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На 20 май в с. Шуменци:

Вдигат златни и брилянтени сватби
Щастлив "брачен огън" ще
предаде баба на внучка

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Брачно дълголетие" се
нарича празникът, който
организира Кметство Шуменци на 20 май (неделя),
информира кметицата на
тутраканското село Кали-

на Михайлова.
6 двойки ще отбележат
своята златна сватба. Половин век съвместен живот
ще отпразнуват Георги
и Елена Денчеви, Ахмед и
Айше Ахмедови, Исмет и

Несмие Бейтулови, Иван
и Елена Василеви, Райо и
Надка Раеви, Петко и Недка Панайотови и Алекси и
Люба Атанасови.
60 години брак или брилянтена сватба предстои на
4 семейни двойки - Петко и
Денка Димови, Денчо и Йорданка Никифорови, Димитър
и Николина Арнаудови и
Алиосман Лебиля Али.
Най-напред - в 9:30 часа
в православния храм "Св.
Георги", на християнските
двойки ще бъде дадена
благословия от отец Михаил Михайлов, а в 10:00 ч.
в залата на Кметството

всички - златни и брилянтени юбиляри, ще подпишат
Свидетелство за брачно
дълголетие или като още
го наричат Свидетелство
за "търпимост".
За първи път ще бъде
осъществен и още един ритуал - предаване на щастливия брачен огън от баба
и дядо на внучка. Несмие и
Исмет Бейтулови, които
ще честват златната си
сватба ще предадат огъня
на внучката си Нежда. На
нея й предстои щастливо
събитие - на 26 май ще
сключи граждански брак със
своя приятел Илмаз.

На вниманието на абитуриентите!

Празниците не
Хората са най-важният капитал, дават предимство
за тях работим!
З
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɩɨɪɟɞ ɝɨɥɹɦɚ ɱɚɫɬ ɨɬ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɤɦɟɬɴɬ
ɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌɟɱɨɜɟɤɧɟ
ɫɚɦɨɧɚɢɞɟɢɬɟɧɨɢɚɤɬɢɜɧɨ
ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ
ɢɦ Ɉɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɹ
ɦɚɧɞɚɬ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɹ ɦɨɦɟɧɬ ɫɟ ɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɟ ɭɫɩɹɥ
ɞɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɝɨɥɹɦɚɱɚɫɬɨɬ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɚɬɚɫɢɩɪɨɝɪɚɦɚɢ
ɰɟɥɟɧɚɫɨɱɟɧɨɩɨɥɚɝɚɨɫɧɨɜɢɬɟɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɭɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚɠɢɜɨɬɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
 Ƚɧ Ⱦɠɟɜɞɟɬ ɧɚ ɤɚɤɴɜ
ɟɬɚɩ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɢ
ɤɚɤɜɢɫɚɩɪɢɱɢɧɢɬɟɡɚɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟɬɨɢɦ"

С

ɉɪɟɡɝɫɟɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɱɟ Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢɦɚ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ
ɪɚɡɦɟɪɤɴɦȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´ɢ
ɈɉÄɈɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚ´ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɧɩɟɪɢɨɞɝɤɚɬɨ
ɨɛɳɢɹɬɢɦɪɚɡɦɟɪɟɨɤɨɥɨ
ɦɥɧɥɟɜɚ
Ⱦɴɥɝɴɬ ɤɴɦ ȾɎ ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´ɤɨɣɬɨɟɜɴɡɧɢɤɧɚɥɩɪɟɡ
 ɝ ɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ  ɦɥɧ
ɢ  ɯɢɥ ɥɟɜɚ ɋɭɦɚɬɚ ɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
ɨɬɎɨɧɞɚɜɴɜɜɢɞɧɚɚɜɚɧɫɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬ ÄɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɋɩɨɪɬɟɧɰɟɧɬɴɪ
ɜ ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ´ ɉɚɪɢɬɟ ɫɚ
ɢɡɩɥɚɬɟɧɢɧɚɮɢɪɦɚɬɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɤɨɹɬɨɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɟ
на стр. 3

ɄɦɟɬɴɬɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌ

Като прочетете вестник не го изхвърляйте!
на стр. 6

авършването на училище винаги е свързано с много вълнения и
емоции. Празнуват не само
зрелостниците, но и цялото им обкръжение. Празничното настроение много
често води до компромиси,
но когато те са свързани
с неправилно поведение на
пътя, това може да доведе
до неприятни ситуации и
последици.
През 2017 г. по време на
абитуриентските тържества са установени повече
от 400 нарушения на водачи
на превозни средства (ПС),
превозващи абитуриенти. В
над 90 от случаите участниците в движението по
пътищата не са използвали
обезопасителни колан, а в
повече от 10 случая - предпазни каски. Установени са
над 60 случая на неправилен
превоз на пътници. В 10
случая водачите са били
неправоспособни. Взети са
повече от 440 мерки спрямо
абитуриенти и превозващи
ги шофьори, извършили на-

рушения на ЗДвП. Регистрирани са 6 ПТП с участието
на автомобили, превозващи
абитуриенти, при 4 от тях
водачите са били абитуриенти.
За да остане празничното настроение, Пътна
полиция съветва:
- Спазвай Закона за движението по пътищата.
- Осведоми се за последните изменения в Закона за
движението по пътищата.
- Мисли за собствената
си безопасност.
- Празнувай, но се контролирай.
- Не прекалявай с алкохола.
- Намери си шофьор за
бала и след него.
- Ако ще шофираш, не пий
алкохол.
- Не се дрогирай и не
шофирай след употреба на
наркотици
- Ако не си правоспособен
водач, не шофирай.
- При нужда позвъни на
телефон 112.
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В СУ „Христо Ботев"-Тутракан:

НОВИНИ
ПРОФИЛАКТИКА НА СИРЕНИТЕ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ
ɧɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɚɫɢɪɟɧɧɨɨɩɨɜɟɫɬɢɬɟɥɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɫɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɢ ɱɚɫɬɢɱɧɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɧɢ ɫɢɪɟɧɢ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɩɟɪɢɨɞɚɨɬ
ɝɞɨɝ
Ɇɨɥɢɦɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɞɚɡɚɩɚɡɹɬɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ
УИКЕНД ТУРИЗЪМ
ɈɬɞɨɦɚɣɜɊɭɫɟ
ɫɟɩɪɨɜɟɞɟɌɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɬɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ  Äɍɢɤɟɧɞ
ɬɭɪɢɡɴɦ³ ɢ Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟɚɧɢɦɚɰɢɢ
ɤɚɬɨɜɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨɫɴɛɢɬɢɟ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɧɚɞ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɨɬɫɬɪɚɧɚɬɚɢɱɭɠɛɢɧɚ
ȼɴɜɮɨɚɣɟɬɨɧɚȾɨɯɨɞɧɨ ɡɞɚɧɢɟ ɛɹɯɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ ɳɚɧɞɨɜɟ ɧɚ ɤɨɢɬɨ
ɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɯɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟɩɪɨɞɭɤɬɢɧɚɨɛɳɢɧɢ
ɢɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɮɢɪɦɢ
Ɍɚɦ ɛɟɲɟ ɢ ɳɚɧɞɴɬ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ ɤɨɣɬɨ ɛɹɯɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɞɚɜɚɳɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɧɚɝɪɚɞɚ
ПРОВЕРКИТЕ НА "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРОДЪЛЖАВАТ
ɉɪɟɡɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɢɧɚɩɴɬɧɚɩɨɥɢɰɢɹ
ɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɫɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɋɴɫɬɚɜɟɧɢɫɚɚɤɬɚɢɫɚɧɚɥɨɠɟɧɢɝɥɨɛɢɩɨɮɢɲ
Ɂɚɫɟɱɟɧɢɫɚɞɜɚɦɚɧɟɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɢɜɨɞɚɱɢɢɫɴɳɨɬɨɥɤɨɜɚɜɧɟɬɪɟɡɜɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɤɚɬɨɜɟɞɢɧɨɬɫɥɭɱɚɢɬɟɨɬɱɟɬɟɧɢɬɟ
ɩɪɨɦɢɥɢɫɚɧɚɞȿɞɢɧɜɨɞɚɱɟɲɨɮɢɪɚɥɛɟɡɡɚɩɥɚɬɟɧɚ
ɜɢɧɟɬɧɚɬɚɤɫɚ
ɂɡɞɚɞɟɧɚɟɡɚɩɨɜɟɞɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɟɪɤɢɢɫɚɩɪɟɤɪɚɬɟɧɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɬɟɧɚ
ɦɨɬɨɪɧɢɩɪɟɜɨɡɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɩɟɪɢɨɞɚɦɚɣɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɨ
ɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɫɩɨɫɬɪɚɞɚɥɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
КРИМИНАЛЕ
ɄɴɳɚɢɫɬɨɩɚɧɫɤɚɩɨɫɬɪɨɣɤɚɫɚɫɩɚɫɟɧɢɨɬɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɦɚɣɨɤɨɥɨɱɚɫɚȼɛɥɢɡɨɫɬɞɨɬɹɯ
ɝɨɪɟɥɢɫɭɯɢɬɪɟɜɢɧɨɦɟɫɬɧɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɩɨɝɚɫɢɥɢɩɨɠɚɪɚ
ɩɪɟɞɢɞɚɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɡɚɝɭɛɢ
ɋɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɜɢɡɞɢɲɚɧɢɹɜɴɡɞɭɯɝɨɞɢɲɟɧɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧ³Ɍɨɣ
ɛɢɥɬɟɫɬɜɚɧɫɞɪɟɝɟɪɨɬɩɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɤɨɢɬɨɝɨɫɩɪɟɥɢɡɚ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɦɚɣɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɋɬɚɪɨɫɟɥɨɆɴɠɴɬ
ɟɨɬɤɚɡɚɥɞɚɞɚɞɟɤɪɴɜɧɚɩɪɨɛɚ
ɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ȼɴɪɡɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬɨ ɢ ɫɪɟɳɭ ɝɨɞɢɲɟɧ
ɦɴɠɇɚɦɚɣɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɬɨɣɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥ
ɥɟɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ÄɆɟɪɰɟɞɟɫ³ ɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɩɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɹ
ɪɟɞ
Ʉɴɫɨɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟɫɬɚɧɚɥɨɩɪɢɱɢɧɚɡɚɩɨɠɚɪɜɫɬɨɩɚɧɫɤɚ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɜɫɟɥɨɋɹɧɨɜɨɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚɦɚɣɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɈɝɴɧɹɬɭɧɢɳɨɠɢɥɤɜɦɩɨɤɪɢɜɢɤɭɛɦɞɴɪɜɚɡɚ
ɨɝɪɟɜɈɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɝɚɫɢɥɢɩɨɠɚɪɚ
ɩɪɟɞɢɞɚɨɛɯɜɚɧɟɤɴɳɚɬɚɧɚɫɬɨɩɚɧɢɬɟ

Памет за Хаджи Димитър и Стефан Караджа

"Какъв човек трябва да
си, за да вдъхновиш самия
Христо Ботев да ти посвети най-великолепната си
балада?"
рез последния учебен ден от втората
седмица на м. май, с
единадесетокласниците и
г-жа Геновева Стоянова,
проведохме в библиотеката
урок, посветен на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа - родени на 10 и 11 май
1840 г.
Паметни ще останат в
историята на освободителните борби сраженията на
четниците, ръководени от
двамата войводи през лятото на 1868 г. През месец
юли 2018 г. се навършват
150 години от преминаването, организирането и
действията на четата. За
жалост, Хаджи Димитър и
Стефан Караджа, тръгна-

П

ли със своята дружина да
освобождават родината,
загиват. Поемат пътя към
безсмъртието…
В началото на урока чрез
видеоклип си припомнихме
най-българското стихотворение „Хаджи Димитър“,
написано от Христо Бо-

тев. Факт е, че няколко
поколения българи го знаят
наизуст, слушат и пеят на
2 юни всяка година. Проследихме за пореден път
потресаващата история
на юнака, който търси духа
на Караджата. Всяка мисъл
и ред ще се запечатат в

паметта ни. Образите на
орлицата, вълка, робините
в полето и самодивите ще
ни карат да търсим отговора на въпроса легенда или
епопея, балада или разказ
е написаното от великия
поет. „Истината за битката на двамата воеводи,
пожертвали младия си живот за България, винаги ще
трогва и живее заедно с
безсмъртния Ботев стих“.
Техните светли имена и
дела ни най-малко не са
забравени.
Четохме и статията на
Светослава Рудолф - „Хаджи Димитър - жив ли е
той?“, в която тя ни убеждава, че „Ботев е гениален
не само в песенния начин,
по който подрежда думите
за Хаджи Димитър“, а и
„като истински журналист
проучва какво точно се е
случило с войводата след
разгрома на четата на
Бузлуджа“. Коментирахме.
Анализирахме прочетеното.
Всички факти и хипотези,
представени от известната разследваща журналистка, ни оставят дълбоко
замислени…
Нека не забравяме думите
на историка проф. Пламен
Павлов: „Хаджи Димитър е
национален герой, той принадлежи на цялата нация.
Той и Стефан Караджа са
първите ни в истинския
смисъл на думата национални герои. За Хаджи Димитър
пишат западните вестници, носят се легенди,
подобни на онези за Крали
Марко.“
Нека никога не угасва
споменът за българските
герои!
Анка КОЗАРЕВА

Урок за генерал
Тотлебен
Н
а 8 май т.г. заедно
с шестокласниците
от група ЦДО и г-жа
Анелия Иванова проведохме
урок в училищната библиотека, който посветихме на 200-годишнината
от рождението на ген.
Тотлебен. Отдадохме дължимата почит "на един
наистина голям руски военачалник, благодарение на
чийто инженерингов гений,
Плевенската епопея дава
съществен принос за освобождението на България."
Четохме биографията на
Едуард Тотлебен и любопитни факти за обсадата
на Плевен, по материали
от Дирекция „ВИМ“ в гр.

Плевен. Гледахме документални филми за Плевенската епопея, дело на БНТ.
Проследихме с интерес и
видеото от сайт „Българска история“, в което ни
представят драматичните
събития, разиграли се в
земите край Плевен през
далечната 1877 г. „Историците са единодушни, че
именно Плевенската епопея е ключовият момент
от Руско-турската война,
който предопределя освободителния й за България
завършек“. Посетихме виртуално и Панорама „Плевенска епопея - 1877 г.“, гледайки предаването „Звуци
и картини от България“ на

Фолклор ТВ. Разгледахме
картините на художниците
Василий Верешчагин, В. Мазуровски и Н. Оренбургски,
които отразяват моменти
от военните действия.
Заслугите на бележития военен инженер Едуард Тотлебен са високо

оценени от командването
на руската армия. Голяма
е и признателността на
българския народ към генерала. Неговото име носят
булевард в София, улица в
Плевен и село Тотлебен.
Анка КОЗАРЕВА

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 14 май 2018 г.
1 продавач консултант – средно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност – основно
образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
1 общ работник – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
***За всички работни места трудовите договори
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- договорът е безсрочен. За учителските места се
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в изисква педагогическа правоспособност.
две направления:
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РЕГИОН

17 - 23.05.2018 г.

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Ветераните от войната
Хората са най-важният капитал, за тях работим! бяха поздравени
от стр. 1

ɭɫɩɹɜɚɞɚɡɚɜɴɪɲɢɨɛɟɤɬɚɜ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɢɹɫɪɨɤɇɟɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɜ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɢɹɫɪɨɤ ɨɤɬɨɦɜɪɢɝ ɧɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɹ
ɨɛɟɤɬ ɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ Ɏɨɧɞɴɬ
ɞɚ ɢɫɤɚ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɚɜɚɧɫɚɩɪɟɜɟɞɟɧɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
От края на 2015 г. до този
момент основните стъпки по
отношение на дълга са следните:
- частично възстановяване на
задължението от страна на Общината в размер на 474 хил. лева;
- издаден Акт за установяване
на публично държавно вземане на
19.07.2017 г. от Фонда за останалата част от дълга в размер на 2
млн. 305 хил. лева и е начислена
лихва на Общината в размер на
133 хил. лева;
- входирано е искане от Община
Главиница в ДФ „Земеделие”
за иницииране на процедура по
намаляване на дълга, като е представено съгласие от Министерство
на финансите, което да поеме
намалената част от дълга;
- в отговор на искането направено от нас, Фондът изпрати
писмо за съгласие, което съдържа
решение за намаляване на дълга
от сегашния размер от 2 млн. 305
хиляди лева на 594 хил. лева (461
хил. главница и 133 хил. лихви).
Вторият по размер дълг възниква, през юли 2015 г. и е в
размер на 1 млн. 250 хил. лева.
Налагането му на Общината от
Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.” е в резултат на

ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɡɚɤɭɩɢɧɨɜɛɚɝɟɪɤɨɣɬɨɳɟɭɥɟɫɧɢ
ɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɈɉɈɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ

безлихвен заем от Министерството на финансите. Срокът за
възстановяване на този заем е не
по-дълъг от края на следващата
бюджетна година и по аналогичен начин на първия вариант
ще ни лиши от възможности за
инвестиране чрез капиталови разходи в мерки за подобряване на
условията за живот на жителите
на общината.
Третият възможен вариант е да
се изтегли банков заем. По предварителни данни, тази възможност изглежда подходяща, когато
издължаването е със срок мини-

ɁɚɧɭɠɞɢɬɟɧɚɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɭɱɚɫɬɴɤȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɧɚ
ɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɈɛɳɢɧɚɬɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɞɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚ

измененията в Закона за водите
и неизпълнението им в срок от
страна на Общината. Този дълг
не се явява финансова корекция,
съгласно Методологията издадена
от Министерство на финансите,
и не подлежи на намаляване със
средства от държавния бюджет,
т.е. целият размер ще бъде възстановен от Общината.
Оказва се, че по-малкият дълг
на Общината ще се превърне в поголемия дълг. След подписване
на тристранното споразумение
между министъра на земеделието
и горите, министъра на финансите
и Община Главиница, дългът на
Общината ще се сведе до 1 млн.
844 хил. лева.
- Какви са възможните варианти, за да се погасят тези
задължения?
- Законовите варианти за погасяване на тези задължения са
няколко. Първият е да се изплати
в краткосрочен план от приходите
на Общината. Тази възможност
не е подходяща, т.к. лишава Общината от възможността да има
капиталови разходи.
Вторият вариант е да се изтегли

мум 4 или 5 години, т.е. внасянето
на вноски с по-малък размер ще
позволи да се заделят средства
за подобряване на инфраструктурата в общината, финансиране
на местните и дофинансиране на
държавните дейности.
Като заключение може да се
обобщи, че след подписване
на тристранното споразумение,
можем да отчетем, че в рамките
на една година и пет месеца, сме
успели да намалим задълженията
на Общината с 2 млн. 150 хил.
лева и от общо 4 млн. лева, ще
останат за издължаване 1 млн.
850 хил. лева, което следствие от
активната работа на екипа.
По време на предизборната си
кампания поех ангажимент към
избирателите тези задължения,
възникнали поради неефективни
управленски решения, да нямат
пряка тежест върху тях. За да
изпълня това мое обещание, след
много труд и прилагането на адекватни действия, през предходната
година Общинската администрация успя да увеличи приходите в
бюджета на общината. Данъчните
и неданъчните приходи достиг-

наха рекордни за Общината размери, надвишаващи заложените
в бюджета и в резултат на това
се събраха 600 хил. лева повече
от реализираните приходи, през
предходните години. Достигането
на високи приходи се случи без
да са завишавани данъците, таксите и наемите в общината, което
отчитаме, като фактор в полза
на хората.
- Имахте предвиден разход за
закупуване на нов багер, с каква
цел?
- Община Главиница закупи
нов багер, който ще се предостави за стопанисване и ползване
от общинското предприятие /
бившето БКС/. Новият багер ще
улесни дейността на общинското
предприятие при реализирането
на комуналните услуги. Финансовият ресурс за закупуването на
багера е заделен от направената
оптимизация в областта на сметосъбирането и сметоизвозването
в общината.
През 2017 г. се извършиха
значителни промени в дейността
по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци.
Преустановяването на дейността
на външната фирма-изпълнител,
която не изпълняваше качествено
възложената работа - препълнените контейнери създаваха
дискомфорт по населените места
и предпоставка за разнасяне на
зарази, продиктува нуждата тази
дейност да се възложи на Общинско предприятие „Общински
имоти и комунални дейности” гр. Главиница. Взетите решения
и предприетите в последствие
адекватни действия, доведоха до
значително подобряване на тази
услуга и освобождаване на значителен финансов ресурс, който
е изтичал към изпълнителя. През
годините Общината е изплащала
около 180 хил. лева годишно
на фирмата изпълнител. През
предходната година, след закупуване на собствен камион за смет,
Общината намали този разход
на 50 хил. лева и въведе ред в
сметопочистването, в момента то
се извършва по график. Хората
по населените места отчитат, че
дейността е преминала в ръцете
на добри стопани.
През настоящата година освободените след оптимизацията
финансови средства в „План
сметката” за сметопочистване и
сметоизвозване са предвидени за
закупуване на 50 броя контейнери,
ремонт и поддръжка на наличните
контейнери, закупуване на втори
камион за смет или машина за
почистване и метене на улиците,

запръстяване на нерегламентираните сметища по населените места с верижна машина, почистване
на обществени терени, заетост на
работници по чистотата, което от
своя страна като инвестиция ще
намали процента на безработните
като осигури препитание за семейства, които са предпочели да
останат да живеят на територията
на общината.
През следващата година ще
се закупят още контейнери, като
идеята е Общината да създаде
по-добри условия за живот в
населените места и възможност,
всеки гражданин да ползва комуналната услуга.
- Какво се случва с осветлението по населените места?
- От края на миналата година,
Община Главиница изпробва
ефекта от енергоспестяващите
улични осветителни тела от вида
„лед осветление”. На всички
стълбове, разположени покрай
главния път на село Сокол и
град Главиница бяха монтирани
енергоспестяващи улични осветителни тела с идеята да се
установи степента на осветяване,
енергоикономичност и техническа
надеждност. След няколко месеца
наблюдение се установи, че новият вид улични лампи са не само
по-икономични, но и технически
по-надеждни.
От началото на 2017 г., поддържането на уличното осветление
се повери на Общинското предприятие. След прекратяване на
договора с външния изпълнител
на тази дейност, Общината закупи
специализиран автомобил - автовишка, и разкри две щатни бройки
в общинското предприятие за

ɉɪɢɝɨɞɢɲɧɢɹɜɟɬɟɪɚɧȽɟɨɪɝɢɉɟɣɱɟɜɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

тази година в Деня
на победата - 9 май,
Община Тутракан
поздрави ветераните от
Втората световна война,
жители на община Тутракан.
Живи са трима - Георги
Пейчев от с. Варненци,
Георги Николов от с. Царев
дол и Илия Чакъров от Тут-

ракан. И тримата са вече
95-годишни. Те получиха
Поздравителни адреси и
цветя от името на кмета
на Община Тутракан д-р
Димитър Стефанов, които
им връчиха служители от
дирекция „Хуманитарни
дейности” на общинската
администрация.
“ТГ”

Следващ приоритет на общинското ръководство е Община
Главиница да излезе на свободния
пазар за електрическа енергия,
което ще доведе до допълнителна
икономия на финансови средства.
- Предоставили сте леки автомобили за нуждите на детската
градина и Полицейския участък в
Главиница, как успяхте да реализирате тази идея?
- Управлението на детските

рани с деца и родители. Надяваме
се, добрата комуникация между
родителите и ръководството, да
подобри качеството на услугата
предоставяна за най-малките
жители на общината.
През миналата седмица, предадох лек автомобил на началника
на Полицейски участък - гр. Главиница Теннур Ресул, който беше
закупен от Общината за нуждите
на полицията. Разходите за гориво на предоставения автомобил
ще се поемат от общината.
За информация на читателите,
в края на 2017 г., Полицейският участък беше преместен на
първия етаж във „Втори административен блок” на Общината.
След извършване на ремонт на
четири помещения и обособяване
на отделен вход, предоставихме
безвъзмездно ползването им,
като разходите за електричество
и вода са за сметка на общинския
бюджет.
- Отдел „Местни данъци и такси” вече се помещава в сградата
на Общината, подобри ли това
услугата за населението?
- В края на миналата година,
с цел подобряване на административното обслужване от
отдел „Местни данъци и такси”
и улесняване на гражданите,
отделът се премести на първия
етаж в сградата на Общината,
на мястото на Полицията. За
улеснение на гражданите и специалистите „АФО“ и по-бързото
им обслужване, структурата на
отдела се завиши с една щатна
бройка и данъчните служители,
вече са четирима.
Работим активно за подобряване на условията за живот на
населението. Искаме населението да почувства, че Общината е
институция, а хората са коректив
на дейността й. Отворени сме за
идеи, които заедно ще се опитаме
да реализираме!

И

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɪɟɦɨɧɬɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɧɚɬɪɨɬɨɚɪɧɢɬɟɩɥɨɳɢ
ɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ел. специалисти. Извършените
промени през предходните години
в дейността по стопанисването и
поддържането на уличното осветление в общината, създадоха
възможност да се икономисат
финансови средства, които се
насочиха в монтиране на допълнителен брой лампи и премахване
на режима на улично осветление
по населените места.
Години наред уличното осветление в общината беше с режим:
вечер - три часа и сутрин - около
един час. Единственото населено
място, където никога не е имало
режим е град Главиница. През
2017 г., след въвеждане на промените в дейността на тази услуга
от страна на Общината, се създаде
възможност да се премахне този
режим на уличното осветление.
Отзивите на хората за това, че
през цялата тъмна част от денонощието, уличното осветление
свети във всички 23 населени
места, а не само в град Главиница
са положителни.

градини в общината се сдоби
със служебен лек автомобил.
Директорът на ДГ „Св. Св. Кирил
и Методий” г-жа Мариана Донева
заяви, че този автомобил е бил от
изключителна необходимост, т.к.
институцията, която тя управлява
има 10 филиала с 12 изнесени
групи, които са намират по населените места в общината. Лекият
автомобил ще създаде възможност по-бързо да се реагира на
сигнали за аварии по филиалите,
ще се подобри възможността за
контрол и активно участие на ръководството в дейности организи-

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

До Петрич и назад... Три празника в един

е мога да повярвам, че
предишния ден видях толкова много неща. Струваше ми се, че няма да мога да заспя,
но си заспах. В полите на Беласица
въздухът толкова добре приспива и ти праща много интересни
сънища. Но на сутринта всички
бяха отлетели и се зачудих какво
толкова ще видя на крепостта на
цар Самуил. Камъни и толкова. Е,
май се излъгах.
Най-напред ми направиха впечатление гигантските чинари. Тези
дървета сигурно са от времето на
цар Самуил. По тях можеше да
се изкатериш и да си направиш
страхотни снимки. Бяха обрасли
с лишеи, а клоните им се къпеха
в буйна река. В далечината се
виждаше бронзовата фигура на
цар Самуил, но вниманието ми
беше привлечено от землянките.
Сигурно са били на войниците или
на хора от различни племена. Бяха
широки и въпреки в земята някак

Н

си уютни. Имаше огнище, глинени
съдове и какво ли още не.
Нали знаете, колко съкрушен
бил царя, когато видял слепите си
войници? И бронзовата му фигура
изразява покрусата му. Той е някак
си приведен и останал без дъх. А
от двете му страни има редици от
навързани слепи хора. В малката
музейна експозиция зад паметника се разказва за този мъчителен
спомен. Става ти много тягостно.

Дори не ти се снима.
Но не мислете, че паркът свършва дотук. Вървяхме все нагоре
и нагоре, докато стигнахме до
нещо като летяща чиния. Оказа
се, че е наблюдателница и когато
се качихме по многобройни вити
стълби, дъхът ни секна от гледката.
Наистина от тук можеше да се види
всичко с най-малката подробност.
И пак те обзема желание да снимаш, да снимаш и да снимаш.
Красотата на природата заличава
тягостното ти настроение и не
спираш да се наслаждаваш на
многобройните хълмчета, реката
и зеленината. Някой каза, че дори
Македония можело да се види
от тук.
Назад се връщахме бавно, загледани в природата, която ни
заобикаляше. Като че ли красотата
а 11 май т.г. в СУ "Йордан
й побеждаваше всяко печално
Йовков" в Тутракан обедисъбитие.
ниха три празника в един
В този ден имаше още нещо
което посетихме, но за това след- - традиционния Ден на отворените
врати, Деня на Светите братя
ващия път.
Александра Кирил и Методий и инициативата
"Розите на България".
Най-напред в класовете от начален етап на обучение бяха проведени открити уроци, след което на
открито - в двора на училището, те
продължиха със забавно-развлекателна програма "При нас е весело".
В нея бяха включени интересни
факти за делото на братята Кирил
и Методий, както и любопитна
информация за елементите на
българската шевица и на българските национални носии, с които
децата, учителите и родителите
бяха облечени.

Н

Беше отчетено отличното представяне на учениците от 1-ви до
4-ти клас от училището в 10 национални и международни състезания,
както и в 12 областни и общински

състезания и олимпиади. Учениците получиха своите отличия и
медали.
Празникът завърши с българско
хоро.
“ТГ”

лични категории. В категорията
„Краснописец” се отличиха Сабри
и Ренол от 4-ти клас с класен ръководител М.Александрова. Те се
състезаваха за красиво изписване
на азбуката.
В прогимназиален етап изработиха постери. Учениците от пети
клас се трудиха над постер на
тема „По пътя на книгата”, шести
клас - постер „Български автори”,
а седми клас - "Делото на светите
братя”. Всички те бяха в категория

”Редактори” и бяха отличени с грамоти. Помагаха им младите колеги
И.Дочев и Ст. Станчева.
В категориите ”Най-добър художник” и „Бижутери” децата
от начален етап рисуваха върху
балони своите послания и изработиха изделия от екоматериали
като произведенията аранжираха
в изложба. Насочваха ги г-жа
Р.Нечева и г-жа В.Кънева. Активно участва и непедагогическият
персонал в училището - М. Бобева,
Ст. Костадинова и Н. Ангелова. Щафетни игри предложи на децата г-н
Йордан Василев: скачане с чували,
дърпане въже - игри, които още
повече повдигнаха настроението
на всички.
Тържеството завърши отново с
кръшно българско хоро. За музикалното оформление се грижеше
Радка Стефанова - библиотекар в
местното читалище, за която този
ден бе и професионален празник.
Маргарита ВЛАДЕВА,
Директор

Патронен празник на училището в Нова Черна
гарските общности зад граница
и организациите, към които са
разкрити български неделни училища в чужбина. Ученици, учители
и служители се хванаха на общо
българско хоро с мелодията на
„Празнична сюита“ в изпълнение
на оркестъра за народна музика
на Българското национално радио,
хор "Космически гласове" и хор на
фолклорния ансамбъл „Тракия“.
Събитието е посветено на 11
май - Ден на Светите равноапостоли братята Кирил и Методий.
На този ден ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” чества и своя патронен
празник.Тържествената програма
откри преподавателят по истоинициативата „Розите на дий”, с. Нова Черна. Организатори рия В. Петрова с кратко слово.
България“ започна 11 май на проявата са Министерството Седмокласниците представиха
в ОУ „Св.Св.Кирил и Мето- на образованието и науката, бъл- презентация на тема „По пътя на

С

светите братя”. Учениците от
начален и прогимназиален етап
с класни ръководители Кр. Милкова, З. Асан, Ж. Василева и В.
Димов рецитираха стихотворения
за възхвала на българския език и
делото на двамата братя. Трети
клас пяха песни за родината под
ръководството на г-жа М.Недева.
Надпреварата протичаше в раз-

ПРОЕКТ
"Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан”
ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016 г.
и 59 520,00 лева собствен принос на Община Тутракан.
Бенефициент: ОБЩИНА ТУТРАКАН
Средствата за безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 789
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 374,20 лева са както следва:
2014-2020”
- 1 520 968,07 лева - Съфинансиране от Европейския фонд за
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни регионално развитие
центрове в периферните райони”
- 268 406,13 лева - Национално съфинансиране
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност, осигуряване на рентабилност на публичната инфраструктура и създаване
На 18.05.2018 г. от 10.30 часа ще се проведе официална церемония на възможности за по-качествени услуги в публичната сфера.
„Първа копка” по проект „Енергийна ефективност в общински админиСтроителните дейности включват изпълнение на дейности по осигустративни сгради - гр. Тутракан", финансиран с договор за безвъзмезд- ряване на достъпна среда и изпълнение на енергоспестяващи мерки.
на финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-С01/15.09.2016 г.,
сключен между Управляващия орган на Оперативна програма "Региони
"Този документ е създаден в рамките на проект "Енергийна ефективв растеж 2014-2020" и Община Тутракан.
ност в общински административни сгради - гр. Тутракан" по Договор
Церемонията ще се състои пред сградата на Община Тутракан на за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001адрес ул. „Трансмариска” № 31.
2.001-0060-CO1/15.09.2016 г.", който се осъществява в финансовата
В проекта са включени три общински административни сгради: подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
Сградата на Община Тутракан с адрес ул. „Трансмариска” № 31, г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
Административно-делова сграда на ул. „Трансмариска” №7 и Адми- регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публинистративно-делова сграда на ул. „Крепостта” №47.
кацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не
Общата стойност на проекта е 1 848 894,20 лева, от които 1 789 може да се счита, че този документ отразява официалното становище
374,20 лева, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
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Малките палавници от община Главиница се На децата с любов!
включиха в празника "Розите на България"
българското хоро, народната носия и един
от символите на България - розата. За инициативата бе избрана
„Празнична сюита”
изпълнена от хор на
Фолклорен ансамбъл
„Тракия” и хор „ Космически гласове”, на
която танцуваха всички
деца от детските градини и присъстващите на
празника.
България се прославя по целия свят, като
земя на розите. Розата е символ
на любовта и красотата - няма
по-силен израз на чувствата от
букет рози.
Поздравление за случая поднесе директорът на ДГ „Св.Св. Кирил
и Методий” - Мариана Донева.
Гости на тържеството бяха
Неждет Джевдет - кмет на община Главиница, Сюзан Хасан
- зам.-кмет на община Главиница, Юрданур Расим – главен
специалист "Образование, младежки дейности и спорт", Гюлнур
Реджеб - председател на Обществения съвет на детската градина,
кметове, старши специалисти
"АФО", читалищни секретари
и председатели на читалищни
настоятелства.
“ТГ”

а 11 май село Зебил стана притегателната точка
за децата от ДГ „Св.Св.
Кирил и Методий”, гр. Главиница
и всички нейни изнесени групи в
населените места на общината.
Те се събраха в парка на селото
и заедно празнуваха Деня на
Светите братя Кирил и Методий,
като част от инициативата „Розите
на България” организирана от
Министерство на образованието
и науката.
Елемент на празника беше

Н

бщина Тутракан се включи
в инициативата на образователното министерство
"Розите на България", която е посветена на Деня на Светите братя
Кирил и Методий.
Местната комисия за борба с
противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни съчета празника с организираното
събитие „На децата с любов”, в
което участваха децата от детските
градини в общината.

О

Над 150 деца и техните учители
играха българско хоро пред сградата на Общинската администрация. Те бяха приветствани от кмета
на Община Тутракан, д-р Димитър
Стефанов.
Местната комисия за борба с
противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни осигури за всички тениски с фолклорни
мотиви, а празникът за децата продължи с театралната постановка
„Приказка за доброто…”. “ТГ”

„Ние - децата на Европа“
В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

Слава Вам, творци велики
на славянското писмо!
на Община Тутракан и ученикът
от 12 клас Габриел Здравков Ге„Ние - децата на Европа“, това бе различните европейски народи, оргиев, изпълняващ длъжността
мотото на празника в СУ “Йордан обясниха организаторите.
директор в Деня на ученическото
Йовков“ в гр. Тутракан, посветен на
Приветствие към учениците от- самоуправление.
9 май - Ден на Европа. Участници правиха Петя Василева - зам.-кмет
В концертната програма участие
и организатори на мероприятието
са учениците от фен клуб „Work
and travel“ по проект „Твоят час“ с
ръководител Севгинар Амза, ОЦИД
с ръководител Доротея Бальовска
и учениците от 1 и 5 клас с ръководители Анелия Христова и Шанел
Кантарова.
„Обединени в многообразието“ е
девизът на ЕС. Обедини ни идеята
Денят на Европа да се превърне
в един детски празник, на който
да представим песни и танци на

взеха ТФ „Дунавска младост” при
НЧ „Н.Й. Вапцаров” с ръководител
Елена Атанасова, ДВГ „Слънчева
усмивка” и ВФ „Вива тийнс” при
ОЦИД с ръководител Доротея
Бальовска, ТУ „Тутракан” с ръководители Тотка и Лазар Лазарови
и Мажоретен състав при ОЦИД.
Представената магия от песни и
танци, вплела в себе си различни
култури и традиции, показа, че
именно с тях могат да преодолеят
всякакви бариери и да се обединят
всички европейски народи.
Празникът създаде весело настроение и много положителни
емоции у всички - ученици, учители и гости.
“ТГ”

Приказки за възрастни

Узрели череши
ерешката беше млада.
Тази година за пръв път
даваше плод. Стопанката
много й се радваше. Представяше
си как ще узреят плодовете и тя
ще ги сложи на ушите си. Така
правеше, когато беше малка.
Имаха в двора една голяма стара
череша, отрупана с плод. Децата
се катереха по нея. Правеха си
люлки, и дори заравяха съкровищата си /гривнички, огледалца и други такива/ до дънера.
Стопанката още помнеше вкуса
на тези череши. Свежа сладост
и хрупкавост пълнеше устата й.

Ч

Много се надяваше сега същият
аромат да има и младата череша.
Стопанката много се беше грижила за нея. Посади я по всичките
правила на градинарството - с
голяма дупка и тор. Пръскаше
я, поливаше я, милваше я. И ето
- тази година черешката щеше
да й се отблагодари. Нямаше
много череши - само една шепа,
но и това беше достатъчно. Стопанката всяка сутрин излизаше
да погледне, докъде е стигнало
зреенето. И когато най-сетне й се
стори, че мигът е дошъл, тя откъсна с треперещи ръце плодовете.

Наистина бяха само една шепа.
- Бабче, това черешки ли са?
- чу тя гласа на петгодишната
си внучка, която влетя в двора
й. - Ау, колко са червени!
- Ох, на баба момичето - прегърна я баба й, и разтвори шепа.
- Вземи ги, бабе! За теб ги набрах.
Момичето пое черешките и
лапна едната. После погледна
баба си.
- На ти една! - откъсна й се от
сърцето.
- А, баба ти не обича череши
- излъга стопанката, макар да
преглътна слюнката си.

В този миг далечен спомен се
яви пред нея. По Нова година
баща й купуваше портокали, а
тогава те бяха изключителна
рядкост. Когато тя му предлагаше
да хапне, той все отказваше под
предлог, че не ги обича. Тя се
чудеше как може така, но с радост
ги изяждаше. Сега, като гледаше
черешите, беше разбрала,че човек не обича нещо от обич.

рок, посветен на Св.
Св. Кирил и Методий,
проведохме с учениците от 3б клас и г-жа Валентина Кирилова в училищната
библиотека.
Не бива да забравяме, че
„пътят към Златния век
на българската култура се
прокарва от двамата титани на човешката мисъл
- светите братя Кирил и
Методий“. Гледахме презентация, която ни запозна с
техния живот и дейност. На
паметта и делото на първоучителите са издигнати десетки паметници в различни
европейски държави, а през
1980 година папа Йоан Павел
II ги обявява за покровители
на Европа. На тях са посветени и стотици творби
на българското музикално,
изобразително и литературно изкуство. Четохме

У

стихотворения от Стоян
Михайловски, Цани Гинчев,
Константи Величков, Ран
Босилек, Христо Радевски,
Никола Фурнаджиев, Калина
Малина, Веса Паспалеева,
Младен Исаев, Асен Босев,
Цветан Ангелов и други
наши поети, разкриващи
преклонението на българския народ пред величавото
дело на Солунските братя.
Разгледахме саморъчно изработени книжки от ученици
на нашето училище, посветени на Кирил и Методий.
Пяхме песен за прослава на
двамата братя, създадена
по творбата на Асен Разцветников - стихотворението „На Кирил и Методий".
Нека пребъде във вековете делото на славянските
първоучители Св. Св. Кирил
и Методий!
Анка КОЗАРЕВА
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като прочетете вестника - не го изхвърляйте!

зчели сте в.„Тутракански
глас”. Клатили сте глава,
смели сте се, замисляли
сте се, но накрая сте го хвърлили в ъгъла. После ще разпалите
печката или ще си увиете нещо
с него. Обаче... чакайте малко!
Можете ли да повярвате, че от
него е възможно да се измайсторят невероятно красиви кашпи,
панерчета, поставки за списания,
кошници и други чудни вещи за
дома? При това на плодовете на
вашия труд по нищо няма да им
личи, че са сътворени от приготвени за изхвърляне печатни издания.
Плетенето на вестници е страхотно
занимание, което има потенциала

И

ОБЩНОСТ

да се превърне в следващото ви
любимо хоби.
На първо място ще ви трябват
много желание и малка доза търпение. Съществуват много техники
за самото оплитане, които можете
да разгледате онлайн. Всеки артикул, изплетен от вестници, си има
чалъм при изработката, както е
при плетене с прежда. Ако плетем
с куки, изходният материал е готов, а именно - преждата, но при
плетенето с вестници от основополагащо значение е първо да изработим много и качествени пръчици
(тръбички) от самите тях. Освен
вестника ще ви е необходим дълъг и тънък помощен инструмент,

около който ще навивате. За целта
може да послужи дървено шишче,
кука за плетене на чорапи и т.н.
С помощта на макетно ножче
нарежете двойна вестникарска
страница надлъжно на четири
или пет равни ленти. Най-лесно
ще е да прегънете предварително
хартията и да режете в сгъвката.
И широчината, и дължината на
вестникарските ленти може да
варират в зависимост от нуждите
за конкретния предмет, който
изработвате.
Поставете една от получените
ленти под ъгъл от 45 градуса спрямо дървеното шишче (или каквато
и да е друга продълговата пръчица,
която използвате) и навивайте
стегнато около нея. Малко преди
да стигнете до края на лентичката
хартия - когато остане само едно
малко ненавито триъгълниче,
поставете капчица лепило в неговата среда и донавийте така, че
крайчето да залепне от вътрешната
си страна. Извадете помощната
пръчица, около която сте навивали
лентичката от вестник.
Ето че имате своята първа пръчица от вестник. Ще са ви нужни
множество такива, които да оп-
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литате една около друга. След
това трябва да боядисате и да
съедините тръбичките.
Някои майстори в плетенето на
вестници предпочитат да боядисат
пръчиците си от вестници, преди
да започнат с оплитането, а други
боядисват и лакират вече готовия
продукт. Как се съединяват две
пръчици? При навиването около
шишчето единият край на тръбичката от вестник става по-тесен, а
другият - по-широк. Съединяването им става, като се пъхне тесният
край на едната тръбичка в широкия

на другата. В случай на нужда
може и просто да прегънете леко
края на тръбичката, която трябва
да влезе в другата. В зависимост от
това какво изработвате можете да
използвате и лепило за по-здраво
закрепване.
Идеалният вариант е лепилото
да е здраво и пластично, а при
изсъхване да става прозрачно. Ако
решите да навлезете в света на
плетенето на вестници, ще се учудите колко много и неподозирани
приложения има то. Въпреки че на
практика крайните произведения

са направени от тънък лист хартия,
те могат да се получат изключително здрави. Един начин за това
е намазването им с латекс. Друг
- използването на тънки пръчици
тел, които да остават вградени в
творбата ви. Така спокойно можете да се сдобиете с плетени от
вестници табуретки, люлки и какво
ли още не.
И така - стоите си на табуретката
и си четете виц от „Тутракански
глас”. Файско, нали?

Сръчка

Община Главиница, Област Силистра

ЗАПОВЕД
№ РД-01-313
гр. Главиница 03.05.2018 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение №330
по протокол № 38/01.02.2018 г. на Общински съвет Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:
Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
за срок от 5 стопански години:

Нови книги

Замразеното време
ɧɚ ɦɴɪɬɜɢɬɟ ɜ ɠɢɜɨɬɚ ɧɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɣɤɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟ ɪɢɬɭɚɥɢ ɨɬ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ
ɤɚɬɨɡɚɬɜɨɪɚɨɬɞɪɭɝɚɤɚɬɨ
ɨɩɨɪɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɤɥɸɱɢɦ
ɩɪɢɦɢɪɢɟɫɦɢɧɚɥɨɬɨ
Ɋɨɞɟɧɚɩɪɟɡɝɜɘɠɧɚ
Ʉɨɪɟɹ Ⱥɧɧɚ Ʉɢɦ ɨɬ ɫɴɜɫɟɦ
ɦɚɥɤɚɠɢɜɟɟɫɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɫɢ
ɜɁɚɩɚɞɧɚȽɟɪɦɚɧɢɹɋɥɟɞɜɚ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹɢɬɟɚɬɪɨɡɧɚɧɢɟ

ɜɴɜ ȼɢɟɧɚ ɋɥɟɞ ɤɪɚɬɴɤ
ɩɪɟɫɬɨɣ ɜ Ʌɨɧɞɨɧ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚ ɜ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɚɬɚ ɫɬɨɥɢɰɚ ÄɁɚɦɪɚɡɟɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ³
ɟɜɬɨɪɢɹɬɣɪɨɦɚɧɡɚɤɨɣɬɨ
ɩɨɥɭɱɚɜɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ÄɏɚɣɧɪɢɯɌɪɚɣɯɥ³ɧɚȺɜɫɬɪɢɣɫɤɢɹ
ɑɟɪɜɟɧɤɪɴɫɬɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɬɚ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɹÄȿɥɢɚɫɄɚɧɟɬɢ³ɢ
ɇɚɝɪɚɞɚɬɚɡɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɧɚ
ȿɋɡɚɝ

котешка въпросителница
ɚ  ɦɚɣ ɢɡɥɟɡɟ ɨɬ
ɩɟɱɚɬ ÄɁɚɦɪɚɡɟɧɨɬɨ
ɜɪɟɦɟ´ɡɚɤɨɣɬɨȺɧɧɚ
Ʉɢɦ ɛɟɲɟ ɭɞɨɫɬɨɟɧɚ ɫ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚȿɞɧɚɨɬɨɧɟɡɢ
ɤɧɢɝɢɡɚɤɨɢɬɨɎɪɚɧɰɄɚɮɤɚ
ɧɹɤɨɝɚ ɤɚɡɜɚɲɟ ɱɟ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɛɨɞɚɬɡɚɞɚɬɟɡɚɛɨɥɢ
ɋɥɟɞ ɤɪɚɹ ɧɚ ɜɨɣɧɚɬɚ ɜ
ɛɢɜɲɚ ɘɝɨɫɥɚɜɢɹ ɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɤ ɨɦɢɬɟɬ ɧɚ
ɑɟɪɜɟɧɢɹ ɤɪɴɫɬ ɩɨɫɬɴɩɜɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɱɟ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ
  ɞɭɲɢ ɫɚ ɢɡɱɟɡɧɚɥɢ
ɛɟɡɫɥɟɞɧɨ ȿɞɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚ ɨɬ ɬɹɯ ɫɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ Ɍɨɜɚ
ɟ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɚɬɚ ɜɴɪɯɭ
ɤɨɹɬɨ ɫɬɴɩɜɚ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɜ
ÄɁɚɦɪɚɡɟɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ´ ɩɪɟɜɨɞ ɀɚɧɢɧɚ Ⱦɪɚɝɨɫɬɢɧɨɜɚ  ɫɬɪ ɰɟɧɚ  ɥɜ 
ɟɞɧɚɩɨɤɴɪɬɢɬɟɥɧɚɤɧɢɝɚɡɚ
ɫɦɴɪɬɬɚɩɚɦɟɬɬɚɬɪɚɜɦɚɬɚ
ɨɬ ɡɚɝɭɛɚɬɚ ɢ ɭɬɟɯɚɬɚ ɧɚ
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɬɚ ɛɥɢɡɨɫɬ
Ɇɥɚɞɚɠɟɧɚɟɨɬɜɥɟɱɟɧɚɨɬ
ɫɟɥɨɬɨ ɫɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ Ʉɨɫɨɜɫɤɚɬɚ ɜɨɣɧɚ ɋɥɟɞ ɤɪɚɹ
ɧɚɜɨɟɧɧɢɬɟɞɟɣɫɬɜɢɹɬɹɧɟ
ɫɟɡɚɜɪɴɳɚɭɞɨɦɚɢɫɴɩɪɭɝɴɬɣɫɟɡɚɟɦɚɫɢɡɞɢɪɜɚɧɟɬɨ
ɡɚɟɞɧɨ ɫɴɫ ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɤɚ ɧɚ
ɑɟɪɜɟɧɢɹɤɪɴɫɬɆɟɠɞɭɞɜɚɦɚɬɚ ɬɴɪɫɟɳɢ ɩɥɚɦɜɚ ɝɪɟɯɨɜɧɚɥɸɛɨɜɡɚɤɨɹɬɨɧɢɤɨɣ
ɜɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɧɨɬɨɚɥɛɚɧɫɤɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɧɟ ɛɢɜɚ ɞɚ ɪɚɡɛɟɪɟÄɁɚɦɪɚɡɟɧɨɬɨɜɪɟɦɟ´
ɫɟɮɨɤɭɫɢɪɚɜɴɪɯɭɦɹɫɬɨɬɨ

Н

1. Колко домашни котки има в света?
а/ повече от 100 хиляди
б/ повече от 500 милиона
в/ 1 милиард
2. Кой е изобретил вратичката за котки?
а/ Исак Нютон
б/ Христо Стоичков
в/ Леонардо да Винчи
3. Какъв е рекордът о раждане на най-голям брой
котенца?
а/ 420
б/ 350
в/ 99
4. Защо се мият котките?
а/ за да са чисти
б/ за да се отърват от миризмата на хората
в/ когато чакаме гости
5. Как са наричали египтяните котките?
а/ Маца
б/ Мяу
в/ Мау
6. Колко километра може да вдига котката на час?
а/ 32 км.
б/ 10 км.
в/ 49 км.
7. Колко струва най-скъпата котка на света?
а/ 50 000 долара
б/ 100 000 долара
в/ 150 000 долара
8. Колко пръста имат котките на предната си лапа?
а/ 3
б/ 4
в/ 5
9. Колко пръста имат на задната си лапа?
а/ 3
б/ 4
в/ 5
10. Колко пъти може да скочи на височина ръста котката?
а/ 3
б/ 6
в/ 7
Отговори от миналия брой: 1-В, 2-В, 3-В, 4-Б, 5-В,
6-В, 7-Б, 8-А, 9-А, 10-А

Часът на провеждане на търга е от 10:00 ч.
1. Утвърждавам тръжната документация, в т.ч. указанията и изискванията към провеждането на търга, проекто-договора за отдаване под наем и приложенията към документацията.
2. Утвърждавам цената на тръжната документация в размер на 10,00 лв. и депозита за участие съгласно приложените
таблици;
3. Публичният търг да се проведе на 08.06.2018 г. /петък/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда
на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44.
4. Оглед на имотите може да се провежда всеки работен ден при съгласуване на график с н-к отдел „Общинска
собственост“ и транспорт на кандидата в срок до 07.06.2018 г., /четвъртък/, 16:00 часа;
5. Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационния център на Община Главиница в срок до
07.06.2018 г., 16:00 ч. след представяне на документ за закупуването й. Цената не се възстановява и следва да се внесе
на касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790
84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ - Клон гр. Главиница.
6. Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационния център на Община
Главиница, в срок до 07.06.2018 г., 16:00 ч.;
7. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16:00 часа на 07.06.2018 г. /четвъртък/ на касата на Общината или по
банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна
банка - Клон гр. Главиница.
8. Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши в един местен всекидневник, сайта на Община
Главиница, на таблото в административната сграда на Община Главиница и в сградите на кметствата.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 15.06.2018 г. /петък/ на същото място и при същите
условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и
подаване на заявления за участие до 16:00 ч. на 14.06.2018 г. /четвъртък/
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.
Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел
„Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.

Неждет ДЖЕВДЕТ,Кмет на Община Главиница

Телец
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɟ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɱɟ Ɍɟɥɟɰɴɬ ɟ
ɦɧɨɝɨ ɫɬɚɛɢɥɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɇɟ ɤɨɪɚɜɚ ɚ
ɫɬɚɛɢɥɧɚɢɦɚɪɚɡɥɢɤɚɈɛɚɱɟɡɞɪɚɜɟɬɨ
ɦɭɧɟɳɨɤɭɰɚɂɩɨɧɹɤɨɝɚɝɭɛɢɜɥɸɛɨɜɬɚɉɨɹɜɹɜɚɬɫɟɛɪɴɱɤɢɧɟɧɚɩɨɞɯɨɞɹɳɨɬɨɦɹɫɬɨɅɴɠɟɫɟɁɚɬɨɜɚɫɟɧɭɠɞɚɟ
ɩɨɜɟɱɟɨɬɜɫɹɤɚɡɨɞɢɹɨɬɧɹɤɚɤɴɜɚɦɭɥɟɬɇɹɤɨɣɫɟɝɚɳɟɫɟ
ɩɪɢɫɦɟɟȿɯɟɛɚɛɢɧɢɞɟɜɢɬɢɧɢɧɨɫɴɜɫɟɦɧɟɟɬɚɤɚɁɧɚɟ
ɫɟɱɟɫɢɥɚɬɚɧɚɤɚɦɴɧɢɬɟɟɜɟɥɢɤɚɪɚɛɨɬɚɌɚɚɤɨɌɟɥɰɢɫɬɟ
ɩɨɡɚɤɴɫɚɥɢɫɧɟɪɜɢɬɟɜɬɟɡɢɧɚɩɪɟɝɧɚɬɢɜɪɟɦɟɧɚɟɞɨɛɪɟɞɚ
ɫɥɨɠɢɬɟɧɚɪɴɤɚɬɚɫɢɩɪɴɫɬɟɧɱɟɨɬɦɚɥɚɯɢɬɆɚɥɚɯɢɬɴɬɩɨɝɥɴɳɚɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɢɬɟɟɧɟɪɝɢɢɢɩɚɡɢɨɬɞɟɩɪɟɫɢɹɢɧɟɪɜɧɨ
ɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟɁɧɚɱɢɫɥɚɝɚɬɟɩɪɴɫɬɟɧɚɫɦɚɥɚɯɢɬɢɨɬɢɜɚɬɟ
ɧɚɛɢɡɧɟɫɫɪɟɳɚɢɥɢɩɴɤɧɚɜɟɱɟɪɹɫɬɴɳɚɬɚ
ɂɥɢɚɤɨɢɫɤɚɬɟɞɚɞɨɛɢɟɬɟɨɤɭɥɬɧɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɞɚɩɪɨɱɟɬɟɬɟɦɢɫɥɢɬɟɧɚɯɨɪɚɬɚɧɚɩɪɤɚɤɜɨɜɢɝɨɬɜɢɫɴɞɪɭɠɧɢɤɴɬ
ɫɥɨɠɟɬɟɫɢɦɟɞɚɥɶɨɧɨɬɥɚɡɭɪɢɬɌɚɤɚɳɟɫɢɫɩɟɫɬɢɬɟɧɹɤɨɹ
ɢɞɪɭɝɚɡɚɝɭɛɚɢɳɟɪɚɡɛɟɪɟɬɟɫɤɨɝɨɫɢɢɦɚɬɟɪɚɛɨɬɚ
ɁɚɠɟɧɚɬɚɌɟɥɟɰɡɟɥɟɧɢɹɬɬɸɪɤɨɚɡɟɡɚɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɟɌɨɣ
ɫɴɯɪɚɧɹɜɚɦɥɚɞɨɫɬɬɚɚɤɨɹɠɟɧɚɧɟɢɫɤɚɞɚɟɦɥɚɞɚɁɚ
ɬɨɜɚɧɚɱɢɧɚɧɢɟɟɝɨɬɨɜɚɞɚɫɟɨɤɢɱɢɨɬɝɥɚɜɚɬɚɞɨɤɪɚɤɚɬɚɫ
ɬɸɪɤɨɚɡɧɨɧɟɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɋɚɦɨɦɚɥɤɨɤɚɦɴɱɟɡɚɤɴɬɚɧɨ
ɜɱɚɧɬɚɬɚɳɟɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɡɚɬɨɜɚ
ɈɛɢɰɢɬɟɨɬɚɜɚɧɬɸɪɢɧɳɟɧɚɫɨɱɚɬɥɸɛɨɜɬɚɤɴɦɧɟɩɨɞɨɡɢɪɚɧɢɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɌɨɡɢɪɨɦɚɧɬɢɱɟɧɤɚɦɴɤɳɟɤɚɪɚɫɴɪɰɟɬɨ
ɜɢɞɚɬɪɴɩɧɟɩɨɜɫɟɤɢɳɨɝɨɞɟɧɚɜɚɲɚɬɚɜɴɡɪɚɫɬɨɛɟɤɬɂ
ɞɚɩɢɲɟɬɟɫɬɢɯɨɜɟɢɞɚɩɟɟɬɟɩɟɫɧɢɢɞɨɪɢɞɚɬɚɧɰɭɜɚɬɟ
Ɍɟɥɟɰɴɬɢɦɚɨɳɟɞɨɫɬɚɤɚɦɴɧɢɩɨɦɨɳɧɢɰɢɩɢɪɢɬɚɯɚɬ
ɚɦɚɡɨɧɢɬ ɤɚɯɨɥɨɧɝ ɯɪɢɡɨɤɨɥ ɋɢɝɭɪɧɨ ɧɟ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɫɬɟ
ɱɭɜɚɥɢɇɨɩɨɪɨɜɟɬɟɫɟɜɢɧɬɟɪɧɟɬɢɫɢɫɤɴɬɚɣɬɟɧɹɤɨɢɨɬ
ɬɹɯɜɲɟɩɚɬɚɫɢɓɟɛɴɞɟɬɟɞɨɜɨɥɧɢ

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

Млада учителка прави тест на
децата от 7А клас:
- Кажи, Петърчо, коя част от
мен ти харесва най-много?
- Косата, госпожо.
- Значи ще станеш фризьор.
- А ти, Гошко?
- Зъбите, госпожо.
- Ясно, ти си бъдещ зъболекар.
- А ти, Иванчо?
- Разбрах го, госпожо, аз ще
ставам дояч...
Мозъкът не е като веждата.
Ако го нямаш не можеш да си
го нарисуваш!
- Тате, а защо кака се казва
Флоренция?
- Защото с майка ти я заченахме, докато бяхме във Флоренция.
- Ясно. Мерси, тате.
- За нищо, Долни Дъбник.

Един мъж се прибира от погребението на тъща си. Изведнъж от
небето пада тухла. Той поглежда
нагоре и казва:
- Горе си вече, личи си...
- Жена, утре отивам за риба.
- Знам, Скумрията звъня два
пъти...
Полковник се прибира вкъщи
и хваща жена си с майора. Вади
пистолета и му казва.
- Ела с мен отвън.
Излизат на улицата.
Полковникът:
- Слушай, познаваме се отдавна, колко години служим заедно,
големи мъже сме. Ще направим
така, аз ще стрелям два пъти във
въздуха и двамата ще паднем.
При когото първо дойде жена
ми, за него ще остане.
Жената чува двата изстрела,
поглежда през прозореца и
после се провиква: - Иванеееее,
излизай, тия двамата кретени се
изпозастреляха.

- Скъпа, къде е пакетът с чая?
Не мога да го намеря!
- Ох, много си зле! Колко си
безпомощен! Чаят е в аптечката
в една кутия от какао, има надпис
Катаджия в леглото с жена
СОЛ върху нея...
си. Изведнъж в съня си почва да
ръкомаха, да се мята и да крещи:
- Каква е приликата между - Пенчо, ТИР! Турски! Спирай го,
жените и ураганите?
спирай!
- И двете идват влажни и
Жена му го гали нежно по
духат, а накрая си тръгват с ръката и внимателно: - Тшш...
къщата ти...
тшш... спи, спи, празен е!

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

ЗАПОВЕД

Катаджия спира кола за проверка. Поглежда в колата. Вижда, че всички са поставили предпазните си колани и процежда
през зъби: - Ей, за пет лева ще
се издушите, бе!

СУДОКУ

Забавна астрология

7

ХОБИ
СМЯХ

17 - 23.05.2018 г.

Продава се
имот в с.Шуменци

на ул. "Иван Вазов" №23, близо до центъра - 1 дка
двор с двуетажна къща - 70 кв.м.
Цена по споразумение!
За контакт: GSM 0887 378 459 - Христо Илиев,
Силистра

Семеен хотел в Приморско
търси да назначи

две камериерки (може и семейство - мъж и
жена) за летния сезон. Поемаме пълни осигуровки,
квартира + консумативи.
Нашите контакти: тел. 0887 555 824

№РД-04-636/10.05.2018 г., гр.Тутракан

На основание чл.44 ал.2 от
ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.22,
ал.1 във връзка с чл.55 ал.1 т.2
и чл.56 ал.1 ал.2 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/,
в изпълнение на Решение №576
по Протокол №40 от 20.04.2018
год. на ОбС гр. Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг
с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ: терен с площ от
1 кв.м в имот с идентификатор
73496.501.2318, целия с площ от
4365 кв.м за поставяне на преместваем обект - многофункционален автомат за топли и безалкохолни напитки и/или пакетирани
храни с площ от 1 кв.м до входа
на масивна стоманобетонна двуетажна сграда, представляваща:
Многофункционална сграда за
култура и спорт с идентификатор № 73496.501.2318.4, цялата
със застроена площ от 552 кв.м
по КККР на гр. Тутракан, /с АОС
№2254/17.07.2017 г. за поправка
на АОС №422/05.11.2008 г./ и
съгласно схема за поставяне, за
срок от 5 /пет/ години.
1.1 Начална тръжна месечна
цена - в размер на 25,00 лв. /
двадесет и пет лева/ без ДДС. В
наемната цена не са включени
разходите за вода и електрическа
енергия.
1.2 Начин и срок на плащане:
Спечелилият кандидат заплаща
достигнатата на търга наемна
цена в 14 /четиринадесет/ дневен
срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ
по банкова сметка на Общината:
IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:444100 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия: Спечелилият търга следва да съгласува
с гл. архитект на общината схема,
във връзка с издаване на разрешение за поставяне на обекта,
за своя сметка, без право на
прихващане от наема
3. Търгът да се проведе на
11.06.2018 год. от 11:00 ч. в
Заседателната зала на Община
Тутракан.
4. Размер на депозита за
участие в търга: 10,00лв. /десет лева/, внесени по банкова
сметка на Община Тутракан:
IBAN- BG94СЕСB97903347458500,

BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон
Русе, в срок от 18.05.2018 г. до
15:00 часа на 08.06.2018 г., без
да се дължат лихви за периода,
през който сумите по депозитите
са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 2,50 лв. / два лв. и 50
стотинки/ .
6. Време и начин на оглед:
Закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обекта
след предварителна заявка на
тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция "Общинска собственост и стопански
дейности" срещу 12.00 лв. 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 18.05.2018 г. до 15.00ч. на
08.06.2018 г.;
7.2 До участие в търга ще бъдат
допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/,
закупили тръжни книжа, внесли
депозит и подали заявление за
участие в търга, /за всяка позиция
по отделно/ с приложените документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци,
регистрирани по ТЗ, прилагат към
заявлението за участие в търга,
следните документи :
- заверено от кандидата копие
от ЕИК
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при
участие на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
7.2.2 Кандидатите - физически
лица, прилагат към заявление
за участие в търга, следните
документи:
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при
участие на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
7.3 Не се допускат до участие в
търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не

съдържат квитанции за закупени
тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не съдържат, който и да е от документите посочени в заявлението за
участие в търга.
- имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и
/или ликвидация
8. Краен срок за подаване на
тръжните документи: до 16:00 ч.
на 08.06.2018 г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание
предмета на търга и данните на
кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация по
всяка обособена позиция, както
следва:
- Заповед за провеждане на
търга;
- Копие на скица/ схема за
поставяне;
- Копие на Акт за общинска
собственост;
- Проекто-заповед, съгласно
чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за
участие в търга.
- Декларация за липса на задължения
2. Условия за оглед на имота
съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на
тръжни документи за участие за
всяка позиция по отделно - 16:00
ч. на 08.06.2018 г., ОЦУИГ на
Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на
повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се
проведе на 18.06.2018 г., от
11:00 ч. в Заседателната зала
на Общината. Тръжните книжа
се предоставят от Дирекция
"Общинска собственост и стопански дейности", срещу 12.00
лв. с ДДС, платими на касата
към информационния център по
IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC: CECBBGSF, код: 448090 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок
от 12.06.2018 г. до 15:00 ч. на
15.06.2018 г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в
т.I.4 се внася в срок от 12.06.2018
г. до 15:00 ч. на 15.06.2018 г. Краен срок за подаване на тръжните
документи за участие в повторен
търг 16:00 ч. на 15.06.2018 г. в
ОЦУИГ на Община Тутракан.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,

Кмет на Община Тутракан

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

ЗАПОВЕД
№РД-04-639/10.05.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от
ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС, чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от
Наредбата за реда придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
във връзка с чл.20, ал.1 от същата
Наредба и Решение № 574 по
протокол № 40 от 20.04.2018 год.
на ОбС-Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг
с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ
се в с. Варненци, общ. Тутракан,
кв.11, УПИ-I, с идентификатор
№82, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с
площ от 1290,00 кв. м., за засаждане на зеленчукови култури
за срок от 5 /пет/ години, при
следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна
цена - в размер на 6,45 лв. /шест
лева и четиридесет и пет ст./
1.2 Начин и срок на плащане:
Спечелилият кандидат заплаща
постигнатата на търга цена на
имота /без внесения депозит/ в
14- /четиринадесет/ дневен срок
от дата на връчване на заповедта
по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN
- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:444200 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия - няма;
3. Търгът да се проведе на
11.06.2018 год. от 10:00 часа в
заседателната зала на Община
Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер
на 5,00 лева се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBANBG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон
Русе, до 16,00 часа на 08.06.2018
г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 0,60 ( нула лева и шестдесет
стотинки) лв.
6. Време и начин на оглед:
Закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обекта
след предварителна заявка на
тел. 0866/60628;
7. Други тръжни условия:

7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански
дейности» в Община Тутракан
срещу 12.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка
на Община Тутракан: IBANBG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:448090 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе в срок
от 17.05.2018 г. до 16:00 ч. на
08.06.2018 г.
7.2 До участие в търга ще бъдат
допуснати лицата /фирмите/,
закупили тръжни книжа, внесли
депозит и подали заявление за
допускане до участие в търга с
приложени документи описани
в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци,
регистрирани по ТЗ, прилагат
към заявлението за участие в
търга, следните документи:
- оригинал или заверено от
кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на
търговеца или ЕИК;
- декларация за липса на задължения към Общината;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при
участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите - физически
лица, прилагат към заявление
за участие в търга, следните
документи:
- декларация за липса на задължения към Общината;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при
участие на пълномощник;
7.3 Не се допускат до участие
в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по
заповедта;
- са подадени в прозрачен или
незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен
депозит за участие;
- не съдържат, който и да
е от документите посочени в
заповедта.
8. Краен срок за подаване на
тръжните документи - до 16:00
ч. на деня предхождащ датата на
търга в информационния център

на община Тутракан, в запечатан
непрозрачен плик с описание на
предмета на търга и данни на
кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както
следва:
- Заповед за провеждането
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 до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота
съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане
на заявления за участие - 16:00
ч. на деня предхождащ търга,
в информационния център на
Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на
кандидати, търгът да се проведе
на 18.06.2018 г. в заседателната
зала на Общината, при същите
условия и час. Тръжните книжа
се предоставят от Дирекция
«Общинска собственост и стопански дейности» на Община
Тутракан, срещу 12.00 лв. с
ДДС, платими на касата към информационния център по IBANBG10СЕСB97908447458500,
BIC: CECBBGSF, код: 448090 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок
от 12.06.2016 г. до 16:00 ч. на
15.06.2018 г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на
10% от началната тръжна цена на
имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBANBG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон
Русе, в срок от 15.06.2018 г. до
16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи - 16:00
ч. на деня предхождащ датата на
повторния търг в информационния център на община Тутракан,
в запечатан непрозрачен плик с
описание на предмета на търга и
данни на кандидата.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Празнично в с. Сокол

од мотото „Розите на България” хиляди наши сънародници в над 25 държави
по света играха българско хоро, за
да отбележат 11 май - празника на
Светите братя Кирил и Методий. В
инициативата на Министерство на
образованието, чиято цел е да привлече вниманието към българските
азбука, език, култура и традиции,
включиха се 941 училища, детски
градини и читалища от всички
области в България и над 120
български неделни училища по
света. Тази прекрасна инициатива
с радост беше поета и от ръководството на ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” в с. Сокол, които заедно
с НЧ „Освобождение - 1940 г.” и с
активното съдействие на кмета на

П

селото Иванка Дончева, се готвиха
за празника.
Въпреки обилния дъжд, празничният ден не беше провален. В
него взеха участие малки и големи
- ученици, самодейци, граждани
и гости на с. Сокол. Празничната
програма беше открита от учениците, в нея имаше хорови песни,
стихотворения и народни танци, а
приключи с участието на самодейците. В края прозвуча „Празнична
сюита", а хорото беше поведено с
българското знаме в ръка от найвъзрастната самодейка в селото
- Мита Димова, която много скоро
навърши 86 години.
Дончо ДОНЧЕВ,
Секретар на НЧ "Освобождение"

И в с. Цар Самуил участваха в
инициативата "Розите на България"

17 - 23.05.2018 г.

Денят на победата

а 9 май 1945 г. с подписване на капитулацията на
Германия, завършва Втората световна война. В нея, освен
ученици, учители и служители, ко- СССР, участват още 60 държави
ито се хванаха на общо българско като пряко е засегнато 80% от
хоро на фона "Празнична сюита“ населението на земята. Военните
в изпълнение на оркестъра за действия се водят на териториите
народна музика на Българското на 40 държави. Загиват приблизинационално радио, хор "Космически гласове" и хор на фолклорния
ансамбъл „Тракия“.
“ТГ”

Н

чилищната общност на ОУ
„Стефан Караджа” в с. Цар
Самуил се присъедини към
инициативата на образователното
министерство „Розите на България“ на 11 май т.г. На събитието,
което се проведе в Деня на светите
братя Кирил и Методий, участваха

У

телно 57 милиона души.
Загиналите от Тутракан и Тутраканска околия са не малко. Тяхната
памет бе почетена на 9 май от
граждани, служители на Исторически музей - Тутракан и Община
Тутракан, с поднасяне на цветя и
венци на паметника на загиналите
във войните в парк „Христо Ботев”

Още награди за Надя Лазарова!
т петото издание на Националният конкурс "България в картини и слово"
третокласничката от СУ "Йордан
Йовков"-Тутракан Надя Лазарова
се завърна с втора награда и Специална награда на ТШ ”Рождество
Христово” в категория "Литературно творчество - Стихотворение". Тя
участва със своя стих "Тутраканче",
който публикуваме в броя.
Тази година в престижното
състезание, което се организира
от образователното министерство,

О

НДД, Община Търговище и Центъра
за подкрепа и личностно развитие ОДК-Търговище, са участвали деца
и ученици с 1256 произведения. А в
категорията на Надя и нейната възрастова група - 54 стихотворения.
На награждаването проведено
на 10 май, Надя бе поканена да
прочете стиха си пред всички.
И още един успех регистрира
Надя Лазарова, този път в друго
направление - трето място на
Националния финал Знайко в
“ТГ”
Пампорово.

Общински турнир по тенис на маса
е Александра Гогова, следвана от
Нефсер Али и Назлъ Невзат.
При момчетата - 5-8 клас на
първо място се класира Пресиян
Великов, втори е Антонио Топалов,
а трети - Алекс Юсеин.
В категория „Юноши - 9-12 клас”
победител е Начо Джаджев, на
второ място е Габриел Георгиев,

турнира по тенис на маса
бе поставено началото на
спортните прояви, които
част от Майските дни на културата и спорта. Той се проведе
във физкултурния салон на СУ
"Христо Ботев" и в него участваха
над 50 ученици от СПИ „Христо
Ботев” - с. Варненци, ОУ „Св. Св.

С

а на трето - Александър Георгиев.
Организаторите от Община Тутракан осигуриха грамоти, медали и
предметни награди за класираните
на призовите места, които бяха
връчени от Васил Дойнов - младши
експерт „Спорт, туризъм и младежки дейности” в общинската
администрация.
“ТГ”

Кирил и Методий” - с. Нова Черна,
и двете средни училища в Тутракан
- СУ „Христо Ботев” и СУ „Йордан
Йовков".
Участниците в турнира се състезаваха в три категории: „Момичета”, „Момчета - 5-8 клас”, „Юноши
- 9-12 клас”
В категория „Момичета" първа

Тутраканче

Мамо,прочети ми!
ƤƽƾǐǇƿǅǏǂ

или деца, знаете ли коe e
прозорчето към света? А
кажете, де! Зная, че много от вас са познали - това са буквите. И поетът Георги Веселинов
е написал стихотворение за тях.
Всички букви зная,
мога да чета.

М

Те ще ми разказват
всичко за света.
С тях на моя татко
пиша писъмце гледа и се радва
мама от сърце...

Всички букви зная,
мога да чета имам си прозорче
светло към света.

ко”, „Кокиче” и много други, но
буквите, четенето е най-важната
Той е написал още много други способност на човек в света.
стихотворения за вас, например, Запомнете това и четете!
„Лакомата Мецана”, „СамохвалМамчето

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

17 май - Теодора НЕГРЯНОВА, кондуктор, фирма "Т.А.Т", Тутракан
21 май - Наталия МАНЧЕВА, Школа по китара, НЧ "Н.Й.Вапцаров",
17 май - Марийка ЛАЗАРОВА, Ст. счетоводител, Община Главиница Тутракан
22 май - Йоанна ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
17 май - Нелин САЛИМ, Мл.експерт "Канцелария на кмета", Община
Главиница
Тутракан
18 май - Тодорка АНГЕЛОВА, Ст.експерт МКБППМН, Община Тутракан
23 май - Анелия ДОЧЕВА, Директор на Дирекция "Информационно
18 май - Цветелина КРАСИМИРОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ обслужване и административни услуги", Община Тутракан
23 май - Любомир АНГЕЛОВ, Домакин-поддръжка, Община Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 май - Намък САЛИ, с. Ножарево, община Главиница
18 май - Данаил РАЕВ, "ВиК"-Тутракан
18 май - Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община Тутракан
21 май - Св.Св. Константин и Елена
20 май - Пламен МАРИНОВ, Кмет на с. Старо село, община Тутракан

ȺɡɠɢɜɟɹɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɂɧɚɣɱɟɬɨɣɧɟɟɝɨɥɹɦ
ɇɨɡɚɦɟɧɟɧɚɣɤɪɚɫɢɜ
ɬɢɯɢɱɴɤɢɩɪɢɜɟɬɥɢɜ

ȼɩɚɪɤɚɫɛɚɬɟɱɟɫɬɨɯɨɞɢɦ
ɋɬɚɬɟɩɨɛɪɟɝɚɫɢɛɪɨɞɢɦ
ɋɧɚɫɤɨɝɚɬɨɞɨɣɞɟɦɚɦɚ
ɜɟɫɟɥɛɚɬɚɟɝɨɥɹɦɚ

Ɂɚɩɨɜɹɞɚɣɬɭɤɟɥɚ
ȼɢɠɊɢɛɚɪɫɤɚɦɚɯɚɥɚ
ɫɬɚɪɢɤɴɳɢɤɟɣɦɭɡɟɢ
ɢɤɪɚɣɪɟɱɧɢɬɟɚɥɟɢ

ɋɜɨɹɜɴɞɢɱɤɚɫɢɢɦɚɦ
Ɍɪɴɝɧɟɦɥɢɢɚɡɹɜɡɢɦɚɦ
ɋɥɚɝɚɦɫɬɪɴɜɧɟɫɟɛɨɹ
Ɂɧɚɦɬɚɪɚɧɤɢɞɚɥɨɜɹ

ɄɨɪɚɛɢɩɨȾɭɧɚɜɩɥɚɜɚɬ
ɚɪɢɛɚɪɢɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬ
ɭɥɨɜɞɚɜɚɥɢɪɟɤɚɬɚ
ɞɚɡɚɪɚɞɜɚɬɫɢɞɟɰɚɬɚ

Ƚɨɪɞɚɫɴɦɫɝɪɚɞɚɧɢɪɨɞɟɧ
ɢɡɨɛɢɥɟɧɩɥɨɞɨɪɨɞɟɧ
Ɍɭɤɤɚɣɫɢɢɫɟɛɟɪɚɬ
ɥɨɞɤɢɪɟɱɧɢɫɟɫɬɪɨɹɬ

Ʉɪɚɫɨɬɚɧɟɡɟɦɟɧɪɚɣ
ɟɡɚɦɟɧɟɛɚɳɢɧɤɪɚɣ
ɄɴɦɊɨɞɢɧɚɬɚɨɦɚɣɧɚ
ɨɛɢɱɬɚɦɢɟɛɟɡɤɪɚɣɧɚ

ȼɛɥɢɡɨɫɬɢɦɚɹɡɨɜɢɪɢ
ɧɨɢɫɤɚɥɧɢɦɚɧɚɫɬɢɪɢ
Ɋɢɦɫɤɚɤɪɟɩɨɫɬ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´
ɳɟɹɡɴɪɧɟɤɨɣɬɨɢɫɤɚ

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

