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„Развитие на неземеделски
дейности“ - тема на
информационна среща
ɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɩɨ ɩɨɞɦɹɪɤɚ  Äɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ
ɧɟɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ³ ɨɬ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ 
ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɫɪɟɳɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ

В

Ɉɛɥɚɫɬɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ
ɰɟɧɬɴɪɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɍɹ ɳɟ
ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɜɬɨɪɧɢɤ  ɨɬ  ɱɚɫɚ ɜ
ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɨɬ ɐɟɧɬɴɪɚ
ɳɟɡɚɩɨɡɧɚɹɬɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-

ɬɟɥɢɢɮɢɪɦɢɫɭɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɯɨɞɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɫ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ
ɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬɧɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ
ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɴɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ

ɡɚɧɚɹɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɜɴɜ ɜɫɢɱɤɢ
ɫɟɤɬɨɪɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɧɟɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ  ɨɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ȿɜ“ТГ”
ɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɴɸɡ

30 вакантни места за полицаи,
8 от тях за РУ - Тутракан
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Фестивалът на мамалигата се Иван ЗВЕЗДЕВ:
превърна в традиция Готвач се става
по призвание!
П
опулярният български
готвач Иван Звездев
бе специалният гост
на шестото издание на
Фестивала на мамалигата
в с. Нова Черна. Той беше
председател на журито
на конкурса за приготвяне
на най-вкусна мамалига.
Самият Звездев никога не
беше готвил мамалига, но
под вещото ръководство
на своята новочерненска
учителка-кулинарка Гергина
Парпалова, той приготви
вкусни кюфтета от мама-

на стр. 5

Скъпи съграждани,
уважаеми колеги!

на стр. 2

Уважаеми общински съветници и
служители в Община Тутракан!

Позволете от името на цялото ръководство на
Община Тутракан да Ви поздравя по повод
12 октомври - Ден на българската община!
Днес е трудно да си представим една община без
активните граждани - дейни участници в местното
самоуправление чрез всички лостове на
демократичния процес.
Затова ние заедно ще работим все така упорито, ще бъдем последователни и обединени в идеите си, за да развиваме общината като желано място за инвестиции и живот!
Пожелавам Ви много здраве, смелост и вдъхновение!

Честит 12 октомври, Ден на българската община!
В днешния празничен ден отправям пожелание към
всички Вас, за успехи в отговорната работа,
която вършите!
Бъдете отворени към тревогите на гражданите!
Пожелавам Ви да разрешавате с
лекота проблемите!
В личен план, пожелавам на всички здраве, сполука
и удовлетворение от предприетите начинания!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми общински съветници,
уважаеми кметове и
служители в органите на
местно самоуправление,
По повод на 12 октомври - Ден на българската
община, сърдечно поздравяваме всички,
ангажирани с издигане авторитета на
местното самоуправление!
Пожелаваме Ви здраве, енергия, ентусиазъм и
сили за постигането на нашата обща цел –
издигане просперитета на община Главиница!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
ЧАСТИЧНИ КМЕТСКИ ИЗБОРИ В С.СУХОДОЛ
Три партии регистрира Общинската избирателна
комисия - Главиница за участие в частичните избори
за кмет на с. Суходол - ГЕРБ, ДПС и БСП. Две от тях
- ГЕРБ и ДПС, в законовия срок издигнаха и регистрираха своите кандидати.
На 14 октомври в с.Суходол, община Главиница ще
се проведат частични избори за кмет на селото.
Избирателите ще направят своя избор между двама
кандидати - Недрет Юсеин Алил от ДПС с бюлетина
№4 и Абедин Нури Рушид от ГЕРБ с бюлетина №2.
Право на глас на предстоящите избори имат 629
избиратели.
Секционната избирателна комисия в с. Суходол, която е 9-членна, а неин председател е Зюбейде Ферад
т ГЕРБ.
Предизборната кампания ще приключи в 24:00 на 12
октомври.
КЛУБ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ДЕЙЦИ
Е УЧРЕДЕН В ТУТРАКАН
На 27 септември т.г. в НЧ „Н.Й.Вапцаров" в Тутракан
бе учреден Клуб на литературните дейци. Йорданка
Николова - библиотекар в Читалището, припомни
колко литературни творци е имал и има градът.
Подчерта, че традицията трябва да се поднови, за
да се привличат и стимулират и млади таланти.
Присъстващите местни творци подкрепиха идеята,
като изказаха надежда, че по този начин ще се даде
изява на творците и ще се подпомогнат в издаването
на творбите им. Предложи се да се канят на срещи
изтъкнати писатели и поети.
За председател на Клуба единодушно бе избрана
Димка Рашева, човек с опит и познание в тази област.
В ръководството са още Адриан Василев, тутраканец,
понастоящем живеещ в гр.Русе, издал няколко книги
с тематика за Тутракан и Николинка Вълкова, също
автор на няколко книги.
ЗАПОЧНА ЕСЕННАТА СЕИТБА
Започна сеитбата на пшеницата и ечемика на територията на Силистренска област, сочи справка на
Областната земеделска дирекция. Засети са първите
79 300 дка с пшеница и 4 410 дка с ечемик. Засети са
57 750 дка със зимна маслодайна рапица.
За сравнение, през миналата година земеделските
производители от област Силистра са засели над 95
000 със зимна маслодайна рапица, повече от 450 000
дка с пшеница и над 38 000 дка с ечемик.
Продължава прибирането на слънчогледа и царевицата. Средният добив от слънчоглед е 279 кг, а от
царевица - 614 кг, сочи още справката.
КРИМИНАЛЕ
Бързо производство е образувано срещу 33-годишен
мъж. На 2 октомври в село Попина той бил засечен
да шофира без книжка лек автомобил „Опел“, а при
проверка се установило, че се намира в едногодишния
срок от наказването му по административен ред за
същото провинение.
Пожар, причинен от неправилна работа с отоплителен уред, е възникнал на 5 октомври около 22.15
часа в къща в село Черногор. Изгорели мебели, битова
техника и около 100 кв.м от покрива на къщата, преди
огнеборци от Противопожарен участък – Главиница
да потушат пожара.

Покана
Уважаеми жители
на община Тутракан,
Граждански съвет "ЗАЕДНО"
в община Тутракан организира
среща с председателя на Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове към 44-то Народно събрание на Република
България - Кристиан Вигенин.
Темата на срещата е "Малките общини като част
от европейското семейство - финансиране, предизвикателства възможности".
Срещата ще се проведе на 13.10.2018 г. (събота)
от 13:00 ч. в кафе "Адмирал".
Очакваме ви!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

11 - 17.10.2018 г.

Служители на РУ-Тутракан установиха
непълнолетен, боядисал в червено бездомно куче
С
лужители на Районно
управление-Тутракан
установиха непълнолетно момче, боядисало с
червена боя бездомно куче.
Полицейската проверка по
случая е започнала веднага след публикуването на
скандалните кадри, предизвикали възмущението
на много хора.
Към момента е установено, че извършител на деянието е 16-годишно момче
от село Нова Черна. Пред
полицейските служители
то е заявило, че действията му били продиктувани
от желанието да се заба-

влява.
Заради противообществената проява непълнолетният е предаден на
инспектор в Детска педагогическа стая, който
продължава работата по
случая.
Припомняме, че Кристиян
Павлов го открива в ромската махала на село Нова
Черна. Там го боядисали за
забавление.
Историята му предизвика вълна от емоции в социалните мрежи. Десетки са
желаещите да го осиновят.
Реди, както нарекоха
кучето, на пръв поглед е
различен, защото е червен,
но всъщност е като всички
останали бездомни кученца, търсещи любов.
Организацията Dog Help
получава сигнал за бедстващото животно. С помощта на дарения кучето е
настанено във ветеринарна клиника в София.
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З

апочна приемът на
документи за работа в Областна дирекция на МВР-Силистра.
Тридесет са вакантните
младши изпълнителски
длъжности, за които е
обявен конкурсът.
Пет от тях са за младши автоконтрольори в
група „Организация на

движението, пътен контрол и превантивна дейност“ – сектор „Пътна
полиция“ при ОДМВР-Силистра, а 10 за полицаи в
група „Охрана на обществения ред“ към Районното
управление в областния
град.
За Районно управление
– Тутракан са обявени

8 свободни позиции: 5
за полицаи, 2 за младши
автоконтрольори, а за
Участък – Главиница е
вакантна 1 длъжност за
полицай. Седем са свободните позиции за полицаи
в Районно управление –
Дулово.
Изискванията към кандидатите, необходимите

документи и етапи на
конкурса са публикувани
на електронен адрес www.
dhr.bg, секция „Конкурси“.
Информация може да се
получи и сектор „Координация, административно
и правно обслужване и
човешки ресурси“ при
ОДМВР-Силистра, тел.
086/886345 и 086/886370.

Зов за помощ!

Читалището в с. Черногор организира
благотворителна кампания
П

ожар изпепели къщата на Назъм Лятиф и Янка Лефтерова в село Черногор.
Огънят лумнал от пристройката, вследствие
на късо съединение. Огнеборците от Противопожарен участък-Главиница загасили пожара,
но напълно е унищожено
цялото имущество. За
щастие Назъм и Янка
не са пострадали, но не
могат да се отърсят
от преживения ужас.
"В Народно читалище
"Янко Забунов - 1957
г." организираме да-

рителски пункт, за да
подпомогнем пострадалите, информира секретарят на културната
институция Марияна
Нацова. Освен парични
средства, за целта ще
се набират и хранителни продукти, консерви,
обувки, дрехи, одеяла,
чаршафи, домашни потреби и други необходими за бита вещи.
Сигурна съм, че много
хора ще откликнат и
ще помогнат на пострадалите, така че
ние няма да ги оставим
сами".

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 8 октомри 2018 г.
2 машинни оператори – основно образование, трис1 гладач, ютия – основно образование
менен режим на работа
1 лекар, ЦСМП – висше медицинско образование
3 миячи на съдове, ръчно – без изисквания за заемане
1 специалист, контрол – средно образование
***За всички работни места трудовите договори
1 работник, сглобяване на детайли – основно обра- са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
зование
договорът е безсрочен. За учителските места се
1 оператор, производствена линия – средно образо- изисква педагогическа правоспособност.
вание, двусменен режим на работа

Иван ЗВЕЗДЕВ:

Общините ще получават
безлихвени заеми по
одобрени проекти от
Програмата за развитие
на селските райони

Готвач се става по
призвание!
лига със сирене, кашкавал
и масло. Иван Звездев бе
изключително любезен с
всички посетители на фестивала, не отказа никому
снимка или добра дума.
На читателите на в.
"Тутракански глас" той изпрати специални поздрави и
с удоволствие отговори на
няколко въпроса.
- Коя е рецептата, която Иван Звездев най-обича да представя пред кулинарните почитатели?
- Агнешка курбан-чорба
и рибена чорба! Знам, че
тук е популярна рибената
чорба, имам една рецепта,
която съм представял в
Русе, Бургас, Белене, Свищов. Уникална е! "Златна
добруджанска" я наричам,
тя по-точно е от приморска Добруджа. Златна е,
защото е с такъв цвят, с
много риба, с кисело млекце
и яйца.
А курбан-чорбата е свързана с надеждата винаги да
е здрав човек, семейството
да е добре. Правя я по нов
прочит - да не е с лоясало
месо и мазнини, а с късчета
месце и много зеленчуци, с
богат бульон. Човек като
си хапне да му стане леко
и игриво.
- Как приемат хората
ястията, които им предлагате?
- С овации и ръкопляскания! Досега не съм се
провалил и се надявам да не
ми се случва. Когато човек
внимава и си пази рецептата, всичко се получава. То е
като в музиката - има ноти
- има музика! Има рецепта
- даваш всичко от себе си
и ястието е вкусно.
- Ако сега, в този момент ви накарат да сготвите нещо, какво ще е
то?
- Аз мога без притеснение
всичко да сготвя и (смее
се)... крокодил от Нил, ама
не сме на Нил. Има момент,
в който всеки професионален готвач, пък и не само

професионален, разбира
принципите на готвенето
и химията, която стои
зад това нещо, и е въпрос
на познаване на техники,
на продукти и на комбинация. Тогава нещата се
получават и винаги, когато
правиш нещо ново, се опирай на старите познания,
не експериментирай пред
гостите с нещо, което
не си правил. Прави само
изпитани неща и рецепти,
за да си сигурен в успеха.
Никой няма да ти приеме
провала само защото ти е
за първи път.
- Как се става готвач?
- При всеки е различно.
Има хора, за съжаление,
в по-новата ни история,
които стават от меркантилност готвачи, заради
по-високото заплащане.
Точно тези хора бързо напускат системата, предвид
реалността, която е доста
различна за бялата шапка
- 14-15-часов е работният
ден. Това е почти ежедневие и семейството трябва да е много здраво зад
готвача, защото на всеки
празник готвачът е на
работа, късно се прибира.
Готвач се става по призвание! Има някаква магия!
Счупиш първото яйчице в
тигана гледайки майка си
или пък едно кренвиршче
го сложиш на скаричката...
Първият опит те пленява и
така копирайки...
- Как се случи при Вас?
Какво копирахте най-напред?
- Бях седемгодишен - Хитър Петър ме инспирира!
Когато Настрадин ходжа
сложи да пече наденичката,
а Хитър Петър искаше от
парата да си ароматизира
поне хлебеца. И тогава Настрадин ходжа му каза, че и
парата струва пари и да се
маха оттам. Това ме вдъхнови и аз да изпека една
наденичка, като разбира
се, почти щях да унищожа
скаричката на майка ми.

нансовата дисциплина и
подобряване на контрола
при отчитането на търговските обороти.
Съгласно новите изисквания, информацията за
всяка покупка, платена
в брой, с чек, ваучер,
дебитна или кредитна
карта, или с други заместващи парите платежни средства, ще
трябва да се изпраща
до пет минути към сървърите на НАП. На всяка
касова бележка трябва да има и двумерен
баркод (QR код). След
сканирането му всеки
един клиент ще може
да провери дали данните
за неговата покупка са
изпратени и отчетени в
НАП, както и ако това не

инистерският съвет прие Постановление за
условията и реда за отпускане на временни
безлихвени заеми от централния бюджет по
бюджетите на общините. Те са за финансиране на
разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. и тяхното
възстановяване.
Общините бенефициенти по ПРСР са с малък бюджет и приходи. Те са силно затруднени да осигуряват
собствени средства за извършване на междинните и
окончателни плащания към изпълнителите по съответния проект, преди подаването и одобряването на
заявките за плащане от фонд „Земеделие".
Временните безлихвени заеми от централния бюджет ще могат да се отпускат на общини с одобрени проекти по ПРСР, които са сключили договор с
Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е общините да нямат и задължения към ДФЗ, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията. Размерът на заема, който ще се
предоставя на общината за извършване на междинни
плащания ще е до разликата между общия размер на
одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и платеното по проекта
авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“.
С друго Постановление правителството одобри
допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2018 г. в общ размер до 20 750 000 лв.
Средствата са необходими за извършване на плащания
за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и Програмата
за морско дело и рибарство.
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Щях да изям и шамарите за
това нещо, защото сложих
наденичката върху самите
реотани на... парти грил.
Знаете, че парти грилът не
е за директно печене.
- Какво е Вашето мнение за телевизионните
формати "Мастер Шеф"?
- Непозитивно, даже отрицателно, защото всички
тези шоута са продуцирани
от чужди сили, така ще ги
нарека, и буквално унищожават българщината. И
стигаме до там, че не един
и двама, така наречени
Мастер Шефове, гощават
чуждите гости на България
и то на ниво президент и
премиер-министър с айриш
бон стек, вместо с мамалига, примерно, баница,
сирене, салата, чушки с доматен сос, сърми. Аз тези
ястия съм ги изпитал лично
в чужбина и знам колко добре са приемани, и не само
в чужбина, а и в България.
Тези предавания налагат
един комплекс у младите
готвачи за непълноценност
към българската кухня. Смя-

та се, че е селска, проста,
като не изпъкнеш с нискотемпературно готвене,
с някакви незнайни породи
телета, непознати за нашия район, при положение,
че ние също имаме добри
месодайни породи - и от
агнешкото, и от свинското. Така че, категорично
не приемам тези формати,
те са срещу българщината, срещу българската
кухня и култура най-вече,
защото залагат на чужди
термини. Какво лошо има
в думата "майстор-готвач" или "готвач", че да
ги заместваме с "шеф"?
Освен това, тези формати
създават изкуствено самочувствие у победителите.
Бил е счетоводител, бил е
библиотекар, бил е полицай,
отива готви 2-3 месеца и
изведнъж придобива самочувствие. Самата титла
"Шеф" е организатор в една
кухня, мениджър, психолог,
контролира процеса на готвене. А аз предпочитам да
съм готвач! Аз съм Готвач!

Всеки клиент ще може да провери
дали покупката му е отчетена в НАП
В

секи клиент ще
може да провери
до пет минути дали
покупката му е отчетена в НАП, след като
влязат в сила новите
изисквания, записани в
Наредба № Н-18 от 13
декември 2006 г. за регистриране и отчитане
чрез фискални устройства на продажбите в
търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението
им и изисквания към лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин. Измененията в нормативния акт
бяха публикувани в петък
в „Държавен вестник“,
като тяхната основна
цел е засилване на фи-
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се е случило – да подаде автоматично сигнал
за това. По този начин
данъчните очакват да
се засили гражданският
контрол и да се подобри
финансовата дисциплина
на търговците при отчитане на оборотите.
Промените предвиждат също, че няма да се
допуска издаването на
други служебни бонове,
освен изрично дефинираните в наредбата.
Предвидени са и други
промени, свързани с изисквания към софтуера
за управление на продажбите, които използват
някои фирми, за да автоматизират издаването
на платежни документи.
Всички регистрирани

по ДДС фирми ще имат
срок до края на март
2019 г. да приведат дейността си съобразно
изискванията на наредбата. Срокът за всички
останали, включително
бензиностанциите, е до
края на юни 2019 г., а за
тези, които използват
интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската
дейност – до края на
2019 година.
За да информират фирмите навреме, от НАП
са подготвили информационна кампания, която
предвижда своевременно
публикуване на информация на интернет страницата – www.nap.bg,
отпечатване и разпрос-

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30, 12:30,
14:00 (без събота и неделя), 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
транение на специални брошури, персонален
мейлинг до заинтересованите лица, както и
срещи в офисите на НАП
в страната.
Освен това, вече е
изработен и публикуван
специален софтуер, с

който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери
дали то подлежи на
доработване или не,
на интернет страницата на НАП на адрес:
http://nraapp02.nra.bg/
fdlookup/.
“ТГ”
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Хора с увреждания се веселиха
в Исперих
Ангел НИКОЛОВ
а своите приятели
от Клуба на хората
в неравностойно положение „Вяра“ в Исперих
гостуваха 30 членове на
Клуба на инвалидите в
Тутракан с председател
Красимир Николов. Хората

Н

с увреждания от Тутракан
върнаха визитата на исперихчани. Гостите най-напред разгледаха свещеното
място „Демир Баба текке“
до с. Свещари. После нау-

чиха и някои подробности
за този посещаван район,
почитан от християни и
мюсюлмани. Тутраканци
преминаха и край прочутата тракийска царска
гробница. Те бяха сърдечно
посрещнати в Клуба на
хората в неравностойно

положение „Вяра“ с председател Веселин Добрев.
Тук гости и домакини си
размениха хубави подаръци
и цветя. След това гости-

те научиха пред паметника
на хан Аспарух в центъра
на града историята на
този внушителен паметник, открит през 1981 год.
Направиха си обща снимка.
Пред Мемориала на убитите във войните от 1912
до 1945 г. те научиха, че
са убити 358 бойци от
различни етноси от района. Местният журналист
Ангел Николов им прочете
своето стихотворение
„Пред мемориала на убитите воини“. Разгледан бе и
паркът „Владимир Друмев“
и бюст-паметникът на
Ботевия четник.
Голямото веселие в при-

Турнир по спортен риболов
Н

а 6 октомври т.г. се
проведе общинският
турнир по спортен
риболов за ученици, организиран и осъществен от
Община Тутракан със силната подкрепа на г-н Петър
Ангелов, който се включи
и като допълнителен спонсор, информират от общинската администрация.
В турнира взеха участие
около 20 деца от гр. Тутракан и околните населени
места. Хубавото време
и добрият улов оставиха такива примери, добавят
положителни емоции във още организаторите.
всички.
Първото място грабна
Дамян Драгомиров Лазаров с общ улов от около
пет килограма, след него
се нареди единствената
дама на турнира - Елмина
Петрова, а третото място бе завоювано от Илхат
Илхан.

Нито един от участниците не си тръгна без
награда, тъй като за всеки
от тях имаше осигурена
закуска, лакомство, напитка и рибарска плувка.
За някои от участниците
турнирът се превърна и в
семеен празник, тъй като
бяха придружени от своите
родители, което бе и същинската цел на събитието. Надяваме се на следващият турнир да има повече

съствието на над 60 души
се състоя в ресторант
„Парка“. Тук всички хапнаха
и пийнаха до късния следобеден час. Двете певчески
групи от двата града се
изявиха с хубави песни.
Имаше и хумор, изпълнен
от Тодор Денев и много
танци и хора. За доброто
настроение се грижеше
Теодора Рабачева. Най-възрастната от клуба в Исперих, 92-годишната Тодорка
Иванова поздрави най-възрастната от гостите
- 93-годишната Ангелина
Райчева и й поднесе пода- Тутракан - активист на Накрая всички си тръгнаха
рък. Много дейна на среща- инвалидите, която внесе доволни от прекараните
та бе Елена Ангелова от оживление на програмата. часове в града на хана.

Приказки за възрастни

Първата люогато на земята
сте много, можете да проявявате и
студенина и равнодушие
и любов. Ако не сте наясно, психолозите ще ви
ги разяснят. Но, когато
сте само двама, никой не
може да ви разясни тези
чувства. Така на Земята
се срещнаха първите двама - Адам и Ева.
- Виж какви звезди! каза Ева, заинтересована
от устройството на Вселената.
- Но ти си по хубава от
тях! - Адам откри силата
на поезията.
- Какво говориш? Те са
толкова малки, а аз толкова голяма! - смути се Ева.

К

- Работата не
е в големината,
з а щото
всичко
е относително - постави началото на физиката Адам
и отнесе Ева до една скала, откъдето се виждаше
ручейче.
- Колко е хубаво! Накъде
ли тече? - загледа се Ева
в него.
- То тече надолу, а там
се влива в реката. Има
още много реки, планини
и долини - каза Адам.

И това беше началото
на географията, а след
това следваше началото
на математиката, химията, историята… Изобщо това беше началото
на всички начала, както
става винаги, когато
под звездите се срещнат
двама независимо дали са
Адам и Ева.
Из ”Несериозните
Архимедовци”
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Фестивалът на мамалигата
се превърна в традиция
- пробва от всички мамалиги, но и
със сигурност е било и затруднено
от толкова много вкуснотия на
едно място. То бе председателствано от Иван Звездев, който сам
представи кулинарните си умения
- кюфтенца от мамалига със си-

добре представена чуждестранна
кухня" отиде при д-р Стойка Дан
от Олтеница, Румъния. В съседен
Кирнодж, но за Аурелиан Котобан,
бе наградата "Най-бързо приготвена мамалига". Прочее, румънските
гости готвиха в най-големия чувен

ɇɚɝɪɚɞɢɬɟɫɚ
ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ
ɨɬɧɨɜɨɱɟɪ
ɧɟɧɤɚɬɚ
əɧɤɚȾɟɥɟɜɚ

ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨɧɚɫɬɨɹ
ɬɟɥɫɬɜɨɢɢɧɢɰɢɚɬɨɪɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɌɨɞɨɪɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
естото издание на Фестивалът на мамалигата
в с.Нова Черна вече е в
историята.
"И Господ Ви обича!" - възкликна Домитра Петрика от румънското село Черна, Тулчанско, за
прекрасното слънчево време по
време на първия фестивал, който

Ш

места от Силистренска, Русенска,
Добричка, Великотърновска и
Разградска области.
Но преди това Фестивалът бе
открит от кмета на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и
председателя на Читалищното
настоятелство на НЧ "Васил Йорданов" - Тодорка Владимирова.

бе отличен Стефка Великова от
Фолклорна формация "Стражица"
при НЧ "Ст. Караджа- 1941" - с
Стражица,община Балчик.
Всички призьори получиха специални награди - чувенчета на
триножник, изработени от талантливата новочерненка Янка Енева,
дъска за рязане, факалец (дървена
лъжица) и книга с рецепти на Иван
Звездев.
Още един конкурс бе проведен
в рамките на фестивала - "Надиграване", в който участваха дет-

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬ
ɂɜɚɧɁɜɟɡɞɟɜ

ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚ
ɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɨɬɤɪɢɮɟɫɬɢɜɚɥɚ

се проведе през 2013 г. също на 6
октомври. Тази година и Господ, и
слънцето също беше с новочерненци. Откритата сцена на площада
пред читалището бе мястото на
изпълненията на самодейни фолклорни състави и индивидуални
изпълнители от различни населени

Ɇɚɦɚɥɢɝɚɬɚɧɚɦɚɣ
ɫɬɨɪɤɢɬɟɨɬɉɟɧɫɢɨ
ɧɟɪɫɤɢɤɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɆɢɥɨɦɢɟɦɚɦɨɞɪɚɝɨɦɢɟɬɚɬɤɨɜȾɨɛɪɭɞɠɚɞɚɢɞɚ
ɐɜɟɬɟɥɢɧɚȽɟɪɝɢɟɜɚɢɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɫɤɢɬɟɬɚɧɰɶɨɪɢ

Участниците и публиката бяха поздравени и от един верен приятел
на фестивала - Аурелиан Котобан
от румънското селище Кирнодж,
който е и редовен участник в него,
а също и от специалния гост - популярният готвач Иван Звездев.
И след това се започната веселбата - на сцената чудесни изпълнения на певци и танцьори, а встрани
от нея - приготвяне на мамалига.
Задължително на пиростия, в
чувен и бъркана с факалец! На журито направо да му завиди човек

жури в състав Цветанка Стоянова,
Драган Георгиев и Жеко Попов.
Тук класацията води ДТС "Мартенски пъзел", гр.Мартен, следван
от ДТС "Хоп-троп", с.Бръшлен и
детски състав от ЦНСТ "Мечта" Тутракан.
Фестивалът на мамалигата е
част от Културния календар на
Община Тутракан и на Област
Силистра. Областният управител
Ивелин Статев изпрати Поздравителен адрес до организаторите за
ɀɭɪɢɬɨɧɚɤɭɥɢɧɚɪɧɢɹɤɨɧɤɭɪɫɂɜɚɧɁɜɟɡɞɟɜ
осъществената инициатива, която
ɆɚɪɝɚɪɢɬɚɄɢɪɹɤɨɜɚɢȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜ
става традиция през годините.
За да се организира подобно
рене, кашкавал и масло. Оказа се,
събитие са необходими и спомоче Звездев за първи път приготвя
ществователи, чрез която подмамалига и негов учител бе нокрепа програмата на фестивала
вочерненката Гергина Парпалова
може да бъде разнообразена.
- редовна участничка в конкурса.
Председателят на Читалищното наВ журито бяха още Данаил Никостоятелство Тодорка Владимирова
лов, председател на ОбС-Тутракан
изказа специални благодарности
и Маргарита Кирякова от Нова
на Община Тутракан, Община
Черна. Според предварително
Кирнодж, Кметство Нова Черна,
зададените критерии за оценка,
Цветозар Цвятков, Нехат Ебазер,
журито определи и победителите
Иван Ангелов, Радослав Борисов,
в няколко категории.
Борис Георгиев, Цвятко Цвятков,
Докато то заседаваше, на сценаЦветан Борисов, Тихомир Киров,
та своите вокални умения показаха
Красимир Кирилов, Илия Цвятков,
две млади певици - Калина и НеМаргарита Кирякова и Александър
вена, които събраха възторжените
Николов Александров.
аплодисменти на публиката.
И както се казва - тези, които не
ȺɭɪɟɥɢɚɧɄɨɬɨɛɚɧɨɬɄɢɪɧɨɞɠɊɭɦɴɧɢɹ
Какъв е резултатът ли?
са имали възможност да посетят
ɜɚɪɢɦɚɦɚɥɢɝɚɡɚɲɟɫɬɢɩɴɬɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚ
Най-вкусна автентична мамалифестивала, отсега да се готвят
га бяха приготвили Димитрина Си- и мамалигата им пак не стигна
ски фолклорни състави. Техните за седмото негово издание домова от с.Сребърна, Силистренско за десетките любители на ястиизпълнения бяха оценявани от година.
и Ценко Асенов Дуков от с.Горско ето, та се наложи и втори път да
ново село, община Златарица, приготвят. Румънската мамалига
област Велико Търново.
бе съчетана и с рибена чорба, на
Най-атрактивно разрязва ма- която те също са майстори.
малигата Гергина Парпалова от
Иванка Делева от Нова Черна
с.Нова Черна, а най-добра техника приготви най-ароматната мамализа приготвяне на мамалига де- га, а Атанаска Атанасова от ЦНСТ
монстрираха Надежда Турлакова "Мечта" - Тутракан грабна приза
и колежките й Иванка Станева и "Най-голям ентусиаст".
Радка Пенева от Пенсионерски
С награда за "Най-добър раклуб-Тутракан.
детел в популяризирането на
Наградата в категория "Най- добруджанската кухня и мамалига"

ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɨɬ
ɫȻɪɟɫɬɨɜɟɧɟ

Ɏɚɦɢɥɢɹɋɢɦɨɜɢ
ɨɬɫɋɪɟɛɴɪɧɚ
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ОБЩЕСТВО

Улиците на Тутракан
наете ли къде се намира
улица "Росица"? Е, как да
не знаете, разбира се, до
парк "Христо Ботев". Поради много
търговски обети може да се нарече
Шанз-Елизе, или Пето Авеню,
Уолстрийт, или просто "Росица".
А отсечката, която води надолу се
знае като улицата на баба Бона.
Защо ли, все някой възрастен
тутраканец може да каже. Но от
нея гледката към Дунав е просто
прекрасна. Румъния се вижда
като на длан - равна и широка, но
/хи-хи/ винаги я грози пролетно
заливане от реката.
Та, да си дойдем на думата.
Защо тази прекрасна улица се
нарича "Росица"? Да не мислите, че
е на някоя госпожа от училището?
Или на учен, поетеса, инженер?
Може пък да е достопочтенна
дарителка? Или борец за свобода?
Не, тя е име на река. Река Росица

З

се намира в Северна България и
тече около Габрово и Велико Търново. Има една приказка за нея от
Марияна Джифтерова:
"Реката Росица била буйно
малко поточе. Един ден тя срещнала по пътя си камъка Камен.
Достолепен, студен и наглед твърд
и непоколебим, както подобава на
всяко каменно създание с остри
ръбове и студена сърцевина. От
този ден животът и на двамата
се променил. Росица ставала все
по-красива, слънчева и усмихната,
облечена в цветна и пъстра премяна, огряна от новите мисли, които
изпълвали деня й. Често пускала
слънчеви зайчета в очите на Камен
само за да успее да види скрития
блясък в тях. Шегувала се и пеела
така, както само тя умее. И ето, че
полека-лека Камен започнал да
омеква, ръбовете му, които били
остри и зъбести, започнали да се

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 46 от 20.09.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 651
ДНЕВЕН РЕД:
1. Делегиране правомощия на Кмета
на Община Тутракан - Димитър Венков
Стефанов за издаване на запис на
заповед от Община Тутракан в полза
на Агенция за социално подпомагане
чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска
интеграция”, Управляващ орган на
Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от
фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България,
за изпълнение на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №ХХХХ за проект
„Обществена трапезария за гражданите
на Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Отдаване под наем на част от
имот - публична общинска собственост,
представляваща: обособено помещение с площ от ХХ кв. м, находящо се
в масивна сграда „Читалище” в кв.Х,
УПИ-ХХ по плана на с. Пожарево, с
предназначение за търговска дейност,
чрез търг.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Учредяване право на ползване
върху земеделска земя от общинския
поземлен фонд за устройване на
пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Прекратяване на договор от
01.04.2001 г. за предоставяне на концесия на обект, публична общинска
собственост – воден обект язовир в
землището на с. Белица, с площ от
ХХХ дка., находящ се в местността
„Антимовски блок”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост,
представляващ язовир, съставляващ
поземлен имот №ХХ по КВС на с. Белица, ЕКАТТЕ 03527
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Учредяване право на ползване
върху земеделска земя от общински
поземлен фонд за устройване на
пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Делегиране на правомощия на
Кмета на Община Тутракан – Димитър
Венков Стефанов за издаване на Запис
на заповед от Община Тутракан в полза
на ДФ „Земеделие”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Отпускане на безвъзмездна сума
за заплащане на текущи разходи за
дейности (осигуровки и заплати) по
регистрираните трудови договори на
служителите по Стратегия за водено от
общностите местно развитие (СВОМР)
- „МИГ Тутракан - Сливо поле”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Настаняване под наем в общинско жилище на изпълнителния
директор на Сдружение „МИГ Тутракан
- Сливо поле”.

Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици
в паралелките и за дофинансиране,
съгласно Наредбата за финансиране
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
приета с ПМС №ХХХ, съгласно чл.63,
ал.1, т.2 и чл.68, ал.1, т.2 за учебната
2018/2019 г.
Докладва Кмет на Община Тутракан
12. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни
Гласували: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 652
На основание чл.21, ал.1, т.10 и
т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и на основание Договор
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №ХХХХХХ
за проект „Обществена трапезария за
гражданите на Тутракан”, Общински
съвет Тутракан
1. Упълномощава Кмета на Община
Тутракан да подпише Запис на заповед,
без протест и разноски и без удръжки
от какъвто и да е характер, платим на
предявяване в полза на Агенция за
социално подпомагане чрез дирекция
„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”, Управляващ орган на Оперативна програма
за храни и/или основно материално
подпомагане от фонда за европейско
подпомагане на нуждаещите се лица в
България в размер на ХХ лева , явяващи
се Х% от предоставената безвъзмездна
финансова помощ по ОПХ ФЕПНЛ за
обезпечаване на авансово плащане
по Договор за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ХХХХ за проект „Обществена трапезария за гражданите на Тутракан”
по процедура „Осигуряване на топъл
обяд 2016-2020”.
2. Възлага на Кмета на община
Тутракан да подготви необходимите
документи за предоставяне на авансово
плащане по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ ХХХХХХХХХХ за проект „Обществена трапезария за гражданите на
Тутракан”, финансиран със средства по
процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
ХХХХХХХХ „Осигуряване на топъл обяд
- 2016 - 2020”, Оперативна програма
за храни и/или основно материално
подпомагане от фонда за европейско подпомагане за нуждаещите се
лица в България и да ги представи
пред Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно
сътрудничество,програми и европейска
интеграция”, Управляващ орган на
Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от
фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 653

изглаждат и омекват, очите му
придобили мекотата на влюбени,
но сърцето му било все така кораво
и недостъпно, страхуващо се да
разкрие своята скрита същност.
Росица била упорита и не се отказвала лесно. Всеки ден галела с
водите си ръбатата му повърхност,
докосвала го с пръските си и му
шепнела с тихия глас на дълбоките
си вирове. Докато веднъж сърцето
на Камен не се разтворило напълно
за нея, приласкано от нежността и
постоянството й, и не се отпуснал
в прегръдките й - спокоен, обичан
и приласкан. Ала както за всеки
камък, дошъл и краят на Камен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9 във връзка с чл.14,
ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет
гр.Тутракан
1. ДОПЪЛВА „Годишната програма
за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018г.”,
приета с Решение №ХХ по Протокол
№ХХ от 25.01.2018 г. на Общински
съвет гр. Тутракан, в раздел III, буква
А, т.I със следния имот: обособено
помещение с основна площ от ХХ кв.м,
с предназначение за търговски обект,
част от двуетажна масивна сграда
„Читалище”, находяща в с. Пожарево,
кв. Х, УПИ- Х, с намерение за отдаване
под наем чрез публичен търг.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем на част от недвижим имот
- публична общинска собственост,
представляваща: обособено помещение с площ от ХХ кв. м, находящо се в
западната част на първи етаж в масивна
двуетажна сграда „Читалище”, цялата
със ЗП-ХХ кв.м, разположена в с. Пожарево, ул. ХХХ, кв.ХХ, УПИ- Х по плана на
селото, с предназначение за търговска
дейност, за срок от 3/три/ години.
3. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се
извърши, чрез публичен търг с явно
наддаване по реда на глава Пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, при НАЧАЛНА
ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно „Тарифа за
началния размер на месечните наеми
и цени на 1кв.м, при предоставяне на
общински помещения, терени и земи”
в размер на ХХ лв.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга за отдаване под
наем и сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 654
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл.4, ал. 3
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
гр. Тутракан
I. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г., приета с
Решение № Х по Протокол № Х/ХХ на
Общински съвет гр. Тутракан както
следва:
В част III, буква „Б” за /Имоти, които
Община Тутракан има намерение да
продаде чрез публичен търг/ както
следва:
1. Дворно място № 73ХХХХХ в гр.
Тутракан, ул. „ХХХ” № Х, кв.Х с площ
от ХХ кв.м
2. Дворно място №73ХХХХХ в гр.
Тутракан, улХХ, кв.Х с площ от ХХ кв.м
3. Дворно място с. Бреница, УПИХХХХ, кв.Х с площ от ХХ кв.м
4. Земеделска земя № ХХХ по КВС
на с. Пожарево и № ХХХ по КККР на с.
Пожарево с площ от ХХ дка.
5. Земеделска земя №ХХ по КВС
на с. Пожарево и № ХХ по КККР на с.
Пожарево с площ от ХХ дка.
В част III, буква „А” IV за /Имоти,
които Община Тутракан има намерение
да предостави под наем чрез публичен

Времето, зимният студ и
горещите летни дни го превърнали в куп блестящи
песъчинки, всяка от които
носела белега на преживяното и отражението на
светлината, която донесла
в живота му любовта. Росица, съсипана от своята
загуба, променила пътя си
и тръгнала в нова посока,
но носела в себе си всички
негови частички, като скъп спомен
от вълшебната им обич. А общото
им старо корито стои все там и
пази всичко, което са преживели в
него - Реката Росица и Камъкът Камен - Тя и Той. Който и да си отиде
пръв в една такава любов - остава
другия да го помни и общото им
гнездо - да възкресява миналото".
Красива приказка, нали? Когато
дойде лятото, идете на река Росица! Ще ловите риба, ще почивате.
Това можете и на нашата река ли
да го направите? Разбира се, но
малко разнообразие не вреди,
нали?
Историкът
търг/ както следва:
1. Язовир № ХХХХ по КККР на с.
Белица с площ от ХХ дка.
2. Язовир №ХХХ по КККР на с.
Преславци с площ от ХХ дка.
В част III, буква „Б” III за /Продажба
на земя – частна общинска собственост
на собствениците на законно построени
сгради/ както следва:
1. Дворно място №ХХХХХ в гр.
Тутракан, ул.„ХХХХ” № Х, кв.Х с площ
от ХХ кв.м
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 655
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал. 6 и
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 Х дка,
представляваща част от недвижим
имот – публична общинска собственост
с идентификатор № ХХХХ с обща площ
от ХХ дка, находящ се в местност „Пеева градина” по КК и КР на с. Старо село,
одобрени със Заповед № РД-ХХ/ХХХ г.
на ИД на АГКК гр. София, с АПОС № ХХ/
ХХ, в полза на К. Н. В. за устройване на
постоянен пчелин.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена
за ползване на имота Х 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 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 656
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.146, ал.2 от ЗК и чл.148 от ЗК
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се прекрати
договор за концесия от 01.04.2001 г.,
сключен между община Тутракан и ЕТ
„ХХХ”, представлявано от С. З. И. на
воден обект язовир, в землището на
с. Белица, с площ от ХХ дка., находящ
се в местността „Антимовски блок”,
съставляваща поземлен имот №ХХ по
взаимно съгласие.
2. Упълномощава кмета на Община
Тутракан да извърши всички по-нататъшни действия, свързани с прекратяване на концесията.
Гласували поименно: 14 съветника,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 657
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.141а, ал.4,
изречение второ от Закона за водите
и във връзка с предназначението на
язовира, което не е за напояване и не
представлява елемент от напоителна
система или технологична обособена
нейна част, Общински съвет Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост, съставляващ поземлен имот
№ХХ, местност „Антимовски блок”, с
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Криминални загадки

Преследването
ɧɫɩɟɤɬɨɪ ȾɭȾɭ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹɬ ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɩɪɟɫɥɟɞɜɚɯɚ
ɱɟɪɜɟɧ ɩɢɤɚɩ ɜ ɤɨɣɬɨ ɛɹɯɚ ɞɜɚɦɚ ɤɪɚɞɰɢ ɨɝɪɚɛɢɥɢ
ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɛɚɧɤɚ Ⱦɜɚɦɚɬɚ ɫɥɟɞɹɯɚ ɫ ɩɨɝɥɟɞ ɩɢɤɚɩɚ
ɤɨɣɬɨɡɚɩɨɱɧɚɞɚɫɟɢɡɤɚɱɜɚɩɨɛɢɥɨɬɨɧɚɩɥɚɧɢɧɚɬɚɌɨɜɚ
ɛɟɲɟ ɧɚɣɝɨɥɹɦɨɬɨ ɜɴɡɜɢɲɟɧɢɟ ɢ ɛɟɲɟ ɩɴɥɧɨ ɫɴɫ ɡɚɜɨɢ
ɋɤɨɪɨɧɚɩɴɬɹɧɟɫɟɜɢɠɞɚɲɟɧɢɳɨɨɫɜɟɧɟɞɢɧɫɬɚɪɟɰɤɨɣɬɨɫɬɨɟɲɟɫɟɞɧɨɤɭɱɟɋɬɚɪɟɰɴɬɢɦɚɲɟɨɝɪɨɦɧɨɲɤɟɦɛɟɢ
ɫɬɨɟɲɟɧɚɩɴɥɧɨɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɢɫɩɨɤɨɣɧɨ
Ⱦɚɟɦɢɧɚɜɚɥɨɬɬɭɤɟɞɢɧɱɟɪɜɟɧɩɢɤɚɩ"ɫɩɪɹɞɚɝɨɩɨɩɢɬɚ
ɩɨɦɨɳɧɢɤɴɬ
Ⱦɚɬɨɣɬɪɴɝɧɚɧɚɥɹɜɨɩɨɥɹɜɨɬɨɪɚɡɤɥɨɧɟɧɢɟɦɚɯɧɚɫ
ɪɴɤɚɫɬɚɪɟɰɴɬȺɡɬɴɤɦɨɢɡɤɚɬɟɪɢɯɜɴɡɜɢɲɟɧɢɟɬɨɢɝɨɜɢɞɹɯ
ɉɨɦɨɳɧɢɤɴɬɛɥɚɝɨɞɚɪɢɢɨɛɴɪɧɚɤɨɥɚɬɚɧɚɥɹɜɨ
ɑɚɤɚɣɤɚɡɚɢɧɫɩɟɤɬɨɪȾɭȾɭɌɪɴɝɧɢɧɚɞɹɫɧɨɩɨɞɹɫɧɨɬɨ
ɪɚɡɤɥɨɧɟɧɢɟɋɬɚɪɟɰɴɬɧɢɢɡɥɴɝɚ
ɇɨɨɬɤɴɞɟɡɧɚɟɲ"ɩɨɩɢɬɚɢɡɧɟɧɚɞɚɧɨɩɨɦɨɳɧɢɤɴɬ
 Ɍɨɣ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɬɭɤ ɧɚɪɨɱɧɨ ɡɚ ɞɚ ɧɢ ɢɡɩɪɚɬɢ ɜ ɝɪɟɲɧɚ
ɩɨɫɨɤɚɦɚɯɧɚɫɪɴɤɚɢɧɫɩɟɤɬɨɪɴɬ
Ɂɚɳɨɬɨɣɫɦɹɬɚɱɟɟɬɚɤɚ"
ɈɬɝɨɜɨɪɧɚɡɚɝɚɞɤɚɬɚɨɬɛɪɄɪɚɜɢɬɟɦɴɪɞɚɬɫɭɲɢ
Ɍɨɜɚɟɡɚɞɚɩɪɨɝɨɧɹɬɦɭɲɢɱɤɢɬɟɚɬɟɧɟɠɢɜɟɹɬɧɚɫɬɭɞɟɧɨ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɭɛɢɟɰɴɬɧɹɦɚɞɚɡɚɦɪɴɡɧɟɜɩɥɚɧɢɧɚɬɚɢɬɹɟ
ɦɹɫɬɨɬɨɤɴɞɟɬɨɧɚɣɞɨɛɪɟɳɟɫɟɫɤɪɢɟ

И

площ от ХХ дка, съгласно АПОС №ХХ/
ХХХ. и съответстващ на имот с идентификатор №ХХХ по кадастралната карта
и кадастралните карти на с. Белица,
одобрени със Заповед №РД-ХХ/ХХ. за
срок от 10 /десет/ години, за производство на риба, спортен риболов, отдих,
туризъм, отглеждане на водоплаващи
птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна наемна цена в размер на ХХ лева без ДДС.
3. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване
в размер на Х процента от началната
годишна наемна цена.
Гласували поименно: 14 съветника,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 658
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.6 и чл.39,
ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 и чл.12
от Закона за пчеларството, и чл.10б от
Наредбата за стопанисване, управление
и разпореждане с общински поземлен
фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване
на възмездно право на ползване върху
земеделска земя с площ от Х кв.м./
дка, представляваща част от недвижим
имот – публична общинска собственост
с идентификатор №ХХХ с обща площ
от ХХ дка, находящ се в местност
„Айвалъка” по КК и КР на с. Варненци,
одобрени със Заповед №РД-ХХ/ХХг. на
ИД на АГКК гр. София, с АПОС №ХХ/
ХХг., в полза на Г. В. Г. за устройване
на постоянен пчелин.
2. ОПРДЕЛЯ годишна наемна цена
за ползване на имота ХХ 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 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 659
На основание чл.21, ал.1, т.10 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Наредба
№Х/22.01.2016 г. за прилагане на
подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР”,
Споразумение №РДХХ/25.07.2018 г.,
Общински съвет Тутракан упълномощава Кмета на община Тутракан да
подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платим на предявяване
в полза наДФ „Земедлие” в размер
на ХХХ лв. за обезпечаване на Х% от
заявения размер на авансово плащане
по реда на чл.7, ал.2, т.2 от Наредба
№Х от 22.01.2016 г. за прилагане на
подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие"
за срок на предявяване на плащане
до 30.06.2019 г. (до 6 (шест) месеца,
което покрива срока на изпълнение на
годишния бюджет за изпълнение на
авансовото плащане).
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 660
На основание чл.21, ал.1, 6 и т. 23
и ал.2 от ЗМСМА, Общински съветТутракан реши:

1. Дава съгласие да бъде предоставена безвъзмездно от бюджета на
Община Тутракан сума в размер на ХХХ
лева, необходима за разходи (осигуровки и заплати ) по регистрираните
трудови договори на служителите на
Сдружение „МИГ Тутракан – Сливо
поле“.
2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи
действия, произтичащи от настоящото
решение.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 661
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.3 и чл.2, ал.1
от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет – Тутракан
I. ПРОМЕНЯ списъка на общинските
жилища за 2018 г., приет с Решение
№ХХ по Протокол №ХХ/ХХ, като изключва от Списък №1 на жилищата по
предназначение - „за настаняване на
лица с установени жилищни нужди”,
общинското жилище, находящо се
гр. Тутракан, ул. „ХХХ” №Х, вх.Х, ет.Х,
ап.Х /едностайно/ и същото го допълва
в Списък №2 по предназначение по
предназначение - ведомствени”
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде настанена доц. д-р инж. В. М. - Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ
Тутракан - Сливо поле” в общинско
жилище с идентификатор №ХХХХХХ /
едностаен/ с площ от Х кв.м по КККР
на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-ХХ/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр.
София, с адрес: гр. Тутракан, ул. „ХХХ”
№Х, вх.Х, ет.Х, ап.ХХ, съгласно АОС
№ХХ/16.03.2012 г. за срок до прекратяване на трудовите и правоотношения
от Председателя на УС на Сдружение
„МИГ Тутракан – Сливо поле”, със
седалище в гр. Тутракан, ул. „ХХ” №ХХ.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на община
Тутракан да сключи договор за наем,
по реда на чл.32 от НРУУРОЖ.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 662
На основание чл.21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68,
ал.2, чл.69, ал.1 и ал.3 от Наредбата
за финансиране на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет
гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан,
както следва:
1. В IIIб клас – 15 ученици, с недостиг
1 ученик при минимален брой ученици
в паралелката 16. Осигурява допълнителни средства в размер на ХХ лв.
2. В Xa клас – 15 ученици с недостиг
3 ученици при минимален брой ученици
в паралелката 18. Осигурява допълнителни средства в размер на ХХ лв.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 14, Въздържали се – 1, Против
– няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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ɩɪɚɜɢɪɚɡɤɨɲɧɢɞɟɫɟɪɬɢɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɜɟɪɨɹɬɧɚɱɢɫɬɨɬɚ
 Ɇɧɨɝɨ ɞɨɛɪɟ ɫɢɧɟ ɧɟɤɚ
ɢɞɜɚ ɜɴɜ ɜɬɨɪɧɢɰɢɬɟ ɢ ɱɟɬɜɴɪɬɴɰɢɬɟ

 ɑɟɬɢɪɢ ɥɢɬɪɚ ɧɚɥɢɜɧɚ
ɛɢɪɚɦɨɥɹ
Ⱥɧɨɫɢɬɟɥɢɫɢɫɴɞɜɤɨɣɬɨ
ȼɟɱɟɜɬɨɪɨɩɨɤɨɥɟɧɢɟɤɨɬ- ɞɚɜɢɹɧɚɥɟɹ"
ɤɢɧɟɡɧɚɟɤɚɤɜɨɟɞɚɫɟɫɩɢ
ɋɴɫɫɴɞɚɪɚɡɝɨɜɚɪɹɬɟ«
ɜɴɪɯɭɬɨɩɥɢɹɬɟɥɟɜɢɡɨɪ
ȼɞɚɧɴɱɧɨɬɨ
ɂɝɪɚɱ ɧɚ ɝɨɥɮ ɦɧɨɝɨ ɫɟ
 ȼɴɜ ȼɚɲɚɬɚ ɞɚɧɴɱɧɚ ɞɟɛɚɜɟɥɞɚɭɞɚɪɢɬɨɩɤɚɬɚ
ɤɥɚɪɚɰɢɹɡɚɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
 ɉɨɛɴɪɡɚɣ  ɤɚɡɚɥ ɩɚɪɬ- ɫɬɟɩɨɫɨɱɢɥɢɱɟɫɬɟɡɚɪɚɛɨɬɢ
ɧɶɨɪɴɬɦɭ
  ɥɜ ɚ ɫɬɟ ɢɡɯɚɪɱɢɥɢ
 ɀɟɧɚ ɦɢ ɝɥɟɞɚ ɨɬ ɬɪɢɛɭ-   ɥɜ Ʉɚɤɜɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ
ɧɚɬɚ ɢɫɤɚɦ ɢɡɫɬɪɟɥɴɬ ɞɚ ɟ ɬɨɜɚ"
ɢɞɟɚɥɟɧ
Ʉɚɤɜɨɨɡɧɚɱɚɜɚɥɢ""ɈɡɈɫɬɚɜɢɧɢɤɨɝɚɧɹɦɚɞɚɹ ɧɚɱɚɜɚɱɟɧɟɦɨɝɚɞɚɜɴɪɠɚ
ɭɥɭɱɢɲɨɬɬɭɤ
ɞɜɚɬɚɤɪɚɹ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬ ɟɮɟɤɬɢɜɟɧ
ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ ɢɧɬɟɪɜɸɢɪɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɬɚ ɜ ɫɬɨɥɟɬɧɢɤɨɬɪɨɞɨɩɫɤɨɫɟɥɨ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫɚ ɦɢɝɚɳɢɬɟ ɮɚ- Ɍɢɞɹɞɨɩɭɲɢɲɥɢɩɢɟɲɥɢ"
ɪɨɜɟ ɧɚ ɢɞɜɚɳ ɧɚɫɪɟɳɚ
ɂɩɭɲɚɫɢɧɤɨɢɩɢɹɢɥɸɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ɛɨɜɩɪɚɜɹɱɟɬɨɢɧɚɱɟɨɬɬɨɹ
ɱɢɫɬɜɴɡɞɭɯɭɦɢɪɚɧɟɧɹɦɚ
Ɍɚɣɧɢɧɚɤɢɬɚɣɫɤɚɬɚɤɭɯɧɹ
ɚɤɨ ɯɪɚɧɚɬɚ ɜɢ ɭɯɚɩɟ ɜ ɨɬɝɨɅɴɜɴɬɫɟɠɟɧɢɥɢɩɨɤɚɧɢɥ
ɜɨɪɡɧɚɱɢɟɩɪɹɫɧɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɧɚ ɫɜɚɬɛɚɬɚ
Ⱦɨɲɥɚɦɢɲɤɚɬɚɧɚɩɢɫɚɥɚɱɟɤ
Ⱥɤɨ Ƚɪɭɡɢɹ ɫɟ ɨɛɟɞɢɧɢ ɫ ɢɹɩɨɞɚɥɚɧɚɥɴɜɚ
Ⱥɪɦɟɧɢɹ ɧɨɜɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɳɟ
Ɂɚɩɨɜɹɞɚɣɛɪɚɬɦɢ
ɫɟɤɚɡɜɚ*LRUJLR$UPDQL
Ʌɴɜɴɬɫɟɹɞɨɫɚɥ
ɉɨɤɚɧɢɯɬɟɧɚɫɜɚɬɛɚɧɨ
ɋɢɧɩɪɟɞɫɬɚɜɹɩɪɢɹɬɟɥɤɚ- ɨɬɤɨɝɚɫɦɟɛɪɚɬɹ"
ɬɚɫɢɧɚɦɚɣɤɚɫɢ
Ɇɢɲɤɚɬɚɤɚɡɚɥɚ
Ɇɚɦɨɡɚɩɨɡɧɚɣɫɟɫɬɚɡɢ
ɂɚɡɛɹɯɥɴɜɩɪɟɞɢɞɚɫɟ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɠɟɧɚȽɨɬɜɢɜɤɭɫɧɨ ɨɠɟɧɹ

Забавна астрология
Ментата Везни
ɩɨɪɟɞɚɥɤɨɯɨɥɧɢɹɡɨɞɢɚɤȼɟɡɧɢɬɟɫɚɡɨɞɢɹɆɟɧɬɚ
ɇɟ ɱɟ ɦɟɧɬɹɬ ɢɥɢ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɟɧ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɤɚɡɚɧɨɥɴɠɚɬɌɨɜɚɫɚɧɚɣɱɟɫɬɧɢɬɟɫɴɳɟɫɬɜɚɫɪɟɞ
ɡɨɞɢɢɬɟɉɪɨɫɬɨɨɛɢɱɚɬɞɚɫɢɩɢɣɜɚɬɦɟɧɬɢɱɤɚɈɫɨɛɟɧɨ
ɫɚ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɟɧɢ ɤɴɦ ɤɨɤɬɟɣɥɚ ÄɁɟɥɟɧ ɞɪɚɤɨɧ´ Ɂɧɚɱɢ ɜ
ɱɚɲɚɫɟɫɢɩɜɚɜɨɞɤɚɥɢɤɶɨɪɨɬɦɟɧɬɚɢɧɚɬɪɨɲɟɧɥɟɞɁɚ
ɤɟɮɦɨɠɟɞɚɫɟɫɥɨɠɢɢɤɨɤɬɟɣɥɧɚɱɟɪɟɲɤɚɉɨɫɥɟɤɚɬɨ
ɦɚɥɤɢɹɬɩɪɢɧɰɨɬɢɜɚɬɧɚɧɹɤɨɹɩɥɚɧɟɬɚɫɹɞɚɬɧɚɲɟɡɥɨɧɝ
ɢɫɢɩɢɹɬɩɢɬɢɟɬɨ
ɂɥɢɩɴɤɤɨɤɬɟɣɥÄȾɠɟɧɬɚ´ɇɟɝɨɝɨɩɢɹɬɫɚɦɨɜɫɬɴɤɥɟɧɚ
ɩɨɞɜɨɞɧɢɰɚɧɚɞɴɧɨɬɨɧɚɦɨɪɟɬɨȺɤɭɥɢɬɟɡɚɜɢɫɬɥɢɜɨɝɢ
ɝɥɟɞɚɬɦɟɞɭɡɢɬɟɫɟɧɚɩɴɜɚɬɞɚɢɡɤɚɪɚɬɡɟɥɟɧɨɚɞɪɟɛɧɢɬɟ
ɪɢɛɤɢɜɴɨɛɳɟɧɟɨɛɪɴɳɚɬɜɧɢɦɚɧɢɟɡɚɳɨɬɨɜɫɟɤɢɡɧɚɟ
ɱɟɫɚɜɴɡɞɴɪɠɚɬɟɥɢɇɨɤɚɤɫɟɩɪɚɜɢɬɨɡɢɤɨɤɬɟɣɥɥɢ"ȼ
ɲɟɣɤɴɪɫɟɩɨɫɬɚɜɹɥɟɞɢɞɠɢɧɢɫɟɬɪɟɫɟɬɪɟɫɟɬɪɟɫɟ
ɂɡɫɢɩɜɚɫɟɜɱɚɲɚɩɴɥɧɚɫɥɟɞȾɨɛɚɜɹɫɟɩɴɪɜɨɫɩɪɚɣɬ
ɚɫɥɟɞɬɨɜɚɦɟɧɬɚɡɚɞɚɨɫɬɚɧɟɝɨɪɟ
ɆɴɠɴɬɆɟɧɬɚɟɩɨɥɢɬɢɤȿɞɢɧɬɚɤɴɜɡɚɫɭɤɚɧɩɨɥɢɬɢɤɓɟ
ɬɢɝɨɜɨɪɢɞɜɚɱɚɫɚɢɬɢɧɢɳɨɧɹɦɚɞɚɪɚɡɛɟɪɟɲɧɨɳɟɫɟ
ɫɴɝɥɚɫɢɲɫɧɟɝɨɌɨɡɢɩɨɥɢɬɢɤɨɛɨɠɚɜɚɤɨɤɬɟɣɥɚÄɂɡɜɴɧɡɟɦɧɨɧɟɛɟ´ɉɪɟɞɫɬɚɜɹɫɢɤɚɤɧɟɛɟɬɨɨɬɰɹɥɚɬɚȼɫɟɥɟɧɚɳɟ
ɦɭɛɴɞɟɩɨɞɱɢɧɟɧɨȻɹɥɪɨɦɱɟɪɢɛɪɟɧɞɢɫɨɤɨɬɩɨɪɬɨɤɚɥ
ɫɟɫɢɩɜɚɬɜɴɜɜɢɫɨɤɚɢɡɬɴɧɱɟɧɚɩɨɧɟɠɟɬɨɣɟɢɡɬɴɧɱɟɧ
ɱɚɲɚɋɥɟɞɬɨɜɚɫɟɩɴɥɧɢɫɥɟɞɢɦɟɧɬɚȼɴɪɯɨɜɧɨ
ɀɟɧɚɬɚ Ɇɟɧɬɚ ɫɢ ɩɚɞɚ ɩɨ ɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚ ɇɨ ɬɚɦ ɬɹ ɧɟ ɟ
ɩɪɨɫɬɚɩɪɨɞɚɜɚɱɤɚɚɛɨɫɬɚɤɚɞɚɫɟɤɚɠɟɌɨɡɢɛɨɫɝɥɟɞɚ
ɨɬɜɢɫɨɤɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɬɟ ɫɢ ɩɪɨɞɚɜɚɱɢ ɢ ɫɢ ɩɢɟ ɤɨɤɬɟɣɥɚ
ÄɄɚɪɢɛɫɤɨɲɚɦɩɚɧɫɤɨ´Ɍɨɣɟɩɪɢɝɨɬɜɟɧɨɬɪɨɦɥɢɤɶɨɪɨɬ
ɛɚɧɚɧɢɛɢɬɟɪɉɨɞɧɚɫɹɫɟɜɤɨɤɬɟɣɥɧɚɱɚɲɚɄɴɞɟɟɦɟɧɬɚɬɚɥɢ"Ⱥɦɢɜɭɤɪɚɫɚɬɚɦɚɥɤɨɥɢɫɬɟɧɰɟɦɟɧɬɚɉɢɟɫɢ
ɬɹɢɫɢɦɟɱɬɚɟɡɚɄɚɪɢɛɢɬɟɎɚɣɫɤɨɧɚɥɢ"
Ɍɚɚɤɨɧɹɤɨɣɨɬɬɢɹɤɨɤɬɟɣɥɢɜɢɟɯɚɪɟɫɚɥɩɪɢɝɨɬɜɟɬɟ
ɫɢɝɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɤɨɹɡɨɞɢɹɫɬɟ
Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

С

Сканди

Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

СУДОКУ

СМЯХ
ȿɞɢɧɦɴɠɯɜɚɥɢɫɴɩɪɭɝɚɬɚ
ɫɢɡɚɲɨɮɶɨɪɫɤɢɬɟɣɭɦɟɧɢɹ
Ȼɪɚɜɨɫɤɴɩɚɞɨɛɪɟɩɚɪɤɢɪɚ
Ɇɟɪɰɟɞɟɫɚ ɨɬɞɚɜɧɚ ɛɟɲɟ
ɭɞɚɪɟɧɬɚɡɢɤɨɬɤɚɢɛɟɡɬɨɜɚ
ɧɟɦɨɠɟɲɟɞɚɯɨɞɢɚɞɴɪɜɨɬɨɬɚɤɚɢɧɟɦɭɬɪɹɛɜɚɲɟɧɚ
ɫɴɫɟɞɚ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

11 - 17.10.2018 г.

Раненият щъркел, за който се грижи
Сафет Халид от с. Зарица, е изпратен
в Спасителен център

кземпляр от вида
бял щъркел (Ciconia
ciconia) е изпратен
в Спасителния център за
диви животни в гр. Стара
Загора, в края на миналата
седмица. Птицата е намерена в землището на с.
Зарица, община Главиница,
пострадала от токов удар.
Приютена е от Сафет Халид от селото, който се
погрижил за нея. Експерти
по биологично разнообразие
са извършили контролна
проверка на място и са
преценили, че птицата има
нужда от специализирани грижи. Ветеринарните
лекари от центъра ще

Е

преценят дали щъркелът има шансове
за пълно оздравяване
и присъединяване към
ято мигриращи птици.
Експерти на РИОСВ-Русе напомнят, че
при намиране на животни в безпомощно
състояние, е необходимо незабавно да
уведомят екоинспецията или регионалните
дирекции по горите
за предприемане на
мерки по компетентност. Не желателно да
се оказва помощ или
да се правят опити
за отглеждане, тъй
като това води до
опитомяване и загуба
на инстинкти. Съгласно
Закона за биологичното
разнообразие се забранява
отглеждането, притежаването и предлагането за
продажба на взети от природата екземпляри, като
глобата за физически лица
е от 100 до 5000 лв., а на
юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция
от 500 до 10 000 лв.
От началото на лятото,
в РИОСВ-Русе са постъпили сигнали за 10 пострадали щъркели. Всички са
изпратени в спасителен
“ТГ”
център.

есенна въпросителница

Мамо,прочети ми!
ƳǋǌǅƳƽǌ
драво стиска два
мъника, крачи и си
тананика злонамерен господин. Пуши той
като комин. В лулата му
- жарава, лед сърцето му
сковава. Вика си с душа
жестока:
„Що ми е такава стока?
Ни дои се, ни се стриже,
малко полза, много грижи.
В тия работи съм твърд:
или доход, или смърт!“
Стига блатото и спира, взира се и вир избира.
Ритат милите кутрета,
поподушили с нослета, че
крои се тука нещо много
страшно и зловещо.
Хоп, едното кръг описва.
Цоп! - вълна над него плисва. Хоп - и второто след
него! Цап! - цамбурва то
и де го? „Край!“ - злодеят
си отива в облак от мъгла

З

лютива. Тъй си мисли той,
но ядец, господине душевадец! Да се къпят, Паул
с Петер се събличаха на
метър от убиеца с лулата
и видяха му делата. Хвърлиха се като жаби, мокро
куче всеки сграби за ухо
или за гуша и измъкна го
на суша.
- Хайде Цоп да кръстим
тоя!
- Цап ще викаме на моя!
На сърцата мед им капе,
грабват Цоп, грабват Цап
и се втурват тичешком да
зарадват бащин дом. Мама
с татко, благи хора, кротко си седят на двора. Мир,
любов, душа честита, за
вечеря - топла пита. Ален
залез, вечер мека - колко
трябва на човека?
Само двамата хлапака
да се върнат преди мрака!

Идат рожбите им мили,
хвалят се кого спасили.
Гневен, таткото се мръщи:
- Кучета не искам вкъщи!
Майката, нали е мека,
вика: - Нека влязат, нека!
На вечеря без покана
лочат Цоп и Цап сметана
и доволен всеки джафка

от богатата гощавка.
Оня със лулата спира и им
гледа панаира: „Ей, добре,
че таз досада не на мен,
на друг се пада!“
Следва продължение...
„Цоп и Цап”,
Вилхелм Буш

Мамчето

1. Как била наричана есента преди 1500 години?
а/ жътва
б/ есен
в/ пролет
2. Кога жените губят най-много коса?
а/ когато се скубят при ръкопашен бой
б/ през есента
в/ през зимата
3. Какво прави човек най-добре през есента?
а/ работи
б/ спи
в/ печели пари
4. За какво е най-подходяща есента?
а/ за влюбване
б/ за пътешествия
в/ за гледане на бебета
5. Кои плодове в България най-много се ядат
през есента?
а/ ябълките
б/ крушите
в/ портокалите
6. На какво се дължи зеленият цвят на листата
на дърветата?
а/ концентрация на хлорофил
б/ концентрация на флуор
в/ концентрация на зелено
7. Къде няма есен?
а/ в Антрактида
б/ в северните части на земята
в/ в централите части на земята
8. Кога ирландците се разделят с лятото?
а/ на 01.08
б/ на 01.09
в/ на 01.10
9. До колко години могат да доживеят бебетата родени през есета?
а/ до 100
б/ до 90
в/ до 89
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. В; 3. А;
4. А; 5. А; 6. А; 7. Б; 8. А; 9. А;

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

и да почерпят:

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

12 октомври - Анелия КАЛДАРЕВА, Директор на СУ
15 октомври - Велислава БОЯДЖИЕВА, Спец. ОЦИД,
"Йордан Йовков", Тутракан
Община Тутракан
13 октомври - Тезджан ЮМЕР, Кмет на с. Звенимир,
17 октомври - Росица ВЪЛЧЕВА, ВГ "Северина", НЧ
община Главиница
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 октомври - Илко СТОЯНОВ, ТС "Дунавска младост",
14 октомври - Петковден - Петко, Петка, ПетНЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

кан, Петкана, Пенка, Пенко, Параскева

