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Приключва международен проект за
борба с измамите по европейските
програми в селското стопанство
Шефът на тутраканската "Полиция" гл.инсп. Даниел Костадинов, е сред
участниците в конференция по
темата в Кълъраш

Д-р Юрий ВАСИЛЕВ Зъболекар на годината!

лужители на ОДМВРСилистра ще вземат
участие в тридневна
конференция по проект
„Международно сътрудничество между правоприлагащите органи за превенция и борба с измамите
със средства от Европейския съюз в селското
стопанство”, финансиран
от Европейската комисия
- Европейска служба за

С

борба с измамите (ОЛАФ).
Форумът започна на 14
февруари и ще приключи
на 16 февруари т.г. в Кълъраш, Румъния. Той събира
представители на петте
партньорски институции,
участващи в реализацията
на проекта - Полицейският
инспекторат на окръг Кълъраш, Областна дирекция на
МВР-Силистра - България,
на стр. 3

Служители на РУ-Тутракан
задържаха двама по подозрение в
притежание и разпространение на дрога
С

Сдружението на българските зъболекари отличи
д-р Юрий Василев от Тутракан с приза "Зъболекар
на годината". Церемонията се проведе през миналия
уикенд в Кюстендил.

пециализирана полицейска операция,
насочена срещу наркоразпространението в
района на Тутракан, е проведена на 8 февруари т.г.
Полицейските действия са
предприети след продължителна оперативна работа
и са съгласувани с прокуратурата.
В хода на акцията криминалистите засекли 24-годишен тутраканец и при
извършения обиск открили
в дрехите му 61 г канабис,
идентифициран с полеви
наркотест.
Продължавайки работата

по случая, служителите на
реда се насочили към адрес,
обитаван от 33-годишен
мъж в града. Там било
извършено претърсване,
при което под гредите на
таванско помещение били
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК ЩЕ ЧЕСТВА
СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В ГЛАВИНИЦА
145 години от гибелта на Васил Левски ще бъдат отбелязани в гр. Главиница. На 19 февруари е
и патронния празник на Средното училище, което
носи неговото име.
От 10:00 часа пред бюст-паметника на Левски
в двора на училището ще бъдат положени венци
и цветя, не само от учениците, но и от различни
институции и граждани.
В 10:30 ч. в залата на НЧ "Христо Ботев" ще
започне тържеството, подготвено от възпитаниците на СУ "Васил Левски".
СЕДМИЦА НА ЛЕВСКИ В ТУТРАКАН
Продължава "Седмица на Левски" организирана
от Исторически музей-Тутракан. До 19 февруари
в Посетителския център в Етнографски комплекс
"Рибарска махала" от 10:00 до 16:00 часа ще бъде
излъчван филма "Демонът на империята".
На 19 февруари в Тутракан ще бъде отбелязана
145-годишнината от обесването на Апостола на
свободата Васил Левски. В 13:30 ч. пред двата
паметника в града ще бъдат положени венци
и цветя от признателните българи, а музейни
специалисти ще припомнят неговото дело.
На 28 април 1867 г. четата на Панайот Хитов,
чийто байрактар по това време е Васил Левски,
слиза на брега край тутраканското село Дунавец. След това четниците поемат към Стара
планина.
УРАЛИЯ БРАТОЛИЯ В НОВА ЧЕРНА
Новочерненецът Станислав Стефанов е организатор на традиционния ритуал за празника
Сирни Заговезни - Уралия Братолия, или запалване
на буен огън, който младите прескачат за здраве.
Студентът във Военноморското училище
във Варна е един от активните млади хора от
селото, радетели за запазване на български
традиции.
Събитието ще се проведе на 17 февруари (събота) от 19:00 ч.
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЗАСЕЧЕ 803 НАРУШЕНИЯ ПО
ПЪТИЩАТА В СИЛИСТРЕНСКО
При проверки на пътна полиция за периода 0511 февруари 2018 г. в Силистренска област са
установени 803 нарушения. Съставени са 55 акта
и са наложени 715 глоби по фиш.
Засечени са петима неправоспособни водачи и
един, седнал зад волана след употреба на алкохол
над 1.2 промила. За допуснати нарушения са прекратени регистрациите на 6 моторни превозни
средства. Извършени са 22 проверки за употреба
на наркотични вещества от водачите.
През изтеклата седмица в Силистренска област са регистрирани 2 пътнотранспортни
произшествия с 2 пострадали граждани.
КРИМИНАЛЕ
Без книжка и в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за отнемане на
свидетелство за управление на МПС 27-годишен
шофирал лек автомобил „Нисан”. Той бил засечен
вчера около 15:30 часа в село Калугерене при
полицейска проверка. Срещу него е започнато
бързо производство.
Пожар в комин в Тутракан са гасили огнеборците на 7 февруари. Няма материални щети.

Служители на РУ-Тутракан
задържаха двама по подозрение в
притежание и разпространение на дрога
от стр. 1
намерени 120 г от същото
наркотично вещество. На
адреса била установена и
иззета и електронна везна.
От домовете на мъжете
били иззети два лаптопа,
чрез които се предполага,
че е осъществявана комуникация за пласирането на
дрогата.
Двамата тутраканци,
които до момента нямат
регистрирани криминални
прояви, са задържани за
срок до 24 часа. По случая
е образувано досъдебно производство по чл. 354 а, ал.

15 - 21.02.2018 г.

Отлично представяне на учениците от
СУ „Йордан Йовков“ в Национално
състезание по информационни технологии
С

множество призови
места се отличиха и
тази година учениците на СУ „Йордан Йовков"
- Тутракан при участието
им в първи кръг на Националното състезание по
информационни технологии
„ИТ Знайко+“, организирано
от Сдружение „Образование
и технологии“, с подкрепата на Microsoft България и
издателство „Изкуства“,
информираха от средното
училище.
Участниците се състезават с ученици от цялата
страна, като изработват

своите ИТ-проекти индивидуално или екипно и се
класират в различни състезателни групи, като в
група А попадат първите
10 участници индивидуално
и първите 3 екипа, а в група
В - вторите 10 индивидуални участници и вторите 3
екипа. Максималният брой
точки при оценка на проект
е 1000. Резултатите, с които училището се гордее,
станаха ясни през изтеклата седмица.
В група А са класирани
Йоана Стойчева /5 клас/
- 800 т., Мира Стойчева

/7 клас/ - първа във възрастовата си група със 770 т.
, Дамян Лазаров и Пресиян
Великов /7 клас екипи/ - 790
т., Диляра Рашидова /8
клас/ - 765 т., Велислава
Димова /8 клас/ - 760 т.
В група В - Виктор Горанов /5 клас/ - 720 т., Диян
Равалиев /6 клас/ - 740 т.,
Семих Хюсеин /6 клас/ 665 т., Кристиян Тодоров,
Теодор Неделчев и Мартин
Вълев /7 клас екипи/ - 750 т.
Успешно се представиха
също петокласниците Мелиса Халил, Елена Акпунарлиева, Селма Молла, Дилара

Мехмед и шестокласниците
Дениз Невзат и Спартак
Слободанов.
Учениците са активни
участници в групите за
дейности по интереси
„Дигитален свят“ и „IT
Friends“, сформирани по проект „Твоят час“ за втора
поредна година. Ръководители са Елена Тодорова и
Нели Манчева.
Успех и достойно представяне и на втория кръг
на състезанието, който ще
се проведе на 10 март т.г.,
пожелават от СУ "Йордан
Йовков".
“ТГ”

В СУ „Христо Ботев“ - Тутракан

Урок по дентална медицина с първокласниците
О

тбелязахме 9 февруари - Ден на стоматолога, с урок за денталната медицина заедно
с учениците от 1 б клас и
г-жа Димитричка Милчева
в училищната библиотека.
Да припомним на читателите, че денталната
медицина (още зъболечение)
е приложна медико-биологична наука. Тя е дял от
стоматологията, който
изучава устройството,
функциите, диагностиката,
профилактиката и лечението на заболяванията на
зъбите.
Медицинските специалисти, които лекуват заболяванията на зъбите и устната кухина, се наричат лекари по дентална медицина.
Преди това официално са
се наричали стоматолози,
а разговорно – зъболекари.“
/УикипедиЯ/
Решихме да уважим отговорния труд на стоматолозите и да им отдадем за-

служена почит на този ден
чрез интерактивния урок,
който проведохме. Особено
внимание обърнахме с малките първокласници на грижата за зъбките. Гледахме
анимационен филм „Чук и
Пук“, създаден от доброволците на БМЧК-Монтана по
проект "Бели зъбки". Оказа

се много интересен и образователен за момичетата
и момчетата. Проследихме
и епизод 3 - „Зъбобол“, от
поредицата „Благуните“.
Научихме, че миенето на
зъбките е много приятно и
полезно. Слушахме песента
„Болното зъбче“. Беседвахме как и кога трябва да

мият своите зъбки. Коментирахме, че друго, което
ги прави по-податливи към
развиване на кариеси, е постоянното консумиране на
въглехидратни храни през
деня. Миенето на зъбите
е задължителната превенция от кариес. Освен това
използването на четка за
зъби има приятния страничен ефект да ни осигурява
ярка усмивка и свеж дъх.
Първокласниците се справиха отлично и с гатанките
по актуалната тема.
Осъзнаваме, че миенето
на зъбите е част от нашето ежедневие. Това е
навик, който се изгражда
в ранна детска възраст. А
устната хигиена има за цел
да поддържа нашите зъби
и венци здрави. Затова
зъболекарят трябва да се
посещава редовно за профилактични прегледи и да
се вслушваме в неговите
съвети.
Анка КОЗАРЕВА

Ако имате здравни осигуровки,
имате право на следните прегледи!

ɝɨɞɢɧɢȺɤɨɫɬɟɦɴɠɢɥɢɠɟɧɚ
ɧɚɞɝɨɞɢɧɢɬɨɢɦɚɬɟɩɪɚɜɨ
ɧɚɩɴɥɧɚɤɪɴɜɧɚɤɚɪɬɢɧɚ ɉɄɄ 
±ɜɟɞɧɴɠɡɚɜɫɹɤɚɤɚɥɟɧɞɚɪɧɚ
ɝɨɞɢɧɚȾɪɭɝɢɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɫɚ
ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɢɨɛɳɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥ
ɢ ɬɧɚɪ +'/ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥ ± ɡɚ
ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɫɴɪɞɟɱɧɨɫɴɞɨɜɢ
ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ ɡɚɯɚɪɟɧ ɞɢɚɛɟɬ
ɯɪɨɧɢɱɧɚ ɛɴɛɪɟɱɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɫɬ ɏȻɇ /'/ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥ
ɡɚɥɢɰɚɫɴɫɫɴɪɞɟɱɧɨɫɴɞɨɜɢ
ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɡɚɯɚɪɟɧɞɢɚɛɟɬɢ
ɏȻɇ ±ɩɴɬɧɚɜɫɟɤɢɝɨɞɢɧɢ
Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚɂɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɧɚ
/'/ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥ ɨɛɳ ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɢ ɤɪɴɜɧɚ
ɡɚɯɚɪȿɄȽɦɚɦɨɝɪɚɮɢɹ±ɩɪɢ
ɠɟɧɢɬɟ ɢ 36$ ɉɪɨɫɬɚɬɧɨ
ɋɩɚɰɢɮɢɱɟɧ Ⱥɧɬɢɝɟɧ  ± ɩɪɢ
ɦɴɠɟɬɟɢɡɜɴɪɲɟɧɢɜɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚɤɚɥɟɧɞɚɪɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚɩɨɞɪɭɝ
ɩɨɜɨɞɧɟɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɬɩɨɜɬɨɪ-

ɧɨɩɨɜɪɟɦɟɧɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɢɹ ɩɪɟɝɥɟɞ ɋɟɝɚ ɤɨɝɚɬɨ ɫɬɟ
ɧɚɹɫɧɨɫɜɚɲɢɬɟɩɪɚɜɚɨɬɧɨɫɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɬɟ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɢɬɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɢ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɧɟ ɨɬɢɜɚɬɟ ɫ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ ɩɪɢ
ɥɢɱɧɢɹ ɫɢ ɥɟɤɚɪ ɡɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɬɚɤɚɳɟɢɡɛɟɝɧɟɬɟɞɚ
ɩɥɚɳɚɬɟ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ ɩɪɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ
Ⱦɚɥɢ ɫɚ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɢ ɢɥɢ ɧɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɢɹ ɩɪɟɝɥɟɞ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ
ɟ ɫɩɨɪɟɧ ɜɴɩɪɨɫ ɧɨ ɫɴɫ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɟ ɹɫɧɨ ɱɟ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɢɡɩɭɫɤɚɣɬɟ ɬɟɡɢ ɩɪɟɝɥɟɞɢ
ɡɚɳɨɬɨ ɱɪɟɡ ɬɹɯ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɨɬɤɪɢɹɬɨɩɚɫɧɢɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɜ
ɪɚɧɟɧɫɬɚɞɢɣɤɨɟɬɨɭɜɟɥɢɱɚɜɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɲɚɧɫɚɜɢɞɚɛɴɞɟɬɟɢɡɥɟɤɭɜɚɧɢ
ɂɡɬɨɱɧɢɤLQIRUPDFLT

ɤɨ ɫɬɟ ɧɚɜɴɪɲɢɥɢ 
ɝɨɞɢɧɢ ɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɞɚɥɢɫɬɟɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɢɪɚɧɢɢɥɢɧɟɫɬɟɧɚɥɢɱɢɟɬɨɧɚ
ɡɞɪɚɜɧɚ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ
ɱɟ ɫɬɟ ɜ ɩɪɚɜɨɬɨ ɫɢ ɧɚ  ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɧɩɪɟɝɥɟɞɝɨɞɢɲɧɨ
ɤɨɣɬɨ ɜɤɥɸɱɜɚ ɚɧɚɦɧɟɡɚ ɢ
ɩɨɞɪɨɛɟɧɫɬɚɬɭɫɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɢɨɰɟɧɤɚɧɚɩɫɢɯɢɱɧɢɹɫɬɚɬɭɫ
ɢɡɱɢɫɥɹɜɚɧɟɢɧɞɟɤɫɚɧɚɬɟɥɟɫɧɚɬɚɦɚɫɚɨɫɬɪɨɬɚɧɚɡɪɟɧɢɟɬɨɢɡɦɟɪɜɚɧɟɧɚɚɪɬɟɪɢɚɥɧɨɬɨ
ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɤɚɪɞɢɨɝɪɚɦɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɭɪɢɧɚɫ
ɬɟɫɬ ɥɟɧɬɢ ɡɚ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ
ɜ ɧɟɹ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɝɥɸɤɨɡɚ
ɭɪɨɛɢɥɢɪɨɝɟɧ ɢ ɤɟɬɨɧɧɢ ɬɟɥɚ

А

ɛɢɥɢɪɭɛɢɧ ɪɇ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɜ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɧɚɤɪɴɜɧɚɬɚɡɚɯɚɪ
ɧɚɝɥɚɞɧɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɟɧɚɪɢɫɤ
ɧɟɩɨɦɚɥɴɤɨɬɬɨɱɤɢ ɨɰɟɧɤɚ
ɡɚ ɪɢɫɤ ɨɬ ɡɚɯɚɪɟɧ ɞɢɚɛɟɬ ɫɟ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɥɢɰɚ
ɧɚɞɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬɜɴɡɨɫɧɨɜɚɧɚɩɨɩɴɥɧɟɧÄȼɴɩɪɨɫɧɢɤ
ɡɚɪɢɫɤɨɬɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɞɢɚɛɟɬ
ɩɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɝɨɞɢɧɢ³ 
ȼɨɛɟɦɚɧɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɢɹ
ɩɪɟɝɥɟɞ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ ± ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ
ɬɨɜɚ ɜ ɤɨɹ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚ ɝɪɭɩɚ
ɩɨɩɚɞɚɬɟ
Ɍɚɤɚɡɚɠɟɧɢɨɬɞɨɝɨɞɢɧɢɫɟɩɪɟɞɜɢɠɞɚɦɚɦɨɝɪɚɮɢɹ
ɧɚɦɥɟɱɧɢɬɟɠɥɟɡɢ±ɧɚɜɫɟɤɢ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 12 февруари 2018 г.
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

3 от Наказателния кодекс.
Разследването продължава под наблюдението на
Окръжната прокуратура в
Силистра.

*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
- За стажуване
1 технически организатор
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.

3

РЕГИОН

15 - 21.02.2018 г.

Приключва международен проект за
борба с измамите по европейските
програми в селското стопанство
от стр. 1 на икономическата престъпност” при ОДМВР-Силистра - главен инспектор
Деян Монев, участват в
работата на форума. От
българска страна в него
са също и представители
на Министерство на земеделието и храните и на ОД
„Земеделие”- Силистра.
Целта на тридневната
дейност е да се подобри
експертният опит на участниците, да се популяризи-

Полицейското управление
на Олщин - Полша, и Националната инспекция за
разследване към Главното
полицейско управление Молдова.
Началникът на РУ-Тутракан – главен инспектор
Даниел Костадинов заедно
с двама оперативни служители и началникът на
сектор „Противодействие

Фонд „Земеделие“ ще кредитира
одобрени проекти по
Пчеларската програма

ъс свое решение Управителният съвет на ДФ
„Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените
кандидати по Националната
програма по пчеларство (НПП)
2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират
проектите си. Условия на Схемата за кредитиране ще позволят
на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов
ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б,
В и Д от Програмата – за нови
кошери, голи роеве, отводки,
пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, разходите
за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за
подвижно пчеларство.
Схемата допринася за значително увеличение в усвояването на средствата по НПП. ДФ
„Земеделие" отчита пълна и
бърза възвръщаемост на предоставените кредити, заедно
с начислените по тях лихви и
такси за обработка и управление. Кредитите се отпускат
пряко от Фонда при лихва от
4% на годишна база като предоставянето на средствата е
еднократно. Максималният размер на отпусканите средства
е до 80 на сто от размера на
реално договорените разходи
по сключени договори за покупко-продажба. Погасяването на
по-голямата част от кредита
се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия
по НПП, а за останалата част
от дълга се дава възможност
да бъде издължена до 25 юли на
следващата година. За гарантиране погасяването на кредита не се изисква учредяване на
обезпечения върху материални
активи, а само издаване на

С

запис на заповед.
Ново облекчение по схемата
е отпадането на изискването
за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на
съгласие за директен дебит.
Актуализираната Схема за
кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната
програма по пчеларство за
тригодишния период 2017-2019
г. ще се прилага от датата
на настоящото решение за
периода 2018 г. - 2019 г.
След одобрение и сключване
на договор за безвъзмездна
финансова помощ по НПП пчеларите ще могат да подават
заявления за кредит в срок до
15 юли в областните дирекции
на Фонда по постоянен адрес
на физическото лице и по адрес
на регистрация на юридическото лице.

рат най-добрите практики
и да се повиши осведомеността относно защитата
на финансовите интереси
на ЕС. Също така ще се
представят крайните резултати и ще се обобщят
основните постижения,
тъй като с конференцията
завършва периодът на изпълнение.
Дейностите по проекта
стартираха през март 2017
г. в Кълъраш, а месец по-

късно Силистра бе домакин
на работна среща, в която
се включиха представители на централни дирекции
на МВР, прокуратурата,
Държавен фонд „Земеделие”
и др. В рамките на инициативата работни срещи с
международно участие са
проведени и в Кишинев Молдова, Олщин - Полша и
Крайова - Румъния.
“ТГ”

Готова е новата Наредба
за символите и отличията
на Община Главиница
С
този проект на Наредбата за символите и отличията на
Община Главиница ще се
уреждат отношенията от
местно значение, свързани с вида, съдържанието,
начина и реда на връчване
им в тържествени случаи и
по специални поводи.Урежда
се и статутът на Празника на град Главиница - 26
октомври.
Гербът е описан в проекта на Наредбата, както и
възможните варианти на
използването му и формите, под които се връчва
като отличие. Подробно
са разработени въпросите
за знамето, на Почетната
книга и на официалния печат на Община Главиница,
както и начина на тяхното
съхранение.
Целите, които се поставят е постигане на прецизност и прозрачност при
прилагане на разпоредбите
на Наредбата за символите
и отличията на Община
Главиница, осигуряване на
оптимална правно-нормативна рамка, даваща възможност за присъждане на
отличията „Почетен гражданин” и „Почетен плакет”
на лица, допринесли с дейността си за развитието

и популяризирането на гр.
Главиница.
С удостояване със звания
и отличия на избрани граждани се отдава заслужило
уважение и почит към тях,
което е добър пример и
стимул най-вече за младите хора.
Предлаганият проект на
Наредбата за символите
и отличията на Община
Главиница е в съответствие с разпоредбите на
Европейската харта за
местното самоуправление,
директивите на Европейската общност, свързани
с тази материя. Спазва се
общоприетата практика за
Европа и страната, държавни и общински институции
да имат своя символика,
изразяваща самочувствието, силата на традицията
и вярата в бъдещето на
гражданите от съответната общност. Регулира
се необходимостта от установяване на нормативен
ред, постановяващ условията, критериите и начина
на използване, а така също
и реда по връчване на символи и отличия.
Наредбата ще бъде внесена за разглеждане от
Общински съвет-Главиница,
който ще я утвърди. “ТГ”

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-199/13.02.2018 год.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.56
ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32 ал.1 т.1 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и Решение № 482 по Протокол № 33 от 26.10.2017 г. на Общински
съвет град Тутракан
I. НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот
№73496.504.709, с площ от 0,392 /по скица №15-469354/27.09.2017 г. от
СГКК град Силистра с площ от 0,393 дка/ дка, с начин на трайно ползване „за
земеделски труд и отдих”, четвърта категория, находящ се в землището на
град Тутракан, местност „Зад болницата” по КККР на град Тутракан.
2. Търгът да се проведе на 12.03.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала
на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20.
3. Начална тръжна цена – 379,00 /триста седемдесет и девет лв./ лв.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10% от началната тръжна цена
в размер на 37,90 /тридесет и седем лева и деветдесет ст./ лева, се внася по
банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на
Община Тутракан в срок от 16.02.2018 г. до 16:00 часа на 09.03.2018 г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по
депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена в размер
на 37,90 /тридесет и седем лева и деветдесет ст./ лева.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост
и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
7. Начин и срок на плащане – Спечелилият участник заплаща постигната на
търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок
от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF,
код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 24,00 /двадесет и
четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка
на Община Тутракан: IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код:
448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 16.02.2018 г. до 16:00 ч. на 09.03.2018 г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), които са
закупили тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за допускане до
участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 9 и отговарят
на следните условия:
1. Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения
към „Местни данъци и такси” и глоби/имуществени санкции по наказателни
постановления;
3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице, имащо
задължения към Община Тутракан;
4. Не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
5. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
8.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от
ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи
такива задължения;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на
участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
8.4. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявлението за допускане
до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от
ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи
такива задължения;
9. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16:00 часа на 09.03.2018
г. в Информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен
плик, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника;
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация - до 16:00 ч. на
09.03.2018 г., в Информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг - при неявяване на кандидати,
повторен търг да се проведе на 19.03.2018 г. в заседателната зала на Общински съвет град Тутракан, ул. Трансмариска №20 при същите условия
от 10:00 часа.
Тръжните документи за участие в повторния търг се закупуват от Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности” - стая № 32 на Община Тутракан срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център
на Община Тутракан по банкова сметка IBAN - BG10СЕСB97908447458500,
BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 13.03.2018 г.
до 16:00 часа на 16.03.2018 г. в Информационен център на Община Тутракан.
Депозит за участие в повторния търга - 10 % от началната тръжна цена
в размер на 37,90 /тридесет и седем лева и деветдесет ст./ лева, се внася
по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център
на Община Тутракан, в срок от 13.03.2018 г. до 16:00 часа на 16.03.2018 г.
Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния
търг до 16:00 часа на 16.03.2018 г.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Староселци - майстори на
червеното вино!
К
Калина ГРЪНЧАРОВА
онкурсът за домашно
вино в Старо село,
който всъщност се
превърна в истински Празник още миналата година,
логично намери своето
продължение в навечерието
на Празника на лозарите и

Цеца НИКОЛОВА:

Човек, който познава
корените си, той е силен

кой ще е тазгодишният
Първи.
Староселки от Пенсионерски клуб "Добруджа" запяха за Зарезан, а сестрите
Даяна и Гергана изпълниха
ритуала по тъпкането на
гроздето в джибър под бурните овации на присъст-

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɬȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
Ⱦɨɛɪɟɜɫɧɚɝɪɚɞɚɬɚ

станаха повод за идея, която може да се осъществи
през следващата година да се организира и Конкурс

последна реколта. Оценява ги по цвят, аромат и
вкус. И единодушно класира
на 1-во място виното на

ɋɜɟɬɥɚɄɨɟɜɚɫɧɚɝɪɚɞɚɬɚɡɚ
ɪɨɦɹɫɬɨɜɤɨɧɤɭɪɫɚ

винарите - Трифон Зарезан,
през 2018-та.
В неделния 11-ти февруари, главният организатор
на събитието Цеца Николова каза "Добре дошли!" и

ващите. Младите момци
Георги и Велизар опитаха
от новото вино.
Разбира се, и лозето зарязаха пак те.

ȼɢɧɨɬɨɧɚɄɢɪɢɥȾɢɦɢɬɪɨɜɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚɟɧɚɬɪɟɬɚɩɨɡɢɰɢɹ

ɉɟɜɢɰɢɬɟɨɬ
ɄɥɭɛȾɨɛɪɭɞɠɚ

Староселци са и кулинари!
"Благодаря!" за ентусиазма
на всички участници и лю- Техните вкусни изкушения бители на виното, които с суджуци, сланинка, джолани,
доза любопитство очакваха филета и други подобни

за най-вкусно мезе за вино.
А докато зарезанското
шоу в бар "Наздраве" бе в
разгара си, жури в състав
- Стефан Михайлов от "Младенова изба" - Тутракан,
Николай Червенков - винопроизводител от с. Сокол и
моя милост в качеството
си на сомелиер, свърши
работата, за която беше
поканено - дегустира 26
вида домашно червено вино,

За празниците и традициите през зимата

Н

След приключване на конкурсната част на Празника на домашното червено вино в Старо село,
разговаряме с главния му организатор Цеца НИКОЛОВА, която вече
мисли за следващото му издание:
- Днешният ден беше наистина
празник и то благодарение на
много хора, които допринесоха с
идеи, с организация, така че да се
случат нещата - Диана Венциславова, Гинка Димитрова, дамите
от Пенсионерския клуб и много
други. Благодаря на всички, които
направиха така, че една идея да се
сдобие с душа, да се осъществи и
да донесе толкова много радост.
Всеки човек има силна страна,
идеята е тя да се намери, да се
провокира, така че да даде всичко
от себе си.
- Интересен момент бе пресъздаден - тъпкане на гроздето от
млади моми...
- Опитваме се да възстановим
обичаите от едно време. Създали
сме една група - имаме и страница
във Фейсбук - "Старо село - живот
и традиции". Самата дума "традиции" означава предание. В това
наше начинание се опитваме да
включим и възрастните хора, от

Александър Добрев, на 2-ро
място - виното на Светла
Коева и на трето - виното
на миналогодишния победител Кирил Димитров.
Призовата тройка получи
специални награди осигурени от организаторите и ще
представи своите вина на
следващото винено състезание в Тутракан - "Винария", което ще се проведе
на 17 февруари.

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

ɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɛɹɯɦɟ
ɩɪɢɹɬɧɨ ɢɡɧɟɧɚɞɚɧɢ
ɨɬ ɤɭɤɟɪɢɬɟ ɧɚ ɫɟɥɨ
ȼɚɪɧɟɧɰɢɉɨɬɪɚɞɢɰɢɹɜɫɹɤɚ
ɝɨɞɢɧɚɜɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤɩɴɪɜɢɹ
ɞɟɧɫɥɟɞɆɟɫɧɢɁɚɝɨɜɟɡɧɢɬɟ
ɩɨɫɟɳɚɜɚɬɧɚɲɟɬɨɭɱɢɥɢɳɟɢ
ɩɪɨɝɨɧɜɚɬɡɥɢɬɟɫɢɥɢ
Ɉɩɢɹɧɟɧɢ ɨɬ ɬɟɯɧɢɹ ɞɭɯ ɢ
ɢɡɥɴɱɜɚɧɟ ɫ ɩɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ
ɢ ɲɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɝɪɭɩɢ
ɐȾɈ ɝɠɚ Ɋɭɦɹɧɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ
ɢ ɝɠɚ Ⱥɧɟɥɢɹ ɂɜɚɧɨɜɚ ɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧ ɭɪɨɤ
ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ
ɡɢɦɧɢɬɟ ɩɪɚɡɧɢɰɢ Ɇɟɫɧɢ ɡɚ-
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ɝɨɜɟɡɧɢ ɢ ɋɢɪɧɢ ɡɚɝɨɜɟɡɧɢ
Ɂɚɩɨɡɧɚɯɦɟ ɫɟ ɱɪɟɡ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɜɢɞɟɨɤɥɢɩɨɜɟ ɫ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɬɟ ɢ ɫɴɳɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɞɜɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ Ʉɨɦɟɧɬɢɪɚɯɦɟ
ɤɚɤɫɟɩɪɚɡɧɭɜɚɬɜɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ
ɤɪɚɢɳɚ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɪɨɞɢɧɚ
Ɉɬɤɪɨɢɯɦɟ ɜɚɠɧɢ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɤɨɢɬɨɢɡɜɴɪɲɜɚɦɟ
ɜ ɧɚɲɢɹ ɪɚɣɨɧ ɉɪɨɱɟɬɨɯɦɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɮɚɤɬɢ ɢ ɡɚ ɤɭɤɟɪɫɤɚɬɚɨɛɪɟɞɧɨɫɬɢɬɪɚɞɢɰɢɢɩɨ
ɧɚɲɢɬɟ ɡɟɦɢ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɬɚ
Äɋɩɟɫɟɧɬɚɧɚɯɥɨɩɤɢɬɟɧɢɧɚɩɨɦɧɢɱɟɤɭɤɟɪɫɬɜɨɬɨɟɟɞɢɧ ɤɭɤɟɪɫɤɢɬɟɢɝɪɢɫɟɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɫɴɛɨɪɧɚɦɚɫɤɚɨɬɫɢɦɜɨɥɢɬɟɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɱɟ ɫɚɦɨɨɬɦɴɠɟɇɚɭɱɢɯɦɟɨɬɤɴ- ɪɚɞɧɢɬɟ ɢɝɪɢ ÄȾɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢ
ɞɟɩɪɨɢɡɥɢɡɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨ ɤɭɤɟɪɢ³ ɜ ɫɟɥɨ ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɩɨ
Äɤɭɤɟɪ³ɢɤɚɤɝɢɧɚɪɢɱɚɬɨɳɟɜ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚÄɄɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɞɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɧɚ ɫɬɜɨɢɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɢɡɤɭɫɬɜɚ³
ɧɚɲɟɬɨɨɬɟɱɟɫɬɜɨɁɚɩɨɡɧɚɯɦɟ
ɍɛɟɞɟɧɢɫɦɟɱɟɤɭɤɟɪɫɤɨɬɨ
ɫɟɫɤɭɤɟɪɫɤɢɬɟɨɞɟɠɞɢɢɦɚɫ- ɲɟɫɬɜɢɟ ɟ ɢɫɬɢɧɫɤɨ ɧɚɪɨɞɧɨ
ɤɢɫɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɩɟɪɫɨɧɚɠɢ- ɩɪɚɡɧɟɧɫɬɜɨ ɩɴɥɧɨ ɫɴɫ ɫɜɟɬɟ ɱɚɧɨɜɟɬɟ ɜɴɨɪɴɠɟɧɢɟɬɨ ɠɟɫɬ ɢ ɯɭɦɨɪ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɳɨ
ɫɨɛɪɟɞɧɢɬɟɦɨɦɟɧɬɢɫɪɭɫɚ- ɨɫɨɛɟɧɚɦɚɝɢɱɟɫɤɚɫɢɥɚɫɤɨɥɢɣɫɤɢɬɟ ɞɪɭɠɢɧɢ ɜɪɟɦɟɬɨ ɹɬɨɫɟɫɬɪɟɦɹɬɞɚɜɴɡɞɟɣɫɬɜɚɬ
ɤɨɝɚɬɨ ɢɡɥɢɡɚɬ ɢ ɬɚɧɰɢɬɟ ɧɚ ɧɚɠɢɜɨɬɢɧɫɤɢɹɢɪɚɫɬɢɬɟɥɟɧ
ɤɭɤɟɪɢɬɟ Ƚɥɟɞɚɯɦɟ ɤɴɫɨɦɟ- ɫɜɹɬ Ɉɫɴɡɧɚɜɚɦɟ ɱɟ ɜ ɧɚɲɢ
ɬɪɚɠɧɢɹ ɮɢɥɦ ÄɅɟɝɟɧɞɚ ɡɚ ɞɧɢɄɭɤɟɪɨɜɞɟɧɟɜɟɫɟɥɩɪɚɡɩɴɪɜɢɹ ɤɭɤɟɪ³  ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɧɢɤɱɢɟɬɨɡɧɚɱɟɧɢɟɟɞɚɩɪɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɫɴɡɞɚɞɟɦɢɧɚɥɨɬɨɢɞɚɫɴɛɟɪɟ
ɮɨɥɤɥɨɪɋɥɭɲɚɯɦɟɢɩɟɫɟɧ ɯɨɪɚɬɚ ɡɚ ɜɫɟɨɛɳɚ ɪɚɞɨɫɬ ɢ
ɩɨɫɜɟɬɟɧɚ ɧɚ ɤɭɤɟɪɢɬɟ ɉɪɨ- ɜɟɫɟɥɛɚ
Анка КОЗАРЕВА
ɫɥɟɞɢɯɦɟ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫ ɮɢɥɦ ɡɚ

които да научим обичаите и всички
традиции, които са се спазвали по
празниците. Тях да ги предадем на
младите, а те да се заредят с българщина и да знаят как са живели
едно време техните предци. Човек,
който познава себе си, който
познава корените си, той е силен.
- Какви изводи си направихте
от второто издание на Празника
на староселското червено вино и
какво ще предложите догодина?
- Всяка година всичко става все
по-добро. Миналата година беше
първият Празник на виното. Ние
самите останахме изненадани от
успеха, който пожъна той. Затова
включихме обичаите Тъпкане на
грозде и Зарязване на лозето, изпети бяха и много песни за виното.
Хората са щастливи, когато се
докоснат до българското и всеки
предлага помощ и идеи. За догодина, понеже помещението тук е
наистина малко за толкова много
желаещи да участват и присъстват,
идеята е да организираме празника
в центъра на селото. Вече имаме
предложение за помощ - Стефан
Михайлов обеща да донесе едно
буре вино, Анатоли Якимов обеща
отново да е музикален оформител и да пуска само
български хора, вие
също обещахте да
отразите събитието
по подобаващ начин. Надяваме се,
да се включат много
повече хора. Всяка
година празникът
се надгражда, става
все по-добър и се
надяваме той да се
превърне в традиция.

Във вълшебния свят
на приказката "Любов"
Анка КОЗАРЕВА
„Любовта е чувство на привързаност, грижа, привличане,
симпатия. Това e потребността на
човека да бъде всеотдаен към друг
човек. Любовта е единственият
смислен и задоволителен отговор
на въпроса за смисъла на човешкото съществуванe.”
На това велико чувство посветихме интерактивния урок в
библиотеката с учениците от 8а
клас и г-жа Геновева Стоянова.
В началото на урока особено
внимание отделихме на поетите
романтици, писали за любовта:
Джордж Байрон, Пърси Шели,
Джон Кийтс, Пушкин. Прочетохме
техни произведения, които доказват, че любовта носи не само
щастие, но и усещането за пълнота,
за смислен живот, за хармония.

Гледахме и клипове, които ни
запознаха с най-великите любовни
истории на всички времена, заслужаващи да бъдат разказани. Някои
от тях са останали във времето
като символ на любовта - силна,
бурна, понякога дори драматична.
Видяхме десет от най-емблематичните, сред които се открояват изпълнената с премеждия любов на
Пенчо Славейков и Мара Белчева,
кървавата драма на Пейо Яворов
и Лора Каравелова, безсмъртната
любов на Никола Вапцаров към
неговата съпруга Бойка. Четохме
техните пламенни творби, в които
възпяват любимите си, запленени
от душевната и физическата им
красота.
Осъзнаваме, че любовта е вдъхновение, вяра. Тя е ключът, който
отваря вратите на щастието.
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Русенският митрополит Наум
отслужи Света Литургия в храм
"Св.Харалампий" в с. Варненци
Литургия. Гост за празника бе и
ст. ик. Нелуц Опря - представител
на Румънския патриарх в София.
На Малкия вход владиката отличи с офикията „иконом” прот.
Михаил Михайлов, председател
на храма.
Литургията архиереят отслужи
в съслужие със ст. ик. Илия Тонков - архиерейски наместник за
Тутраканска духовна околия, ст.
ик. Георги Георгиев - архиерейски
наместник за Разградска духовна
околия, ик. Михаил Михайлов,
прот. Васил Василев, прот. Петър
Койчев от Варненска и Великопреславска епархия, свещ. Йордан
Николов, свещ. Йордан Тонков,
гости от Румъния от епископията
на Кълъраш и Слобозия - архим.
Герасим, игумен на манастира

Калина ГРЪНЧАРОВА
Милен БАКАЛОВ
рамов празник отбеляза
православната църква "Св.
Харалампий" в с. Варненци на 9 февруари т. г. Историята
сочи, че 147-годишната църква е
построена само с дарения от населението. Помнят се имената на
поп Димитър, дядо Добри, който
дарява мястото, Георги Славов,
даскал Никола и др.
За богослужението в църквата
бяха дошли много хора и производители на мед от общината
и гр.Провадия. Както повелява
традицията, те бяха донесли мед
за освещаване.
И тази година Негово Високопреосвещенство Русенският
митрополит Наум отслужи света

Х

Раду Негру и свещ. Фанел Буру- Община Тутракан, председателян от Кирнодж и дякон Недялко лят на Общински съвет-Тутракан
Димитров.
Данаил Николов, зам.-кметът на
Владиката произнесе проповед, Община Тутракан Петя Князова-Вапоздрави гостите с празȻɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟɬɨ
ника, и пожела Божието
благословение да бъде с
диция Негово Високопреосвещенските приятели от Кирнодж.
всички. Отец Фанел, от
След края на св. литургия беше ство Русенският митрополит Наум
името на делегацията от
отслужен водосвет и по стара тра- освети новопроизведения мед.
Кирнодж, също произнесе приветствие, в което
припомни, че тази година се навършват шест
години от братските отношения между енориите на селата Варненци,
Шуменци от една страна
и Кирнодж - от друга.
В знак на приятелство
и добра воля гостите
от Кирнодж поднесоха
подарък на енорията в
с. Варненци - църковен
полилей за храма и една
голяма пита – колач, а на
ɄɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫȼɚɪɧɟɧɰɢɢɫɒɭɦɟɧɰɢ
присъстващите свещеɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɋɧɟɠɚɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚɢɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɯɪɚɦɚɆɢɯɚɢɥ
нослужители подариха
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɜɟɱɟɟɢɤɨɧɨɦ
икони. Домакините, от
своя страна, също подариха на силева, Калина Михайлова - кмет
гостите икони, но направени върху на с. Шуменци, Снежана Михайпчелни пити. Иконографката Ще- лова - кмет на с. Варненци, както
фания Накю, завършила Богослов- и делегация от Кирнодж водена от
ски факултет в Букурещ, подари на Аурелиан Котобан.
митрополит Наум рисувана от нея
Тутраканският кмет д-р Стефаикона на св. Харалампий.
нов, който е един от най-големите
На богослужението присъстваха пчелари в района, получи подарък
д-р Димитър Стефанов, кмет на - дървен пчелен кошер, от румън-

поетично

ɉɪɚɡɧɢɱɧɚɩɢɬɚɧɚɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɇɚɭɦɜɪɴɱɢ
ȺɭɪɟɥɢɚɧɄɨɬɨɛɚɧɨɬɄɢɪɧɨɞɠ

Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Магия за любов

Плюс/Минус

Басня за животните
/всяка прилика с хората е случайна/

дни хора заложили
капан за мишката.
Отишла мишката при
кокошката и я помолила да
помогне да изхвърлят капана. Кокошката погледнала

Е

мишката и се изсмяла:
- Тя е за мишките, на мен
не ми пречи!
Мишката продължила
пътя си на двора и видяла
овцата, обърнала за помощ
към нея. Овцата погледнала
презрително мишката и
казала:
- Грижата е твоя, мен не
засяга!
В същия двор кравата
преживяла спокойно. Мишката силно се надявала, тя
да й помогне да унищожат
капана. Но кравата отвисоко я срязала:
- За мен не е заплаха,
капанът е предназначен за
мишки!

Така се е случило, че в
капана попаднала отровна
змия. Когато я изваждали
тя ухала стопанката на къщата. Докато лежала, стопанинът заклал кокошката,
за да направи домашна пилешка супа. В последствие
около умиращата се събрали роднините и стопанинът
заклал овцата, за да ги
нахрани. Жената починала и
за поманата в нейна памет
заклали кравата.
За тази басня се сетих
след като заваля сняг в
града ни. Макар и неголям,
снегът затрупа, а според
капризите на времето се
стопи, после времето пак

застудя и се появи поледица. Пред много жилищни
входове, снегът не бе почистен и точно на входовете се появи „ледена пързалка". Дори и пепел никой не
посипа. Навярно всеки така
си мислеше - проблемът не
се отнася за тях и че може
някой да почисти снега и
леда. Кой ли е този някой
друг…?
Вчера ми се обади възмутена моя близка, която
работи в Италия, но сега
е в Тутракан. Ходила на
задушница на гробището.
Целият гробищен парк бил
обсипан с празни найлонови
бутилки, хартии и най-различни отпадъци!
Къде изчезна съвестта,
грехът и загрижеността у
хората?
Анастасия ЯКОВА

Приказки за възрастни

Плетеният шал
ой беше плетен шал.
Една стара жена го
изплете за дъщеря
си. Тя вложи много любов
във всяка бръмка. Преждата беше вълнена, за да
топли повече. Представяше си как дъщеря й ще се
зарадва и ще го наметне
на раменете си. После
щеше да я целуне.
Дъщерята наистина
целуна майка си, но не
наметна шала на раменете си. Тя беше млада и
смяташе, че подобен шал
се носи от възрастни
хора. Сгъна го и го прибра
в шкафа. Можеше да го
подари и тя на някого, но
от уважение към майка
си не стори това. Скоро

Т

забрави за него.
Отначало шалът си мислеше, че е временно в
шкафа. Той се смяташе
за красив и полезен и не
вярваше, че участта му е
да стои захвърлен. До него
имаше сгънати какви ли не
дрехи. Понякога изчезваха,
после се връщаха и пак
изчезваха. А шалът чакаше
с надежда , че ще излезе
от шкафа, защото вътре
беше тъмно и миришеше
на нафталин. Но годините
минаваха и тази надежда тихо изгасна. Шалът
разбра, че никога няма да
напусне шкафа.
Веднъж както си спеше,
врата на шкафа се отвори
и две ръце го поеха. Той

не можеше да повярва.
Нима ще да го използват
за нещо? Или просто чистеха шкафа и щяха да го
изхвърлят? А може би ще
го разплетат, за да оплетат терлици от него?
И докато се чудеше уплашено какво ще правят с
него, ръцете го положиха
на раменете на стара
жена. Тя се усмихна и го
погали.
- Бях забравила за него.
Преди много години майка ми го подари. Толкова
хубава е изплетен! Сега
усещам колко е топъл и…
ухае на мама.
Шалът преглътна с въл- се радваше, че най-сетне
нение. Той не вярваше уха- подаръкът на мама беше
нието да се е запазило, но оценен.

Тя, любовта е приказка красива,
но е възможно да е жив кошмар.
Всесилна, страстна, дива
дори и страшна - има собствен чар.
В началото е сън чудесен.
С криле летиш от щастие обзет.
Живота ти изглежда като песен
слова редиш като поет.
Но щом раздялата настъпи
и мрак покрие твоята душа,
глава си удряш триста пъти,
шептиш с пресъхнала уста.
„Магия искам аз да сторя,
проклятие чудовищно да изрека.
Във пъкала, във ада да съборя
навеки „Благото” на любовта.”
Но идва миг и се смиряваш.
към новата любов пристъпваш пак.
Напълно ти й се отдаваш,
ума си губиш сякаш си хлапак.
„Магия искам аз да сторя.
Във крепост да превърна любовта.
Единствено пред Бога ще се моля
да свети като вечната звезда.”

рисунки
с пръсти
овешкото тяло е уникално.
Всяка частица в него е
изключителна и неповторима. Но ние не винаги обръщаме
внимание на тази необикновеност
- например, на пръстите на ръцете
си. Какво бихме правили без тях?
А знаете ли, че за способностите
на човека се съди по дължината на
пръстите. Те говорят за здравето
ни, за характера ни, за това какъв
човек сте. Но освен това, с тях
можем да рисуваме. Не с четка, а
с пръсти - представяте ли си?
Да рисуваш с пръсти не е детска
игра, а изумление. Допира на различните цветове, на листа хартия
ражда вдъхновение и магия. Рисуването с пръсти най-често става

Ч

с маслени бои. Така се смесват по
вече нюанси, нанасят се по дебели
слоеве. Но също може да стане с
акрилни и с темперни бои.
Имa някoлкo тexники зa cъздaвaнe нa живoпиc c пpъcти, a
имeннo:
Бoятa дa ce нaнacя нaпpaвo
въpxy плaтнoтo и тaм дa ce
cмecвa чpeз движeниe в paзлични
пocoки. Цвeтoвeтe в кapтинaтa дa
ce нaнacят c движeния, нaпoдoбявaщи мaзaнe. Hюaнcитe ce
пoлaгaт въpxy кapтинaтa c кpaтки
и oтчeтливи “yдapи” нa пpъcтитe.
И така създавате своите шедьоври - с десетте се пръста. Красота,
конкурираща вселената!

Сръчка
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Гимнастика на душата
ɨɪɚɬɚ ɢɦɚɬ ɧɚɣɪɚɡɥɢɱɧɢ ɯɨɛɢɬɚ Ʉɚɬɨ ɫɟ
ɡɚɩɨɱɧɟɨɬɫɴɛɢɪɚɧɟɧɚ
ɦɚɪɤɢ ɬɚ ɫɟ ɫɬɢɝɧɟ ɞɨ ɩɪɟɩɚɪɢɪɚɧɟ ɧɚ ɤɨɦɚɪɢ Ⱥ ɧɚ ɟɞɢɧ
ɯɨɛɢɬɨɦɭɟɞɚɫɢɫɴɛɢɪɚɦɴɯɨɬ
ɩɴɩɚɂɜɟɱɟɫɢɫɴɛɪɚɥɱɨɜɟɤɴɬ
ɬɪɢ ɩɴɥɧɢ ɛɭɪɤɚɧɚ Ʉɨɝɚɬɨ ɝɨ
ɩɢɬɚɬÄɁɚɳɨɛɟ"´ɬɨɣɨɬɝɨɜɚɪɹÄɁɚɳɨɧɟ´
Ʉɚɤɜɨɨɛɳɨɢɦɚɬɨɜɚɫɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɬɚ ɡɚ ɞɭɲɚɬɚ ɥɢ" Ɉɛɳɨɬɨ ɟ ɱɟ ɟɞɧɚ ɫɟɪɢɹ ɨɬ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɯɨɛɢɌɨɜɚɧɟɟ
ɫɴɛɢɪɚɧɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɜɟɳɢ
ɚɞɭɯɨɜɧɨɨɬɩɭɫɤɚɧɟɢɨɬɦɨɪɚ
ȿɞɧɨɯɨɛɢɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɚɪɬ
ɬɟɪɚɩɢɹȾɚɤɚɠɟɦɱɟɫɬɟɭɦɨ-

Х

ɪɟɧɢ ɨɬ ɟɦɨɰɢɢɬɟ ɧɚ ɞɟɧɹ ɂ
ɬɚɡɢɭɦɨɪɚɬɚɤɚɜɢɩɪɢɬɢɫɤɚɱɟ
ɜɢɫɟɢɫɤɚɞɚɢɡɱɟɡɧɟɬɟɇɟɧɟ
ɟɮɢɡɢɱɟɫɤɚɭɦɨɪɚɚɫɬɪɚɲɧɚ
ɞɭɯɨɜɧɚ ɩɭɫɬɨɲ Ɍɨɝɚɜɚ ɪɢɫɭɜɚɣɬɟɰɜɟɬɹȺɤɨɧɟɫɬɟɯɭɞɨɠɧɢɤ ɧɟɤɚ ɞɚ ɫɚ ɩɪɨɫɬɢ ɰɜɟɬɹ
 ɦɚɪɝɚɪɢɬɤɢ ɢ ɤɨɤɢɱɟɬɚ ɚɤɨ
ɦɚɥɤɨɨɬɦɚɥɤɨɢɦɚɬɟɡɚɥɨɠɛɢ
ɧɟɤɚɞɚɟɥɸɥɹɤȺɤɨɜɢɟɬɴɠɧɨɧɚɪɢɫɭɜɚɣɬɟɞɴɝɚȺɤɨɫɬɟ
ɛɟɫɧɢɧɚɪɢɫɭɜɚɣɬɟɥɢɧɢɢɂɥɢ
ɩɪɚɜɟɬɟɤɭɤɥɢɩɪɢɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬ
ɨɪɢɝɚɦɢɩɪɢɛɟɡɩɨɤɨɣɫɬɜɨɩɪɢ
ɜɴɡɦɭɳɟɧɢɟ ɧɚɤɴɫɚɣɬɟ ɥɢɫɬɚ
ɧɚ ɦɚɥɤɢ ɤɴɫɱɟɬɚ Ⱦɚ ɜɫɢɱɤɨ
ɬɨɜɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɨɬ ɪɴɰɟɬɟ ɧɨ
ɨɛɫɥɭɠɜɚ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟɬɨ ɧɚ
ɞɭɲɚɬɚ

“ФААК БЪЛГАРИЯ” ЕАД
Търси да назначи служител на длъжност

"СПЕЦИАЛИСТ - КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТИ"
1. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Въвежда и контролира стоковите и транспортните
документи;
- Регистрира произведените, закупените, складираните и експедираните стоки;
- Прави справки-извлечения от базата данни;
- При необходимост извършва корекция на въведените данни;
- Регистрира оперативни данни и координира времевия график на пътническия и товарния транспорт;
2. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- висше икономическо или техническо образование;
- компютърна грамотност;
- много добър английски език - писмено и говоримо.
Автобиографии се приемат на адрес: ул. „Ана Вентура“ 5А (портала на „Терма“) за Мартина Георгиева
или на e-mail: martina.georgieva@faacgroup.com

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1/06.02.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на поземлени имоти
с идентификатори 73496.501.2886 и 73496.501.2887
от Кадастрална карта на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София, в
квартал 54 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/02.02.2006 г. на Общински съвет Тутракан.
Възложители на проекта са собствениците на гореописаните имоти - Николай Веселинов Мирчев и Стефан
Илиев Бъчваров.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2/08.02.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496.501.3434 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в
кв. 35 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан.
Възложител на проекта е Петър Венков Великов,
като носител на ограничено вещно право в имота собственик на сградите построени с отстъпено право
на строеж в общинско дворно място.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Ⱦɪɭɝɨɯɨɛɢɦɨɠɟɞɚɟɭɱɟɧɟ
ɧɚɩɨɟɡɢɹɆɨɠɟɞɚɫɴɛɢɪɚɬɟɜ
ɤɴɬɱɟɧɚɦɨɡɴɤɚɫɢɫɤɴɩɨɰɟɧɧɢ
ɫɬɪɨɮɢɤɨɢɬɨɞɚɨɬɜɚɪɹɬɞɭɲɚɬɚ ɜɢ ɤɴɦ ɡɚɝɚɞɴɱɧɢ ɫɜɟɬɨɜɟ
ɤɴɦɧɨɜɢɱɭɜɫɬɜɚɤɴɦɛɟɡɛɪɟɠɧɚɥɟɩɨɬɚɉɨɟɡɢɹɬɚɢɦɚɪɢɬɴɦ
ɤɨɣɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɫɩɨɤɨɹɜɚ ɞɚ
ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɚɤɚɬɨɫɬɢɦɭɥɚɧɬɞɚ
ɡɚɫɢɥɜɚɛɨɥɤɚɬɚȼɢɟɫɟɧɚɫɨɱɟɬɟɤɴɦɬɨɡɢɪɢɬɴɦɤɨɣɬɨɧɨɫɢ
ɩɨɤɨɣɦɢɪɢɬɢɲɢɧɚ
Ɍɪɟɬɨ ɯɨɛɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɨɰɜɟɬɹɜɚɧɟɬɨɌɨɜɚɟɟɞɧɚɦɟɞɢɬɚɰɢɹɡɚɞɭɲɚɬɚɋɟɝɚɩɨɤɧɢ-

ɠɚɪɧɢɰɢɬɟɢɦɚɦɧɨɝɨɤɧɢɝɢɡɚ
ɨɰɜɟɬɹɜɚɧɟɨɬɜɴɡɪɚɫɬɧɢɆɨɠɟ
ɛɢɬɨɜɚɜɢɡɜɭɱɢɩɨɞɟɬɫɤɢɦɚɥɤɨ ɧɚɥɭɞɧɢɱɚɜɨ ɧɨ ɜɫɴɳɧɨɫɬ
ɬɨɜɚ ɡɚɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɩɨɤɨɹɜɚ ɚ
ɦɢɫɥɢɬɟɧɚɦɢɪɚɬɩɨɤɨɣ
Ⱥɤɨɫɟɡɚɦɢɫɥɢɬɟɦɨɠɟɫɚɦɢ
ɞɚɪɟɲɢɬɟɫɤɨɟɯɨɛɢɳɟɩɪɚɜɢɬɟ ɧɚɣɞɨɛɪɚɬɚ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ
ɡɚ ɞɭɲɚɬɚ ɇɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɞɚ ɛɴɞɟ ɟɞɧɨ ɨɬ ɝɨɪɧɢɬɟ ɬɪɢ
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɧɹɤɨɟ ɫɚɦɨ
ɜɚɲɟɂɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɬɚɞɚɛɴɞɟ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ

Гимнастичката

Библиотека при НЧ "Н.Й. Вапцаров-1873”
гр. Тутракан
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми потребители на Отдел за възрастни и Детски
отдел на читалищната библиотека,
апелираме към тези от Вас, които все още не са върнали
заетите през 2017 г. книги, да ги върнат в срок до 28.02.2018 г.
Напомняме, че срокът за ползване на заета литература е 20
календарни дни, като имате право да го удължавате до два
пъти при липса на заявка от други читатели.
Информираме Ви, че поради нарасналия брой невърнати
книги от януари 2018 г. библиотеката работи с променени
правила за ползване. Въведени са глоби при забава повече от
един, повече от шест и повече от 12 месеца, а при заемането на
библиотечни документи на стойност над 20,00 лв., книги, представляващи луксозни издания или книги - част от поредица,
е въведен депозит в размер на 10 лв., който се възстановява
на ползвателя след връщане на книгата неповредена и в срок.
На ползвателите, които върнат заетата през изминалата
година литература до края на месец февруари, няма да бъдат начислявани глоби, затова настоятелно Ви молим да се
отзовете!
Следвайки нашата мисия да сме информационен и културен център в нашата общност и да сме в полза на всички
наши читатели, се надяваме искрено на Вашето съдействие
и коректност.
За повече информация се свържете с нас на тел.: 0892 212
817 (отдел Възрастни), 0893 504 327 (Детски отдел) или чрез
Фейсбук-страницата на Читалището.

"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 Велико Търново - 7:00 ч. и обратно от Велико
Търново в 15:30 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

15 - 21.02.2018 г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови
отпадъци и данъка върху превозните средства за 2018 г. започна на
11 януари на касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща
се на адрес гр. Тутракан ул. „Трансмариска” №31 от 8:00 до 12:00 часа
и от 13:00 до 16:00 часа. За удобство на задължените лица Община
Тутракан предоставя и услуга за плащане, чрез EasyPay.
Плащанията може да се направят и по банков път:
Банка: ЦКБ АД клон Русе
По сметка: BIC CECBBGSF,
IBAN - BG10CECB97908447458500 и код на плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,
44 23 00 – данък превозни средства,
Проверка на задълженията може да се извършва на телефон
0866/60 621, 60850
*Всеки платил задълженията си до края на месец април получава
5% отстъпка!

28 април - 1 май 2018 г.

Екскурзия до Атина
I ден - 28.04.2018 г. - Отпътуване от Тутракан на 27.04. /петък/
20 часа.
в 20:00
Пътуване по маршрут Благоевград-Солун-Атина. Следобед прис
пристигане
в Атина. Настаняване. Вечерна пешеходна разходка в
квар
квартала
„Плака” - старият град на Атина, живописно разположен
по
в подножието
на Акропола. Нощувка.
II ден - 29.04.2018 г. - Закуска. Туристическа програма в Атина с
екск
екскурзовод
на български език: панорамна обиколка на града – пл.
„Омо
„Омония“,
пл. „Синтагма”, Парламента, храма на Зевс, античния
олим
олимпийски
стадион, Арката на император Адриан. Посещение на
Акро
Акропола
(входната такса се заплаща допълнително); посещение
на новия музей на Акропола, където са всички оригинални артефакт от обекта, както и макети на фасадите. На последен етаж е
факти
зала за прожекции, където се върти нонстоп филм за историята
залата
му. Самата сграда е уникална и със стъклени подови конструкции.
Своб
Свободно
време в центъра на града. Възможност за традиционна
гръц вечеря (с доплащане). Нощувка.
гръцка
III ден - 30.04.2018 г. - Закуска. Свободно време в Атина или
тури
туристическа
програма по желание /с доплащане/ - еднодневна екскурз до Коринтски залив, с круиз по самия канал със специално
курзия
кора
корабче.
Пътуването е по крайбрежната магистрала /Саронически
зали към красивия град Лутраки /на Коринтски залив/, панорамен
залив/
погл от манастира над града към залива, канала и града със зашепоглед
метя
метяваща
гледка. Лутраки е най-старият балнеокурорт на Гърция.
Има възможност да се слезе до Истмия, за да се види потопяващия
се мост в началото на канала. Корабчето тръгва от входно-изходен
пунк към Саронически залив /Истмия/, преминава целия канал към
пункт
Кори
Коринтски
залив при входно-изходен пункт /Посейдония/ прави
обра
обратен
завой и се връща в изходната точка /круизът се провежда
при минимум 30 човека/. Цената на допълнителната екскурзия
вклю
включва
транспорт, екскурзовод на български по програмата и не
вклю
включва
билет за круиза /виж в „Цената не включва“/. Екскурзията
з
се заявява
и заплаща в България. Нощувка.
IV ден - 01.05.2018 г. - Закуска. Отпътуване за България. Пристига рано сутринта на следващия ден.
тигане
Цена: 388 лв. на база 40 туристи
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, пътни такси,
но
3 нощувки
/настаняването е на база нощувка и закуска в хотели 3
или 2 звезди/, водач-придружител; екскурзоводско обслужване,
заст
застраховка
и “Снимка за спомен” - колаж от снимки направени
в
по време
на екскурзията.
Цената не включва:
Еднодневна екскурзия до Коринтски залив, Лутраки - 30 лв. на
чове при минимум 30 записани туристи, цена на билет за круиза
човек
- 15 евро на човек.
Гръцка вечер с фолклорна програма - при минимум 20 туристи - 50 лв.
АТИНА
- Акропола - 20 EUR - Комбиниран билет за Акропола и още 6
обекта - Римския форум, Древногръцката агора, древното гробище
обек
Керамикос, Асклепиона, Храма на Зевс, безплатен за лица под 18
Кера
г., за лица над 65 г. - 10 ЕUR.
- Музей на Акропола - 5 EUR, безплатен за лица под 18 г., за
лица над 65 г. - 3 ЕUR.
- Национален археологически музей - 10 EUR, безплатен за лица
под 18 г., за лица над 65 г. - 5 ЕUR.
Музеите изискват документ за самоличност за удостоверяване
на ввъзрастта при ползване на намаление.
ВАЖНО: Считано от 01.01.2018 г., при нощувки в Гърция туристите заплащат задължително градска такса (city tax) в размер на
стит
0.50 EUR на стая на ден в хотел 2*; 1.50 EUR на стая на ден в хотел
3*; 3.00 EUR на стая на ден в хотел 4* и 4.00 EUR на стая на ден в
хотел 5* (заплаща се задължително и индивидуално на рецепцията
хоте
на ввсеки хотел!);
В Гърция са валидни следните отстъпки от входните такси при
посе
посещение на музеи и археологически обекти:
- деца до 18 г. - безплатно (след показване на документ за
самоличност);
само
- лица над 65 г. - 50 % намаление от стойността на входната такса
(след показване на документ за самоличност);
(сле
- студенти, притежаващи международни студентски карти ISIC –
безплатно (след показване на картата).
безп
За записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890, 0895 425453
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ХОБИ
СМЯХ

По улицата едва-едва се влачи
стара баба.
Някакъв младеж я заобикаля
внимателно и продължава бързо
по тротоара.
- Момче, момче! - вика бабата, - случайно да не отиваш към
хлебарницата?
- Да, бабо.
- Значи, върви, ама да знаеш, че
си след мен!
- Иванчо, ти как се справяш в
училище?
- Отлично! Продължиха ми
договора за пети клас с още една
година.
- Тате, каква е разликата межди
алкохолик и пияница?
- Алкохоликът пие, за да живее, а
пияницата живее, за да пие.
Врачанин на пръва среща:
- Видиш ли звездите?
- Вида ги.
- Глеаш ли таме планината?
- Да.
- А видиш ли реката ?
- Да, и нея а вида.
- Е па, стига толко романтика,
кини дреите, да минаваме на мандръсаньето!

то невероятна. Вдигне дясната
ръка - появява се езеро, вдигне
лявата - лебеди плуват в езерото,
вдигне още 50 грама - започват и
по-сложни халюцинации...
Стоя си пред входа и към мен се
приближава някакъв младеж:
- Цигарка да имате да ми дадете?
Дадох му.
- А огънче, може ли?
Протегнах към него запалка, а
той така, на шега:
- Сега ако и дъвка ако извадите
отнякъде?… Извадих от чантичката си лента Wrigley’s и му я
подадох.
- Как е името ви?
- Аз съм Добрата Фея. За първи
път виждам някой така глупаво да
си профука от простотия и трите
желания…
- Скъпи, помниш ли онова кученце, дето те ухапа на сватбата ни?
- Помня! Да беше ме изяло.
- Тате, моля те, днес ме вземи
трезвен от детската градина!
- Защо? Какво се е случило,
миличка?
- Нищо... Просто последните
четири пъти вместо мен, взимаше
госпожата!

Василиса Прекрасна била прос-

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Забавна астрология
З

Работа в Банско

Годината на жълтото куче

За ресторант в комплекс "Русковец"
търсят да назначат сервитьори/ки
целогодишно. Квартирите се плащат
от хотела. 600 лв. заплата и проценти.

На 15 февруари се слага началото на жълтото куче според китайския
календар. Китайците са древен народ и според мен техните астрални
знаци са по стари от нашите. Но това е според мен. Готов съм да
приема и други твърдения. Обаче нали знаете, че кучето е приятел
на човека? Близко до ума ни е да предположим, че ни очаква добра
година. Но кучетата са най-различни.
Така например, Водолеят е мъдро куче. Може да се каже, че е найумното от всички. Открития, научни постижения, патенти - всичко
може да се очаква от него.
За Рибите се говори, че имат четирикрак добър приятел. Много му
се иска да се науча да плува като риби, обаче все не му се удава. И
затова често гледа с влажни, тъжни очи.
Бойно куче е Овенът. Хвърля се в неизвестното, без да го е грижа
какво може да му се случи. Обаче друго не сме очаквали от него.
Телецът пък е вярно куче. Той върти послушно опашка. Не е прозорлив, не е хитър - абе, просто куче.
Близнаците ще ми се разсърдят, но няма как - ще го кажа. Тяхното
куче има… грозно лице. Затова пък сърцето му е безкрайно, ама
безкрайно добро.
Може да разчитате на кучето на Рака. То е чувствително, ранимо,
честно, страстно и готово на саможертва.
Шумно е кучето на Лъва. Лае по когото трябва и не трябва. Така си
мисли, че ще прогони врага. Уви!
Първо ще кажа за Козирога и за Везните. Козирогът има куче пазач.
Винаги може да се разчита на него. Везните! Ах, Везните - тяхното
кученце е пуфи - слабо създание - изисква грижи.
Оставих най-накрая зодиите с гадни кучета, защото има и такива.
Светът не е само добър и хубав.
На Девата кучето е хитро, както самата нея. Все гледа да прекара
другите.
Скорпионът има мръсен пес. Той налита на бой и кара другите да
си подвиват опашка.
На Стрелеца псето е нахално. Като си навие нещо на пръста нищо
не може да го спре.
Та такива са кучетата, които ще се вихрят тази година. Разбрахте,
че повечето са добрички, но нали нищо не е както трябва на този свят.
Ще изтърпим и по-лошите. И така до следващата китайска година. А
тя ще е на…., а кажете де!

Астрологът

Сканди

За връзка: 0878123555 - Кемал Фарис

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

15 - 21.02.2018 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

15 - 21.02.2018 г.

"Любов и вино, вино и жени"
от от Валентин Георгиев
- председател на СБХ-Русе и от кмета на Община
Тутракан - д-р Димитър
Стефанов.
Събитието уважи и народният представител
Александър Сабанов.
На изложбата може да се
насладите до края на седмицата. А тези, които все
още не са решили с какво да
зарадват половинката си,
могат да закупят картина
от изложбата.
По информация на Исторически музей-Тутракан
навечерието на Трифон Зарезан, в Изложбената зала на
Исторически музей-Тутракан се откри изложба
на русенските художници
"Любов и вино, вино и жени".
Както подсказва и самото
и заглавие, тя е посветена
на предстоящите празници,
които премрежват душите
ни с вино и любов.
Вечерта започна поетично със стиховете на Кирил
Христов представени от
уредника на Художествената галерия - Александър

В

Димитров.
Прости мъртвило, роден
край, прости!
Пред мене нов живот се
днес открива,
с нов трепет се сърцето
ми опива,
и моят дух неудържим
лети
към щастие - към бури и
вълнения?
Пиян съм аз от мойте
младини!
Тъй хубаво е всичко окол
мене!
Жени и вино! Вино и жени!
Изложбата бе открита

Цветари, време е за работа!
В

се още Малък Сечко
се вихри наоколо. Но
танцът му няма да
трае дълго. След него ще
полудува баба Марта и ще
донесе пролетта с нейното
цветно великолепие. Ако
искате сами да създавате
цветната красота, трябва
още от сега да се заемете
с подготовката й.
В средата на февруари
се прави разсад на найкрасивите летни цветя.
Такова цвете е, например,
лобелията. За да направим
разсад не е необходимо да
ползваме почва. Семената
се покриват с влажна прозрачна тъкан и след като
се появят първите истински листа се присаждат
в саксии в групи по 5-10
растения.
Ако харесвате дихондра-

та, то засаждането й в
началото на февруари е
наложително, тъй като тя
се развива доста по-бавно.

за успешния старт на растенията.
Прекрасните бегонии,
синият хелиотроп, виолата, салвията, петунията
и още много други цветя
започват своя живот чрез
разсад още през февруари.
В хубавите февруарски
дни може да засеете на избраните им места в градината семената на цветния
грах, голдецята, ибериса,
ешлоцята, шибоя, мака,
топкарамфила, делфиниума,
декоративния слънчоглед.
Ако времето не позволява,
не е беда - това може да
сторите и през март.
Така че времето за мързелуване свърши. Хващайте
Семената се покриват се на работа!
От Вашата приятелка:
леко с почва. Оптималната
Градинарката
влажност е 18-20 градуса и
това е изключително важно

М
амо,прочети ми!
ми!
Мамо,прочети
ƨǋǕǅǜǏƧƽǕǈǅǔǇǋ
етърчо стоеше на
прозореца и гледаше
навалелия сняг. Искаше му се да излезе, но
майка му не го пускаше.
Казваше, че било студено.
„Ух, че ми е скучно” - мислеше си Петърчо.
Беше изиграл всичките
игри на таблета, беше изгледал всички анимационни

П

филмчета.
Искаше му
се да излезе
навън и да
си поиграе със снега. Найсетне майка му се смили
над него и му разреши един
час игра, но добре облечен.
Петърчо сложи шапка, шал,
ръкавици, топло палто и
ботушки и се втурна навън. А там, зад едно дърво,
се беше скрил Кашличко.
Беше му студено и искаше

да се скрие в нечие гърло
на топло. Той видя Петърчо
и очите му блеснаха. Ето в
кого ще се приюти. Но как
да влезе в него? Пречеха му
шапката и ръкавиците. А
колко дебел беше този шал!
Ужас! И тъкмо когато Кашличко щеше да се отчае,
Петърчо захвърли шала и
шапката. От играта се
беше стоплил.
„Ха-ха, ето моята възможност - зарадва се Каш-

личко и се запромъква към
Петърчо.
Но в този момент майката погледна през прозореца и викна:
- Пепи, сложи веднага
шала и шапката!
„Жалко, тъкмо го бях докопал - ядоса се Кашличко.
Днес нямаше да зарази
никого и щеше да си остане на студено. Какво да
правиш... Съдба!

Мамчето

не толкова трудна въпросителница
1.Какви са камъните в морето?
а/ кръгли
б/ мокри
в/ сини
2. Кога се яде дребна риба?
а/ когато няма едра
в/ когато я уловят
в/ когато си гладен
3. Кое е морето, което покрива целия свят, но
мравка не може да се удави?
а/ Черно море
б/ Бяло море
в/ морето на картата
4. Какво прави магарето на слънце?
а/ пече се
б/ чеше се
в/ сянка
5. Кое е най-ценното на света?
а/ парите
б/ здравето
в/ подаръците
6. Кое е онова нещо, от което колкото вземаш,
по-голямо става?
а/ дупката
б/ тортата
в/ морето
7. Кое е онова нещо, което върви, без да се
мести?
а/ мързеливият човек
б/ часовникът
в/ питката
8. Кое е това нещо, без което никой не може?
а/ парите
б/ семейството
в/ името
9. Кое се пече, но не се яде?
а/ тухлата
б/ яйцето
в/ всичко се яде
10. Кой е весел и доволен, кога му свърши хлябът?
а/ бабата
б/ хлебарят
в/ детето
Отговори от миналия брой: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-В, 5-В,
6-А, 7-Б, 8-В, 9-А, 10-Б, 11-В, 12-Б, 13-Б

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

16 февруари - Ибрям ТАЗИМОВ, Кмет на с. Преславци,
18 февруари - Хасан ХАСАН, Гл.спец. "Европроекти и
община Тутракан
програми", Община Главиница
17 февруари - Диляна СТЕФАНОВА, Школа по китара,
20 февруари - Веска КИРИЛОВА, Ст.спец. "АФО", КметНЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
ство с. Богданци, община Главиница
18 февруари - Нора ДРАГАНЧЕВА, Ст.експерт ГРАО,
21 февруари - Драгомир МАНОЛОВ, ТФ "Дунавска
Община Тутракан
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров" Тутракан
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