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Бойчева
Вероника от Старо село Любомира
с нов успех на национално
организира кампанията състезание по английски
език и стипендия от МОН
"Подарък за всеки"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
а своя 26-годишен живот Вероника Радкова
от с. Старо село е
преживяла много - и добро,
и лошо. Своята история тя
разказа в социалната мрежа Фейсбук и намери много
привърженици - не само
хора, които да й съчувст-
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3-годишната Крисия НИКОЛОВА:

ват, но и такива, които
с желание се включват в
идеята, която тя предлага
на всички. Своята кауза
тя е кръстила "Подарък за
всеки". В навечерието на
Коледа и Нова година, това
е една дарителска кампания
в подкрепа на децата, чиина стр. 3

Поредна тутраканка
"съдейства" на полицията,
олеква финансово
- Не давайте пари на непознати,
подлагайте на съмнение всяко
телефонно обаждане

Абонирахте ли се за
Н
в. "Тутракански глас"? Ж
Патронни празници на
СУ "Христо Ботев" и
СУ "Йордан Йовков"
Н
ертва на телефонни измамници
е станала и 71-годишна жена от Тутракан,
информираха от ОДМВРСилистра. На 10 ноември

а 17 ноември от 13:15
ч., пред паметника
на патрона на училището - Христо Ботев, ще
бъде поднесен венец и ще
се произнесе училищната

Абонамент'2018
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в Пощите в страната
или в редакцията

тя била въведена в заблуждение, че съдейства
на полицията за залавяне
на телефонни измамници,
като нанесената й имотна
на стр. 3

клетва от възпитаниците
на СУ "Христо Ботев", по
повод 107-тата годишнина
на училището. Слово ще
произнесе директорът Дина стр. 2

ПП ГЕРБ - Тутракан организира
Празнична вечер
посветена на Деня на християнското семейство
на 21 ноември от 17:30 ч. в Обреден дом.
В програмата:
Изложба на носии от колекцията на Калина Михайлова
Изложба на гоблени на Стефка Илиева
Кулинарна изложба
Дегустация на младо тутраканско вино

Заповядайте!

а 11 и 12 ноември т.г.
в Сливен се проведе
Националният кръг на
състезанието за речеви и
комуникативни умения на
английски език. Област
Силистра бе представена
от регионалния победител

- ученичката от 8б в СУ
”Йордан Йовков”, Тутракан - Любомира Бойчева.
Неин ръководител е старши учителят по английски
език Диана Цвяткова. След
упорит труд и оспорвана
на стр. 3

ФИРМА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
двама работници.
Сигурно и редовно изплащане на
трудовото възнаграждение.
Опит като заварчик и/или стругар
е предимство.
Тел. за контакти: 0898 628 378
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Обработени са заявленията за енергийна помощ
НОВИНИ
ГОТОВА Е "ЕНЦИКЛОПЕДИЯ -СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ"
300 броя от „Енциклопедия – Силистренска област“ вече са
отпечатани. Книгата
ще бъде представена
на 27 ноември от 13:00
ч., в зала 13 на Художествената галерия в
областния град.
Събирането на информацията започва
през 2015 г. Енциклопедията и дейностите
по нейната реализация
са под егидата на
евродепутата Емил
Радев. Председател на
Инициативния комитет по написването
й и спомоществовател на идеята е бизнесменът и областен
координатор на ГЕРБ Тодор Тодоров. С дейностите
по събирането на информацията за енциклопедията
се ангажираха областните управители – бившият
Стоян Бонев и настоящият Ивелин Статев, професорите Димитър Игнатовски, Ивайло Петров и Георги
Атанасов, доцентите Милен Куманов и Румен Липчев,
кметовете на седемте общини от областта, както и
представители от Регионалната библиотека, местни
музеи и институции.
ПРОМЕНИ В АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ
Две промени са актуални от началото на този месец в разписанието на автобусните линии. Вече не
пътуват автобусите за Велико Търново в 7:00 часа и
за Силистра през Главиница в 06:45 ч., съобщиха от
Автогара Тутракан.
ГРИПНАТА ОБСТАНОВКА В СИЛИСТРЕНСКО
Няма данни за циркулация на грипни вируси в Силистренско, показва справка от Регионалната здравна
инспекция в Силистра. Макар че заболеваемостта
от остри респираторни инфекции през октомври е
по-висока от предишния месец, тя се оценява от специалистите като „нормална за сезона".
Няма случаи на остър вирусен хепатит. Намалял е
броят на чревните инфекции.
През месец октомври няма съобщени случаи за ухапани от кърлежи. Но е потвърден за лаймска болест един
пациент, заболял през месец септември. Регистриран
е един болен с ехинококоза от община Главиница.
КРИМИНАЛЕ
43-годишен мъж е задържан за предлагане на подкуп
на длъжностно лице. На 9 ноември в района на Тутракан мъжът управлявал тежкотоварен автомобил и
бил спрян за проверка от пътни полицаи. Когато поискали документите му, заедно с тях мъжът подал и
две банкноти от по 5 евро. Полицейските служители
уведомили за случая дежурната част на РУ-Тутракан
и на мястото била изпратена оперативна група. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е

Калина ГРЪНЧАРОВА
Дирекция "Социално
подпомагане" в Тутракан вече са обработени всички постъпили
заявления за отпускане на
енергийни помощи за предстоящия зимен период, информираха от социалната
институция. Дирекцията
обслужва две общини Тутракан и Главиница.
Общо са постъпили 1574

В

заявления, от тях 710 са
подадени от граждани на
община Тутракан, а 864 от община Главиница.
Одобрени са общо 1305
броя заявления, като за
община Тутракан те са
583, а 114 заявления са получили отказ. Статистиката за община Главиница
сочи 722 одобрения и 142
отказа.
Главните причини за

отказите на подадените
заявления за енергийно
подпомагане са доходи над
диференцирания минимум
или наличието на движима
и недвижима собственост.
Енергийната помощ и
тази година си остава същата като миналата година или 361 лева. С тези
пари може да се закупят
дърва за огрев. На тези,
които са предпочели да се

отопляват на ток, сумите
се превеждат директно
на електроразпределителното дружество, поясни
директорът на ДСП-Тутракан Шенол Молла.
И още - еднократна целева помощ за първокласници са получили 60 семейства от община Главиница
и 78 от община Тутракан.
Има отказ само на едно
заявление.

Държавна помощ de minimis за пчеларите
Заявленията ще се подават от 20 ноември до 1 декември
т 20 ноември до 1 декември 2017 г. пчеларите могат да подават заявления
за държавна помощ de minimis в
областните дирекции на Държавен
фонд "Земеделие", съобщиха от
фонда.
Бюджетът на помощта е 2 400
000 лева. Това реши УС на ДФЗ
на свое редовно заседание на 13
ноември 2017 година.
Подпомагане ще получат пчелари с между 20 и 200 пчелни
семейства включително. Тези,
които отглеждат над 200 пчелни
семейства могат да се включат в
държавната помощ само за първите 200.
Финансовата подкрепа е част от
годишния разход за подхранване
на пчелно семейство и има за цел
да компенсира направените от
пчеларите разходи за зазимяването и за справяне с последствията
от неблагоприятните климатични
условия, довели до ниски добиви
на пчелен мед.
Общият размер на подпомагане-

подкрепата на пчелно семейство
ще бъде определен след приема
на заявления за кандидатстване.
Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи
се с първично производство на
селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци,
юридически лица и кооперации,
отглеждащи пчелни семейства,
които трябва да са регистрирани
земеделски стопани до 29 септември 2017 г., по реда на Наредба №
3 от 1999 г.
Срокът за изплащане на помощта е до 18 декември 2017 г.
Още информация за помощта
de minimis за пчелари може да
откриете на сайта на ДФЗ.

О

“ТГ”

то за един земеделски стопанин,
както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може
да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.)
за период от три данъчни години
(2015 г.– 2017 г.). Размерът за

40 лв. е коледната
добавка кьм пенсиите

ад 1 232 000 пенсионери
ще получат по 40 лв. добавка към пенсиите си за
месец декември. Допълнителната
сума към пенсията ще се изплаща
на пенсионери, на които пенсията
или сборът от пенсиите, заедно с
ще се впуснат учениците на добавките и компенсациите към
17 ноември, когато ще бъде тях за месец декември 2017 г., са
открита и още една излож- в размер до 321 лв. включително.
ба - „Цветна хармония”.
Състезания по хандбал и
народна топка, както масов
крос са включени в спортната част на празничната
Разрешителните за някои категопрограма.
рии индивидуален лов се променят,
Патронният празник на предвид на това, че не са актуалиСУ "Йордан Йовков" ще зирани в последните години и не са
започне в 9:30 часа на 21 съобразени с реалните разходи за
ноември, когато всички ще отглеждане на дивеча. Това е било
бъдат приветствани от решено на петото заседание на
директора на училището Ловния съвет към Изпълнителната
Анелия Калдарева и гости- агенция по горите, съобщиха от
те на тържеството. Ще пресцентъра на Министерството на
бъде поднесен венец пред земеделието, храните и горите. Разпаметника на писателя решителното за индивидуален лов
Йордан Йовков, а в 17:30 на дива свиня става 50лв., за глухар
часа в залата на Чита- - 200 лв., за благороден елен - 200
лището ще започне голе- лв., за елен лопатар и муфлон - 100
мият празничен концерт, лв., за сърна - 80 лв. и за други - 50
на който своя талант ще лв. Категорията групов лов на дива
покажат възпитаниците на свиня остава 60 лв. В категориите
училището.
индивидуален лов: на местен дребен

Н

Патронни празници...
от стр. 1
яна Станкова, след което
тя ще връчи наградите на
отличените участници в
Областното състезание
по дигитални компетентности. В училището е подреден кът за празника от
участниците в клуб "Млад
възрожденец".
Продължават инициативите по повод патронния празник на СУ "Йордан Йовков".
Съчинение на тема ”Моето училище "Йордан Йовков” ще пишат третокласниците и четвъртокласниците на 16 ноември.
Пак за тях е подготвена
и тематична викторина.
Постери с написан на ръка
текст по Йовкови герои е
другото събитие планувано
за деня.
В „Магията на химията”

За изплащането на добавките
към пенсиите за Коледа правителството ще отпусне допълнителни
49 300 000 лева по бюджета на
Държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени
за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по
централния бюджет за 2017 г.
“ТГ”

Променят се разрешителните за
някои категории индивидуален лов
дивеч и на мигриращ и водоплаващ
дивеч се променят на 10 лв. Запазват
се таксите от 5 лв. в категориите за
групов лов на местен дребен дивеч
и мигриращ и водоплаващ. Запазва
се обаче таксата за групов лов на
дива свиня, както и в категориите за
групов лов на местен дребен дивеч.
Размерът на годишната вноска за
стопанисване на дивеча за следващата година също се променя от 50 на
60 лева, се казва в прессъобщението.
Минималните цени за продажба на
жив дивеч за разселване от районите
на държавните ловни стопанства и
дивечовъдни участъци, стопанисвани
от горските стопанства за 2018 г.
се запазват и остават същите като
“ТГ”
миналата година.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 30 октомври 2017 г.
1 общ работник – средно образование
1 портиер – средно образование, работа на смени
1 каналджия – средно образование
1 работник, поддръжка – средно образование
1 касиер – средно образование, работа с компютър,
работа на две смени
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.С, Е
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
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
1 продавач консултант
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
- За стажуване
1 младши специалист
1 старши счетоводител
2 главни специалисти
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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среща
Вероника от Старо село Информационна
за българското
организира кампанията председателство на
Съвета на ЕС
"Подарък за всеки"!
от стр. 1 нямаше „мама“.
Преди 6 години загубих
то родители са затруднени баща си, почина от рак на
да им купят подаръци.
белите дробове. Но преди
В този брой публикуваме това загубих дядо си. Моят
историята на Рони Рад- най-добър приятел, моят
кова, а вие можете да се учител! Той ме възпита.
включите и подкрепите Тази година загубих и вуйчо
нейната кауза.
си, преди три месеца за"Искам да ви разкажа губих и баба. Тежки удари
една приказка, може би, понесох от съдбата. Падах,
с щастлив край. Казвам ставах и продължавах...
се Вероника, на 26 години Сега имам мое семейство,
съм, за моите години видях имам прекрасно момченце
много и преживях много. на 6 годинки, имам и мъж,
Преживях доста тежки уда- който ме обича и уважава.
ри от съдбата. Израснала Преди, като бях по-малка,
съм без майка, развели са все питах моята баба:
се с баща ми. По стечение „Бабо, може ли да ти вина обстоятелствата, баба кам „Мамо“, нека и аз имам
и дядо са ме отгледали, майка като другите“. Тези
изучили и възпитали. Кога- думи не се забравят.
то пораснах, баба и дядо
В продължение вече на
ми разказаха историята за две години се опитвам чрез
моята майка. В живота ми приятели, роднини и позна-

ти да помагам на бедни
семейства и деца. Събирам
дрехи, продукти за готвене,
тетрадки, обувки. Неща,
които могат да влязат в
употреба. Преди Коледа ги
подарявам. Безценно е да
видиш усмивката на едно
дете или майка, която
през сълзи ти казва: „Благодаря!“.
Аз съм безработна, доскоро работех в Кметството
на селото. Имам средно
образование, българка съм.
Мъжът ми работи като
резач в гората.
Тази година идеята ми
е да зарадвам деца, които нямат възможността
техните семейства да им
купят подаръци. Знам какво
е да живееш в нищета без
надежда, но това не ме спира да помагам на хората.

Чрез вас искам да призова
повече хора да ми помогнат
в моята кауза, която е под
надслов: „Подарък за всеки“.
Надявам се да ми помогнете и моята история да достигне до повече хора: „Мили
хора, обръщам се към вас!
Който иска, нека помогне!“.
Предполагам, че много ще
се усъмнят, че това е измама, но ще сгрешат. Не
лъжа и нямам намерение да
го правя. Просто искам да
помагам, както и на мен са
ми помагали много хора досега. Сега, доброто трябва
да се върне на други хора.
Казвам се Вероника Емилиянова Радкова, живея
в село Старо село, община Тутракан, Област
Силистра, ул. "Вела Пеева"
№ 2. Телефон за връзка:
0893835685".

изпълнение
на Комуникационната
стратегия на Република България
Областна администрация-Силистра организира срещи в общините, на
които се представя Българското
председателство
на Съвета на Европейския съюз,
което предстои от 1 януари до 30
юни 2018 г.
Срещите се домакинстват от читалищата в
общинските центрове, които се подкрепят за организиране на промоционални

В

информационни събития.
В Тутракан информационната среща е предвидена
да се състои на 21 ноември
(вторник) от 14:30 часа в
лекционната зала на читалището.

Тутраканска изложба
Любомира Бойчева с нов успех на национално гостува в Исперих
състезание по английски език и стипендия от МОН
от стр. 1 ванието. Браво на нашето
момиче!
Успехът на ученичката
не е случаен. Преди три
години друга ученичка от
СУ "Йордан Йовков" - Габриела Иванова, с ръководител
старши учител Румянка Ангелова се нареди сред побе-

дителите на националното
състезание, представяйки
успешно областта, а през
миналата учебна година Диляра Рашидова, Ивелина
Красимирова и Хаят Метин
с ръководител Диана Цвяткова, спечелиха първо място на Първото областното

състезание по говорни и
презентационни умения на
английски език.
Очакваме още много победи на нашите деца на
престижни състезания по
английски език, категорични са от СУ "Йордан
Йовков".
“ТГ”

Поредна тутраканка
"съдейства" на полицията,
олеква финансово

получила обаждане, че неин
близък се нуждае от пари за
лечение, но не се поддала.
Веднага след това с нея се
свързал мъж, представящ
се за полицай, който й съобщил, че в района се провежда полицейска операция
за залавяне на измамниците.
Поискал да съдейства, като
хвърли през балкона наличните си пари, за да може
престъпниците да бъдат
задържани в момента, когато ги вземат. Така жената
се разделила със сумата от
2100 лв.

Отново полицията призовава: Не давайте пари на
непознати под никакъв предлог. Подлагайте на съмнение
всяко телефонно обаждане,
в което някой ви иска парични средства. Имайте
предвид, че няма практика
полицията да иска пари
от гражданите. Затова не
давайте парични суми и ценности на непознати, вярвайки, че оказвате съдействие
на полицията. Преди да
предприемете каквото и да
било, свържете се с тел.112
или с близките си.
“ТГ”

борба, Любомира заслужено
се подреди сред победителите в нейната възрастова
група. С това тя спечели и
стипендия за талантливи и
даровити деца, присъждана
от Министъра на образо-

от стр. 1 производство.
По същата схема ден
вреда е в размер на 2050 лв., по-рано пък 83-годишна си150 евро и златен пръстен. листренка е дала на телеОбразувано е досъдебно фонни измамници 2100 лв. Тя

На 14 ноември от 17:00
часа в Изложбената зала на
Исторически музей-Исперих
ще се открие тутраканската изложба "Добруджа
в годините на Първата
световна война". Нейни
автори са историците
Петър Бойчев - директор
на Исторически музей-Тутракан и Радослав Симеонов
- гл.експерт "Войнишки паметници" в Министерство
на отбраната.
Изложбата представя в

22 пана народната памет
за Тутраканската епопея и освобождението на
Добруджа. Тя е включена в
каталога на пътуващите
музейни изложби и досега
е представена в градовете
Добрич, Тервел, Генерал
Тошево, Дулово, Ловеч, Казанлък, Попово, Търговище,
Разград и Балчик.
До края на месец ноември
изложбата може да се посети от жителите и гостите
на град Исперих.
“ТГ”

Ето как ще почиваме
по Коледа и Нова година
С
лед като отработването и сливането
на почивните дни отпадна като практика, тази
година ще почиваме с един
ден повече по Коледа. 23ти и 24-ти декември се
падат в събота и неделя, а
на 25-ти и 26-ти е Коледа
и официално се почива. Но
тъй като Бъдни вечер е в
неделя, по новата схема ще

се почива и в сряда - на 27
декември. Така се събират
цели 5 поредни почивни дни
- от 23 до 27 декември.
По Нова година обаче ще
почиваме само три дни. 30
и 31 декември се падат събота и неделя, а 1 януари е
понеделник. За съжаление,
обаче вторник - 2 януари,
е официален работен ден.
“ТГ”

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

До всички заинтересовани лица
Сдружение „Местна инициативна рибарска група
"Главиница-Тутракан-Сливо поле" предоставя информация на заинтересованите страни по изпълнение на
дейностите в 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. по
процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ
за стратегии за ВОМР“.
Проектът на сдружението бе насочен към подготовката на МИРГ "Главиница-Тутракан - Сливо поле"
за подготовка на Стратегия за „Водено от общностите
местно развитие” /ВОМР/ за периода 2017-2023 г.
Извършени бяха промени в учредителния акт и
състава на МИРГ "Главиница - Тутракан - Сливо поле",

съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. и Регламент 508/2014:
- Местната общност бе запозната с подхода
ВОМР и процеса на разработване на стратегията за
ВОМР;
- Изпълнени бяха обучения на местни заинтересовани страни за подхода ВОМР и подготовка на
Стратегията;
- Извършени бяха проучвания на потенциала за
развитие и анализ на територията на МИРГ за подготовка на Стратегия за ВОМР;
- Стратегия за ВОМР бе разработена с активното участие на местната общност;
- Подготвителните дейности се координираха
и управляваха. Предстои подаване на предложение за
финансиране на Стратегия за ВОМР, както и отчитане
на проекта за подготвителните дейности.
Сдружение
"МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо поле“

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

СЪОБЩЕНИЕ

Всички юридически лица, на територията на Община
Тутракан, желаещи да използват контейнери за смесени битови отпадъци през 2018 г. следва да подадат
Декларация в дирекция „Местни данъци и такси” при
Община Тутракан в срок до 30.11.2017 г. за вида и броя
на съдовете, които желаят да използват.
Заплащането на такса "Битови отпадъци" ще се
извършва по единични цени, определени със Заповед №
РД-04-1087/16.10.2017 г. на кмета на община Тутракан,
съгласно чл.16, ал.2, т.4 и 5 от Наредба на Общински
съвет-Тутракан за определянето и администрирането
на местните такси цени на услуги на територията
на община Тутракан, а не на база отчетна стойност
на притежаваните и/или използвани от тях имоти.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЩЕСТВО

16 - 22.11.2017 г.

Библиотекари от общините Тутракан и Успешен старт на Школата по
Главиница участваха в Националния форум изобразително изкуство и
през новия
"Библиотеките днес" керамика
творчески сезон
В НЧ "Христо Ботев - 1901 г.", с. Зафирово:

любопитните инициативи, чрез които
библиотеката привлича нови читатели.
Председателката на Секцията за
публичните библиотеки към Африканската фондация на библиотечните
асоциации и институции - Нкем Осуигве, представи обучителните модули
на програмата Beyond Access/IREX за
библиотечни мениджъри в Нигерия.

партньор в подкрепа на развитието”.
В една от сесиите директорът на
РБ „Партений Павлович" - Силистра
Даниела Недялкова представи презентацията „Библиотечен портал за
достъп до здравни и транспортни
услуги в Силистра, Дулово и Тутракан”.
"През дните на форума всеки
библиотекар имаше възможност да

ɆɟɪɥɢɧȺɥɢɨɬɫɁɟɛɢɥ ɩɴɪɜɚɬɚɨɬɞɹɫɧɨɧɚɥɹɜɨ ɫɴɫ
ɫɜɨɢɤɨɥɟɝɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɢɨɬȻɴɥɝɚɪɢɹɢɇɢɝɟɪɢɹ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɮɨɪɭɦɚɊɚɞɤɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɋɬɟɮɤɚɄɚɩɢɧɱɟɜɚɢɋɬɟɮɤɚȼɚɫɢɥɟɜɚ

ондация „Глобални библиотеки – България” организира за втора поредна година
Национален Форум „Библиотеките
днес”, който се проведе от 9 до 11
ноември т. г. в София. На него бяха
представени резултатите от националното изследване за състоянието на
обществените библиотеки в страната,
очертани са тенденциите и перспективите пред българските библиотеки
в 21-ви век.
Форумът премина под патронажа
на Президента на Република България
Румен Радев. В него взеха участие евро
евродепутати, председатели и членове
на комисии към Народното събрание,
представители на министерства и
държавни агенции, кметове, дипломатични мисии, културни институции,
академичната общност, бизнеса,
неправителствени организации и представители на библиотечните среди от
цялата страна, вкл. от Силистренска
област.
Община Тутракан бе представена от
Стефка Капинчева от Детски отдел на
библиотеката на НЧ "Н.Й.Вапцаров" в
Тутракан, Радка Стефанова от НЧ "Васил Йорданов" в Нова Черна и Стефка
Василева от НЧ "Искра-1928 г." в с.Цар

Ф

Самуил, а община Главиница от Мерлин Али - библиотекар в НЧ "Христо
Ботев-1954 г." в с. Зебил.
"От библиотеките можем да разберем какви сме били и къде сме в момента. От нашето отношение към библиотеките можем да разберем и какво
е нашето бъдеще, защото именно
библиотеките са институциите, където
се създава, съхранява и предава през
поколенията нашето интелектуално
наследство и духовност” - отбеляза в
словото си президентът Румен Радев.
Проведени са сесии с практическа
насоченост, чрез което участниците са
запознати с тенденциите в онлайн маркетинга и изграждането на публичния
образ на библиотеките днес. Също така
е проведено практическо обучение с
акцент върху индикатори за измерване на въздействието и управление
на бюджети, а също и демонстрации
на нови технологии - 3D принтери,
скенери, системи за автоматизиране
на библиотечните процеси.
Представени са добри практики от
нови библиотечни услуги по света и у
нас от гости от Финландия и Нигерия.
Директорката на обществената библиотека във финландския град Порнайнен Мариане Линдблад разказа за

Осуигве сподели, че понастоящем
един от най-сериозните социални
проблеми е липсата на работа и възможности, която, от своя страна, води
до бедност и престъпност. Ето тук се
намесват библиотеките: „Достъпът до
информация е основно човешко право
и в Африка, особено в малките населени места, библиотеките са надежден

сподели своите практики, да изкаже
мнение за ролята и значението на
своята библиотека, да обмени опит
със своя колега от страната. Навярно с този диалог и чрез библиотеките ще направим по смислен живота
в нашите населени места" - смята
библиотекарката Радка Иванова от
“ТГ”
с. Нова Черна.

ɋɬɟɮɤɚɄɚɩɢɧɱɟɜɚɢɊɚɞɤɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɫɴɫɫɜɨɢɬɟɤɨɥɟɝɢɨɬɇɢɝɟɪɢɹ

аградата на десетгодишния Преслав Петров Михайлов от с. Зафирово от
участието му в 14-тото издание
на Националния конкурс „Златна
есен – плодовете на есента” вече
е при него. Той не участва лично в
церемонията по награждаването
на призьорите, което се състоя
на 3 ноември в ГХГ „Асен и Илия
Петкови” в гр. Севлиево, а призът
- плакет, грамота и предметна
награда, бе изпратена по куриер.
Конкурсът е организиран от
Министерството на образованието
и науката, Национален дворец на
децата-София, Община Севлиево и
ЦПЛР - Детски комплекс „Йордан
Йовков" - Севлиево.
Неговата цел е да стимулира
творческата енергия на децата в
областта на изобразителното и
приложно изкуство за изявата им,
като млади таланти, да представи
България, като държава с традиции
в отглеждането на земеделски култури и прибирането им. Конкурсът
се провежда в три раздела: изобразително и приложно изкуство и
литература в три възрастови групи:
6-10 г.; 11-13 г.; 14-18 г.
Децата от Школата по изобразително изкуство и керамика към

НЧ „Христо Ботев – 1901 год.” в с.
Зафирово участваха със свои произведения в два раздела – Изобразително и Приложно изкуство
и в две възрастови групи: 6-10 г.
и 11-13 г.
За конкурса те изпратиха четири
рисунки сътворени от Весела Цонева - 9 г., Кремена Георгиева - 8
г., Преслав Петров - 10 г. и Свилен
Петков - 11 г.и четири скулптурни
творби от Весела Цонева - 9 г.,
Галена Георгиева - 10 г., Преслав
Петров - 10 г. и Свилен Петков - 11
г. Една от скулптурите, а именно
на Преслав Петров Михайлов бе
отличена с Първо място в раздел
Приложно изкуство, в първа възрастова група.
НЧ „Христо Ботев – 1901 г.”, с.
Зафирово бе удостоено със Специална грамота за участие и отлично
представяне, а ръководителката на
Школата - Лорета Станева със Сертификат №ЧР-10-002/01.11.2017 г.
за високи педагогически и художествено-творчески постижения,
достойно защитени с участието
на възпитаници в XIV Национален
конкурс „Златна есен – плодовете
на есента”, гр. Севлиево.
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА

миров представи по интересен и интригуващ начин
националните герои Васил
Левски и Христо Ботев.
"Това е начинът децата
да се заинтригуват от
богатата ни история и
да я учат с удоволствие"
- смята актьорът. Той е
стигнал до този извод след

посещенията си в над 350
български училища, читалища, театри, кина, общини и
други институции. Урокът
по родолюбие бе организиран и осъществен от ПП
ГЕРБ - Тутракан.
На снимката:
Искрен Красимиров и
тутраканските ученици
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Да създават новини чрез комикси се учат
млади журналисти

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɬɜɨɪɱɟɫɤɚɬɚ
ɩɴɪɜɚɫɪɟɳɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
а се правят новини чрез комикси е част от обучението
на децата от Школата по
журналистика в ОЦИД, чийто ръководител е русенската журналистка
Пламенка Ангелова. Това беше
поводът да се срещнат с автора на
списанието за комикси, илюстрации, карикатура, манга, анимация,
настроение "КИКМАН" - Стоян
Стоянов - Комитски от Русе. Те
разгледаха неговия нулев, сигнален

Д

брой, който той им донесе и показа.
Младите журналисти решиха, че
сами ще правят такава страничка в
издавания от тях вестник “Тутраканче“, но как ще изглежда тя, тепърва
предстои да научим. Името на героя,
който ще представя топ новината,
вече е ясно - „Репортерчо“.
След като са запознати с елементите на комикса, те подготвят
логото и "шапката" на страничката.
Стоян Стоянов - Комитски е
създател на първия комиксов

музей в Регионална библиотека
„Любен Каравелов“ в Русе, съавтор
на друго списание КИК, също за
комикси. Той е секретар на Клуба
за исторически реконструкции
"Традиционеръ" в най-големия
крайдунавски глад у нас, който
пресъздава национални традиции
и обичаи, пазители са на националните ценности и история.
Въодушевени от първата среща с
него и изкуството на комикса, децата поискаха още подобни срещи.

час с Левски и Ботев
или една незабравима
среща-урок по родолюбие бе осъществена
на 10 ноември в Тутракан
между учениците от двете
средни училища и възрожденеца Захарий Стоянов.
Влязъл в неговата роля,
актьорът Искрен Краси-

В

В СУ "Христо Ботев" - Тутракан:

Празници през ноември в Библиотеката

реполовихме вече ноември. Измина още една
седмица от месеца. Освен,
че ни радва с красотата на есенните
багри, той е пълен с бележити
дати, които заслужават нашата
почит и уважение.
На 7 ноември т.г. се навършиха 150 години от рождението
на Мария Кюри - първата жена,
удостоена с Нобелова награда. Тя

роден Йордан Йовков - голям български писател, учител и участник
във войните.
Заедно с учениците от 4б клас и
г-жа Ирена Проданова отбелязахме годишнината, попадайки в неговия прекрасен поетичен свят. В
началото се запознахме с родната
къща на писателя в село Жеравна
и научихме повече за него от подходящи видеоклипове. Гледахме

е и първи двукратен носител на
престижното отличие. С учениците
от 9а клас и г-жа Наталия Генчева
отбелязахме годишнината чрез
интерактивен урок. Гледахме видеоклипове за живота на великата
представителка на нежния пол,
узнахме интересни факти за научната й дейност. Четохме откъси от
книгата „Биография на атома“ от
Ю. Корякин. Научихме каква е тайната и цената на успеха на видната
физичка и химичка. Запознахме се
и с интересни факти за явлението
радиация. Прекланяме се пред тази
достойна за уважение жена - „влюбена във физиката“ и възпитала не
едно поколение учени.
На 9 ноември преди 137 години е

откъс от телевизионната новела,
създадена по неговата незабравима творба „По жицата“. Слушахме
целия разказ, изпълнен от Богдан
Дуков. Прочетохме го изразително.
Коментирахме Йовковата идея за
споделената човешка болка, за
съпреживяната мъка, за надеждата
и копнежа. Впечатли ни поверието
за бялата лястовица. Проследихме
с интерес и репортажи със заснети
бели лястовици в някои от селищата на нашата страна. Произведението на Йовков ни внушава, че
когато всички възможни пътища са
изминати, остава пътят на вярата
и надеждата.
С учениците от 3б клас и г-жа
Чобанова отбелязахме в библиоте-

П
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ката и 13 ноември - Световен ден
на добротата. Гледахме клипове
с прекрасни примери на човешка
доброта и състрадание. Комен-

ради създаването на безсмъртни
герои като Пипи Дългото чорапче,
Емил от Льонеберя, Карлсон и
заради хуманитарната си дейност.

тирахме кръговрата на доброто.
Впечатли ни героичната постъпка
на Марио Тихомиров, който през
2012 г. спасява осемгодишно дете,
паднало в пропаст в Белоградчишките скали. „Като направиш едно
добро дело, то ти се връща двойно“
– ни убеждава смелото момче. Четохме заедно „Доброто се връща“
– една история за Уинстън Чърчил
и откривателят на пеницилина
Александър Флеминг. Прочетохме
и коментирахме разказа „Една

Отбелязахме годишнината с учениците от 4а клас и г-жа Николова.
От документален биографичен
филм научихме интересни факти
за живота на писателката. Узнахме
също, че през годините се бори
активно срещу насилието над
децата и животните. Запознахме
се с всички издадени книги, написани от нея. Гледахме откъси от
филмите за Пипи Дългото чорапче
и Карлсон и слушахме песничките
за тези любими детски герои.

Куриозни заглавия от
български вестници
(Да вярваш ли или да се смееш?)
1. Сменят керемидите на Вазов
2. Земеделци горят с трактори
3. Левски следи бразилец от Маритимо
4. Ряпа вади килограмите
5. Глад за банкери и медицински сестри
6. Мечките разпродадоха народния
7. Сексолог препоръчва задоволяване без ръце
8. Ирина Шейк наду корема
9. Кон подгрява фигуристи
10. Лани Елкен инсценира собственото си отвличане,
за да се разплати с надървен травестит
11. Очите искал да яде кюфтета при кравата
12. Червено оплождане
13. Хвърлете кантара и грабвайте метъра
14. Машинистка избрала мъжа си по свирката на
локомотива
15. Запорираха легендите
16. Хора на Сорос крепят брака на „Дай България”с
гейовете
17. Британски водещ раира вечерта
18. Събират голи мъже в изложба
19. Нашите „Оскари” с най-хубавият пушек в киното
20. Гери Никол наду дупарата с фотошоп
22. Вагини със самочувствие
23. Елате в моята опашата прегръдка
24. И главата на зеления октопод в бюлетината
25. Там Х*й продава на Илиенци, преподава в СУ
26. Костов изплува от смъртта на Алабин
27. Кифла пердаши на червено
28. Оправдаха поничките за смъртта на Тодор
29. И господ вкарахме в далавера
30. Ботев и Левски си мерят лайковете
31. Пенис душ не помогна на Майц
32. Роналдо нямал нищо в гащите
33. Макрон изсмука вота на хайверната лъвица
34. Бивол в комбина със скандални строители
35. Сашка трака с японски зъби
36. Кондоми удължават скока
37. Кравата сменя квартирата с плажа
38. Англия свали гащите на българските врачки
39. Хайдук хвана шпионин на Левски
40. Скатов свалил кофа с изпражнения от върха
41. Вкараха голаджия в леглото на Памела Андерсън
42. Ченге отшелник медитира в утробата
43. Дрога и гащи изместиха бежанците
44. Дарина изкриви яхта за слаби баджаци
45. Медуза удави съседите, намокри и България
Подбра: Анастасия ЯКОВА

добрина ражда три добрини“ от
Георги Райчев и приказката с поука
„Гълъбицата и мравката“. Споделихме примери за добри дела.
Слушахме „Песничка за доброто“,
изпълнена от ДВГ „Смехоранчета“.
Убедени сме, че „доброто с добро
се заплаща.“
А на 14 ноември се навършиха
110 години от рождението на
великата писателка за малки и
големи - Астрид Линдгрен. Тя е
национален герой в Швеция, за-

Прочетохме „Пипи отива на цирк“
от книгата „Пипи Дългото чорапче“ и искрено се забавлявахме с
преживяванията на героите. Нека
да си спомним споделеното от
писателката: „Както вече казах,
не съм си поставяла за цел да
образовам някого или да влияя
по някакъв начин на децата, които
четат книгите ми. Единственото,
на което смея да се надявам е, че
съм допринесла, макар и съвсем
малко, моите малки читатели да

са станали по-човечни, отговорни
и свободомислещи. Смятам, че
дори книгите, които просто доставят удоволствие, са необходими.
Веднъж една непозната жена пъхна
в ръката ми поомачкана хартийка
със следните думи: „Благодаря ви,
че озарихте едно тъжно детство“.
За мен това е достатъчно. Ако съм
успяла да озаря дори едно-единствено тъжно детство, значи съм
напълно удовлетворена“. А Астрид
Линдгрен озарява с творбите си не
само днешните деца, но и няколко

вече пораснали поколения, които
винаги ще помнят славните и герои. Ще я помним винаги не само
като талантлив разказвач, но и като
истински боец за справедливост.
В света на великите личности и
в света на доброто премина седмицата в библиотеката. Но месец
ноември все още не си е отишъл.
Ще ни изненада с още празнични
дни, които да отбележим четейки
в библиотеката.
Анка КОЗАРЕВА

с уважение Марти.
Тайно гледах как мама
прави меденки. И макар че и
нейните са вкусни, нашите
ще станат по-вкусни като
за Мастер шеф, защото да
знаеш, Марти, готвенето

не е за жени.
Когато майка им се прибра, те вече спяха. И бяха
изяли почти всичките меденки. Бяха оставили само
две - за мама и татко.

Нашият конкурс - "Вкусно училище"!
Äȼɤɭɫɧɨɭɱɢɥɢɳɟ´ɟɧɨɜɚɬɚɧɢɪɭɛɪɢɤɚɤɨɹɬɨɫɬɚɪɬɢɪɚɫɤɨɧɤɭɪɫɌɨɣɳɟɩɪɢɤɥɸɱɢɞɨɤɪɚɹɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟ
ɱɟɦɚɣɤɢɢɛɚɛɢɚɡɚɳɨɧɟɢɬɚɬɤɨɜɰɢɢɞɹɞɨɜɰɢɭɱɚɬɞɟɰɚɬɚɜɧɭɰɢɬɟɫɢɞɚɩɪɢɝɨɬɜɹɬɪɚɡɥɢɱɧɢɹɫɬɢɹɊɚɡɤɚɠɟɬɟɧɢ
ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɟɧɧɚɱɢɧɤɚɤɫɟɫɥɭɱɜɚɬɨɜɚɤɭɥɢɧɚɪɧɨɨɛɭɱɟɧɢɟȾɨɛɚɜɟɬɟɢɫɧɢɦɤɢɢɝɢɢɡɩɪɚɬɟɬɟɧɚHPDLOWJEJ#DEYEJ
Ɇɨɠɟɬɟɞɚɢɡɩɪɚɳɚɬɟɢɫɚɦɨɫɧɢɦɤɢɚɧɢɟɳɟɞɨɛɚɜɹɫɥɟɞɤɨɧɫɭɥɬɫɜɚɫɬɟɤɫɬɨɜɟɇɚɣɧɚɩɪɟɞɳɟɝɢɩɭɛɥɢɤɭɜɚɦɟɚ
ɫɥɟɞɬɨɜɚɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟɳɟɧɚɝɪɚɞɢɦɫɛɟɡɩɥɚɬɟɧɚɛɨɧɚɦɟɧɬɡɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫɡɚɝɢɨɳɟɧɟɳɨ

Готвенето не е за жени
еши Цеци да приготви меденки докато я
няма майка му. Тя все
не му дава да готви. Казва,
че е малък. Е, как ще е малък. С братчето му Марти
са на цели пет години.
- Когато порасна, ще
стана готвач – каза той
гордо на баба си.
- А пък аз ще съм строител. Ще строя гооолеми
къщи - не му остана длъжен
Марти.
Баба им поклати глава
усмихнато: "Те нека пораснат, пък каквито искат
да станат".
- Дай да правим меденки!
- предложи Цеци на Марти
- Но как?

Р

ми така – първо правим
сладичко тесто от мед,
яйца и канела. А, да не забравим да сложим малко сода
угасена в кисело мляко.
- Но това е много трудно – почеса се Марти по
главата.
- Представи си братле, че
правиш смес за къщи.
- Добре, а после?
- После точим, точим, точим и изрязваме с формички.
- А, това е лесно – зарадва се Марти.
- След това печем и украсяваме с шоколад.
- Не е ли по добре да изядем шоколада? - облиза се
Марти.
станат красиви и сладки - Но ти откъде знаеш
- Не, глупчо, иначе няма да поучително каза Цеци.
всичко това? - погледна го
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 33 от 26.10.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 475
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на допълнения в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
2. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
3. Отпускане на еднократна помощ на Йорданка Ангелова Янкова – гр. Тутракан, ул. „Байкал” 29.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
4. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици в
паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 29.12.2000
година, за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за учебната 2017/2018 година и чл.9а, ал.3 и чл.10, ал.4 от
Наредба №7 от 29.12.2000 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
5. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2017г. и приемане на решение за продажба на имот
№000291 с НТП – Нива, площ от 6,406 дка. /шест декара четиристотин и шест
кв.м./, категория на земята при неполивни условия V /пета/, местност „Юрта”
по КВС на с. Старо село /ЕКАТТЕ 69078/, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
6. Отдаване под наем на помещение с площ от 46,50 кв.м., находящо се в
общинска сграда – „Търговска сграда” в с. Белица, кв.23, УПИ – IV – 179 по
плана на селото.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
7. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ поземлен
имот №73496.504.709 с площ от 0,395 дка., находящ се в гр. Тутракан, общ.
Тутракан, обл. Силистра, местност „Зад болницата” по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
8. Делегиране на правомощия на Кмета на Община Тутракан - Димитър Венков Стефанов за издаване на Запис на заповед от Община Тутракан в полза на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, за изпълнение на
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP0012.001-0110-С01 от 28.10.2016г. за проект „Енергийна ефективност в сградата на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 476
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните
данъци и такси /ЗМДТ/ и направените промени със Закона за допълнение
на ЗМДТ/ДВ бр.32 от 22 април 2016г., Общински съвет – Тутракан:
Приема Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Тутракан, както
следва:
§1. В чл. 61, ал.1 числото 500 лв. се заменя с 350 лв.
§2. Настоящата промяна влиза в сила от 01.01.2018 г.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 477
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а,
ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет гр.
Тутракан определя минимални и максималните цени за таксиметров
превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,
валидни за територията на Община Тутракан, както следва:
1. Дневна тарифа за един километър пробег - минимална цена 0,79
лв. и максимална цена – 1 лв.
2. Нощна тарифа за един километър пробег – минимална цена 0,89
лв. и максимална цена 1,10 лв.
3. Първоначална такса – минимална 0,90 лв., максимална – 1,00 лв.
4. Цена за престой за една минута – минимална – 0,20 лв., максимална- 0,25 лв.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 478
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, протокол №08/27.09.2017г.
на Комисията за отпускане на еднократни социални помощи, както и на
основание заявление с вх. № ЗСД-01-5118/14.08.2017 г., Общински съвет
гр. Тутракан отпуска еднократна помощ на Йорданка Ангелова Янкова - гр.
Тутракан, ул. “Байкал” №29, с ЕГН 540205ХХХХ, на стойност 800,00 лв.
Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички правни и
финансови дейности по изпълнение на решението.
Гласували поименно: 14 съветници За – 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 479
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.9а, ал.3, чл.11,
ал.1, т.2 и т.3, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 на Наредба №7 от 29.12.2000 г., за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на МОН за учебната 2017/2018 г., Общински съвет гр. Тутракан:
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките на
СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан, както следва:
1. Маломерна самостоятелна паралелка в Х клас, с пълняемост 15
ученици, недостиг от 3 ученици.
2. Маломерна самостоятелна паралелка в XI б клас, профил „Природоматематически”, с пълняемост 15 ученици, недостиг от 3 ученици:
/за 6 ученици х 1701 лв./ х 20% = 2 041.20 лв.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 13, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 480
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8ал.9; чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.4 ал.3; чл.32 ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско

ОБЩЕСТВО
имущество за 2017г. приета с Решение № 333 по Протокол № 20/26.01.2017 г.
на Общински съвет гр. Тутракан в част В част III, буква „Б” за /Имоти,
които Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг/ с:
- имот №000291 с НТП-Нива, площ от 6,406 дка/ шест декара четиристотин и шест кв.м/, категория на земята при неполивни условия V/пета/,
местност „Юрта” по КВС на с. Старо село/ЕКАТТЕ69078/, общ. Тутракан.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя с идентификатор
№000291/ нула, нула, нула, две, девет, едно/ с начин на трайно ползване:
Нива, с площ от 6,406 дка / шест декара четиристотин и шест кв.м/, категория на земята при неполивни условия V /пета/, местност „Юрта” по
Картата на възстановената собственост на с. Старо село/ЕКАТТЕ69078/,
общ. Тутракан, обл.Силистра, съгласно АОС №2253/10.07.2017 г., при
граници и съседи: 074001;000293;000293;000175 и 074003.
-Утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 6191,00
лв. /шест хиляди сто деветдесет и един лева/.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 481
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона
за общинската собственост във връзка с чл.4, ал.3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ и чл.14, ал.2, ал.8 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл.20, ал.1 от НРПУРОИ, и предвид т.3.3 от Тарифа за началния
размер на месечните наемни цени на 1 кв.м при предоставяне на общински
помещения, терени и земи, Общински съвет гр.Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г. в част III, раздел А, т.I с намерение
за отдаване под наем, чрез публичен търг на помещение с площ от 46,50
кв.м, находящо се на първи етаж от двуетажна масивна търговска сграда
в с. Белица, кв.23, УПИ-IV-179.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ – 46,50
кв.м, находящо се на първи етаж от двуетажна масивна търговска сграда в с.
Белица, кв.23, УПИ-IV-179 по плана, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953
г., с предназначение за търговска дейност, за срок от 3 /три/ години.
3. ОПРЕДЕЛЯ началната тръжна цена, съгласно “Тарифа за началния
размер на месечните наемни цени на 1 кв.м, при предоставяне на общински
помещения, терени и земи” в размер на 61,53 лв. /Шестдесет и един лева
и 53 стотинки/ без ДДС.
4. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга за отдаване под
наем и сключване на договора.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 482
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.3 и 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 №73496.504.709 с
площ от 392,00 кв.м /по скица № 15-469354/27.09.2017 г. от СГКК-гр.Силистра
с площ от 393,00кв.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 № 809/24.01.2011 г., при граници и съседи:
73496.504.708; 73496.504.707; 73496.504.522.
- Утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 379,00лв.
(триста седемдесет и девет 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: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 483
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание Административен
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0110-С01 от
28.10.2016 г. за проект „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба
"Пожарна безопасност и защита на населението"- гр.Тутракан”, Общински съвет
Тутракан:
1. Упълномощава кмета на община Тутракан да подпише Запис на заповед,
без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие” в размер на 83 019,11 /осемдесет и три хиляди деветнадесет лева и единадесет ст./, явяващи се 35 % от предоставената
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0110-С01 от 28.10.2016 г. за проект
„Енергийна ефективност в сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и
защита на населението"- гр.Тутракан”, финансиран със средства по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Енергийна ефективност в
периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Тутракан да подготви необходимите документи за предоставяне на авансово плащане по Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0110-С01 от 28.10.2016
г. за проект „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба "Пожарна
безопасност и защита на населението"- гр.Тутракан”, финансиран със средства
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г. и да ги представи пред Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми
за регионално развитие”.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14 Въздържали се – няма, Против
– няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

16 - 22.11.2017 г.

На 16 декември 2017 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
 ± Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟ ɜ Ȼɭɤɭɪɟɳ ɨɤɨɥɨ 
ɱɚɫɚɉɪɨɝɪɚɦɚɩɨɠɟɥɚɧɢɟɉɨɫɟɳɟɧɢɟɜȾɜɨɪɟɰɚɄɨ
ɬɪɨɱɟɧɢɡɚɹɜɹɜɚɫɟɩɪɢɡɚɩɢɫɜɚɧɟɬɴɣɤɚɬɨɟɧɭɠɧɚɩɪɟɞ
ɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɡɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɢɥɢɫɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɡɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɌɴɪɝɨɜɫɤɢɰɟɧɬɴɪȺɮɢɉɚɥɚɫɄɨɬɪɨɱɟɧɢ
Ɋɚɡɩɨɥɚɝɚɫɧɚɞɦɚɝɚɡɢɧɚɫɢɡɜɟɫɬɧɢɦɚɪɤɢɝɨɥɹɦɚ
ɩɴɪɡɚɥɤɚɢɞɪɭɝɢɚɬɪɚɤɰɢɢ
ȼȾɜɨɪɟɰɚɄɨɬɪɨɱɟɧɢɞɧɟɫɫɟɩɨɦɟɳɚɜɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɇɚɬɨɜɚɦɹɫɬɨɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨɟɩɨɫɬɪɨɟɧ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɝ  ɩɨɤɴɫɧɨ ɫɟ ɢɡɝɪɚɠɞɚ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɞɜɨɪɟɰɚɩɨɩɪɨɟɤɬɚɧɬɫɤɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɧɚɮɪɟɧ
ɫɤɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬ ɉɨɥ Ƚɨɬɟɪɨ ɦɟɠɞɭ  ɢ  ɝ  ɤɚɬɨ
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹɧɚɤɧɹɡɚɧɚɫɥɟɞɧɢɤɎɟɪɞɢɧɚɧɞ,ɛɴɞɟɳɢɹɬ
ɤɪɚɥɧɚɊɭɦɴɧɢɹ
  Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɡɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ³%DQHDVD
6KRSSLQJ FLW\ ³ ɢ ,NHD ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɩɪɟɞɤɨɥɟɞɧɨ
ɩɚɡɚɪɭɜɚɧɟɜɬɴɪɝɨɜɫɤɚɡɨɧɚȻɚɧɹɫɚ
±Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɤɨɥɟɞɟɧɩɚɡɚɪɜ
ɰɟɧɬɴɪɚɩɪɟɞɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɡɚɞɚɫɟɧɚɫɥɚɞɢɦɧɚɤɪɚɫɢɜɨɬɨ
ɤɨɥɟɞɧɨɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
±ɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɨɬȻɭɤɭɪɟɳ
±ɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟ
ɐɟɧɚɥɜ
ɐɟɧɚɬɚ ɜɤɥɸɱɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɴɬɧɢ ɬɚɤɫɢ ɩɚɧɨɪɚɦɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚȻɭɤɭɪɟɳɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚ³Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɪɚɡɯɨɞɢ
ɢɡɥɨɩɨɥɭɤɚɜɱɭɠɛɢɧɚ´ɜɨɞɚɱɨɬɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɥɟɚ ɥɜ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɚɥɢɞɧɚɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚɡɚɞɟɰɚ
ɩɨɞɝɨɞɢɧɢɩɴɬɭɜɚɳɢɫɚɦɢɢɥɢɫɚɦɨɫɟɞɢɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥ±
ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɨɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨɨɬɥɢɩɫɜɚɳɢɹɪɨɞɢɬɟɥ
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0866 65890 и
0895 425453

"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 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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ХОБИ
СМЯХ

 ɐɜɟɬɹ ɢ ɛɨɧɛɨɧɢ ɞɚɞɟ
ɥɢɣ"
Ⱦɚɞɨɯɣ
Ⱥɬɹ"
Ɍɹɧɟɦɢɞɚɞɟ

ɋɟɤɪɟɬɚɪɤɚɬɚɫɟɨɛɚɠɞɚɧɚ
ɦɴɠɚɫɢɬɨɣɧɚɥɸɛɨɜɧɢɰɚɬɚ
ɚɬɹɧɚɭɱɟɧɢɤɚɉɨɫɥɟɞɧɢɹɬɫ
ɧɟɨɯɨɬɚɫɴɨɛɳɚɜɚɧɚɞɹɞɨɫɢ
ɱɟɳɟɢɦɚɭɪɨɰɢȾɢɪɟɤɬɨɪɴɬ
ɨɬɧɨɜɨɜɢɤɚɫɟɤɪɟɬɚɪɤɚɬɚ
ȼ ɛɚɪɚ ɜɥɢɡɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥ
Ɂɚɭɢɤɟɧɞɚɫɴɦɫɜɨɛɨɞɟɧ
ɢ ɦɨɥɢ ɛɚɪɦɚɧɚ ɞɚ ɧɚɥɟɟ ɜ ɋɬɹɝɚɣɛɚɝɚɠɚ
ɝɪɚɦɨɜɚɱɚɲɚɝɪɚɦɚ
ɭɢɫɤɢȻɚɪɦɚɧɴɬɭɞɢɜɟɧɨ
Ɇɴɠɢɠɟɧɚɫɥɟɞɪɚɡɜɨɞɚ
Ɍɨɜɚɟɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨ"
ɀɟɧɚɬɚ  ɑɭɯ ɱɟ ɫɢ ɡɚɩɨ
 Ɍɨɝɚɜɚ ɦɢ ɫɢɩɟɬɟ ɜ ɞɜɟ ɱɧɚɥɧɨɜɚɪɚɛɨɬɚɫɬɚɧɚɥɫɢ
ɱɚɲɢɩɨ
ɱɢɫɬɚɱ
Ȼɚɪɦɚɧɴɬ ɧɚɥɢɜɚ ɜ ɞɜɟ
ɆɴɠɴɬɁɚɳɨɪɟɲɢɬɚɤɚ"
ɱɚɲɢɩɨɝɪɚɦɚɉɨɫɟɬɢɬɟ
ɀɟɧɚɬɚ  ɉɪɢɹɬɟɥɤɢ ɦɢ
ɥɹɬɢɡɥɢɜɚɜɫɢɱɤɨɬɨɜɝɪɚ ɤɚɡɚɯɚ ɱɟ ɬɟ ɡɚɫɢɱɚɥɢ ɩɨ
ɦɨɜɚɱɚɲɚɢɝɨɫɴɛɢɪɚ
ɰɟɧɬɴɪɚɬɭɫɟɞɢɧɛɨɤɥɭɤɬɭ
Ȼɚɪɦɚɧɴɬ
ɫɞɪɭɝ
ȼɢɟɫɬɟɮɨɤɭɫɧɢɤ
 ɇɟ ɛɪɚɬɥɟ ɮɨɤɭɫɧɢɤ ɫɢ
ȼɱɟɪɚ ɩɪɢ ɮɪɢɡɶɨɪɤɚɬɚ
ɬɢɚɡɫɴɦɞɚɧɴɱɟɧɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɜɥɢɡɚ ɦɴɠ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɧɟɢɧ
ɩɨɡɧɚɬɢɹɩɢɬɚɡɚɱɚɫɡɚɩɨɞ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɫɬɪɢɝɜɚɧɟ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɧɚɫɟɤɪɟɬɚɪɤɚɬɚɫɢ
± Ⱦɢɞɢ ɤɨɝɚ ɳɟ ɦɟ ɨɩɪɚ
Ɍɨɡɢɭɢɤɟɧɞɡɚɦɢɧɚɜɚɦɟɧɚ ɜɢɲɱɟɦɢɩɢɫɧɚɞɚɦɢɫɬɴɪɱɢ
ɡɚɞɝɪɚɧɢɱɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚ ɫɭɬɪɢɧ"
ɋɬɹɝɚɣɫɢɛɚɝɚɠɚ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɤ ɚɬɚ ɤ ɚɡɜɚ ɧɚ
 Ʉɚɤ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɬɟ ɪɨɠɞɟ
ɦɴɠɚɫɢɋɤɴɩɢɡɚɦɢɧɚɜɚɦ ɧɢɬɟɞɧɢɜɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɬɢ"
ɫɴɫ ɲɟɮɚ ɜ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚ
 ɇɚ ɠɟɧɚɬɚ  ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɬ
Ɉɩɪɚɜɹɣɫɟɫɚɦ
ɦɨɹ  ɫ ɱɟɪɜɟɧ ɮɥɭɦɚɫɬɟɪ ɜ
Ɇɴɠɴɬ ɡɜɴɧɢ ɧɚ ɥɸɛɨɜɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ
ɰɚɬɚɫɢɀɟɧɚɦɢɧɹɦɚɞɚɹ
ɢɦɚɯɚɣɞɟɞɚɫɟɜɢɞɢɦ
ɉɪɟɞɢɧɹɤɨɥɤɨɞɧɢɩɪɟɞ
Ʌɸɛɨɜɧɢɰɚɬɚɫɟɨɛɚɠɞɚɧɚ ɥɨɠɢɯɧɚɠɟɧɚɦɢɞɚɢɝɪɚɟɦ
ɱɚɫɬɧɢɹɫɢɭɱɟɧɢɤɩɨɦɚɬɟɦɚ ɧɚɞɨɤɬɨɪɢ
ɬɢɤɚɁɚɬɪɭɩɚɧɚɫɴɦɫɪɚɛɨɬɚ
ɂɤɚɤɛɟɲɟ"
ɢɭɪɨɰɢɬɟɫɟɨɬɦɟɧɹɬ
 ɉɴɪɜɨ ɱɚɤɚɯ ɞɜɚ ɱɚɫɚ
Ⱦɨɜɨɥɧɢɹɬ ɭɱɟɧɢɤ ɬɴɪɫɢ ɩɪɟɞ ɜɪɚɬɚɬɚ ɚ ɤɚɬɨ ɜɥɹɡɨɯ
ɞɹɞɨɫɢȾɹɞɨɡɚɭɢɤɟɧɞɚɧɹ ɦɢɩɪɟɞɩɢɫɚɦɟɫɟɰɚɩɴɥɧɨ
ɦɚɦɭɪɨɰɢɞɚɢɞɟɦɡɚɪɢɛɚ ɜɴɡɞɴɪɠɚɧɢɟ
Ⱦɹɞɨɬɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ  ɜɢɤɚ
ȿɟɟɛɚɫɢɢɤɜɨɧɚɩɪɚɜɢ"
ɫɟɤɪɟɬɚɪɤɚɬɚȼɧɭɤɴɬɢɫɤɚɞɚ
ȺɤɜɨɈɬɢɞɨɯɢɫɢɩɥɚɬɢɯ
ɩɪɟɤɚɪɚɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢɫɦɟɧ ɧɚɱɚɫɬɧɨ
Ɉɬɥɚɝɚɦɩɴɬɭɜɚɧɟɬɨ

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Скорпион

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

Стреля Стрелецът, но не с куршуми, а с любовни
думи, с признателни чувства, с нежни ласки и с още
много хубави нещица. Защото Стрелецът е готин
човек. Не напразно след него следва Коледа. Един вид
той й е предвестник.
Абе обичам си аз тази зодия. Затова и я възпявам
ето така:
Не се бои от нищо, опасността обича.
Колите му са първата мечта.
Премеждия пред него коленичат
и ни признава никоя беда.

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

Към седмото небе той води
след себе си една тълпа.
С велики цели хора ръководи,
размахва шефската ръка.
Живота смята, че е цирк огромен,
а клоунът естествено е той.
Щастлив и весел, и нескромен,
май не понася никакъв застой.
Той е Стрелец и стреля нависоко,
където раждат се мечти.
Усмихва се щастливо и широко
със поглед към огромните звезди.
Голяма работа е Стрелецът, не мислите ли!

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

ПРОДАВАМ
24 дка земя в землището на с. Белица
За справки на тел.: 0888 780 422

Сканди

СУДОКУ

16 - 22.11.2017 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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16 - 22.11.2017 г.

Старостта не е порок!
"Вива Тийнс" - най-атрактивни в
празничната вечер на "Веселяците" Да остаряваме като виното
Урок № 18

Пламенка АНГЕЛОВА
„Вива Тийнс“ отново бяха
„гвоздеят“ на програмата в поредното си русенско участие. На
11 ноември вечерта в ресторанта
на Гранд хотел "Рига", в бляскавата обстановка за десетия рожден
ден на аниматорите от „Веселяците“, тутраканските момичета
предизвикаха фурор със своите
завладяващи изпълнения. Петя,
Виктория, Гергана и Стефания се
явиха в изключително красиви
тоалети, направени специално
за тях от собственичката на „Веселяците“ и в тон със сюжета на
празника. Момичетата на Доротея
Бальовска излязоха четири пъти
на сцената, като всеки път бяха

с различни сценични
костюми, а песните им
бяха толкова завладяващи, толкова професионално изпипани,
че вдигнаха на крака
цялата зала. Неотразими в представянето
си, прекрасните "Вива
тийнс" спечелиха сърцата на публиката и
получиха възторжени
аплодисменти и викове
„Браво“!.
Не случайно Доротея
Бальовска бе наградена от собственичката
Елена Христова с грамота за добро сътруд-

Забавна въпросителница

ɚɣɜɟɱɟɬɪɹɛɜɚɞɚɩɪɢɤɥɸɱɜɚɦɫɭɪɨɰɢɬɟȾɚɥɢɫɬɟ
ɧɚɭɱɢɥɢɧɟɳɨɨɬɬɹɯɢɥɢɫɬɟɩɨɤɥɚɬɢɥɢɢɪɨɧɢɱɧɨ
ɝɥɚɜɚ Äɇɚ ɤɪɚɫɬɚɜɢɱɚɪ ɤɪɚɫɬɚɜɢɰɢ ɩɪɨɞɚɜɚ´ ɇɟ
ɡɧɚɹɧɨɦɢɫɟɢɫɤɚɞɚɝɥɟɞɚɬɟɩɨɜɟɞɪɨɧɚɠɢɜɨɬɚɫɢɈɫ
ɬɚɪɹɜɚɧɟɬɨɟɩɪɨɫɬɨɟɬɚɩɨɬɠɢɜɨɬɚȾɚɥɢɳɟɝɨɩɪɢɟɦɚɦɟ
ɫɭɫɦɢɜɤɚɢɥɢɫɴɫɫɴɥɡɢɞɚɥɢɳɟɧɢɞɨɜɟɞɟɞɨɨɬɱɚɹɧɢɟ
ɢɥɢɳɟɧɢɧɚɩɪɚɜɢɩɨɛɨɪɛɟɧɢɬɨɜɚɡɚɜɢɫɢɨɬɨɬɞɟɥɧɢɹ
ɢɧɞɢɜɢɞ Ɇɧɨɝɨ ɦɢ ɫɟ ɢɫɤɚ ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɯɨɪɚ ɞɚ
ɨɫɬɚɪɹɜɚɬɤɚɬɨɜɢɧɨɬɨɌɨɤɨɥɤɨɬɨɩɨɜɟɱɟɨɫɬɚɪɹɜɚɬɨɥɤɨɜɚ
ɩɨɫɤɴɩɨɰɟɧɧɨɫɬɚɜɚɂɟɞɴɯɚɜɨɢɟɡɪɹɥɨ
Ɍɚɤɚ ɦɨɢ ɦɢɥɢ ɜɪɴɫɬɧɢɰɢ ɩɪɟɜɴɪɧɟɬɟ ɨɫɬɚɜɚɳɢɬɟ ɝɨ
ɞɢɧɢɜɫɤɴɩɨɰɟɧɧɨɫɬɋɩɨɦɧɟɬɟɫɢɤɚɤɜɨɫɬɟɫɢɦɟɱɬɚɥɢɢ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɬɟɦɟɱɬɢɬɟɫɢɁɚɳɨɬɨ«
ɀɢɜɨɬɴɬɟɯɭɛɚɜɨɧɟɳɨ
ɓɨɦɠɢɜɫɢɟɯɭɛɚɜɫɜɟɬɚ
Ⱦɨɪɢɳɟɜɢɤɚɠɚɚɡɱɟɫɬɧɨ
ɠɢɜɨɬɴɬɟɧɟɠɧɚɦɟɱɬɚ
ɓɨɦɠɢɜɫɢɪɟɤɚɬɚɛɴɥɛɭɤɚ
Ⱦɴɪɜɨɬɨɩɨɤɥɚɳɚɥɢɫɬɚ
ɂɩɟɫɧɢɩɪɢɩɹɜɚɤɚɩɱɭɤɚ
ɚɩɬɢɰɚɪɚɡɦɚɯɜɚɤɪɢɥɚ
ɂɝɥɟɞɚɣɬɟɧɚɧɟɝɨɫɨɩɬɢɦɢɡɴɦɬɚɤɚɤɚɤɬɨɝɥɟɞɚɦɢɚɡ
ɧɚɧɟɝɨȺɤɨɡɚɬɨɜɚɜɢɬɪɹɛɜɚɯɚɩɱɟɝɥɴɬɧɟɬɟɝɨɧɨɧɟɤɚ
ɬɨɜɚɯɚɩɱɟɧɟɟɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɇɟɤɚɬɨɞɚɟɯɨɦɟɨɩɚɬɢɱɧɨɜ
ɧɟɝɨɞɚɫɟɫɴɞɴɪɠɚɬɫɴɫɬɚɜɤɢɨɬɥɸɛɨɜɨɛɢɱɫɬɪɟɦɟɠɤɴɦ
ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɩɪɢɜɴɪɡɚɧɨɫɬ ɟɧɟɪɝɢɹɩɥɚɦɟɧɧɨɫɬ ɢɨɳɟ
ɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢɫɤɴɩɨɰɟɧɧɢɫɴɫɬɚɜɤɢ
Ɍɨɝɚɜɚɧɚɲɚɬɚɬɪɟɬɚɜɴɡɪɚɫɬɳɟɛɴɞɟɞɴɥɝɚɂɜɹɪɜɚɣɬɟ
ɱɭɞɟɫɧɚ

М

ничество. Пътят на „Веселяците“
започва от Тутракан, когато още
току-що проходили преди десет
години, аниматорите от фирмата
са чести гости на тутраканските
деца и на Общинския център за
извънучилищни дейности. Дори
откриването на учебната година
на Центъра тази година не мина
без веселите усмивки, игри и
забавления на „Веселяците“. Заради прекрасното си представяне

момичетата на „Вива Тийнс" получиха специални покани за други
участия организирани от Община
Русе лично от Ирена Петрова Директор на Дирекция „Култура
и образование". Така заслужено,
вече не за пръв път, тутраканските
гласовити певици си подпечатват
„визата“ за гастроли извън Тутракан. Да припомним, че само
преди два месеца те покориха
дори италианската публика.

Майтаплийски гатанки
1. Вързано върви, а отвързано стои.
2. Душа няма, ум предава.
3. Дълъг, дълъг Тодоран - на главата прокълван.
4. Зелена паница, червено вино.
5. Коса има, глава няма.

Оптимистката

Що е то?
Отговори от миналия брой: 1-В, 2-Б, 3-Б, 4-Б

Мамо,прочети ми!
ƩƽǈǇǅǜǏǍǋǇƽǁǃǅǜ

Н

а дупе седнал Ивчо,
после се изправил на
крака и ритнал бебешката пелена.
- Не виждате ли, вече съм
голям и да ме носите ще
бъде срам.
- На цели осем месеца си,
мили - шептяла майка му и
с таткото решили да му
направят прощъпулник - с
питка и със мед, а след
това и водосвет.

Събрала се родата, вдигнала се врява, че сякаш
церемония провеждала се
величава. Въртели се около
Ивчо като крал и стриктно
изпълнявали „свещений”
ритуал.
- Мома замесила е тази
пита, за да го пази от съдбата мразовита. Намазали
сме я медец, гласът му да е
като на певец. По бял чаршаф да тропка със крачка,
в живота му да има вечна
белота.
Така мърморела си баба,
а вуйчото напивал виното
с наслада. Обичал той такива празненства и въпреки
натруфени слова, гощавали
с напитки бол и качествен
от магазина алкохол.

Предмети наредили до
стената разни, а вуйчото
дори пробутал чаши празни.
Дали ще пие вино, бира или
пък коняк, да види искал
малкия юнак.
А лелята поставила учебник, да бъде на науката
вълшебник.
Изтърколил бащата футболно кълбо, да стане футболист дано.
И всеки нещо си редил,
каквото сам на себе си
решил. Портфейл и диск, и
телефон, компютър, зарче
и бонбон. А щом подканили
да си избере, към другата
стена погледнало това
дете. Във ъгъла на шкафчето се мъдрел медальон,
пред който Ивчо сторил би

поклон. Била верижката със
скъпоценен лик - О, богове,
на групата на Аеросмит.
Угрижена го гледала родата. Пройдоха щял да
бъде Ивчо сред децата. А
щом заспал със медальона
на вратлето, сънувал сън
от бъдното момчето. Как
по естрадата се с хеви
метъл мята, и се тресе
от песните земята. Над
люлката надвесената мама
си мислела: ”Не, страшно
няма. Че бебенце е Ивчото,
уви. Какво от туй, ще ги
забрави, както аз забравих
моите мечти. Навремето
в сърцето ми кипеше рок.
Забравих го, че е семейството предлог. Даааа!”
Следва продължение

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

16 ноември - Д-р Юрий ВАСИЛЕВ, Стоматолог, Ротари
Клуб Тутракан
16 ноември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Тутракан
17 ноември - Румен ТРОСКОВ, Аниматор, Община
Тутракан
17 ноември - Нурай ВЕХБИ, Директор на ОП "БКС",
Община Тутракан

19 ноември - Младен ГАНЕВ, Изпълнител ОбС, Община
Тутракан
21 ноември - Крум РАДКОВ, Гл.спец. "Инфраструктурно
развитие", Община Тутракан
22 ноември - Ангел ИВАНОВ, Общински съветник от
БСП, ОбС-Тутракан
22 ноември - Сейфи САЛИМ, Общински съветник от
КП "Реформаторски блок", Обс-Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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