материали. По интерактивен начин и в исторически
план са показани произвеждането, машините и организацията на индустрията
в Габрово. Първоначалната
изненада е гледането на
съвременен филм на 3D.
Пренасяш се над града,
виждаш забележителни
кътове и дестинации като
участник. По-нататъшната беседа продължава пак
по необичаен начин. В цял
ръст, актрисата Силвия
Лулчева по атрактивен на-

чин разказва на всеки етаж
/облечена в съответствие
на епохата/, развитието
на индустрията в Габрово.
А в залите са разположени
машините, с които са произвеждали материалите.
От града навлязохме пак
в дебрите на Балкана. Следващата дестинация бе Деветашката пещера. Името
си носи от близкото село
Деветаки. Тя е открита
през 1921 г. Пещерата е
втора по големина в Европа. Дълга 2443 м и висока
60 м. Тази грандиозност те
смайва! Горе има огромни
пролуки, които осветяват
пещерата. През единия
склон минава река. В дълбочина пещерата е украсена
с невероятни сталактити
и сталагмити. Сводовете
са внушителни. Биоразнообразието е неизброимо.
Тук са отбелязани 12 вида
земноводни, 82 вида птици,
34 вида бозайници и 15 вида
прилепи.

В миналото пещерата е
била използвана за съхранение на храни от държавен
резерв, след това като засекретен обект за петрол
в големи цистерни. През
2011 г. в Деветашката
пещера се снимат някои
от по-мащабните сцени
на холивудска продукция
"Непобедимите-2", в която
участват най-големите
екшън актьори на Холивуд - Брус Уилис, Джейсън
Стейтън, Силвестър Сталоун, Долф Линдгрен, Арнолд
Шварценегер, Джет Ли,
Жан-Клод Ван Дам и Чък
Норис. За целите на снимките, екипът и сценаристите
на филма изграждат реален
мост над река Осъм, който впоследствие оставят
като „подарък“ на местните жители.
След кратка почивка
сменяме пещерата с друг
природен феномен – известните Крушунски водопади.
Хубавото време привлече

многобройни туристи. Крушунският водопад ще ви
предложи най-голямото и
живописно водно зрелище
в България. Образуван от
множество карстови тераси, той се спуска от височина 20 м. Видът им спира
дъха на всеки посетител.
Чудното видение на природата ни замая с красотата
си. Водите падат живописно върху скалистият
терен и радва със свежата
зеленина между дървета
и храсти. Направихме си
незабравими снимки пред
буйните води на водопада.
Така завърши екскурзията организирана от Турагенция „Салвиния”, която ни
обогати със знания, емоции
и много удовлетворения.
Добрата организация от
Камелия Махакян и веселото настроение допълнено
от водача Бирол ни зареди с
въодушевление и в очакване
на следващата дестинация.
Анастасия ЯКОВА

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Мамо,прочети ми!
ƩƽǈǇǅǜǏǍǋǇƽǁǃǅǜ

о дъгата, по дъгата, по дъгата и слязъл Ивчо на земята. С усмивка мислел,
че ще чуе рок. Уви, очаквало го
шок. Летели всякакви нечленоразделни звуци и блъскали главата му

П

с юмруци. Разнежено го гледала
жена и шепнела:
- Синчето ми е моята звезда.
Той ще ми стане инженер, или
пък може би банкер. Баща му иска
да го прави футболист, а дядо му
дори щангист, но аз ще начертая
пътя, по който Ивчо да си стъпи.
От думите й Ивчо нищо не
разбрал, ала ушите му не чували
вокал. Не виждал никъде китари,
барабан и хеви метъл тъй желан. И
ревнал той със пълен глас:
- В ада ли попаднах аз? Къде
изпратил си ме, Боже? Без рок

ли ще живея? Не така не може.
По стълбата ти ще се изскача да
коригираш моята съдба. Че, Боже
мой, изпратил си ме в свят, във
който рок не е познат.
Но в този ден бил Господ болен и сърбал чайчета доволен.
Бил глух за хорските неволи, че
трябвало с болестта си да се бори.
Ревял си Ивчо, в чудо се видели,
и лекари, сестри и лели. Подавали
му цицка, биберон, съветвали се
шепнешком:
- Навярно коликите са проблем,
боли го бебето корем.

- Аз мисля памперса да му сменим и тъй юначето ще укротим.
- Водичка дайте на това дете,
вземете го, о Боже, на ръце.
Но нищо не помагало и Ивчо си
ревял, цял град от него занемял.
Когато стихнел викали: „Ура”, но
малко траяло това.
Внезапно някой пуснал грамофон и се напълнил начумерения
небосклон със звуците на хеви
метъл рок и млъкнал мъничкият
мушморок. Засмукал майчино
зрънце, заспал с щастливо сърчице.

12 -18.10.2017 г.

Старостта не е порок!
Урок № 12

Нашите албуми!

Мамчето

Тодор ТОДОРОВ, Треньор на ФК "Трансмариска":

В Тутракан винаги ще има футбол!

архивите толкова информация
за футбола. Имаме идеен сценарий. Ще бъде един подарък
за футбола в града. Но като
от стр. 1 вят предварително афиши за ще съдържа програмата?
нашите домакински мачове и
- Благодарен съм на момиче- уточним всичко ще има повече
ɡɚɝɭɛɢɯɦɟɫɇɟɢɫɤɚɦɞɚ ги разпространяват из града.
тата от музея, които намериха в информация.
ɫɟɨɩɪɚɜɞɚɜɚɦɧɨɫɴɞɢɣɫɬɜɨɬɨ ɛɟ ɦɧɨɝɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɨ ɢ
ɨɩɨɪɨɱɢ ɦɚɱɚ ɫ ɞɜɚ ɱɟɪɜɟɧɢ
ɤɚɪɬɨɧɚ ɧɚ ɧɚɲɢ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢ ɂ ɧɢɟ ɫɢ ɢɦɚɯɦɟ ɫɜɨɢɬɟ
ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɧɚ ɱɭɠɞ
ɬɟɪɟɧɳɨɦɧɟɜɤɚɪɜɚɲɝɨɥɨɜɟ
ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɡɟɦɟɲ ɧɭɠɧɚɬɚ
ɬɨɱɤɚɂɧɚɱɟɦɚɱɴɬɛɟɯɭɛɚɜ
ɤɪɚɫɢɜ
В третия кръг приехме "Левски" (Главиница) и победихме с
4:2. Трансферен удар, мога така
да се изразя, направихме по време на турнира по повод Празника
на Тутракан. Едно 17-годишно
момче от с. Богданци - Бейхан
Асан-Беко, направи много добро впечатление. То е играло в
испански отбори (там е живяло с
родителите си) и веднага го привлякохме в нашия отбор. Игра в
мача с "Левски" (Главиница) и ȾɟɬɫɤɢɹɬɨɬɛɨɪɧɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
създаде добри положения.
Искам да изкажа своята бла- Обезпечени сме от тяхна страна
годарност на тутраканския биз- и с екипировка, с пособия, с
несмен Гюрсел Александров, автобус при гостуванията.
чийто син Гюрсес е голмайстор
- На какво ниво е детската
на отбора - той осигури премия гарнитура на "Трансмариска"?
на момчетата. Вдъхна им само- Добре вървят нещата при
чувствие и ги стимулира по този тях, имат две победи на чужд
начин. Дано и други представи- терен, което дава самочувсттели на тутраканския бизнес се вие. Тази година наблягам на
присъединят към него и помагат по-малкия набор деца, ние сме
на футбола.
най-малките в групата. Играха
В четвъртия кръг гостувахме с "Дунав" (Русе). Скоро бях на
в Искра. Там си пролича, да среща с тях, имаме уговорка за
я нарека "хронична болест" за по-близко сътрудничество. Но
отбора - създаваме прекалено това ще стане през пролетния
много положения, а не можем сезон - ще обменяме взаимно
да отбележим гол. Работим по групи. Децата тренират три
този въпрос, той е по-скоро пъти седмично - във вторник,
психологически момент.
четвъртък и петък на игрището
Последният мач домакинства- в СУ "Христо Ботев".
хме - местно дерби с отбора
- В какво състояние е градскина Цар Самуил. Съкрушителна ят стадион?
победа за нашия мъжки отбор
- Пак с благодарност ще запос 9:3! Пет гола отбеляза Гюрсес чна - към Нурай Вехби от "БКС",
Александров, а 4 - Калоян Чими- за съдействието при поддръжкадялков! Детският отбор спечели та на стадиона и новата съблеслужебно с 3:0. Заслужават, калня за децата, която тепърва
наистина поздравления.
ще оборудваме.
Отборът е само от местни
Сега ремонтираме и Спортната
момчета. Две момчета-студенти школа, за да може при лошо
с желание се прибират, когато време да има къде да се води
могат и играят - Деян Чобанов теория на децата.
и Никола Димитров.
- Предстои отбелязване на 90
Искам да благодаря и на Об- години футбол в Тутракан. Какво
щина Тутракан, които подгот-

е ви ли се струва, че Земята започна по бързо
да се върти? Като забързани кадри във филмите.
Всичко се развива толкова бързо, че не ни се
удава да бъдем в крак с времето. И вместо да тичаме,
презглава сядаме и разгръщаме старите албуми. Те
вече са изчезнали в новото време. Снимките са под
формата на файлове в компютрите, в таблетите, в
айфоните.
Обаче, ние, по възрастното поколение, си пазим
още старите албуми, старите писма написани на
ръка, старите картички. И от време на време си ги
разглеждаме. Там виждаме с умиление сватбените
си снимки. Роклята, костюмът, кумовете – всичко
както си му е редът. И ни наляга униние. Не заради
старите снимки и заради старото време. Унинието,
че днес сватбите са толкова малко. Синът или дъщерята са станали на 30 години, имат си партньор,
а не се женят. Осмеляваш се да попиташ: „Защо?”, а
те ти отговарят весело: „Какво толкова, сватбата
е отживяла работа.”
Да, и ние като сватбите сме отживяла работа.
Светът принадлежи на поколението от средната
възраст. Те държат юздите на много младите и на
много старите. Подминават ни забързани в своя свят.
И ми се иска да ви кажа - нека не се съревноваваме с
тях! Ще загубим съревнованието по нахъсаност, амбициозност, по конкурентоспособност. Достатъчно е да
ги гледаме с одобрителна усмивка и незлобливо да си
казваме: „Ще видим какво ще направите вие”. И макар
много да ни се иска да гледаме снимки от техните
сватби, да се примирим и да отворим своите албуми.

Н

Оптимистката

Европейски казан със съвременна
система за изваряване на ракия в
село Суходол отвори врати!
За контакти: 0886 721 902
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 октомври - Анелия КАЛДАРЕВА, Директор на СУ
15 октомври - Велислава ДИМИТРОВА, Спец. ОЦИД, Община Тутракан
17 октомври - Росица ВЪЛЧЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Йордан Йовков", Тутракан
12 октомври - Людмил СПАСОВ, Ротари Клуб Тутракан "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 октомври - Снежана ДЕЛЕВА, ВГ "Северина", НЧ
13 октомври - Тезджан ЮМЕР, Кмет на с. Звенемир,
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
община Главиница
18 октомври - Людмил БАХЪРОВ, Изпълнител ОбС, Община Тутракан
14 октомври - Илко СТОЯНОВ, ТС "Дунавска младост",
14 октомври - Петковден - Петко, Петка, Петкан, Петкана, Пенка, Пенко
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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