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Три години след "ликвидация" бившето "БКС" още е в правния мир
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Удължаване срока на
ликвидация на „Комунални
дейности” ЕООД в ликвидация и предприемане на
действия за заличаване на
търговеца от Търговския
регистър при Агенция по

вписванията" е една от
докладните записки в днешното заседание на Общински съвет-Тутракан. В нея
председателят на местния
парламент Данаил Николов
известява съветниците,
че Заявление за вписва-

не на обстоятелствата
подадено на 5 май 2015 г.
в Агенцията по вписванията от ликвидатора на
дружеството Маргаритка
Шербанова е с "постановен
отказ, с подробно изложени
мотиви за това".

"Надежда" предлага надежда!
О
Калина ГРЪНЧАРОВА
т две години в Тутракан функционира
Център за социална
рехабилитация и интеграция, който носи името "Надежда". Той се помещава в
част от реновирана сграда
на бивша детска ясла. Оборудван е с необходимите

пособия, за да изпълнява
функциите си. Какви услуги
се предлагат на гражданите тук, кой може да бъде
потребител на Центъра и
друга полезна информация
научаваме от екипа, който
работи в него.
Ерчин ОСМАН, Ръководител на Център за

социална рехабилитация
и интеграция "Надежда":
Нашият Център е социална услуга за общността,
който предоставя услуги
като Трудотерапия, Рехабилитация и работа с психолог. Потребителите ни са
предимно хора с увреждания
и деца с емоционални и по-

Оказва се, че производството по ликвидация не е
приключило в определения с
решение №333 по протокол
№25/30.05.2013 г. на Общински съвет-Тутракан срок,
а назначеният ликвидатор
на стр. 8
веденчески прояви.
Капацитетът на Центъра е 20 потребители,
но тъй като услугата е
почасова, тя позволява поголям брой да я ползват.
През 2017 г. сме постигнали
резултат от 36 потребители, към момента са 35
(20 възрастни и останалите са деца), но имаме още
подадени заявления.
За да станат наши пона стр. 3

"Танчев Маркет" за дома и градината!

ɑɚɫɬɨɬɟɤɢɩɚɧɚɐɋɊɂ
ɇɚɞɟɠɞɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ
ОЩЕ:

Винария - 2018
в Тутракан и
Главиница
ɧɚɫɬɪ

Памет за Левски
ɧɚɫɬɪ

Клошарката
и
Богаташът
ɧɚɫɬɪ

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Танчев Маркет" е новият магазин в Тутракан, в който клиентите
ще могат да направят своите покупки сред богато разнообразие
от различни видове стоки. Той
се намира на ул. "Ана Вентура" до
Автомивката на самообслужване
и Бензиностанцията на същата
фирма - "Моника-92".
"Тук предлагаме стоки за дома
и градината, сподели собственикът - тутраканският предприемач
Венцислав Танчев. Първият ни магазин - за строителни материали,
е ориентиран повече към мъжа, а
вторият повече към интериора в
дома и потребностите на жената и
на стр. 8
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РЕГИОН

НОВИНИ
АНКЕТА ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
ȼɫɢɱɤɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ Ⱥɧɤɟɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ɩɨ ɡɚɟɬɨɫɬɬɚ ɫ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɩɪɨɭɱɜɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɬɟɨɬɪɚɛɨɬɧɚɫɢɥɚɜɫɬɪɚɧɚɬɚȺɧɤɟɬɚɬɚɦɨɠɟɬɟ
ɞɚɧɚɦɟɪɢɬɟɧɚɧɚɱɚɥɧɚɬɚɫɬɪɚɧɢɰɚɧɚɈɛɥɚɫɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɋɢɥɢɫɬɪɚ www.silistra.government.bg,ɫɥɟɞɤɚɬɨ
ɤɥɢɤɧɟɬɟɜɴɪɯɭɡɟɥɟɧɢɹɛɚɧɟɪɜɞɹɫɧɨ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɚɧɤɟɬɚɬɚ ɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɥɭɱɢ ɪɟɚɥɧɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɨɛɯɜɚɬɚɩɪɨɮɟɫɢɢɬɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɬɟɡɧɚɧɢɹɬɚɢɭɦɟɧɢɹɬɚɧɚɬɴɪɫɟɧɢɬɟɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɮɢɪɦɢɤɚɞɪɢ
ɉɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɱɪɟɡ ɪɴɤɨɜɨɞɟɧɚɬɚ ɨɬ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɄɨɦɢɫɢɹɩɨɡɚɟɬɨɫɬɤɴɦɈɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɫɴɜɟɬɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɢɳɟɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɞɜɚɩɴɬɢɜɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɨɬɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨɧɚɨɛɥɚɫɬɧɨɧɢɜɨɳɟɫɟ
ɨɛɨɛɳɚɜɚɨɬɟɤɫɩɟɪɬɟɧɟɤɢɩɨɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚɢɦɟɫɬɧɚɜɥɚɫɬɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɬɟ ɢ ɫɢɧɞɢɤɚɬɢɬɟ ɛɪɚɧɲɨɜɢ ɨɬɪɚɫɥɨɜɢ
ɢ ɞɪ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɚɧɤɟɬɚɬɚ ɳɟ ɩɨɦɨɝɧɚɬ
ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɬɟ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨ
ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɧɚɡɚɟɬɨɫɬɬɚɫɪɟɞɧɨɬɨɢɜɢɫɲɟɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɨɛɭɱɟɧɢɟɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɨɛɥɚɫɬɧɚɬɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɢɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ЗАСИЛЕНИ ПРОВЕРКИ НА "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
В периода от 12 до 18 февруари 2018 г. в Силистренска област при проверки на пътна полиция са
установени 407 нарушения. Съставени са 40 акта и
са наложени 350 глоби по фиш, съобщават от Пресцентъра на ОДМВР-Силистра.
Двама неправоспособни водачи и шестима, седнали
зад волана след употреба на алкохол – в три от случаите с над 1.2 промила, са засечени от контролните
органи. За допуснати нарушения са прекратени регистрациите на 6 моторни превозни средства. Извършени
са 16 проверки за употреба на наркотични вещества
от водачите, една от които е дала положителен
резултат.
Междувременно на 13 и 15 февруари съответно в
общините Дулово и Тутракан съвместно с ИА „Автомобилна администрация” са проведени специализирани
полицейски операции по безопасност на движението и
осъществяване на контрол на товарните автомобили.
По време на операциите са установени 27 нарушения, 2 от които са санкционирани с актове, а 25 - с
фишове. Засечени са 14 автомобила с технически неизправности, трима водачи са били без обезопасителни
колани и също толкова са установени да шофират с
неплатени глоби. Издадени са 2 заповеди за прилагане
на принудителни административни мерки.
През изтеклата седмица в Силистренска област
няма регистрирани пътнотранспортни произшествия
със загинали или пострадали граждани.
КРИМИНАЛЕ
С 2.95 промила алкохолно съдържание 53-годишен
управлявал лек автомобил „Фолксваген”. Той бил засечен от пътни полицаи на 15 февруари в района на
Тутракан и тестван с дрегер. Водачът е дал кръвна
проба за химичен анализ. По случая е започната административна преписка.
Чрез взломяване на прозорец неизвестно лице е
извършило кражба от производствено хале в района на
Главиница в периода 11-18 февруари. Противозаконно
са отнети 160 м ел.проводник, 3 метални врати, 6
формировъчни дюзи и 2 метални шнека. На адреса е
извършен оглед и е образувано досъдебно производство.

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.

22 - 28.02.2018 г.

В ход е създаването на Здравна карта на
област Силистра
П
ърво заседание на работната група, подготвяща макета на
Областна здравна карта
е проведено в Силистра,
информират от Пресслужбата на Областната администрация.
Заседанието бе водено
от областния управител
на област Силистра Ивелин
Статев, който обяви, че
всички членове на групата имат право да правят
до 13 ч. на 21 февруари
предложения по проекта,
представен от д-р Теодора
Начева – директор на Регионална здравна инспекция
Силистра.
В най-общ план цифровата характеристика
на проекта на Областна
здравна карта Силистра,
подготвен по методика на

Министерство на
здравеопазването:
в областта има 3
болнични заведения – В Силистра,
Тутракан и Дулово,
както още в сферата на спешната
помощ – един център с пет филиала,
едно е и спешното
отделение.
Общопрактикуващи лекари – 73 позиции, от които в
момента са заети 57 (31 в
община Силистра, колкото
се полагат на 66/100 000
население) – в община Дулово за заети половината, в
община Главиница – по-малко от половината, в община
Тутракан – 7 от 9 и др.
В доболничната помощ заемането на практики става
на принципа на допълване-

то – в 2/3-и от случаите.
Запазена е възможността
практика (общо 108) да има
за всеки лекар със специалност в съответния раздел
(най-много – 14 кардиолози,
11 акушер-гинеколози, 8 –
нервни болести и др.).
При денталната медицина (100/10 000)за област
Силистра са възможни 112
практики, от които заетите са 74, като повечето са
в градовете (78%), развива
се практиката за откри-

ване на втори и трети
кабинети в различни населени места. Предложеният
вариант се смята за балансиран, тъй като е обърнат
към интереса на гражданите от областта, както и,
че не са ощетени медицинските специалисти.
Окончателният вариант
на Областната здравна
карта ще бъде гласуван на
второто заседание на работната група, насрочено
за 26 февруари.
“ТГ”

Приет е проект за държавен план-прием в
средните училища след 7 клас в областта
О

т Пресцентъра на
О б л а с т н а а д м и н истрация Силистра
съобщават, че с участието
на областния управител
Ивелин Статев и на неговия
заместник Стоян Бонев е
проведено второ в рамките
на няколко дни заседание
на Комисия по заетост към
Областен съвет за развитие. Началникът на РУО на
МОН Силистра д-р Габриела
Миткова е представила
обобщеното предложение
за държавен план прием
след VII клас за 2018-2019
г., включващо 37 паралелки
(броят ученици в VII клас,
които ще кандидатстват,
са 863 към 1.12.2017 г.),
което е с една повече от
миналата година и с пет
повече от изпълнения преди
една година план.
Прием ще бъде осъществен в 20 училища на територията на област Силистра, а извън класирането
за държавния план прием
е Спортно училище „Дръстър“ Силистра, което е
единствено по рода си в
Крайдунавска Добруджа.
За първи път в приема ще
участва преобразуваното
Обединено училище „Ив. Вазов“ в с. Зафирово, община
Главиница.
За втора година приемът е малко по-отворен от
рестриктивния прием в
предходни години – тази отвореност дава възможност
да се изпробват нови стратегии и да се проверят в
практиката предложенията

на училищата.
Запазва се броят на паралелките за 13 училища. Увеличен
е приемът с
по 1 паралелка
в 3 училища: в
ПГС „П. Пенев”
в град Силистра; в ПГМСС „Н.
Вапцаров“ в с.
Средище, община Кайнарджа, и в СУ „В.
Левски”в град
Дулово.
Съотношението професионално към
профилирано образование по
брой паралелки на етапа на
планирането е 22 професионални към 15 профилирани
паралелки, т. е. 59,5% са
професионални паралелки.
Това съотношение отговаря
на заявените национални
и регионални политики за
подкрепа на професионалното образование и не е
за сметка на прекомерно
изтласкване на профилираното образование.
Предложението за приема
за 2018-2019 г. представлява нарастване на дела
на професионалното образование спрямо миналата
година. Общо в професионалното образование се
предлагат 32 специалности
от професии. От тях 13 са
от списъка на МОН за очакван недостиг или близки до
посочените, т.е. 40,6%от
предложените специално-

сти.
Нови за областта са 9
специалности от професии:
„Селски туризъм“ (СУ в с.
Окорш, община Дулово);
„Търговия на едро и дребно“,
„Съдебна администрация“ и
„Производство и обслужване в заведенията за хранене
и развлечения“ - дуална, в
ПГСУАУ Силистра; „Телекомуникационни системи“ и
„Автомобилна мехатроника“ (ПГМТ Силистра); „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“ (ПГПТ
Силистра); „Електрически
машини и апарати“ (ПГС
Силистра) – дуална; „Растителна защита и агрохимия“
(ПЗГ Силистра).
В 7 училище се предлагат
по 2 специалности в една
паралелка. За първи път
се предлагат паралелки с
дуална система на обучение в 2 училища: ПГС „П.

Пенев“ в град Силистра
(специалност „Електрически машини и апарати“ – 0,5
паралелка, и специалност
„Външни ВиК мрежи“ – 0,5
паралелка); ПГСУАУ „Ат. Буров“ в град Силистра (специалност „Производство и
обслужване в заведенията
за хранене и развлечения“ –
0,5 паралелка).
Областният управител
обяви в края на заседанието, че планира през м. март
работна среща с участието на академичните
среди в Силистра, на РУО
на МОН, директорите на
профилирани училища и на
професионални гимназии от
региона, както и на работодателските организации, за
да бъде обсъден обстойно
комплектът от проблеми,
свързан с образованието,
за да бъдат изказани всички
актуални за момента мнения и анализи.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 19 февруари 2018 г.
1 крояч – основно образование, място на работа с.
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
Цар Самуил
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
1 общ работник – основно образование, шофьор кат.B, образование
място на работа с.Цар Самуил
1 машинен оператор, производство на пластмасови
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
- За стажуване
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
1 технически организатор
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
***За всички работни места трудовите договори
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
две направления:
изисква педагогическа правоспособност.
- За обучение по време на работа
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РЕГИОН
Днес заседава Общински съвет-Тутракан

Три години след "ликвидация" бившето "БКС" още е в правния мир
от стр. 1 за приключване производството по ликвидация на
дружеството и заличаването му от Търговския
регистър, които са от компетентността единствено
на Общинския съвет. За
целта съветниците ще
трябва приемат решения,
с които да се удължи срокът за приключване на
ликвидацията на „Комунални
дейности”, да се назначи
нов ликвидатор със съответното възнаграждение,
който да извърши необходимите законови действия
за финализиране процеса
на ликвидация и да заличи
търговеца в Търговския

със същото решение - Маргаритка Шербанова, е освободена от отговорност.
В Отказа за заличаване
на дружеството от Търговския регистър е записано, че след преглед на
приложените документи е
установено неспазване на
изискванията на чл.267 от
Търговския закон от страна на ликвидатора. Той не
е поканил кредиторите на
дружеството да предявят
вземанията си.
Това е причината за възникналата необходимост да
се предприемат действия

регистър при Агенцията по
вписванията.
Разпоредителни сделки с
имоти и земи общинска собственост са приоритетни
за това заседание сочи
проектът за дневен ред,
в който с такава насоченост са 2/3 от докладните
записки. Освен тях, съветниците изберат регистриран одитор за заверка на
годишния финансов отчет
на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
за 2017 г. Предложението
на управителя на здравното
заведение е за досегашния
одитор Емилиян Ганев.
И още - ще определят
представител на Община
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Музей-училище или
думи за любовта

Тутракан за участие в Общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената
територия, обслужвана от
„ВИК” ООД, гр. Силистра,
насрочено да се проведе на
15.03.2018 г. в областния
център; ще приемат дългосрочна и краткосрочни
програми по чл.10 от ЗЕВИ
/Закон за енергията от
възобновяеми източници/ за
насърчаване използването
на енергията от възобновяеми източници и биогорива
за периода 2018-2025 г., както и Годишна програма за
развитие на читалищната
дейност в община Тутракан
за тази година.

14 февруари е „специален
и причудлив” ден в календара на българина. Ден на
археолозите и винарите. Но
в последните десетилетия
в България навлезе честването на празника на Св. Валентин. Ден, в който двама
души изразява любовта си
един към друг.
В Деня на любовта и
виното, Даниела Иванова
- уредник в Историческия
брание на Асоциация по во- музей гостува на дванадедоснабдяване и канализация сетокласници в СУ „Христо
на обособена територия,
обслужвана от "В и К" ООДСилистра.
Като ход от подготовката за сесията на 23
февруари от 14:00 часа ще
заседават петте Постоянни комисии на местния
парламент в Главиница.

Предстои заседание на Общински съвет-Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание ще
проведе Общински съвет-Главиница на 26
февруари от 14:00 часа. В
предварителния дневен ред
са включени шест докладни
записки на кмета на общината Неждет Джевдет.
Най-напред съветниците
ще разгледат нова Наредба

Р

за символите и отличията,
последвана от предложението за определяне на
Общински план за младежта
през настоящата година.
Една от важните точки
в заседанието ще бъде
определянето на мерите,
пасищата и ливадите от
Общинския поземлен фонд
за индивидуално и общо

ползване за стопанската
2018-2019 година.
Годишната програма за
управление и разпореждане
с общински имоти ще бъде
допълнена и на тази база ще
се приеме решение по една
разпоредителна сделка.
Ще бъде определен и
представител на Община
Главиница в Общото съ-

"Надежда" предлага надежда!
от стр. 1
требители, гражданите
най-напред трябва да подадат молба (заявление)
до Дирекция "Социално подпомагане" в Тутракан. От
там ни информират за
това, а ние правим връзка
с конкретното лице. Срещаме се с него и му разясняваме услугата, която той
може да потребява.
Услугите при нас се заплащат, цената е минимална - 5% от дохода на лицето
в зависимост от часовете
на посещение в Центъра.
Доходът, обикновено, е неговата пенсия. След това
сключваме договор с него,
който няма задължителен
характер, защото хората
са с увреждания и могат
да посещават Центъра,
когато се чувстват добре.
В него, разбира се, са упоменати дните и часовете,
в които за съответната
услуга идва специалист. Повечето от потребителите
ползват рехабилитация за
раздвижване, в зависимост
от заболяванията. Както
казаха, тук идват и деца
с увреждания. Най-малкият
потребител е 11-месечно
бебе.
Освен това, чрез нашите
услуги се поддържат социални контакти - хората,
обикновено, са сами. Организираме им и различни
мероприятия за празниците
- за Нова година, за Трифон
Зарезан сега.
Помагаме им и при попълване на документи за
"Социално подпомагане" - за
лични асистенти, носим
ги в Дирекцията, защото
някои от тях са трудно
подвижни.

ȽɨɛɥɟɧɚɪɫɬɜɨɬɨɟɤDɬRɦDɧɢɹDɩRFɜHɬɢɲɥɢFHɜHɞɧɴɠɧD
ɬRɜDɯRɛɢɧɹɦDɧDɱɢɧɞDɧHFɬDɧHɲɡDɜɢFɢɦRɬɧHɝRɌɨɜɚ
ɟɞɟɜɢɡɚɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɧɚɐɋɊɂ³ɇɚɞɟɠɞɚ³ɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȽRɛɥHɧDSFɬɜRɬRHFSHɞɦDɥɤRɬRHɮɢɤDFɧɢɥHɤDSFɬɜDɞD
FHFɩSDɜɢɦFɴFFɬSHFDɤDɬRɩRɦDɝDFɥHɤRɬDɞDɡDɝɴSɛɢɦ
HɠHɞɧHɜɧɢɬHɩSRɛɥHɦɢ
Ɍɚɤɚɫɬɴɪɩɟɧɢɟɢɨɛɢɱɟɢɡɛɪɨɞɢɪɚɧɝɨɛɥɟɧɫɦɴɧɢɫɬɢɨɬ
ɧɚɲɚɬɚɥɴɱɟɡɚɪɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɤɚɇɟɥɢȾɨɛɪɟɜɚɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɨɬɐɟɧɬɴɪɚɇɨɧɟɳɚɬɚɧɟɩɪɢɤɥɸɱɜɚɬɫɚɦɨɫ
ɢɡɛɪɨɞɢɪɜɚɧɟɬɨɦɭɌɹɫɬɚɪɚɬɟɥɧɨɟɩɨɫɬɚɜɢɥɚɝɨɛɥɟɧɚ
ɜɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɤɪɚɫɢɜɚɪɚɦɤɚɢɬɨɣɜɟɱɟɦɨɠɟɞɚɫɟɜɢɞɢ
ɨɬɜɫɟɤɢɜɐɋɊɂ

Георги РОЙБОВ, Рехабилитатор: В Центъра имаме зала за рехабилитация,
която е оборудвана с уреди
- бягаща пътека, велоергометър, крос тренажор,
успоредки. Ползват се в зависимост от заболяването
на всеки потребител - до
каква степен е увреден. Идват и възрастни, и деца с

различни увреждания - някои
са с увреждания на опорнодвигателния апарат, т.е
чисто физически са с намалена подвижност и трудоспособност и такива, които
са с по-големи увреждания
- на централната нервна
система. Изготвям индивидуален план за работа с
всеки потребител, която

във времето се променя,
в зависимост от това на
какво повече трябва да се
наблегне, за да има по-бързо
възстановяване.
Галина НЕДЕЛЧЕВА, Трудотерапевт: При Трудотерапията като лечебно
средство се използва целенасочена трудова дейност
съобразена със състоянието и заболяването на
потребителя. Целта е да
се придобият нови умения,
навици, да се възстанови
онова, което е нарушено
в състоянието на потребителя, да осмисля своя
живот така, че да може да
продължи напред с увреждането, което има.
Дейностите, които се
прилагат в трудотерапията са дейности за възстановяване на общата и фина
моторика, координация на
ръце, възстановяване, съсредоточаване, гимнастика на ума. Потребителите
се включват с различни
дейности при подготовката на различни празници
- изработват сурвакници, мартенички. Веднъж
в месеца се занимават
с готварство - така се
стимулира двигателната
активност на потребителите. Редят пъзели и
диамантени гоблени.
Цветомира ТОДОРОВА,
Социален работник: Аз
съм човекът, който кани
потребителите на първоначална среща и им обяснявам какво представлява
проектодоговорът с тях.
Предлагаме краткосрочна услуга - за 6 месеца и
дългосрочна - за 1 година.
Информирам ги социалните
услуги, които предлагаме
тук. Нашите потребители
задължително трябва да
имат ТЕЛК-решение, когато кандидатстват тук.

интересна поднесената
информация бе подготвена
и мултимедийна презентация, много архивни снимки,
народни песни от Крайдунавска Добруджа и разкази
на информатори, които
говорят за любовта обогатиха урока.
Местата за първи срещи,
влиянието и натиска на
родителите, начините за
изразяване на чувствата,
какво се случва, когато любовта не е споделена и как

ɇɚɩɢɜɚɧɟɧɚɜɨɞɚɬɚɢɤɪɚɞɟɧɟɧɚɤɢɬɤɚɧɚɦɨɦɢɬɟɧɹɤɨɝɚ

Ботев” с интерактивен
урок, посветен на темата
за любовта на младите в
миналото. Тема интересна
и любопитна за младите
хора. Любовта се беше
докоснала до голяма част
от тях и те са изживели
първите си любови, но и
разочарования.
В момента учебният
материал по литература
на абитуриентите включва изучаването на цикъла
„Старопланински легенди”
от Йордан Йовков, което
позволи да се направят
препратки и сравнения за
любовта в миналото и
съвременността. За да е

си отмъщават младите, на
тези въпроси отговаряхме
през часа.
Ученици, проявиха самоинициатива и сами запяха
любовна народна песен. В
духа на празника и съвсем
на време, часът бе прекъснат от ученици, участници в инициативата на
училището да се даряват
валентинки на хората, които харесваме (обичаме)
– ученици и учители.
Но най-важното е не да
говорим за любовта в този
ден (и не само а да я чувстваме и изживяваме. Пожелахме го на всички.
Исторически музей

ɊɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬɧɚɐɊɋɂɇɚɞɟɠɞɚȿɪɱɢɧɈɫɦɚɧɩɨɫɪɟɳɧɚ
ɫɜɨɢɬɟɤɨɥɟɝɢɨɬȾɧɟɜɟɧɰɟɧɬɴɪɡɚɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɥɢɰɚɫ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɜɫɋɨɤɨɥɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹɬ
ɂɜɚɧɤɚɋɹɪɨɜɚɢɝɥɫɱɟɬɨɜɨɞɢɬɟɥȿɥɢɫɎɟɪɚɞ
ɐɟɥɬɚɧɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨɟɨɛɦɹɧɚɨɩɢɬɢɞɨɛɪɢɩɪɚɤɬɢɤɢ
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В Главиница:
"Винария-2018",Тутракан празнува...
Зарезанската традиция бе спазена
Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɡɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜ ɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɩɪɨɜɟɞɟɄɨɧɤɭɪɫɴɬ ɡɚ ɧɚɣɞɨɛɪɨ ɞɨɦɚɲɧɨ
ɜɢɧɨɌɨɡɢɩɴɬȼɢɧɚɪɢɹɬɚɛɟ
ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɭɱɚɫɬɢɟɫɜɨɢ
ɜɢɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɢɨɬɫɴɫɟɞɧɚɬɚɪɭɦɴɧɫɤɚɨɛɳɢɧɚɄɢɪɧɨɞɠɫɤɨɹɬɨɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɞɴɪɠɚ
ɩɪɢɹɬɟɥɫɤɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ɂɚɭɱɚɫɬɢɟɜɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚ
ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɨɛɳɨ  ɩɪɨɛɢ   ɱɟɪɜɟɧɢ   ɛɟɥɢ ɢ
ɪɨɡɟ
Ɍɟ ɛɹɯɚ ɨɰɟɧɹɜɚɧɢ ɨɬ ɞɜɟ
ɤɨɦɢɫɢɢɱɢɣɬɨɫɴɫɬɚɜɜɤɥɸɱɜɚɲɟɬɟɯɧɨɥɨɡɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ

ɐɜɟɬɚɧɤɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɬɊɭɫɟɢɇɢɤɨɥɚɂɜɚɧɨɜ
ɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɚɛɟɥɢɬɟɜɢɧɚɢ
ɪɨɡɟ  ɫɨɦɟɥɢɟɪɢɬɟ Ʉɚɥɢɧɚ
Ƚɪɴɧɱɚɪɨɜɚ ɢ Ⱦɟɬɟɥɢɧ ȽɟɨɪɝɢɟɜɨɬɊɭɫɟ
ȼɢɧɚɬɚ ɛɹɯɚ ɨɰɟɧɹɜɚɧɢ ɩɨ
ɬɪɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɤɭɫɚɪɨɦɚɬ
ɢɰɜɹɬ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬ ɛɟ ɨɬɤɪɢɬ ɨɬ
ɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɤɨɣɬɨɩɨɠɟɥɚɩɪɟɡɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ɧɚɥɟɹɬ ɨɳɟ ɩɨɯɭɛɚɜɨ
ɜɢɧɨ
ɋ ɦɢɧɭɬɚ ɦɴɥɱɚɧɢɟ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɩɨɱɟɬɨɯɚɩɚɦɟɬɬɚ
ɧɚ Ɇɥɚɞɟɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜ  ɧɚɣ
ɝɨɥɟɦɢɹɬ ɜɢɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ

ɬɨɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɢɥɸɛɢɬɟɥɢɬɟ
ɧɚ ɜɢɧɨɬɨ ɛɹɯɚ ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ
ɨɬɆɴɠɤɚɝɪɭɩɚɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɩɪɢɇɑɋɜɟɬɥɢɧɚɫȼɚɪɧɟɧɰɢɉɚɤɡɚɬɹɯɛɟɢɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚɬɨɦɛɨɥɚ
ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ
ɢ ɪɭɫɟɧɫɤɢ ɯɭɞɨɠɧɢɰɢ ɱɢɢɬɨ ɤɚɪɬɢɧɢ ɧɚ ɬɟɦɚ Ʌɸɛɨɜ
ɢ ɜɢɧɨ ɜɢɧɨ ɢ ɠɟɧɢ ɛɹɯɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɜ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ ɦɭɡɟɣ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɨ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɬɚɡɢ ɫɟɞɦɢɰɚ ȿɞɢɧ ɨɬ ɬɹɯ  ȼɚɥɟɧɬɢɧ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜɪɢɫɭɜɚɲɚɪɠɨɜɟɧɚ
ɜɫɟɤɢɤɨɣɬɨɩɨɠɟɥɚɟ
Ʉɚɤɜɚɟɜɤɪɚɣɧɚɫɦɟɬɤɚɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ȼɢɧɚɪɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɧɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟɜɄɨɧɤɭɪɫɚɡɚɧɚɣɞɨɛɪɨɞɨɦɚɲɧɨɜɢɧɨ
ɡɚɟɞɧɨɫɤɦɟɬɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬɢɨɰɟɧɢɬɟɥɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ритуално зарязване на
лозята и Конкурс за найдобро вино бе отбелязан
Празникът на лозарите и винарите
Трифон Зарезан - на 14 февруари,
в гр. Главиница.
Водосвет за здраве и благополучие в лозята в местността "Кофалжа" край града отслужи отец Васил
в присъствието на общинското
ръководство и много граждани.
Лозята бяха зарязани най-напред от отеца, а след него от кмета
на община Главиница Неждет
Джевдет и председателя на Общинския съвет - Месут Алиш.
От лозовите масиви празникът
се прехвърли в залите на местния
парламент, където се проведе
Конкурс за най-добро домашно
вино. Организаторите - Община
Главиница и НЧ "Христо Ботев",
за първи път осъществяват тази
инициатива.

С

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɬɩɪɢɱɟɪɜɟɧɢɬɟɜɢɧɚ
ɋɟɪɝɟɣɂɅɂȿȼ

ɉɪɢɛɟɥɢɬɟɜɢɧɚɩɴɪɜɚɟɇɟɞɤɚɉȺɇȺɃɈɌɈȼȺ

ɉɟɬɴɪɇɂɄɈɅɈȼɟɩɴɪɜɢɜɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚɩɪɢɜɢɧɨɊɨɡɟ

ɜɴɜɜɢɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɢɫɨɦɟɥɢɟɪɢɨɬɊɭɫɟɢɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ʉɚɱɟɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɱɟɪɜɟɧɨɬɨ ɜɢɧɨ ɨɰɟɧɹɜɚɯɚ ɋɬɟɮɚɧ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜ ɨɬ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɜɢɧɚɪɧɚ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɚ ɢɡɛɚ

ɜɪɚɣɨɧɚ
ɂ ɞɨɤɚɬɨ ɤɨɦɢɫɢɢɬɟ ɞɟɝɭɫɬɢɪɚɯɚ ɜɢɧɚɬɚ ɢ ɞɚɜɚɯɚ
ɫɜɨɢɬɟ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɬ ɉɚɥɟɪɦɨ ɤɨɣɬɨ
ɨɬɧɨɜɨɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɫɴɛɢɬɢɟ-

Според предварително обявения
регламент, в него участваха само
млади вина от реколта 2017 г. в
три категории - червени вина, бели
вина и розе.

ȼɨɞɨɫɜɟɬɡɚɡɞɪɚɜɟɢɛɟɪɟɤɟɬɨɬɫɥɭɠɢ
ɨɬɟɰȼɚɫɢɥɜɥɨɡɹɬɚɧɚɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ɳɟɩɨɩɢɬɚɬɟ"
ɉɪɢ ɱɟɪɜɟɧɢɬɟ ɜɢɧɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥ ɟ ɋɟɪɝɟɣ ɂɥɢɟɜ
ɫɥɟɞɜɚɧɨɬɆɚɪɢɹɧɏɪɢɫɬɨɜ
Ɍɪɟɬɨɬɨ ɦɹɫɬɨ ɫɢ ɩɨɞɟɥɢɯɚ
Ⱦɪɚɝɨɦɢɪɉɟɬɪɨɜɢɞɪɘɪɢɣ
ȼɚɫɢɥɟɜ
ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ Ȼɹɥɨ ɜɢɧɨ 
ɩɴɪɜɨ ɟ ɜɢɧɨɬɨ ɧɚ ɇɟɞɤɚ
ɉɚɧɚɣɨɬɨɜɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨ ɦɹɫɬɨ
ɟȾɪɚɝɨɦɢɪɉɟɬɪɨɜɚɬɪɟɬɢ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɑɨɪɛɚɞɠɢɟɜ
ɉɪɢɜɢɧɨɊɨɡɟɩɴɪɜɢɟɉɟɬɴɪɇɢɤɨɥɨɜɜɬɨɪɢɇɢɤɨɥɚ
ɋɢɝɦɹɧɨɜ ɚ ɬɪɟɬɢ  Ɇɢɯɚɢɥ
ɋɥɨɛɨɞɚɧɨɜ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɄɦɟɬɴɬɇɟɠɞȿɬȾɀȿȼȾȿɌɜɪɴɱɢɧɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹȻɹɥɨɜɢɧɨȼɟɫɟɥɢɧɆɂɌȿȼ
 Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨ ɫ ɜɢɧɚɪɧɚ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɚɢɡɛɚɨɫɢɝɭɪɢɯɚɧɚɝɪɚɞɢ ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ 
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɡɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɄɦɟɬɴɬɩɨɞɧɟɫɟɩɨɡɞɪɚɜɥɟНа 14 февруари...
ɧɢɟɢɤɴɦɜɫɢɱɤɢɩɪɟɫɬɪɚɲɢȼɴɩɪɟɤɢ ɞɴɠɞɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɥɢɫɟɞɚɢɡɥɹɡɚɬɩɨɞɞɴɠɞɚɫ
ɢɡɛɪɚɫɜɨɹɐɚɪɧɚɥɨɡɹɬɚɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟɤɨɥɤɨɬɨɫɚɤɚɩɤɢɬɟ
ɜɢɧɨɬɨ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚ ɥɨɡɚ- ɨɬɧɟɛɟɬɨɬɨɥɤɨɜɚɞɚɟɢɝɪɨɡɞɟɬɨɧɚɥɨɡɟɬɨ
ɪɢɬɟɌɪɢɮɨɧɁɚɪɟɡɚɧ
Ɂɚ ɞɨɛɪɨɬɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ɂɚ ɩɟɬɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɬɨɜɚ ɟ ɋɬɟɮɚɧ Ɇɥɚɞɟɧɨɜ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɫɟ ɩɨɝɪɢɠɢɯɚ ȼȽ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɉɥɚɤɟɬɢɩɨɡɞɪɚɜ- ÄȾɟɬɟɥɢɧɢ´ɢɫɚɦɨɞɟɣɤɢɨɬɫ
ɥɟɧɢɹ ɬɨɣ ɩɨɥɭɱɢ ɥɢɱɧɨ ɨɬ ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

Ɇɴɠɤɚɜɨɤɚɥɧɚɝɪɭɩɚ
ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

Журито председателствано от
Калина Грънчарова - сомелиер и
членове Фатин Расим и Димитър
Димитров - местни винопроизводители, оценява конкурсните

вина по три показатели - хармония
на вкуса, аромат и финес, цвят и
бистрота.
При червените вина на първо
място е Стефан Славчев, на второ
- Ивайло Цеков, а третото място
си разделиха Георги Николов и
Костадин Петров.
Бялото вино на Веселин Митев
бе класирано на първо място в тази
категория, следвано от вината на
Марин Лалев и Нурхан Али.
В категория Розе, първото място
е за Виолета Александрова, второто - за Реджеб Али, а трети е
Марин Лалев.
Кметът Неждет Джевдет връчи
освен награди на победителите и
поощрителни награди.

ɋɬɟɮɚɧɆɂɏȺɃɅɈȼɨɬɆɥɚɞɟɧɨɜɚɢɡɛɚɟɐɚɪɧɚɥɨɡɹɬɚ

Памет за Левски
145-годишнина от обесването на Васил Левски
бе отбелязана в Тутракан
пред двата паметника на
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ОБЩЕСТВО

22 - 28.02.2018 г.

Възпоменателни прояви
за Левски в Главиница

нов и секретарят Даниела
Гвоздейкова-Кирякова, Исторически музей, СУ "Йордан Йовков", ГЕРБ-Тутракан

ɝɪɚɞ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɩɨɱɟɬɨɯɚɩɚɦɟɬɬɚɧɚȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢɫɩɨɞɧɚɫɹɧɟɧɚ
ɜɟɧɰɢ ɢ ɰɜɟɬɹ ɩɪɟɞ ɛɸɫɬɩɚɦɟɬɧɢɤɚɦɭɢɡɞɢɝɧɚɬɜɞɜɨɪɚ
ɧɚ ɟɞɧɨɢɦɟɧɧɨɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ
ȼɴɜɜɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɧɚɬɚɩɪɨɹɜɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɂɜɟɥɢɧɋɬɚɬɟɜɝɥɚɜɧɢɹɬ
ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɋɢɥɢɫɬɪɚ ȿɥɟɧɚ

В

Апостола на свободата.
В парковия кът пред Общината за делото на българския герой разказаха
ученици от СУ "Йордан
Йовков" и уредникът в Историческия музей - Екатерина Николова.
Венци пред паметника
поднесоха кметът на общината д-р Димитър Стефа-

и граждани.
По същото време, пред
паметника на Васил Левски
в едноименния парк, делото
му почетоха учениците от
СУ "Христо Ботев". Венци
освен от училището поднесоха представители на
НФСБ и БСП и Пенсионерски
клуб "Дунав".

Ɍɨɦɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɢ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɴɬ ɧɚ ȽȿɊȻ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɍɨɞɨɪ Ɍɨɞɨɪɨɜ
ɭɱɢɬɟɥɢɭɱɟɧɢɰɢɢɝɪɚɠɞɚɧɢ
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɛɟ ɢ ɬɴɪɠɟɫɬɜɨɬɨɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɹɩɪɚɡɧɢɤ
ɧɚɋɪɟɞɧɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ ɤɨɟɬɨ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɫ
ɩɪɚɡɧɢɱɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬ ɜ ɡɚɥɚɬɚ
ɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ

145 мига безсмъртие...
В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

Уроци по родолюбие
а 19 февруари се навършиха
145 години от гибелта на
Апостола на свободата Васил Левски. И днес неговите идеи
живеят в сърцата ни, а заръките и
принципите му са за нас свято слово.

Н

Стефка КАПИНЧЕВА
сяка година на 19 февруари България се прекланя
в знак на почит пред паметта на Васил Левски - Апостола
на свободата. Неговото дело е
достоен пример за подражание и
оставя трайни следи в българската

В

история и литература.
Почит към него и делото, за
което се бори и загина, отдадоха
учениците от 3-ти „б” клас при
СУ ”Христо Ботев” и техните учители В.Кирилова и А.Чобанова в
„Детски отдел” на библиотеката.
Годишнината от гибелта на Апостола започна с четене на разказа
„Апостолът в премеждие” от Иван
Вазов. В състезанието по изразително четене взеха участие 14 ученици. Припомнихме си интересни
моменти от неговия живот, като
се пренесохме в онези далечни
и тъжни моменти в историята на
България, когато в покрайнините
на София на 6 (н. ст. 18) февруари
влиза в безсмъртието великият син
на Майка България.
Компетентното жури определи

учениците, които четоха най-добре
разказа „Апостолът в премеждие".
Това са Александър Илиев, Калина
Христова, Мария Димитрова, Светлозара Петрова и Алейна Адем,
които получиха Грамоти за найизразително четене по повод 145
г. от обесването на Васил Левски.
Почит към героизма на великия син
на България отдадохме с учениците
от 2б клас и г-г-жа Даринка Иванова
в библиотеката с Урок по родолюбие.
За Апостола на българската свобода
знае всяко дете у нас. Не всички обаче
знаем датата на неговото раждане,
но почти всеки помни датата на
обесването му. Спомняме си за онзи
мразовит декемврийски ден, в който
Васил Левски е заловен в ханчето в
с. Къкрина. Случва се призори на 27
декември 1872 г. За гибелта на Васил
Левски научихме от продукцията на
БНТ - „Национален календар“. Второкласниците гледаха с интерес филма
и с аплодисменти показаха удовлетворението си от видяното и чутото.
За всички участници 19 февру- Станаха прави и прочетоха на фона на
ари е един специален ден - един
от дните, в които ние, българите,
се обединяваме и вярваме, че сме
достоен народ, потомци на велики
а 14 февруари в библиличности като Апостола на свобоотеката, с учениците от
дата - Васил Левски! На този ден
3б клас и г-жа Валентина
трябва да се спрем поне за малко
и да си припомним, кои сме ние, Кирилова, попаднахме в света
на
приказка,
в която любовта
за какво се борим и кои са важните
неща в живота. За какво са дали буквално прави чудеса. "Самаживота си нашите деди и дали та идея да накараш някого да
сме достойни да бъдем техни на- повярва в любовта и в доброто
следници. Безсмъртният Апостол е достатъчно вълнуваща и заще остане завинаги в сърцата на пленяваща." Избрахме приказка,
всички истински българи. И колко- защото в нея винаги има поука
то повече години минават, толкова и успява да ни въздейства мапо-силно чувстваме непреходните гически.
В началото на урока гледахме
му общочовешки идеали, кристалната му чистота, която е пример за с интерес филма "Красавицата
и
звярът“,
който е максимално
безкрайна честност и саможертва.

българския химн най-силните думи на
Апостола. С удоволствие пяха за Васил
Левски прекрасната народна песен
„Кажи ми, горо“, която ги просълзи и буквар“ от Георги Шопов и колектив,
„Песен за Апостола“ от Мария Нинова. „Синеокият рибар“ от Георги Мишев
Харесаха и песента с оригинален изказ и „Левски в детските очи“ от Иван
Стоянов. Справиха се блестящо и с
подготвените образователни игри за
Левски.
Още един урок по родолюбие,
посветен на Апостола на свободата,
проведохме в училищната библиотека, съвместно с Даниела Иванова и

„Апостолът“ на Таня Иванова, изпълнена от шестокласници. Разгледаха изработени от ученици на нашето училище
книги за Васил Левски и нарисувани
картини с неговия лик. Димана, Бояна,
Ниляй и Даяна също нарисуваха картини с портрета на Апостола. Учениците
научиха и как Христо Ботев описва
своя приятел като „нечут характер“.
Четоха стихотворения, написани за
Левски, от българските поети Лъчезар Станчев, Николай Зидаров, Петя
Йорданова, Христо Радевски, Асен
Босев, Никола Фурнаджиев. Прочетоха откъси от произведенията на
Иван Вазов – одата „Левски“, разказът
„Апостолът в премеждие“ и повестта
„Немили-недраги.“ Четохме още от
страниците на книгите „Патриотичен

Александър Димитров - уредници в
Историческия музей на нашия град.
Той премина под надслов "145 години
безсмъртие" с учениците от 1 б клас от
групата ЦДО на госпожа Димитричка
Милчева. Първокласниците гледаха
презентация за безсмъртното дело и
саможертвата на Васил Иванов Кунчев, представена от Даниела Иванова.
Слушаха нейния разказ, изпълнен
с интересни факти за живота му.
Отговаряха бързо на поставените

въпроси. Любуваха се на четническата
униформа, с която бе облечен Александър Димитров. Докоснаха пушката
с вълнение. Справиха се уверено и с
интересните задачи, която им бяхме
подготвили. Наредиха велики мисли на Апостола. Попълниха вярно
кръстословица и подредиха правилно
думите в изречения за Левски. Доказаха, че вече могат да четат и прочетоха

стихотворението „Левски“ от Цветан
Ангелов в „Патриотичен буквар“, с
който разполага библиотеката.
Великият син на нашата родина
владее сърцата ни с любовта си към
народа, с беззаветната си преданост
към революцията и свободата, с подвига на своя живот. Убедени сме, че
е най-свидният от свидните чеда на
майка България.
Анка КОЗАРЕВА

Чудесата на любовта в приказките

Н

приближен до приказката и зарадва третокласниците. С бурни
аплодисменти показаха своето
задоволство от прожекцията.
Всички изразиха желание да
прочетем колективно приказката
от Шарл Перо. Справиха се отлично с непознатия текст. Четоха
изразително и емоционално.
Научихме, че любовта буквално
прави чудеса и може наистина
да промени човек с искреност,
непринуденост и прошка.
Класическата приказка завла- ченост. Насладихме се на един силна, истинска любов. Остадя сърцата и ума ни с красота, свят, изпълнен с напрежение, вихме магията да ни докосне…
изящество, нежност и изтън- дълбоко скрити тайни и една
Анка КОЗАРЕВА
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ХОБИ
синчето си:
- Ти вече си голям - трябва да
знаеш, че никакъв дядо Коледа не
съществува, това бях аз...
- Знам, знам. Ти си и щъркелът...
Вчера един катаджия искаше да
ми вземе книжката, а аз му викам:
- Не може, бате, подарък ми е!

- Момичета, някоя среща ли се с
Фотограф към сватбари:
по-възрастен мъж, дайте съвети?!
- Къде е щастливата двойка да
- Дават им пенсията след седми! ги снимам?
Младоженецът: - Ето ги - булката
Попитали радио Ереван:
и майка й!
- Може ли 70-годишен старец
да прави секс по 2 пъти на нощ?
На срещите на съученици след
- Може, разбира се. Ако нощта 25-30 години веднага си личи кой
е полярна...
как се е учил и какво е постигнал
в живота: двойкаджиите имат само
Между манекенки:
2 неща - кола и къща; тройкаджи- Би ли се съгласила да станеш ите имат 3 неща - кола, къща и
жена на онази мутра?
вила. Виж отличниците имат цели
- Бих се съгласила да стана 6 неща - очила, проклета жена,
негова вдовица...
лоши кредити, преждевременно
оплешивяване, мигрена и златен
В детската градина баща към медал от бронз.
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Приказки за възрастни

Клошарката и Богаташът
ой бил богат. Много
богат. Натрупал богатството си съвсем сам,
без ничия помощ. Работохолик по душа, той работел без
почивка. Така и не се оженил,
защото нямал време за друго
освен за работата си. Сутрин
ставал рано, пиел едно кафе
и хуквал на работа. Вечер се
прибирал късно, пиел чаша
мляко и заспивал. И на сутринта отново се повтаряло всичко.
Но веднъж, минавайки покрай
огледалото погледът му, без да
иска, се спрял на него. И видял,
че косата му е посребрена. „Но
как така, нима вече остарявам?
Кога минаха годините?”- помисли
си той. Станало му някак тъжно.
Изведнъж безсмислието го обзело
и той вместо да отиде на работа,
излязъл да се пошляе навън.
Там попаднал в съвсем нов свят.
Гледал забързаните хора, и си
мислел: „И те са като мен. Бързат,
бързат, а не виждат, че остаряват.”
Изведнъж погледът му попаднал
върху една жена, облечена в дрипи.
Тя била клошарка. Вървяла бавно
с наведена глава. Спирала се пред
кофите и тършувала в тях.

Т

„Ако помогна на тази жена,
животът ми сигурно ще придобие
смисъл”, помислил си богаташът.
Дълго се чудил какво да направи
за нея и най-накрая се сетил. Въодушевено извадил телефона си
и наредил на секретарката какво
да направи. След това отишъл до
клошарката и я помолил да тръгне
с него. Жената се поколебала,
но той й казал, че ще я направи
много щастлива. И така двамата
- богаташ и клошарка, скоро пристигнали във фирмата му.
- Направи ли, каквото ти казах?
- попитал той секретарката си, а
тя кимнала с глава и посочила към
една стая.
Богаташът въвел клошарката в

Забавна астрология

Риби
а, стигнахме до най-наивната
зодия - Риби! Най-доверчивата,
най-мълчаливата, най-тихата,
най-смирената, най, най, най... Обаче дали
наистина е така?
Честно казано Рибите са хитри същества. Ще се направят уж, че лапат червейчето ви и тъкмо когато
зарадвано теглите влакното, ще плеснат присмехулно с опашка. Това
е така, защото освен, че има риби шарани има и доста баракуди. А
всеки знае, че с баракудата шега не бива.
За Рибите се казва, че любимото им занимание било да броят гаргите. Да, ама не! Те не им обръщат внимание, защото целеустремено
изпълняват всяка работа. Дори в човката на гаргите да има сиренце,
те не му обръщат внимание, защото толкова малко парченце не им
върши работа. Те работят за голямо парче подобно на канара. И представете си не за себе си, а за някой друг - за приятел, за семейство,
за шеф, за господар.
Друга недоказана теза е, че те са професионални ревльовци. Е,
да, често пускат сълзи, но от сърце. Никога не плачат, когато им
заповядат, но един романтичен филм им докарва порой от сълзи.
Това е, защото са нежни същества /без баракудата/.
Но това, което е вярно за Рибите е, че обичат през нощта да вадят
главите си от водата и да гледат дълбокия Космос. Те вярват, че
има марсианци, венереанци, сатуроянци и усърдно се подготвят за
среща с тях.
Какво казахме отначало? Че са най-наивната зодия. Може и
така да е, но вярата им в Космоса, емоционалното възприемане на
романтичните филми, всеотдайната им работа за другите ги прави
най-предпочитаната зодия. И аз я предпочитам. А вие?

Х

Астрологът

Гимнастика на душата
С раковина към нашето тяло
Тялото е домът на нашата душа.
Колкото по уредено и здраво е то,
толкова душата ни е по-щастлива
и устремена към самоусъвършенстването си. Затова трябва да
се грижим за него и с раковина,
да се вслушване в гласа му. Гимнастика, хранене, диети – всичко
това са пътеки към нашето здраве.
Дали тези пътеки ще са трънливи
или постлани с цветя зависи само
от нас и от това какво чуваме през
раковината. На различните тела
гласът е различен. Ето защо пътя
към здравето е различен. Така
например, има един куп диети.
Всяка от тях влияе различно върху
отделните тела. Няма универсална
рецепта.
Днес прочетох за една диета наречена кетонна диета. Това е хранителен режим за понижаване на
тегло, работещ чрез ограничаване
на общото количество калории
и намален внос на въглехидрати
в храната. Най-популярният кетонен режим е "Аткинс диетата".
При този тип хранене белтъчните
храни се консумират в значителни
количества, както и мазнините.
Продукт на окисляване на вторите са кетоните, от където идва и
името на режима. Въглехидратите
се свеждат до нищожни количества. В изготвянето на режима
участват предимно храни с високо
съдържание на белтък и мазнини
и нищожно съдържание на въглехидрати. Добър пример за това са:
- месо, филета, шунки
- яйчни белтъци, като на всеки
7-10 белтъка, желателно е да се
добави по 2-3 жълтъка
- пълномаслени сирена, извара
- бели риби, рибни филета
- раци, скариди, калмари, миди
- протеинови напитки
- обезлактени млечни продукти
- масло, студено пресовани растителни масла, маслини, сметана,
хайвер, майонези, топени сирена
стаята с ентусиазъм, а там… там
имало стотици рози. Червени,
розови, бели и дори сини, те покривали цялата стая.
Те са за теб - казал той и се
взрял в очите й, за да види възхищението.
Клошарката пристъпила напред.
Оглеждала розите с угаснал поглед. Вървяла с отпуснати рамене,
тътрейки крака. И изведнъж…
изведнъж се затичала напред.

- ядки - в малки количества (до
50 гр. дневно) семена Задължителна е консумацията на големи
количества зеленчуци (фъстъкът
не е ядка, царевицата също).
Не е желателна консумацията на
плодове, зърнени храни, тестени
изделия, бобови храни, картофи,
тиква.
Разпределението на храната
следва да бъде на 6 до 8 порции
през деня. Първото хранене е час
след ставане от сън, а храната
трябва да съдържа повишено
количество вода.
Позволени са всички технологии
за термична обработка на храната
с изключение на препържване на
мазнини. Ядките и семената се
консумират сурови или печени, но
не пържени! Зеленчуците се консумират сурови и в краен случай
приготвени на пара или задушени
в мазнина.
Как тази диета се отразява на
здравето? Наблюдава се бързо и
относително постоянно разграждане на мастна тъкан.
Ако това ви интересува поровете
се в интернет. Там ще намерите
достатъчно материали за нея.
Успех!

Диетологът

Очите й светнали, смехът й отекнал
в стаята. Там в края и имало малка
масичка, а на нея половин кифла.
Секретарката била забравила да я
хвърли в коша. Клошарката я взела
с треперещи ръце и я захапала
с премрежени очи. За нея това
хлебно късче било по-ценно от
хилядите рози.
А богаташът ли? Той останал да
се чуди за смисъла на живота. Май
никога няма да го разбере...

СУДОКУ

СМЯХ
Циганин пише писмо на майка
си от затвора.
- Здравей, мамо, тук е много
хубаво, ядем по три пъти на ден,
спим на чисти чаршафи, телевизия
гледаме, с една дума живея добре!
- Добре, мама, радвам се за теб!
И да слушаш, де не вземат да те
изгонят!
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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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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 37 от 25.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 508
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Бюджета на Община
Тутракан за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Отчет за дейността на Общински съветТутракан и неговите комисии за периода 01
юли 2017 г. до 31 декември 2017 г.
Докладва: Председател на ОбС
3. Отчет на кмета на Община Тутракан за
изпълнение на решенията на Общински съвет
за периода 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Разкриване на Център за обществена
подкрепа в Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Приемане на План на община Тутракан
за противодействие на тероризма.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Увеличаване броя на таксиметровите
автомобили, работещи на територията на
общината.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Отмяна на Решение №386 по Протокол
№24 от 27.04.2017 г. на Общински съвет гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Утвърждаване списък на общинските
жилища за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на Годишна програма за
управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в Община Тутракан
за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Учредяване на възмездно право на
ползване върху недвижим имот с площ от
22,61 кв.м., обособени в северозападната
част от помещение №3, цялото с площ от
70,00 кв.м. в „Комбинирана сграда”, находяща се в с. Нова Черна, в кв.11, пл.211 и
212 за нуждите на „Български пощи” ЕАД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Определяне на имоти – частна общинска собственост, предназначени за учредяване право на строеж по реда на чл.49а от
Закона за общинската собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Промяна вида на собствеността и
начина на трайно ползване на имот №020357
и №020360, находящи се в землището на с.
Търновци, ЕКАТТЕ 73729, Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Учредяване възмездно право на ползване върху земеделска земя от общински
поземлен фонд за устройване на пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имоти - общинска
собственост, представляващи земеделски
земи в землището на с. Преславци, общ.
Тутракан, ЕКАТТЕ 58253.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Приемане на отчет за дейността на
местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тутракан за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Учредяване на право на строеж на
община Тутракан от Църковно настоятелство
на църква „Свети Николай” гр. Тутракан във
връзка с проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 509
На основание чл. 52,ал.1 и чл. 21, ал. 1, т.
6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/; чл.94, ал.2 и ал.3 и
чл.39 от Закона за публичните финанси/ ЗПФ
/; във връзка с разпоредбите на Закона за
държавния бюджет на Република България
/ЗДБРБ за 2018 г.; ПМС № 332 от 22.12.2017
г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г.; Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности
за следващите три години и за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тутракан, Общински съвет
гр. Тутракан
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Тутракан
за 2018 г. , както следва:
1.1. По прихода в размер на 12 158 627,00
лв. /съгл.Приложения № 1/ в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 649 425,00
лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани
дейности в размер на 5 954 282,00 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови
разходи за финансиране на делегирани от
държавата дейности в размер на 0,00 лв.;
1.1.1.3. Собствени и други приходи на
звената, прилагащи системата на делегирани
бюджети 82 298,00 лв..;
1.1.1.4. Преходен остатък в размер
на 612 845,00 лв., разпределен съгласно
Приложение № 12
в т.ч. капиталови разходи - 0,00 лв.
1.1.1.5 Временни безлихвени заеми
между бюджет и СЕС - 0.00 лв.
1.1.1.6 Чужди средства за разпореждане
- 0,00 лв.
1.1.1.7 Трансфери между бюджетни
сметки и СЕС - 0,00 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в
размер на 5 509 202., в т.ч.:
Собствени приходи 2 970 300,00 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 698
000,00 лв. лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
2 354 598,00 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в
размер на 1 138 900,00 лв.;
В т. ч. За зимно поддържане и снегопочистване на общ.пътища 89 500,00 лв..;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови
разходи за местни дейности в размер на 451
500,00 лв., в т.ч.
- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА - 310 500,00 лв.;
- за изграждане и основен ремонт на
общински пътища - 141 000,00 лв.;
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни
сметки - 377 940,00 лв.
1.1.2.6. Трансфери м/у бюджетни и
СЕС - 0,00лв.
1.1.2.7. Друго финансиране в размер

на - 0,00 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък в размер на 1
326 442,00 лв., в т.ч. във валута 3 730,00 лв.
/съгл. Приложение № 12/
1.2. По разходите в размер на 12 158
627,00 лв., разпределени по функции,групи,
дейности и параграфи /съгл. Приложение
№ 1/, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности
в размер на 6 649 625,00 лв.
1.2.2. Допълнително финансиране за
делегираните от държавата дейности със
средства от собствени приходи и изравнителна субсидия - 501 556,00 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 5
007 646,00 лв.
1.2.4.Резерв за местни дейности - 0,00 лв.
2.Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо към 01.01.2018 г. по бюджета на общината – за целево предназначение
- капиталови разходи и за текущи разходи.
3.Приема Поименен списък на капиталовите разходи за 2018 г. по обекти, функции и
източници на финансиране в размер на 2 305
740,00 лв. /съгл. Приложение № 3/
3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 451 500,00 лв. /съгласно Приложение № 3/.
3.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен
ремонт на ОПМ в размер на 141 000 лв. /
съгласно Приложение № 3/
3.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови
активи в размер на 395 000,00 лв. /съгласно
Приложение № 3 /
3.4. Приема разчета на капиталови
разходи , финансирани със средства от
постъпления от приходи от местни данъци
и такси в размер на 136 528,00 лв. /съгласно
Приложение № 3 /
3.5. Приема разчета на капиталови разходи , финансирани със средства от неусвоен
лимит от преходния остатък от 2017 г. - 1
322 712.00 лв., в т.ч. за местни дейности - 1
322 712,00 лв.
3.6 Приема разчета на капиталови разходи, финансирани със средства от преходен
остатък държавен характер в размер на
- 0,00 лв.
4. Утвърждава разчета на средствата за
заплати на персонала в община Тутракан
за 2018 г., без звената от системата на
образованието, които прилагат системата
на делегираните бюджети /Приложение № 4 /
4.1.Утвърждава числеността на персонала в делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация" - 77.5 щатни
бройки.
4.2. Упълномощава Кмета на общината
със Заповед да променя броя на щата в
общинска администрация, след настъпили
промени по решение на Общински съвет
през годината.
4.2. Утвърждава числеността на персонала в ОП „БКС" 25,5 щатни бройки
5. Утвърждава списък на длъжностите,
които имат право на транспортни разходи
през 2018 г. /Приложение № 5/
5.1 Утвърждава списък на длъжностите и
на лицата с право на транспортни разходи в
границите на населеното място и общината,
когато това произтича от характера на трудовата им дейност
- Изпълнител „Опазване на околната среда”
Йорданка Ангелова Методиева
Наджи Исуф Юмер
Евгени Алексиев Барбучанов
- Ветеринарен техник
Кристиан Георгиев Якимов
5.2 Утвърждава списък на длъжностите с
право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато
те се намират в различни населени места
- Гл.архитект - Пламен Тотев Маринов
- Медицински фелдшер - Киро Драганов
Йорданов
- учител в учебно и детско заведение,
съгл. НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за
условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за
наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното
и училищното образование Обн. - ДВ, бр.
10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.
5.3 Утвърждава размера на средствата по
т.5.1 - съгласно действащата нормативна
база и заповед на кмета на общината.
5.4 Утвърждава размера на средствата по
т.5. 2 - съгласно действащата нормативна
база и заповед на кмета на общината.
5.5. Упълномощава Кмета на общината
със Заповед да променя през годината
лицата по т.5.1 и т.5.2 при промяна на
обстоятелствата.
6. Приема Индикативен годишен разчет
за средства от ЕС. и за сметките за средства
от ДМА и ДЕС за 2018 г. /Приложение №
6.1 и 6.2
6.1.Приема индикативен разчет на капиталови разходи, предвидени за финансиране
със средства от ЕС,средства по други международни програми и договори и свързаното с
тях национално и общинско съфинансиране,
съгласно Приложение № 6.1 и 6.2
7. Приема разчет на бюджетните средства
за разходи на Общински съвет. /Приложение
№ 8/
8. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение № 7 /
8. 1. Възлага на Кмета на общината със
Заповед да определи конкретните права и
отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
9. Приема справка за намеренията за
общинския дълг /Приложение № 9/
10. Определя размера на просрочените
задължения, от 2017 г. които могат да бъдат
разплатени от бюджета 2018 г. /Приложение
№ 10/
11. Приема Разчет за разходите по кметства /съгласно Приложение № 11 /
12. Приема актуализирана Бюджетна
прогноза за местните дейности на Община
Тутракан за 2018-2020 г. /Приложение № 15/
13. Приема разпределение на преходния
остатък от 2017 г. /съгл. Приложение № 12/
14. Приема разчета за целеви разходи и
субсидии, както следва за:
14.1 Членски внос - 12 000 лв.

14.2. Помощи по Решение на Общински
съвет - 15 000 лв.
14.3 Субсидии за:
- Читалища - 276 375 лв.
- Спортни клубове - 20 000 лв.
14.4. Упълномощава Кмета да договори
допълнителни условия по целевите разходи
по т.14.3 за начинът на предоставяне и
отчитането на тези средства.
15. Приема следните лимити за разходи:
15.1. Представителни разходи на Кмета
на общината - до 2 % от общия годишен
размер на разходите за издръжка за дейност
„Общинска администрация”. /чл.88, ал.1 от
ЗДБРБ за 2018 г./
15.2 Представителни разходи за Общински съвет - до 1 % от общия годишен размер
на разходите за издръжка на за дейност
„Общинска администрация" /чл. 88, ал.2 от
ЗДБРБ за 2018 г./
15.3 Командировки в страната - 20 000 лв.
15.4. Командировки в чужбина -5 000 лв.
15.5. Средствата за социално-битово
и културно обслужване на персонала в
бюджетните организации, в т.ч. и приспадащите се разходи за осигуровки върху тях в
размер до 3 на сто от утвърдените разходи
за основни заплати на лицата, назначени по
трудови правоотношения.
16. Във връзка с чл. 39 от ЗПФ, Определя
максималния размер на дълга, както следва:
16.1. Годишният размер на плащанията по
общинския дълг за 2018 г. не може да надвишава 15 % от средногодишния размер на
собствените приходи и общата изравнителна
субсидия за последните три години, изчислен на база на данни от годишните отчети за
изпълнение на бюджета на общината, или
588 200 лв. /чл.32, ал.1 от ЗПФ/
16.2. Номиналът на общинските гаранции,
които ще бъдат издадени през 2018 г., не
могат да надвишават 5% от общата сума на
приходите и общата изравнителна субсидия
по последния годишен отчет за изпълнение
на бюджета 206 500 лв. /чл.32, ал.2 от ЗПФ/
16.3. Максималният размер на новия
общинския дълг и общинските гаранции
към 31.12.2018 г. не могат да надвишават
съответно 588 000 лв. и 206 000 лв.
17. Във връзка с чл. 94, ал.3, т.1. от ЗПФ
- Определя максималния размер на новите
задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2018 г по бюджета
на общината в размер на 1 560 700 000
лв./ до 15% от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири
години; ограничението не се прилага за
задължения за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения/
18. Във връзка с чл. 94, ал.3, т.2 от
ЗПФ - Определя максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2018 г. в размер на 5 202
400 лв. /до 50 % от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните четири
години; ограничението не се прилага за
ангажименти за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения/
19. Във връзка с чл. 94, ал.3, т.4 от ЗПФ
- Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2018 г. - 30 000,00лв.
20. Във връзка с чл.94, ал.3, т.3 от ЗПФ
- Определя максималния размер на просрочените задължения от предходната година,
които ще бъдат разплатени през 2018 г.,
съгл. Приложение № 2/
20.1. Приема план-грофик за разплащане
на просрочените задължения от бюджета за
текущата година по Образец на Министерство на финансите - Приложение №2;
21. Възлага на Кмета на общината:
21.1. Да определи и утвърди бюджетите
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в рамките на общия приет
бюджет за 2018 г., както и да ограничава
или спира финансирането на второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити, при
констатирани нарушения на финансовата
дисциплина и разписаните вътрешни правила на системата за финансово управление
и контрол.
21.2. Да отразява служебно промените
по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения
и спонсорство и в съответствие с волята
на дарителя.
21.3. Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за размера
на просрочените задължения, в случаите
на натрупани просрочени задължения над
5% спрямо общинските приходи, както и
за просрочените вземания и да предложи
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
21.4. Да информира Общинския съвет в
случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности
и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/ или
трайно намаляване на бюджетните разходи.
22. Задължава Кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените по общинския
бюджет средства по прихода и по разхода,
по тримесечия.
23. Дава съгласие при временен недостиг
на бюджетни средства за финансиране на:
23.1. „ местни дейности „ текущо да се
ползват временни безлихвени заеми от други
сметки и дейности на общината.
23.2. разходи по проекти до възстановяването им, да се отправи мотивирано искане
за безлихвен заем от бюджета на общината.
23.3. Да прехвърля със Заповед за
временно ползване средства от бюджета
по сметките за средства от ЕС във връзка
с финансиране на действащи проекти и до
възстановяване на средствата по тях.
23.4. Да договаря срока на безлихвения
заем, както и условията за погасяването му.
23.5. Да спазва изискванията на чл.126 от
ЗПФ при предоставяне на свободни средства
за временни безлихвени заеми.
23.6. Във всички останали случаи, при
възникване на потребност от временни
безлихвени заеми, Кметът на Общината
внася предложение за предоставянето им
по решение на Общински съвет.
24. При спазване на общия размер на
бюджета и при условия разрешени от
законодателството, /чл.125 от ЗПФ/ дава
следните правомощия на Кмета:
24.1. В частта на за делегираните от държавата дейности - да извършва компенсирани промени между утвърдените бюджетни
показатели за разходите в рамките на една
дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

24.2. В частта на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга,
без да изменя общия размер на разходите.
24.3 Да преразпределя резерва, в случай
че е предвиден такъв в разходната част на
бюджета и без да нарушава действащото
законодателство за възникнали неотложни
разходи.
24.4. Да кандидатства по структурните и
други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение
на общинския план за развитие.
24.5. Да кандидатства за средства от
централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински дейности,
програми и проекти.
24.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на
средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
24.7.Да кандидатства за средства от
централния бюджет, Фонд ФЛАГ и други
източници за финансиране на плащанията
и за съфинансиране на общински програми
и проекти.
24.8. Да изисква със Заповед от ръководителите на бюджетни звена в срок до
31.03.2018 г. да разработят и представят
конкретни мерки за изпълнение на приетия
от Общинския съвет бюджет за 2018 г.
25. Приема лимит, при наличие на финансов ресурс на тримесечие да се начислява
допълнително стимулиране на Кмета на общината до 60% от основната му месечна
заплата, а на кметовете на кметства до 30%
лв. от основната им месечна заплата.
26. Приема план-сметката на ОП "БКС" /
съгласно Приложение № 14/
27. Приема за сведение Протокола от
публичното обсъждане на бюджета. /Приложение № 13/
Гласували поименно: 15 съветници, За –
14, Въздържали се – няма, Против – 1
РЕШЕНИЕ № 510
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА
във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Тутракан
ПРИЕМА отчета на Председателя на
Общински съвет-Тутракан за дейността на
Общински съвет- гр. Тутракан и постоянните
комисии към него за периода 1 юли 2017г.
до 31 декември 2017 г.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 511
На основание чл. 44, ал,1, т.7 от Закона
за местно самоуправление и местната
администрация :
1. Приема отчет на Кмета на Община Тутракан за изпълнение решенията на Общински
съвет гр. Тутракан.
Приложение: Отчет на Кмета на Община
Тутракан за изпълнение решенията на Общински съвет за периода от 01.07.2017 г.
до 31.12.2017 г.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 512
На основание чл.21,ал.2 и чл.21, ал.1,
т.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл.18,
чл.18а от Закона за социалното подпомагане
и чл.36в от Правилника за приложение на закона за социалното подпомагане, Общински
съвет-Тутракан:
Разкрива Дейност 526 : Център за обществена подкрепа.
Социалната услуга „Център за обществена
подкрепа” с адрес: гр. Тутракан, ул. “Ангел
Кънчев“ № 4, да функционира считано от
01.03.2018 година.
1. Капацитет на ЦОП-20 потребители.
2. Персонал за осъществяване на дейностите в ЦОП - 4 щатни бройки.
3. Упълномощава Кмета със заповед да
утвърди длъжностно щатно разписание.
4. Бюджет на центъра: 62 600 лева, в това
число за заплати-36 750 лева и за издръжка
25 850 лева.
5. Упълномощава Кмета да разпредели
средствата по параграфи.
6. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да изготви предложение до Директора на
дирекция „Социално подпомагане”-Тутракан
за разкриване на горепосочената социална
услуга като делегирана държавна дейност.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 513
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл.22, ал.3 от Закона за
противодействие на тероризма Общински
съвет-Тутракан:
ПРИЕМА План на Община Тутракан за
противодействие на тероризма.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 514
На основание чл.21, ал.1 т. 13 от ЗМСМА,
във връзка с чл.24а, ал.10 от Закона за
автомобилните превози, Общински съвет
гр.Тутракан определя броя на работещите
на територията на общината таксиметрови
автомобили на 30 /тридесет/бр.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 515
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.3,
ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет гр.Тутракан:
УТВЪРЖДАВА списък за 2018 г. на общинските жилища по групи, според тяхното
предназначение, както следва:
1. Списък №1 на общинските жилища
по предназначение – за отдаване под наем
и настаняване на граждани с установени
жилищни нужди: общо 55 бр. в т.ч. в гр.
Тутракан – 50 апартамента и 4 къщи, в с.
Старо село - 1 апартамент;
2. Списък №2 на общинските жилища
по предназначение – ведомствени: 8 бр.;
като 4 апартамента са предоставени за
безвъзмездно право на ползване на „МБАЛТутракан” ЕООД
3. Списък №3 на общинските жилища по
предназначение - резервни: 3 бр.;
4. Списък №4 на общинските жилища
по предназначение - за продажба, замяна и
обезщетяване на бивши собственици: 1бр.
Гласували поименно: 15 съветници, За –
14, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 516

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 4,
ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр.Тутракан
ПРИЕМА Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в Община Тутракан за 2018 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 517
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.39, ал.2 и ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.30
от Закона за пощенските услуги, и чл.50,
ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр. Тутракан.
1.Учредява възмездно право на ползване
върху недвижим имот - частна общинска
собственост с площ от 22,61 кв.м, обособени
в северозападната част от помещение №3 с
обща площ от 70,00 кв.м, разположено в
западната част от „Комбинирана сграда”,
цялата с площ от 474 кв.м, находяща се в
с. Нова Черна, община Тутракан, кв.11, пл.
№211 и 212 , на “Български пощи” ЕАД с
ЕИК 121396123, със седалище и адрес на
управление гр. София 1700, общ. Столична,
район Студенски, ж.к Студенски град, Акад.
Стефан Младенов № 1, бл.31, представлявано от Деян Дънешки, с предназначение
за извършване на универсална пощенска
услуга в пощенска станция в с. Нова Черна.
2. Определя годишна цена на правото
на ползване на гореописаното помещение
в размер на 294,00 лв. /Двеста деветдесет и
четири лв./ без включен ДДС.
3. Упълномощава Кмета на общината
да сключи договор за възмездно право на
ползване с “Български пощи” ЕАД с ЕИК
121396123, за срок от 5 години, считано от
01.02.2018 г.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 518
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.45, ал.3 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища /
НРУУРОЖ/, Общински съвет гр. Тутракан
ОПРЕДЕЛЯ имоти – частна общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, върху които може да се учредява
право на строеж по реда на чл.49а от Закона
за общинската собственост, както следва:
1. Гр.Тутракан, ул.Георги Кирков №19,
кв.121; АОС - 1581/13.11.2013 г.; Идентификатор по КК и КР на гр. Тутракан 73496.501.3304; 518 кв.м. площ
2. Гр.Тутракан,ул.Георги Кирков №21,
кв.121; АОС - 1582/14.11.2013 г.; Идентификатор по КК и КР на гр. Тутракан 73496.501.3305; 516 кв.м. площ
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 519
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 6 ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 25
ал. 1 и ал. 3 т.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна вида на
собствеността на поземлен имот №020357,
находящ се в землището на с. Търновци,
Община Тутракан, местност „Куюлука”, с
площ от 13,590 /тринадесет дка петстотин и
деветдесет кв.м/ дка от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна вида на
собствеността на поземлен имот №020360,
находящ се в землището на с. Търновци,
Община Тутракан, местност „Куюлука”, с
площ от 11,624 /единадесет дка шестстотин
двадесет и четири кв.м/ дка от публична
общинска собственост в частна общинска
собственост.
3. ПРОМЕНЯ начина на трайно ползване
на поземлен имот №020357, находящ се
в землището на с. Търновци от „пасище,
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мера” в „нива”.
4. ПРОМЕНЯ начина на трайно ползване
на поземлен имот №020360, находящ се
в землището на с. Търновци от „пасище,
мера” в „нива”.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички необходими действия за
изпълнение на решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 520
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.11, ал.1
и ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството,
и чл.10б от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет
гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху земеделска
земя с площ от 1,500 /един дка и петстотин
кв.м/ дка, представляваща част от недвижим
имот – публична общинска собственост - №
000212 с обща площ от 20,801 дка, находящ
се в местност „До селото” по КВС на с. Старо
село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078 в полза на Росен Великов Илиев, с адрес с. Старо
село, Община Тутракан, ул. Митко Палаузов
№ 16, за устройване на постоянен пчелин.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за
ползване на имота 30,00 /тридесет/ лева/дка,
съгласно чл.10б, ал.2 от НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 521
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35 ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 32,
ал. 1 т. 1 и чл. 36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет
гр. Тутракан:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен
търг с явно наддаване за разпореждане
с недвижими имоти - частна общинска
собственост, по реда на Глава пета от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, при
първоначална тръжна цена, определена и
утвърдена от Общински съвет гр. Тутракан и
стъпка за наддаване в размер на 10 % от обявената начална тръжна цена, както следва:
(виж Таблицата в края на решенията)
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За –
14, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 522
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и
чл.7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните:
Приема отчета за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 523
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.8, ал.1 и чл.34, ал.2 от ЗОС, чл.183, ал.3 от
ЗУТ и чл.6, ал.2 от НРПУРОИ упълномощава
кмета на община Тутракан да предприеме
необходимите действия по подготовката
и подписването на договор за учредено
право на строеж с Църковно настоятелство
на църква „Свети Николай“- гр. Тутракан
за имот №73492.500.3000 във връзка с
подготовка на проектно предложение
NoBG16M1OP002-1.009-0002 “Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и
доизграждане на канализационна мрежа в
гр. Тутракан“.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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Волейболистите на СУ "Христо Ботев" - първи на общински турнир!

Калина ГРЪНЧАРОВА
Тутракан завърши общинският етап от Ученическите
спортни игри по волейбол.
В състезанието участваха отбори
от двете средни училища в града

В

- СУ "Христо Ботев" и СУ "Йордан
Йовков" в две възрастови групи
- 8-10 клас (юноши и девойки) и
11-12 клас - юноши.
Безапелационен победител и в
двете групи станаха отборите на

СУ "Христо Ботев". (на снимките)
Техни треньори са преподавателите по физическа култура и спорт
Галина Спасова и Ивелин Спасов.
Наградите, осигурени от Община Тутракан, бяха връчени от

мл.експерт "Младежки дейности
и спорт" - Васил Дойнов.
Победителите ще представят
общината в областния кръг на
Ученическите игри в Силистра.
Снимки: Галина СПАСОВА

солени рисунки
наете онази приказка дето
царят попитал дъщерите
си колко го обичат. Едната
веднага казала: „Колкото всичкото
злато на света, тате.” А другата тихо
промълвила: ”Колкото щипка сол.”
Царят отначало много се ядосал, но
скоро разбрал, че от солта по скъпо
нещо на земята няма.
Та така, оказа се, че рисунки могат да се правят и от сол. Интересно
нали? Рисуваш и си близваш малко
за вкус. Е, трябва ти и някои други
нещица - например лепило С-200,
цветен картон и акварелни бои.
Може да рисувате направо с лепилото, но може и предварително
да сте си направили с молив рисунката. След като поставите лепилото
С-200, покрийте го с обикновена
готварска сол. Изсипете отгоре
солта и с движения на листа надолу-нагоре покрийте равномерно

З
"Танчев Маркет" - за дома и градината!
от стр. 1 на 20 февруари т.г.
"Построяването на този магазин
е една от големите ми мечти и
много се радвам, че успях - каза
Венцислав Танчев при откриването му. Много хора ми помогнаха,
затова искам да благодаря на
моето семейство - на съпругата
ми Даниела, която беше коректив
и помощник в начинанието ми, на
баща ми Марин Танчев, на децата
ми Моника и Валери. Искам да

детето. Асортиментът във времето
ще претърпи, може би, някакви
корекции в зависимост от нуждите
на клиентите."
Понеже мястото в първия ни
магазин е недостатъчно, тук допълнихме с някои стоки."
Строителството на магазина
започва на 1 септември 2016 г., а
неговото официално откриване бе

благодаря и на двама души, които
вече не са между живите - Тодор
багериста и братовчед ми Наско.
Благодаря и на всички фирми и
работници, които с всеотдайния
си труд ми помогнаха."
Новият магазин бе осветен в
следобедните часове на 20 февруари от отец Илия Тонков.
На събитието дойдоха много
приятели и бизнес партньори на
собственика Венцислав Танчев,
които бяха посрещнати по стар

обичай с пита и мед. Те го поздравиха с пожелание за успешно
бъдеще на начинанието и много
клиенти.
Коктейлът, който съпътстваше
събитието, бе подготвен от Комплекс "Роял" - Анета и Николай
Тодорови.
Работното време на магазин
"Танчев Маркет" е от 9:00 до 18:00
часа от понеделник до събота
включително. Почивен ден - неделя!

Мамо,прочети ми!
ưǎǌǂǒǗǏǊƽƧƽǕǈǅǔǇǋ

етърчо и Боби си играели
навън. Тъй като било студено и двамата били добре
облечени. Пускали се с шейнички, замервали се със снежни топки, смеели
се до насита. Когато Боби си хвърлил
шапката на снега, Петърчо му казал:
- Не се ли страхуваш, че ще настинеш?

П

- Да, настина?
Аз? Мене настинка не ме лови.
Петърчо скоро се прибрал
в къщи, защото
майка му го викнала. Боби останал и
отново се пуснал със шейната. Когато
слязъл от нея видял едно малко зелено същество. То го гледало усмихнато
и добронамерено.
- Искаш ли да си играем? - попитало то.
- Защо не? - отговорил Боби.

Те се забавлявали много, а когато
Боби трябвало да си тръгне, съществото го попитало:
- Може ли да дойда у вас?
- Може, защо да не може - отговорил Боби, тъй като съществото много
му харесало.
- Но не казвай на майка си! Нека
това бъде нашата тайна.
Двамата се прегърнали и влезли в
къщи. Настъпила нощта и Боби си легнал. Когато заспал, съществото, което
се казвало Кашличко, се разходил
доволно из стаята. „Тук ще остана за-

винаги”, казал си той и се превърнал
с пушек. После леко се промъкнал в
устата на Боби. Минал през зъбките и
се настанил в гърдичките му. „Ух, че е
хубаво, кой е като мен.”
На сутринта, когато майката на
Боби влязла в стаята, го заварила
да кашля силно. Носът му течал и
имал температура. Майка му много
се изплашила.
Какво станало по нататък ще разберете следващия път…

Мамчето

върху цялата „лепилова“ рисунка.
След като сте покрили рисунката
със сол, може веднага да започнете
да рисувате с водните боички, но
може и да изчакате лепилото добре
да изсъхне. Разликата в крайния
резултат е много малка - в полза
на изсъхналото лепило.
И рисунката ще е готова. Може
да я подарите на някой цар. Или ако
няма такъв - на близък човек и да му
кажете, че го обичате колкото сол.

Сръчка

Загриженият градинар
олеги, ако искате жените ви
да правят салатка от вкусни
и екологично чисти домати
и да ви благославят до небето, то
сами трябва да си ги отгледате. За
да стане това, още през февруари
трябва да запретнете ръкави и да
направите домашен разсад. Разсадът
се прави с умение и мерак. Ако сте си
събрали семена от миналата година
добре. Ако не, по магазините има
най-различни сортове.
Какво ви трябва? Съдове с отделни клетки, стари саксии от жената,
кашпи или мини оранжерийки.
За успешната работа е необходима
добра почва. Най-подходящата си остава торово-почвената смеска. Тя се
изготвя от 2 части песъчливо-глинеста почва и 3 части добре разложен и
пресят оборски тор. В никакъв случай
не вземайте градинска смеска от
места, където са отглеждани преди
това зеленчуци. Ако ви трябва малко
количество почва, мога да ви дам
един по-простичък съвет - през есента си съберете почва от къртичините
по ливадите. Някои колеги минават
почвата през фурната на печката или
я оставят навън да замръзне.

К

Една седмица преди засаждане
в нея можете да добавите около
20% от обема й дървени стърготини
- те поддържат почвата рохкава, а
смолистите вещества предпазват от
инфекции.
И така загладете почвата, валирайте е и я полейте с вода! След
това поставете семките като синци
или две по две на един сантиметър
разстояние! Покрийте ги с почва
и осигурете достатъчно топлина.
Можете да сложите съда до печката
или на прозореца. Поливайте, но не
със студена вода, а с топла, престояла вода!
През първата половина на месец
март разсадът е готов за пикиране,
а в средата на лятото червените главички весело ще ви смигат и канят за
откъсване. За салатката ще е необходимо още ракийка. Ха, наздраве!
Градинарят

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

22 февруари - Нурсел КОШУДЖУ, Ст.спец "Касиер събирач МТД",
Община Главиница
24 февруари - Валентин НАКОВ, Горски стражар, ДГС-Тутракан
25 февруари - Тодорка ВЛАДИМИРОВА, Председател на ЧН на НЧ
"Васил Йорданов - 1940 г.", с. Нова Черна, община Тутракан
25 февруари - Петър АНГЕЛОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.ЙВапцаров", Тутракан
25 февруари - Виждан ЮМЕР, Технически сътрудник, Кметство Тър-

новци, Община Тутракан
28 февруари - Даниела СТЕЛИЯНОВА, Директор на Дирекция "Инвестиционни дейности и европроекти", Община Тутракан
28 февруари - Габриела КОСУЛИЕВА, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
28 февруари - Ангел ДИМИТРОВ, Изп. Пропускателен режим, Община
Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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