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Никулден е!

В Общински съвет-Тутракан:

Точка "Разни" или време
за дебат по належащи проблеми
нвестиция в размер
на 55 772,34 лв., представляваща актив
- публична общинска собственост, извършена от
„ВиК” ООД - гр. Силистра,
през 2018 г., одобри Общински съвет-Тутракан на
проведеното заседание на
29 ноември.
Дадено е и съгласие новоизградената и реконструирана водопроводна мрежа,
собственост на Община
Тутракан на обща стойност 134 010,91лв. без ДДС
за обект "Реконструкция
на водопровод и благоустрояване на улица „Стефан
Караджа”, гр.Тутракан” да
бъде предоставена за управление на Асоциацията
на обособена територия за
възлагане на дейностите
по стопанисване, поддържане и експлоатация на „В и
К” ООД, гр. Силистра.
Общинските съветници одобри-

И

екември е - месец на най-големите празници! Да започнем от
Никулден - празник на рибарите. Още по време на турското
робство, Тутракан е бил известен риболовен център. Така
например, на 27 април 1795 г. австрийският агент Меркелиус пише
до своето правителство във Виена, че най-големият улов на риба е в
Тутракан. През 1897 г. от 7962 жители на града 2296 се занимават с
риболов. В тези времена, Дунав „пъшкал” от риба. Изглежда Свети
Николай се бил заселил в Тутракан.
Но сега го няма. За малцината останали рибари уловът е непостоянен. Рибарската махала е само историческа ценност. Като че ли
рибата е изчезнала от реката. Защо ли? Може би заради промените
в климата, или в нерегламентираната човешка намеса, или в занижения контрол, или в улова на риба преди да си хвърли хайвера, или в
липсата на зарибяване. Има много „или” и малко риба.
Но въпреки това ние тутраканци всяка година почитаме Свети
Николай с литийно шествие и празнична литургия. Надяваме се, че
някой ден ще видим достолепен мъж да стои на кея, а голям шаран
да се гали в ръката му. И ще знаем, че Свети Николай отново се е
завърнал в Тутракан...

Д

на стр. 2

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Управлението на една община
изисква нови идеи и амбиция за
осъществяването им
П
реди две години новоизбраният кмет на
община Главиница Неждет Джевдет, положи
клетва пред Общинския
съвет и си закле да служи
вярно на гражданите.
Той бе избран на поста,
на проведените частични
избори, на 2 октомври 2016
г. с 3 374 действителни
гласове или 55,05%.
С г-н Неждет Джевдет
разговаряме за изминалия
период като кмет - за
трудностите в началото,
за набраната скорост през

този период и новите идеи
за бъдещето:
- Две години управление на община не е малко, нито пък много,
но достатъчно, за да се направи
равносметка на постигнатото до
момента и въз основа на това да
се очертаят посоките на развитие
в близкото бъдеще.
В началото си поставихме няколко приоритета, които бяха
жизнено важни за населението на
нашата община. Днес можем да се
поздравим с успешното завършване на голяма част от тях, които
са в най-различни направления,
на стр. 6
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В Общински съвет-Тутракан:

НОВИНИ
ОБУЧЕНИЕ НА ДОБОРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
В залата на Областна администрация с участие
на заместник-областния управител Стоян Бонев и на
екип от Регионална дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ бе проведено обучение на
ръководителите на т.нар. Доброволни формирования. В
област Силистра са създадени - първите в 2007 г., 4 с
общо 56 доброволци - в общините Главиница, Алфатар,
Кайнарджа и Ситово.
В страната формированията са 233 с общ числен
състав на доброволците в тях - 3 138. Немалка част
- особено в област Силистра, са и служители на съответните администрации. За отбелязване - по закон
Силистра и Дулово не са задължени да имат подобни
структура, а в Тутракан още не е създадена.
Поставени бяха и няколко въпроса: проблеми с доставеното оборудване на екипите, гасенето на пожари в
блокове на кооперации и фермери - особено на царевични
ниви, набирането на доброволци и др.
ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ НА УЧИЛИЩАТА
Правителството отпусна средства в размер на 1
553 600 лв. за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и
училищното образование“, одобрена през 2018 г.
С тях ще се осигури финансиране на интернет свързаност за всички училища на бюджетна издръжка. Средства ще се разходват и за техническо обезпечаване на
учебния процес в 149 институции от системата чрез
внедряване на модерни технологии в процеса на обучение с цел подпомагане на училищата в дейностите по
обновяване на компютърна техника и/или внедряване
на образователни иновации, свързани с учебния процес.
Необходимите средства за изпълнение на националните
програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.
Съгласно друго правителствено Постановление са
одобрени 7 368 304 лв. за осигуряване на дейности по
Национална програма „Оптимизация на вътрешната
структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“
за 2018 година. Средствата ще се осигурят за сметка
на бюджета на Министерството на образованието и
науката за настоящата година. Те са предназначени за
изплащане на обезщетения на персонала за месеците
септември и октомври 2018 г. поради намаляване на
числеността му от настъпила промяна в структурата
и състава му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание, или при преструктурирането
на мрежата от образователни институции.
ОСИГУРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНАТА СТЕПЕН
НА ОБРАЗОВАНИЕ
Общо 1 538 198 лв. се предоставят от правителството по бюджетите на общините за реализация на
Националната програма „С грижа за всеки ученик“. Тя
включва два модула - Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на
основното образование за повишаване на нивото на
постиженията им по общообразователна подготовка“
и Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на
учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията
им по общообразователна подготовка“.
Средствата са предназначени за провеждане на
допълнително обучение на учениците от основната
образователна степен, които срещат трудности при
овладяване на учебния материал по български език и
по математика. В тях са включени и средства за администриране на дейностите, свързани с обучението
им. Отпуснатата сума е предвидена по бюджета на
Министерството на образованието и науката за 2018 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНИТЕ ЗА
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИТЕ И ДЕЦАТА
Правителството отпусна допълнително по бюджетите на общините 7 991 315 лева за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.
Средствата за превоз са неотложен разход за образователната системата, за да се изпълни една от
основните мерки за осигуряване на равен достъп до
качествено образование на всички деца и ученици.
Сума в размер на 7 400 000 лв. ще бъде осигурена
от централния бюджет, а останалите - 591 315 лв. от бюджета на Министерството на образованието и
науката.
УКРАИНСКИТЕ ПОЩИ НЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ
ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ
Пощенският оператор в Украйна уведомява, че в десет района в страната е наложено военно положение
за 30 дни, считано от 28 ноември 2018 г. Независимо
от това, засега Украински пощи ще продължат да извършват всички пощенски операции.
КРИМИНАЛЕ
Трактор е изгорял на пътя между Главиница и село
Богданци. Пожарът възникнал на 27 ноември около 12:30
часа вследствие на късо съединение. Огнеборци от Противопожарен участък - Главиница са загасили пожара и
са разчистили платното около мястото на инцидента.

Точка "Разни" или време
за дебат по належащи проблеми
от стр. 1
ха предложената актуализация на
поименен списък за разпределението на плана на капиталовите
разходи. Общата сума на капиталовите разходи за настоящата година
е 2 230 994 лв., като целевата субсидия от Републиканския бюджет
е 451500 лв.
Допълнена бе Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и приети решения по няколко
разпоредителни сделки.
Общинският съвет даде съгласие
Община Тутракан да кандидатства
през 2019 г. с проект „Ремонт на
Обреден дом” по Проект "Красива
България". Предложената сграда
е недвижима културна ценност с
категория „от местно значение”.
Общата прогнозна стойност на
проекта е 160 782 лв., като 52%
ще е собствения принос.
В качеството си на едноличен
собственик на капитала на „МБАЛ
- Тутракан” ЕООД, Общинският
съвет даде съгласие Община Тутракан да направи непарична (апортна) вноска в капитала на дружеството на стойност 569 941,06 лв.
с ДДС, която представлява вземане
за извършени строително-ремонтни работи в изпълнение на проект
„Преустройство и модернизация на
"МБАЛ - Тутракан" с предоставяне
на възможност за до лекуване”.
"По този начин се увеличава капиталът на дружеството и болницата
придобива истинската си стойност,
каза общинският съветник д-р
Любомир Бойчев. Той информира
още, че вече има подписано споразумение с НАП за разсрочено
плащане на задълженията на
здравното заведение и за първи
път болницата е коректна при
неговото изпълнение.

Точка "Разни"

На това заседание точка "Разни"
се оказа най-активната за дебат от
страна на съветниците. Председателят на Общинския съвет Данаил
Николов зададе въпрос към кмета
на общината защо общинската
администрация има финансови
затруднения и защо е необходи-

мо Общината да тегли заем от 1
млн.лв.
От отговора на д-р Димитър
Стефанов стана ясно, че неразплатените средства към фирми и
контрагенти са основната причина
за заема, като най-много - 350
хил.лв., са за сметосъбиране и
сметопробутване. Вече трета година Общината дофинансира с
над 500 хил.лв. сметосъбирането.
И още - Община Тутракан е единствена между всички общини,
обслужвани от Депо Русе, която
всяка година увеличава тонажа на
изхвърлената смет. Ако през 2017
г. на русенското депо са превозени
5 хил.тона смет, то до м.ноември
2018 г. цифрата вече е 5 600 т. С
други думи - населението намалява, а отпадъците се увеличават.
Кметът информира, че много от
контейнерите се пълнят със строителни отпадъци, камъни, оборска
тор и растителни отпадъци и фирмата по сметосъбиране отказва
да ги изхвърля, а през последната
седмица са изгорели 6 пластмасови контейнера от изхвърлени
пепел и жар.
"Защо няма депо за строителни
отпадъци? Защо няма депо за
оборска тор? - попита общинският
съветник Красимир Петров.
Има сметища за биологичноразградими отпадъци във всяко село
и град, има и за инертни матери-

али, даже инертните материали
се ползват. Примерът е в с. Цар
Самуил, където с такива материали
е изграден пътят до гробищата, бе
кметският отговор.
И така се стигна до един важен
момент - контролът - има ли го или
не? Налагат ли се санкции или не?
Само двама еколози работят в
общинската администрация, няма
капацитет за контрол, разбра се
от дебата. Което не е никак успокояващо, а напротив... Защото
световната практика е доказала,
че за да има ред и дисциплина, е
необходим най-вече сериозен контрол! Необходими са контрольори,
които да прилагат наказателните
разпоредби в съответните общински наредби, които с една дума се
наричат "глоби"!
И ако до тук проследяваме едната страна на проблема с отпадъците и хигиената на града и селата,
веднага в съзнанието излиза и
другата страна - кой хвърля на нерегламентирани места боклуци...
Отговорът е много простичък и в
същото време - жалък - същото
това народонаселение, което има
претенцията, че като плаща такса
Смет, всичко му е позволено. Засега всичко се върти в омагьосан
кръг...
Но, да се върнем към причините
за общинския заем. Заплащането
на обследването на сградите -

държавни, общински и частни
многофамилни, за които Община
Тутракан кандидатства с проекти
за енергийна ефективност (саниране), е другата наложителна
причина за тегленето на милиона.
Тези средства, обаче, ще бъдат
възстановени на Общината от
финансиращите програми, по
които са проектите, след тяхното
приключване.
Безстопанствените кучета, които
са навсякъде из града, бе другият
поставен проблем от общинския
съветник Румяна Статева. Тя информира, че пред СУ "Христо
Ботев" има всеки ден най-малко по
4 кучета, а едно от тях е нападнало
учителка.
Кучкарник в Тутракан има, но за
да работи нормално на година са
необходими 70-80 хил.лв., каза д-р
Стефанов. Трябва да се назначи
ветеринарен лекар, освен ветеринарен техник, да се купи специална
кола, да се отделят средства за
ваксиниране, маркиране и чипиране. Той разясни обстоятелствено
функциите на кучкарника, включително и факта, че ако до 3 месеца
никой не "осинови" дадено куче, то
трябва да бъде върнато на мястото
откъдето е хванато.
Следващото заседание на Общински съвет - Тутракан ще се
проведе на 13 декември.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Осигурен е допълнителен ресурс за контрол на вредителите по трайните
насаждения през зимния период
670 хил. лв. допълнителен
финансов ресурс ще бъде разпределен по схемата „Помощ
за компенсиране разходите на
земеделски стопани, свързани с
изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на
вредителите в трайните насаждения през зимния период” за 2018
г., реши Управителният съвет на
ДФ „Земеделие“. Така общият
ресурс по схемата за 2018 г. се

увеличава от 4 700 000 лв. на 5
370 000 лв.
С решение на УС на Държавен
фонд „Земеделие" за 2018 г.,
по схемата бяха разпределени
4 700 000 лв. за двата етапа от
помощта. През първия етап пролетния, са усвоени средства в
размер на 3 969 579 лв. от 2 852
земеделски стопани. Остатъчният, неусвоен ресурс, който следва
да се разпредели за втория етап,

е в размер на 730 421 лв.
Приемът на заявления за борба с вредителите по трайните
насаждения продължи от 15 до
31 октомври. След обобщаване
на информацията от подадените
заявления, стана ясно, че допустимите за подпомагане площи са
над 16 400 ха. За тях е необходим
ресурс от близо 1 400 000 лв.,
което прави недостиг от близо
670 000 лв.

Целта на помощта е да се
ограничат загубите от разпространението на вредители по
трайни овощни насаждения
(семкови и костилкови овощни
видове), ягоди и малини, които
се повлияват от приложените
извън вегетационния период на
културите мерки за контрол и
ликвидиране и с които се унищожават зимуващи форми на
вредители.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 декември 2018 г.
1 мияч на съдове, ръчно – без изисквания за заемане едно направление:
3 сезонни работници, горско стопанство – без изис- За обучение по време на работа
квания за заемане
2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
1 санитар – без изисквания за заемане
2 сервитьори – няма изискване за заемане
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
Работни места за младежи до 29 години, разкрити са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова договорът е безсрочен. За учителските места се
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- изисква педагогическа правоспособност.
ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” - в

регион

6 - 12.12.2018 г.

3

Заседание на Регионалния съвет за развитие
на Северен централен район и Регионалния
координационен комитет към него
Н
а 4-ти декември 2018
г., в сградата на Областна администрация Силистра бе проведено
съвместно заседание на
Регионален съвет за развитие (РСР) на Северен
централен район (СЦР) и на
Регионален координационен
комитет (РКК) към него.
Настоящото заседание
бе свикано и открито от
Ивелин Статев - областен управител на област
Силистра, председател на
РСР на СЦР на основание
чл. 52, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за
регионалното развитие.
На заседанието беше
избран заместник-председател на РСР на СЦР
с мандат 1.01.2019 г. до
30.06.2019 г. - Пламен Стоилов - кмет на община
Русе, и беше представен
новият член на РСР на СЦР
- Султанка Петрова - зам.министър, предложена от
Министерството на труда
и социалната политика.
Представена и приета
беше годишна индикативна

ългарска търговско-промишлена палата връчи
своите годишни награди. Първо място в категорията
„Топ 100 фирми, класирани по
нетните приходи от продажби
за 2017/2016 г." е отредено на
„Черногор Агро“ ООД.
Бронзовата статуетка „Хермес“ и грамота получи Йорданка

Б

В

Чернева - управител на фирмата.
Статуетките с фигурата на
„Хермес" са дело на известния
скулптор Ставри Калинов. Победителите са излъчени сред 6500
фирми,които формират 83% от
БВП на страната. Церемонията
уважиха вицепремиерът Екатерина Захариева и социалният
министър Бисер Петков. “ТГ”

От залите на съда:
програма и бюджет за дейността на РСР на СЦР, за
2019 г. Междинната оценка
на изпълнението на Националната стратегия за
регионално развитие 20122020 беше представена от
членове на организацията
изпълнител и обсъдена от
членовете на РСР на СЦР
и РКК към него.
Представители на Уп-

равляващите органи на
Оперативните програми
предоставиха актуална
информация за напредъка
по изпълнението на операциите по оперативните
програми, съфинансирани
от фондовете на Европейския съюз, на територията
на Северен централен район. В заседанието взеха
участие представители на

министерства, областните
управители на областите
от Северен централен
район, представители на
общините от областите в
Северен централен район,
представители на организациите на работодателите и на работниците и
служителите на национално
равнище.
“
ТГ”

Кандидатстване с проекти към Стратегията
за водено от общностите местно развитие
на Местна Инициативна група
"Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"
ъв връзка с предстоящите приеми на проектни
предложения по мерки
от Стратегията за ВОМР на „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ,
припомняме, че кандидатстването
с проекти към Стратегията за местно развитие става през Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в
България (ИСУН 2020).
Системата се състои от няколко
основни модула. В Публичния модул имате възможност да видите
напредъка и резултатите от изпълнението на оперативните програми
през периода 2014-2020 година.
Другите модули са предназначени
за работа на кандидатите, бенефициентите, звената за управление и
наблюдение на програмите, одитните и сертифициращи органи.
С тяхна помощ се откриват нови
процедури, кандидатства се, оценяват се проектни предложения,
сключват се договори, отчитат се и
се наблюдават резултатите. Системата е изцяло уеб базирана и за да
работите с нея, е необходимо единствено браузър. Оптимизирана е и
за работа с мобилни устройства.
Стратегията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е разработена на основата
на трите програми - Програма
за развитие на селските райони
2014-2020 г., Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., и
получава подкрепа от два фонда
- Европейския земеделски фонд

„Черногор Агро“ ООД първи в Топ 100

за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) и Европейския социален
фонд (ЕСФ).
Основните стъпки при подготовката на проекти към Стратегията за
местно развитие, които кандидатите е препоръчително да следват са:
- проверяване на допустимостта
на кандидатите по регистрация
и местоположение на дейността,
запознаване с целите и приоритетите на Стратегията за местно
развитие на СНЦ „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа“
и специфичните изисквания на
съответната мярка;
- съобразяване с постигането
на целите по съответната мярка
в Стратегията за местно развитие
на предвижданите на дейностите
и разходите, които следва и да
са допустими за финансиране по
мярката, по която се кандидатства;
- запознаване със Стратегията за
местно развитие и приложимите
към съответната мярка и подготовката на проекта документи, за да
се да избегнат грешки при изготвяне на проектното предложение,
които биха могли да доведат до
неговото отхвърляне или занижено
качество на проекта, оказващо
негативно влияние при оценката на
административното съответствие
и допустимостта и техническата и
финансовата му оценка;
- събиране на необходимата
информация за обосновка и описание на дейностите по проекта и
разработване на бизнес план, ако
такъв се изисква;
- попълване на електронен формуляр по мярката, по която се
кандидатства и набавяне на всички
общи и специфични документи,

посочени Условията за кандидатстване по мярката;
- Подаване на проектното предложение от кандидата към стратегията за ВОМР в срока, определен
в процедурата за прием на проектни предложения единствено
в ИСУН;
- Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ чрез подбор започва в
деня на публикуването на обява
за откриване на процедурата чрез
подбор в Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Процесът включва:
- извършване на подбор на
проектни предложения към стратегията за ВОМР от Комисия за
подбор, назначена от МИГ;
- генериране на оценителен
доклад в ИСУН 2020, с който приключва работата на Комисията за
подбор на МИГ;
- вземане на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно
предложение от Ръководителя на
Управляващия орган на съответната Програма;
- изпращане на покана за сключване на Административен договор
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на одобрените
за подпомагане кандидати и изискване на всички описани документи в списъка на документите, които

се представят на етап договаряне;
Реализирането на одобрения
проект трябва да е в съответствие
със сключения договор и приложимата нормативна база като срока
за изпълнение на индивидуалния
проект не може да излиза извън
рамките за изпълнение, посочени
в договора и неговите изменения,
които засягат срока.
Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница
и Ситово се изпълнява по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018
г. с Управляващите органи на
Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г., на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-020 г.
и на Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г., за прилагане
на подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Желаещите да получат допълнителна информация могат да
се свържат с екипа на СНЦ „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а,
тел. 0884459599, факс: 086362258,
e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.
bg, www.mig.glavinitsa-sitovo.org,

Препис-извлечение
от присъда №137/10.09.2018 г.
по НОХД №283/2018 г.
Тутраканският районен съд ПРИЗНАВА подсъдимия
ФЕРДИ МЛАДЕНОВ МАРИНОВ - роден на 05.09.2000 г. в
гр.Тутракан, живущ в гр.Тутракан, български гражданин,
неженен, с основно образование, неосъждан, за ВИНОВЕН
в това, че на 01.04.2018 г. в гр.Тутракан, обл.Силистра, по ул."Силистра", като непълнолетен, но разбиращ
свойството и значението на извършеното и можещ да
ръководи постъпкитеу си по разумни подбуди, в едногодишен срок от наказването му по административен ред
за управление на МПС без съответното СУМПС, съгласно
НП №16-0362-630 на Началника на РУ на МВР, гр.Тутракан,
влязло в сила на 17.04.2017 г., извършил такова деяние,
управлявайки лек автомобил "Мерцедес 300 ТД" с рег.№РР
35 43 ВА, с което извършил престъпление по чл.343в,
ал.2 във връзка с чл.63, ал.1, т.4 от НК, поради което и
на основание чл.78а, ал.6 от НК го освобождава от
наказателна отговорност, като му НАЛАГА наказание
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено
чрез публикуване на присъдата в местните вестници
"Тутракански глас" и "Напредък".
Присъдата е влязла в законна сила на 26.09.2018 г.
Районен съдия: подпис /не се чете/

На 15 декември 2018 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 10 часа.
Посещение в Музея на селото на неговото най-важно културно
събитие в края на годината провеждано в два дни – фестивал на
традициите и обичаите за Коледа и Нова година. Събитието има за
цел да възстанови атмосферата на традиционното село около Коледа и Нова година представяйки традиции, обичаи, ритуали - песни,
игри с маски, костюми, с участието на занаятчии и производители
на традиционната за Коледа храна.
12:00 - Отпътуване за търговски комплекс “Baneasa Shopping
city“ и Ikea. Свободно време за предколедно пазаруване в търговска
зона Баняса.
16:30 - Отпътуване за традиционния Коледен пазар в центъра,
за да се насладим на красивото коледно осветление и настроение
с чаша греяно вино.
18:30 - Отпътуване от Букурещ; 21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в
чужбина”, водач от туроператора
Цената не включва:
- Музей на селото - входна такса - 15 леи - възрастен, 8 леи пенсионери, 4 леи за ученици и студенти /трябва да представят
ученическа/студентска карта, за да ползват намаление/
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител - паспорт и нотариално заверено пълномощно от липсващия
родител
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890, 0895 425453

общество
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С благодарност към дарителския
жест на проф. д-р Иван Гаврилов
П
очетният гражданин
на Тутракан - проф.
д-р Иван Гаврилов,
дари екскурзия до Букурещ
на тутракански ученици,
която се проведе на 24
ноември 2018 г. В нея взеха участие 32 ученици и
6 преподаватели от СУ
„Христо Ботев“ и СУ „Йордан Йовков“. Те посетиха
най-важните за българите места в румънската
столица, водени от проф.
Лука Велчов - Председател
на българската общност
"Братство" в Румъния.
Историческата обикол-

ка започна от гробището
Белу, където учениците поставиха венец на гробницата на двамата благодетели
Христо и Евлоги Георгиеви
и видяха местата, където
са погребани и други известни българи. Продължи в
парка Херастръу - там се
поклониха пред бюстовете
на Ботев и Левски.
Автобусът премина през
много и различни места на
българската памет - ханът
на братя Солакови от Свищов, в двора, на който се
е намирала мелницата, в
която през декември 1868

ПРОЕКТ

- януари 1869 г. е живял
Христо Ботев заедно с
Васил Левски; къщата, в
която през април/май 1872
г. се провежда заседание
на БРЦК - за да се решат
някои проблеми между емиграцията и комитетите в
България; мястото, където
се е намирало българското
училище и е учителствал
Христо Ботев; къщата в
която е живял Иван Вазов
и е създал стихосбирките
„Пряпорец и гусла” и „Тъгите на България”; гара
„Филарет”, откъдето за
Гюргево тръгва Ботев;
сградата, в която се помещава днес филхармонията нейни дарители са братята

Евлоги и Христо Георгиеви,
хотел „Капша", в който
на 17 декември 1877 г. се
събира първото българско
правителство в присъствието и на Иван Вазов; ханът
на Манук - свързан с българската история чрез мирния
договор след катастрофалната Междусъюзническа
война от 1913 г.
Лучия Керчова-Пъцан (автор на много книги за
българите в Румъния) посрещна групата в центъра
на българската общност
"Братство".
Огромна благодарност за
поредния дарителски жест
на проф. д-р Иван Гаврилов!
Веселина СТЕФАНОВА

Успех на учители и ученици от
СУ "Васил Левски"-Главиница

„Енергийна ефективност в образователната
инфраструктура в гр.Тутракан”
Договор № BG16RFOP001-2.001-0014-C01/15.09.2016 г.
опорните центрове от 4-то ниво на националната
полицентрична система и осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура
в гр.Тутракан.
Поканени за участие в горепосоченото събитие
са представители на общинска администрация
Тутракан, служители в ОЦИД и ДГ "Патиланчо",
родители на деца посещаващи детската градина и
ОЦИД, Управляващия орган по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., изпълнители по
проекта.
Съгласно програмата на официалната церемония
се предвижда извършване на символична „Първа
копка“ за стартиране на строителните дейности
на обектите, представяне на информация за проекта и дискусия.

На 10 декември 2018 г. от 13:30 ч., в Общински
център за извънучилищни дейности, Община Тутракан, в качеството си на бенефициент, организира
официална церемония „Първа копка“ във връзка
с изпълнението на проект: „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр.
Тутракан“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.0010014-C01/15.09.2016 г." финансиран със средства
по Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020, Приоритетна ос 2: «Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните
райони», процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони”. Общата
стойност на проекта е 937 351,80 лв.
Главната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в
„Този документ е създаден в рамките на проект "Eнергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.0010014-C01/15.09.2016 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

ационалният фестивал
„НАУКА НА СЦЕНАТА
7“ се проведе в края
на м.октомври в гр.Севлиево.
Целта на фестивала е да се
покажат добри педагогически
практики, а атрактивното и
блестящо представяне на учениците е доказателство за това.
Участваха 41 екипа..
Екипът от СУ “Васил Левски“ гр. Главиница, бе в състав: инж.
Румянка Гълчавова - ръководител, Пламен Йорданов - учител
и учениците от VIIа клас - Емсел
Шефкъ Азис, Синем
Орхан Халид, Селин
Айдън Бейтула. Те
представиха проект
“Природна аптека“ в
три категории: основен щанд с водеща
тема: "Приобщаващо
образование" и в допълнителните категории - "Работилница" /
интерактивна работна
сесия от учители за
учители/, представление на сцена.
Журито излъчи 7
учители, които ще са
българската делегация на Международния фестивал "Наука на сцената" и ще
представят проектите

Н

си английски език. Сред тях е и
инж. Румянка Гълчавова - отличена с грамота и плакет - I място
в категория "Работилница".
Румянка Гълчавова изказва
благодарност за подкрепата и
доверието на директорката Нефие Раим, на цялата училищна
общност и приятели.
Посланието, което тя отправи
при връчване на наградата е:
“Духът на любов, вяра, успешност и будителство чрез науката
да се разпространява от всеки
сред всички.“
“ТГ”

общество
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Грейна Коледната елха!

оледните светлини по улиците на Тутракан вече
светнаха и ни подготвят за предстоящите празници. Но, какво е такъв празник без коледно дърво
и то светещо...
В последния ден на м.ноември, в градския парк "Христо
Ботев", бяха запалени и светлините на голямата елха. На
фона на прекрасните изпълнения на младите таланти от

К

Общински център за извънучилищни дейности, коледарите от клас "Звездици" от СУ "Христо Ботев", хитринките на чичо Скруч (русенският актьор Илия Деведжиев),
поздравлението на кмета на общината д-р Димитър
Стефанов и красивите фойерверки в нощното небе!
И подаръци имаше - за най-послушните, от сърце!
“ТГ”

„Герои. Идеи. Събития.”
„Герои. Идеи. Събития.” е найновото издание на Историческия
музей в Тутракан. В него са публикувани научните доклади и
съобщения на участниците в Международна научна конференция
„Герои. Идеи. Събития.” проведена през месец юни в Тутракан. В
сборника се изследва проблематиката, свързана с Руско-турските
войни, похода на Ал. В. Суворов
в българските земи, Освобождението на България, откриването
на издателство „Мавродинов”,
герои, идеи, събития, музеи и
паметни места в България, както
и в други европейски страни.
Конференцията бе посветена
на 245 години от победата на ген.
Ал. В. Суворов при Тутракан, 140
години от Освобождението на

България, 120 години издателство „Мавродинов” в Тутракан
и 25 години Исторически музей
- Тутракан.
Авторите в сборника са проф.
Велико Лечев, проф. Тодор
Петров, проф. Радослав Мишев,
проф. Тодор Галунов, преподаватели, учени и музейни специалисти.
Във встъпителните си думи,
проф. дин Антонина Кузманова,
споделя: "От докладите, публикувани в настоящия сборник,
продължавам да научавам още
много! Да преоткривам! Да преоткривам историята на Тутракан.
Дълбоко убедена съм, че докладите, включени в сборника, ще са
интересни за много широк кръг
читатели. Техни автори са както

млади специалисти, така и учени
с дългогодишен професионален
опит като автори на множество
научни публикации. В докладите
ще се намерят описания на много
конкретни и интересни факти, но
и зрели сведения и разсъждения,
свързани с миналото на Тутракан,
но имали значение в родната
история и в глобалното развитие
на разположението на силите в
света.
Ако мога само с няколко думи
да загатна на бъдещия читател на
сборника какво ще намери в него,
ще избера препоръката – открий
и дооткривай историята на Тутракан. Защо?! Защото този малък в
настоящия момент, но прекрасен
град е играл своята важна роля и
в родната ни история, и с военната

си крепост ... и имала голямо
значение във военната история
по време на Голямата световна
война."
Сборника може да закупите
в администрацията на музея на
цена 20 лв.

Приятен апетит на Никулден!
Салата от маринована риба с мед
якога ял ли си риба
с мед? Тя се топи в
душата. Казва ти:
„Аз ще проникна в теб.
Сладост ще ливна позната." Ти ще ми кажеш - „Не
може така. Риба и мед невъзможно!
Как ли ще бъде - ръка за
ръка, сладко-солено. Звучи куриозно!" Ала говори самото небце: „Вкусно, направо върховно. Рибата плува,
медът си тече, а за стомаха е просто чаровно.”

Н

Приказки за възрастни

Малката пътечка
алката пътечка
дотичала до големия път и с блеснали очи попитала:
- Чичо, как мога да стана голяма като теб?
- Защо трябва да ставаш като мен?
- Защото ти си голям и
всички искат да минават
по теб.
- Че какво хубаво има в
това? Тъпчат те, спъват
се по теб и ти правят
дупки.
- Обаче можеш да ходиш
далече, далече. Да виждаш интересни неща. Да
научаваш всичко.
- Как може да мечтаеш
да такива простотии? Аз
стигам само до съседния
град и там няма нищо,
което да предизвика вниманието ми - измърмори
големият път.
Пътечката наведе глава и тръгна обратно към
гората, откъдето беше

М

излязла. „Може би големият път има право. От
мечтите ми няма полза.
По-добре е да остана
малка пътечка в гората,
или да изчезна завинаги.”
Обаче пътечката не
биваше да се отчайва. Тя
разсъждаваше правилно,
но просто беше излязла
на грешен път.
Из ”Несериозните
Архимедовци”

Коледна томбола!
Заповядайте в магазин "Чист дом", гр.Тутракан,
ул. "Искър" №1!
Право на участие има всеки клиент при покупка
над 10 лв. и представен ТАЛОН
от в. "Тутракански глас" - до 31.12.2018 г.
Голямата награда - Мултикукър (уред за бавно
готвене) и още... много атрактивни награди Ви
очакват!

Печена платика

Дамян Драгомиров Лазаров, ученик от СУ "Йордан
Йовков", се класира на трето място на Националното
състезание ”Ключови компетенции по природни науки”, което се проведе на 1 и 2 декември в гр.Велико
Търново. Той заедно с Петър Боянов от Силистра бяха
представителите на нашата област в престижното
състезание.
Тази година темата бе „Следите остават“. В състезанието участваха ученици от цяла България от 5-ти
до 9-ти клас от ОУ, СУ, гимназии, както и от 8-ми до
10-ти клас на профилирани паралелки в гимназии и СУ с
интензивно изучаване на чужд език, а също и проявяващи
задълбочен интерес към учебните предмети от област
„Природни науки и екология“. Според регламента, от
всяка област могат да участват по двама ученика.
На снимката: Дамян и Петър след награждаването

ибата нарича се платика, всеки знае го това. В
Дунава е, ако някой пита. Плува тя в древната
река. А рибарите я хващат лесно. Глупавичка
тя е май! Да си кажа мога честно, вкусна е - това се
знай. Най-добре е да се опече на скара. Да се маже с
масълце. И с подправки не една камара, а две щипки за
едно парче. Бяло винце за наслада пийвай си, платика
яж! Вдишвай речната прохлада! Гледай тутраканския

Р

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ
ИМЕ:..............................................................................
ФАМИЛИЯ:....................................................................
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Управлението на една община
изисква нови идеи и амбиция за
осъществяването им
от стр. 1 Програма „Красива България,
Фонд „Социална закрила”, МИГ
"Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа", ПУДООС, ОП „Човешки
ресурси”, ОП „Храни” и други.
Последният прием обявен от ДФ
”Земеделие” допускаше Общините
да кандидатстват с максимум 3
проекта. След направен анализ
на точковата система на Фонда и
съобразяване на същите с условията в нашата Община, входирахме
максималните възможни три броя
проекти. След приключване на
първия ранкинг за класиране на
същите, се оказа, че и трите входирани от нас проекти са преминали
този етап. Последва втори ранкинг, където позициите на нашите
проекти се запазиха. Интересен
е фактът, че единият от тях е на
първо място в страната.
Към днешна дата имаме ресурс
от 700 хил. лева, които ще се
включат в Бюджет-2019 за асфалтиране на улици в общината. Част
от тази сума ще се инвестира за
асфалтиране на улици в град Главиница. Единият от трите проекта,
който споменах по-горе, също е
за асфалтиране на улици в град
Главиница. Проектната му стойност е около 1 млн. лева и включва
асфалтиране на три улици в гр.
Главиница, една улица в село Стефан Караджа и една улица в село
Зафирово /улица „Възраждане”/.
Наред с инфраструктурните проекти, полагаме усилия и в посока
на проектите за създаване на работни места. Успяхме да спечелим
немалко проекти по национални и
европейски програми за временна
заетост, като общият брой работни
места се равнява на над 350 души.
- Каква е ситуацията с данъчната политика на Общината?
- От началото на 2017 г. насам
се наблюдава значителен ръст
в събираемостта на данъци и
такси в общината. Въвеждането
на процедурата по принудително
събиране на данъчни задължения
от некоректни данъчно задължени
лица, доведе до ръст в приходите
на отдел „Местни данъци и такси”,
през последните две години.
Няма как да не споделя факта,
че през годините неналагането
на процедурата по принудително
събиране на данъчни задължения
е ощетило Общината със значителен размер средства. Съгласно
ДОПК, данъчното задължение
има 5 години погасителна давност, след изтичането, на които
поставя Общината в невъзможност
да ги събира. Интересното е, че
много хора неправилно разбират
погасителната давност на данъци.
Те смятат, че ако не са плащали
данъка си в продължение на 5 години, задължението ще се погаси
по давност и задълженията ще
отпаднат. Това е грешно схващане
и води до натрупване на лихви.
Ако през този период от време
заплащането на данъка не бъде
потърсено от Общината, то се
погасява по давност. Давността
се прекъсва с издаването на акта
за установяване на вземането или
с предприемането на действия по
принудително изпълнение. Именно
тези законови възможности за
прекратяване на давностния срок
на данъчните задължения, възпрепятства възможността едни граждани да са коректни и да заплащат
данъчните си задължения, а други
да се разминат с това задължение.
През месец декември 2016 годи-

а именно:
- стабилизиране на финансовото състояние на общинския
бюджет,
- увеличаване на приходите в
общината,
- инвестиране в подобряването
на улиците по населените места,
- инвестиране в подобряването
на условията в образователната
инфраструктура,
- реформа в комуналните услуги предоставяни от общината
и включването им в общинското
предприятие,
- активно участие в национални
и европейски програми и др.
- Каква е конкретната работа по
изпълнението на тези приоритети?
- Смело мога да заявя, че през
този период от време успяхме да
издължим около 800 хиляди лева
от дълга на Общината и да инвестираме близо 6 млн. лева в подобряването на инфраструктурата.
Благодарение на привлечените
допълнителни финансови средства, за предоставянето, на които
съдейства парламентарната група
на политическа партия „ДПС”,
успяхме да асфалтираме 43 броя
улици в 21 населени места, подобрихме площада в град Главиница,
ремонтирахме няколко детски
градини, читалищни, здравни и
административни сгради.
Огромен успех за Община Главиница е одобрената Стратегия на
Местната инициативна група /МИГ/
"Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа", за реализирането, на
която ще се отпусне ресурс от 4
млн. лева. Този ресурс е предназначен за усвояване с проектни
предложения от редица групи
бенефициенти - Община, училища,
читалища, детски градини, НПО,
земеделски стопани, сдружения
на ЗП, юридически лица по Търговския закон и др.
Смея да твърдя, че успешните и
ползотворни резултати, постигнати през този кратък период с много
труд, ми дава увереността и самочувствието да продължа напред.
През този интервал от време
привлякохме значителен финансов ресурс, чрез кандидатстване
по национални и европейски програми . Общият привлечен ресурс,
освен средствата в общинския
бюджет, са на стойност около 7,5
млн. лева. Това е значителна стойност, тъй като годишният бюджет
на Община Главиница е около 11
млн. лева.
Ако Община Главиница разчиташе само на собствени средства за
подобряване на инфраструктурата
си, през последните две години
можехме да инвестираме годишно
не повече от 500 хил. лева капиталови разходи /след приспадане на
прихващанията от ДФ „Земеделие”/, което за 23 населени места
прави средно около 21 хил. лева.
Сега средната инвестиция е около
82 хил. лева на населено място,
което освен на допълнителния
привлечен ресурс се дължи и на
стриктната приходна и разходна
политика на местните приходи и
разходи.
С упоритата си работа, Общинска администрация - Главиница
и тази година пожъна успехи.
Можем да се похвалим, че от
началото на 2017 година насам,
нямаме неодобрени проекти. Успяхме да спечелим финансиране
на проекти от ДФ „Земеделие”,

на със служителите от Общинската
данъчна служба си поставихме цел
да направим анализ на несъбраните данъчни задължения и да
изясним процедурата за тяхното
събиране. Установихме, че една
значителна част от средствата не
е възможно да се съберат, тъй
като имат изтекла давност. За
останалата част от задълженията
стартирахме процедура по принудителното събиране. В резултат на
последното, до настоящия момент
постъпиха значителни суми по
недобори. През настоящата година
са издадени 565 бр. акта за установяване на публично общинско
вземане на обща стойност 164 688
лв. Събраната сума към днешна
дата от тези актове е 76 205 лв.
Поради засилване контрола
върху дейността на второстепенните разпоредители, ангажирани
със събирането на местни данъци
и такси, през текущата година се
наблюдава значително повишаване събираемостта по отделни
кметства в 22-те населени места
на територията на общината в
сравнение с предходни години.
Като резултат от предприетите
мерки, постигнахме рекорд в събираемостта на данъци и такси в
историята на община Главиница,
през 2017 г. Приключихме годината с близо 1 млн. лева събрани
средства, което беше с около 290
хиляди лева повече от плануваното
в бюджета за 2017 г.
Основна цел и през настоящата
година е повишаване събираемостта на местните данъци и такси
и подобряване обслужването на
населението. Приоритет в работата на отдела остава събираемостта
на старите задължения. Предвид
добрия финансов резултат през
2017 г., очаквам 2018 г. също да
бъде добра откъм данъчни постъпления, което ще осигури и добро
обезпечение на заложените в бюджета собствени приходи.
- Да хвърлим поглед и към образованието. Как започна учебната
година в община Главиница?
- На територията на общината
за учебната 2018-2019 година отвориха врати четири училища - СУ
„Васил Левски” в гр. Главиница с
423 ученици, Обединено училище
„Иван Вазов” в с. Зафирово с 164
ученици, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Сокол с 55 ученици и ОУ
„Отец Паисий” в с. Ст. Караджа с
49 ученици или общо 691 ученици.
Средно за 23 населени места се
падат по 30 деца.
В ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”
и нейните изнесени групи се възпитават, социализират и обучават
251 деца, което означава, че тук
средно за 23 населени места се
падат по 11 деца.
Образованието е държавна политика, която обаче се реализира с отпускане на недостатъчно
финансови средства. Средствата,
които отпуска държавата за образованието в нашата община
са 3 млн. 458 хил. лева, от които
819 хиляди за детски градини и 2
млн. 639 хил. лева за училищата.
Отпуснатите средства за образование от републиканския бюджет
не включват ремонтни дейности за
образователната инфраструктура,
затова през 2018 година Общината осигурява дофинансиране на
тези дейности в размер на 1 млн.
197 хил. лева, от които за детска
градина - 1 млн. и 22 хил. лева /
дофинасиране на местни дейности

310 хил. лева и дофинансиране на
държавни 112 хил. лева и 600 хил.
лева за ремонт на ДГ - Зафирово,
Стефан Караджа и Черногор/ и за
дофинансиране на училищата - 175
хил. лева /за дофинансиране на
дейността 100 хил. лева и 75 хил.
лева за издържане на персонал в
училищните столове/.
Образованието има много аспекти, но и е отговорност, която
цялото общество трябва да приеме
като своя кауза, защото е свързано
с бъдещето ни. Винаги съм го казвал - това, което е училището ни
днес, това ще е бъдещето ни утре.
Уверено твърдя, че за мен и
екипът ми, училищата, детските
градини и като цяло инвестицията в
образование е приоритет. Амбициозната цел, която сме си поставили
до края на мандата е да подобрим
значително условията на обучение
и възпитание във всички сгради на
групите на детската градина. През
лятото на 2018 г. ремонтни дейности се реализираха в детските
групи на селата Черногор, Стефан
Караджа и Зафирово. Намерението
ни е, през 2019 г., да осъществим
ремонт на сградите на детските
групи в селата Зебил, Дичево,
Ножарево и Суходол.
Очакваме одобрение за финансиране на проект за реализиране
на ремонт, осигуряване на оборудване и обзавеждане в сградите
на детската градина в Главиница и
Богданци по „Програма за развитие
на селските райони“, който премина през два ранкинга и е на първо
място по точки в страната. Стойността на внесения проект е около
900 хил. лева. До броени дни ще
приключат ремонтните дейности
на сградата на детската градина
в село Зафирово, където освен
дейности по подмяна на покрив,
дограма, саниране, отопление,
ВиК, ел. инсталация, за децата са
предвидени и нови детски уреди и
обзавеждане в групите. Инвестицията от 475 000 лева значително ще
подобри условията, в които децата
на селата Зафирово, Коларово,
Малък Преславец и Долно Ряхово
пребивават. Те ще прекарват времето си в една нова функционална
среда с приятни моменти на игри,
забавления и обучение.
С гордост мога да посоча, че аз и
екипът ми успяхме да инвестираме
ресурс от около 100 хил. лева и да
реализираме желанието на жителите на село Стефан Караджа за
откриване на детска група в селото.
Групата се посещава от 24 деца,
които ежедневно могат да се радват на реновираните помещения и
красивия двор с модерни игрови
съоръжения. По брой деца, това
е една от най-големите групи в
общината. Друга важна особеност,
съпътстваща този факт е, че са разкрити 5 нови работни места - педагогически и обслужващ персонал.
Активно работим и за запазване
на функциониращите групи. С решение на Общински съвет по моя
докладна записка, през учебната
2018/2019 година продължават
да функционират групите в селата
Звенимир, Листец и Дичево, в
които децата са под минимума
от 12 определен в нормативната
база. Считам, че това е управленско решение, което дава шанс на
тези населени места - децата не
са поставени в условия да се извозват до друго селище, запазва
се съществуващият сграден фонд
и работните места на персона-

ла, родителите на децата не са
поставени в ситуация да търсят
алтернативни варианти за смяна на
населеното място поради липса на
детска група.
Опитваме се да подпомагаме
и училищата на територията на
общината. По настояване на общинските съветници ремонтирахме
уредите на спортната площадка в
двора на СУ „Васил Левски“ - гр.
Главиница. Монтирахме и енергоспестяващо осветление, за да се
даде възможност тя да се използва
и в тъмната част на денонощието.
През месец септември внесохме
проект в ДФ „Земеделие” за изграждане на нова функционална
футболна площадка в двора на СУ
„Васил Левски“ в гр. Главиница,
който премина два ранкинга и е
включен в списъка за одобрение.
Осигурено е столово хранене за учениците и финансиране
на курсовете за придобиване на
свидетелство за управление на
МПС на ученици в гимназиален
етап на обучение. Одобрени от
Общински съвет са всички предложения направени от директорите
на училища за съществуването на
маломерни и слети паралелки.
Тревожен обаче е фактът, че броят
на децата и учениците намалява,
което ни кара да заделяме средства за дофинансиране на тези
институции. Въпреки това, докато
имаме тази възможност, училища
и детски групи на територията на
общината няма да се закриват.
Има възможности училищата да се
превърнат в желана от учениците
територия, чрез включването им
в разнообразни извънучилищни
клубове, които бихме подпомогнали финансово, така те ще имат
свое поле за изява в предпочитана
от тях област - изкуства, езици,
спорт. Образоването има своите проблеми, но вярвам, че ние
като администрация, съвместно
с ръководствата на училищата
и детската градина, както и на
родителите, трябва да разрешим,
за да дадем един по-добър шанс
на децата си, които са утрешните
управляващи, учители и родители.
Мисля, че добрият диалог и идеите,
за които сме отворени, значително
биха подобрили качеството на
образователния продукт, а това е
възможност за възпрепятстване на
„изтичането“ на ученици към други
общини и съумяване за задържането им на територията на община
Главиница. Надявам се, в близките
години, тази тенденция да намалее
и с гордост да продължаваме да
се радваме на успехите на нашите
възпитаници.
- Какво е състоянието на социалните дейности и услуги в
общината?
Използваме всички възможности за привличане на допълнителен финансов ресурс, за да
разширим социалните услуги в
общината. Към днешна дата са
назначени около 140 лични и

социални асистенти на лица в
неравностойно положение с чужда
помощ. Стремежът ни е през 2019
година тази стойност да се завиши
с още около 50 души. Интересен е
фактът, че на територията на община Главиница са регистрирани
около 1500 лица с ТЕЛК от 61 до
100 %, като в това число не влизат
лицата с ТЕЛК от 50 до 60 % и
такива с чужда помощ. Посочените
стойности създават остра нужда
от Рехабилитационен център в
общината, в който да се извършва
рехабилитация на нуждаещи се
лица от тази услуга.
Този център от началото на
януари 2019 г. ще е факт. Именно поради това, Общината през
2018 г. кандидатства пред Проект
„Красива България” и спечели
финансиране за разширение на
съществуващия „Дневен център
за възрастни лица с увреждания”
в „Център за социална рехабилитация”. Проектът е на стойност
около 170 000 лева и предвижда
разширение на сградния фонд на
съществуващия Център, за да се
създадат условия за въвеждане
на новата услуга. Капацитетът на
новия Рехабилитационен център
предстои да се утвърди от Министерството на труда и социалната
политика, като очакването е той
да е за около 90 души. Предстои
да се закупи автомобил за нуждите
на Центъра, който безплатно ще
извозва нуждаещите се лица по
утвърден график. Допълнителна
възможност за безплатно извозване на нуждаещите се от рехабилитация лица са съществуващите
междуселищни общински линии,
които се изпълняват от „Общински
превози” ЕООД - гр. Главиница.
Освен обществената трапезария, която се изпълнява от „Социален патронаж” - гр. Главиница
и включва приготвяне на храна за
150 души, които заплащат стойността й, същата кухня приготвя
храна за още 200 души, които се
хранят безплатно по спечеления
проект „Топъл обяд”, който е
с продължителност до края на
мандата.
За да подобрим условията в
кухнята и да завишим качествата
на подготвяната храна, Общината
кандидатства във Фонд „Социална закрила” и спечели проект на
стойност 30 000 лева за кухненско
оборудване, което е доставено и
монтирано в Патронажа.
Наблюденията, които имам е,
че сегашните условия в сватбения
салон на Патронажа не предлага
нужните условия за провеждане
на масови мероприятия, тъй като
липсва вентилация, достатъчна
климатизация, пространство и
интериор и др. Поставили сме си
задача, да търсим нужното финансиране, за да се извърши ремонт
и разширение на залата, като се
монтират и нужните системи за
масиви мероприятия.
Калина ГРЪНЧАРОВА

и още нещо...
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В Перник превеждат името трима души!
Вин Дизел, като "Нафтата
- Е, как така, бе?
победи".
- Спах с жена си!
Адвокатски неволи.
Между крадец и пенсио- Тате, спечелих делото от нер: - Пари имате ли?
първия път!
- Не.
- Глупак! Аз с едно такова
- А ако намеря?
дело те изучих!
- Ще съм ви признатален.
Стоя в магазина пред витМъжът е като колан. Ако не
рината с охладените патици... го стягате, минава на друга
Чудя се коя да взема, а про- дупка!
давачът ми вика:
- Госпожо, ще пазарувате ли
В книжарницата: - Искам
или си търсите сродна душа? книгата "Как да забогатеем
бързо".
Съдят много красива жена.
- Ние я продаваме в комАдвокатът държи прочувстве- плект с Наказателния кодекс.
на реч:
- Погледнете я, господин
- Келнер! В таз пилешка
съдия. Какви дълбоки очи, супа нещо не виждам пилето!
какви изумителни коси, каква Потъна ли, удави ли се, а?
лебедова шия. Погледнете
- Пилето си взе гореща вана
тези прекрасни гърди, тънката и си излезе, господине.
талия, божествения задник...
Аз свърших, господин съдия.
- Келнер, клечка за зъби,
- Аз също, но това няма моля!
отношение към делото - отго- Заета е, господине.
варя съдията.
И най-красивите крака
В пекарната: - На диета започват от задник.
съм... Имате ли нещо без захар, мазнини и глутен?
С речта можеш да обидиш,
- Салфетки...
а с речника - да убиеш.
- А сега за какво ще пием,
Мъж и жена в леглото. Изза здравето или за късмета? веднъж жената вика:
- По-добре за късмета, виж,
- Бързо ставай и скачай
прасето беше здраво, но нещо през прозореца, мъжът ми
нямаше късмет...
си идва!
- Ама, как да скачам, виж
В такси се возят майка и какъв дъжд вали?!
син. Синът вижда край един
- Скачай веднага, мъжът
хотел момичета.
ми носи пистолет, ще ни убие
- Мамо, кои са тези?
и двамата. Нямало какво
- Това, сине, са бедни ле- да прави, скача мъжът през
лички, които няма къде да но- прозореца и както си е чисто
щуват. Те стоят и чакат някой гол тича под дъжда. Пътят
да ги покани да пренощуват. му минава през парка, а там
Таксиджията: - Абе, какви трима тичат за спорт и здралелички? Това са проститутки! ве. Нашият тръгва след тях
- Мамо, а тези лелички- и единият го пита: - Често ли
проститутки, имат ли деца?
тичаш в парка?
Майката отговаря бързо:
- Мда... всеки ден, полезно
- Разбира се. Иначе откъде е за здравето.
са се появили таксиджиите.
После другият го пита:
- А защо тичаш гол?
- Как се нарича жена, която
- Ами, така е добре за кожапрекалява с алкохола?
та.. да диша.
- Дама джанка!
И третият: - А винаги ли
тичаш с презерватив?
- Снощи сложих рога на
- Ооо, не, само когато вали!
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ОБЯВЛЕНИЕ

Забавна астрология
Гастрономическият
Стрелец!
трелецът не обича да му липсва нещо. Той
обожава да се храни, обкръжен от приятна компания. Под
приятна компания разбира няколко авери, с които да си пийва
до зори. Те пият и пеят най-вече „Черен влак се композира” и „Червено
вино снощи пих.” Ако някой не знае тия песни, значи не е истински
пияч. А ако иска такъв да стане, ще му ги изпеем, няма проблеми.
Стрелецът не се тревожи много за линията си, което понякога довежда до необходимостта от строга диета. Яде само по две пържоли на
ден. Когато приема гости Стрелецът предлага богата трапеза. Храната
е вкусна, обилна, топла и полята с хубаво вино. В кухнята Стрелецът
се държи като майстор готвач. Забавлява се подправя ястията и
сосовете, както му подсказва моментното настроение.
На ресторант Стрелецът държи да преживее един неповторим
момент. Най-важно е приятелите му (ония дето знаят песните „Черен влак се композира” и „Червено вино снощи пих”) да са с него. С
тях ходи до ханчета по пътя, планински хижи, рибни ресторанти на
брега на морето/или на Дунав. Изобщо там където се сервира голямо
количество от нещо си.
Изобщо, ако в къщата ви дойде Стрелец гостете го с огромна
чиния пържени ребърца и голяма купа сладолед. И да знаете няма
да можете дълго да се отървете от него (освен ако не започнете да
му сервирате маруля).
Астрологът

С

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
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ОБЯВЛЕНИЕ
№ 54/27.11.2018 год.

Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,
че е изработен: Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия)
за прокарване на трасе на обект: ”Външен водопровод от
кл. Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри подем Тутракан”.
Трасето на външния водопровод от кладенец Раней 1, 2
и 3 до ПС II-ри подем Тутракан е с обща дължина от 3023,8
м, от които 1451,6 м попадат в землището на гр.Тутракан,
а 1 572,2м. са в землището на с.Старо село, общ.Тутракан.
Общата площ на сервитута е 18 100 кв.м, от който 8 351
кв.м попадат в землището на гр.Тутракан и 9 749 кв.м в
землището на с.Старо село. Трасето на водопровода преминава през поземлени имоти, които са: "Общинска публична
собственост”, „Общинска частна собственост”, „Държавна
публична собственост", „Държавна частна собственост”,
„Частна собственост".
Възложител на проектите е Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на Република
България.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация,
ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Общинска администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 55/27.11.2018 год.

СУДОКУ

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

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 56/27.11.2018 год.

№ 57/27.11.2018 год.

Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, че е изработен Подробен устройствен
план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ (за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия) за прокарване на трасе за
обект: „Захранващ водопровод 1 от ВК Тутракан до РШ
за вътрешната водопроводна мрежа на гр. Тутракан”.
Трасето на захранващия водопровод 1 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр.
Тутракан е с обща дължина 2 570,7 м. Общата площ
на сервитута е 15 433 кв.м.
Трасето на захранващия водопровод преминава през
поземлени имоти на територията на община Тутракан, които са: ”Общинска публична собственост”,
„Общинска частна собственост”, „Държавна публична
собственост” и „Частна собственост".
Възложител на проектите е Министерството на
регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на
Република България.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация,
ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, че е изработен Подробен устройствен
план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ (за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия) за прокарване на трасе
за обект: ”Захранващ водопровод 2 от ВК Тутракан до
РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр. Тутракан".
Трасето на захранващия водопровод 2 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр.
Тутракан е с обща дължина 3 346,7 м. Общата площ
на сервитута му е 20 078 кв.м.
Трасето на захранващия водопровод преминава през
поземлени имоти на територията на Община Тутракан, които са: ”Общинска публична собственост”,
„Общинска частна собственост”, „Държавна публична
собственост” и „Частна собственост”.
Възложител на проектите е Министерството на
регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на
Република България.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация,
ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,
че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия)
за прокарване на трасе на обект: „Външен водопровод от
ПС II-ри подем Тутракан до ВК Тутракан”.
Трасето на външния водопровод от ПС II-ри подем Тутракан до ВК Тутракан е с обща дължина от 233,1 м. Общата
площ на сервитута е 1 397 кв.м.
Трасето на водопровода преминава през поземлени имоти на територията на община Тутракан, които са: "Общинска
публична собственост”, „Държавна публична собственост",
„Частна собственост".
Възложител на проектите е Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на Република
България.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация,
ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Общинска администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 58/04.12.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-549/23.04.2018 г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за
регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.
501.908 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София, нов УПИ II-908
в кв.97 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински съвет
гр.Тутракан на Айлин Бейнур Юсеин, собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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Възпитаниците на СПИ „Христо Ботев”
отново първи в състезание по тенис на маса

урнир по тенис на маса се
проведе на 1 декември т.г.
Общинският етап е част от
Ученически игри 2018-2019. По
традиция, домакин на спортното
събитие бе СПИ „Христо Ботев”,
с. Варненци.
В мероприятието се включи
и Тодорка Ангелова - секретар
на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните,
която направи всички участници
съпричастни към отбелязването
на 1-ви декември - Ден на борбата
със СПИН.
След доста оспорвани срещи
в отделните четири категории
победители са:
Категория - Сборна
1-во място - Александра Гогова
- СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан
2-ро място - Виктор Тодоров СУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан
3-то място - Анна Венета Ганчева
- ОУ "Св. Св. Кирил и Методий”, с.

Т

СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан
2-ро място - Начо Джаджев СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци
3-то място - Тодор Шаокат - СПИ
„Христо Ботев”, с. Варненци
Категория - Юноши 11-12 клас
1-во място - Пресиян Великов СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан
2-ро място - Начо Джаджев СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци
3-то място - Иво Тодоров - СУ
„Христо Ботев”, гр. Тутракан
Със спечелените общо 5 медала, отборът на СПИ „Христо
Ботев" - с.Варненци, грабна купата
за комплексен шампион и ще
представя Община Тутракан на
областните състезания. Отборът
на Интерната не за първи път
през годините е бил най-добрият
не само в общинския етап на
Нова Черна
- СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци ученическите спортни игри, но
Категория - Момчета 5-7 клас
3-то място - Димитър Тодоров и на областния, и достойно е
1-во място - Янко Киров - СПИ - СУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан представял Област Силистра в
„Христо Ботев”, с. Варненци
Категория - Юноши 8-10 клас зоналните етапи на игрите. Поже2-ро място - Константин Танев
1-во място - Пресиян Великов - лаваме отново успех!
“ТГ”

П

Криминални загадки

Загадки за умници
1. Как ще поделите 5
ябълки между петима души
така че една ябълка да остане в кошницата?
2. Как ще направите числото 66 по-голямо, без да
извършвате никакви аритметични операции?
3. В едно чекмедже има
22 сини и 35 черни чорапа.
Колко чорапа трябва да
извадите, за да откриете
чифт с еднакъв цвят?
4. Там има реки без вода,

градове без сгради и гори
без дървета. Къде е това
място?
5. Едно куче е вързано за
десетметрова каишка, но
може да обикаля 200 метра.
Как се случва това?
Отговори от миналия
брой:
1. Майка
2. Нито едно, защото в
стаята не влиза светлина.
3. Защото нямат пъпове.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за слънчев панел
с бойлер за топла вода имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2018
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

студентска въпросителница

Мамо,прочети ми!
Как дядо Коледа стана Дядо Коледа

реди много, много години
в една далечна северна
страна, зад Полярния
кръг, живеел самотен старец.
Той много обичал децата, но си
нямал никакви роднини - нито
синове и дъщери, нито внучета. В
дългите зимни вечери седял самичък пред камината и дялкал от
дърво играчки - еленчета, кончета,
малки шейнички и платноходки.
Бумтял огънят, весело пращели
шишарките, а старецът си мислел
за децата и много му се искало
да ги зарадва с нещо. И точно в
нощта срещу Рождество Христово
се сетил какво да направи. Сложил той всички играчки в чувал,
качил се на ските и подкарал към
близкото село. Нощта била ясна
и тиха. Звездите ярко светели, а
луната огрявала пътя му.

6 - 12.12.2018 г.

Селото вече било смълчано
и никой не усетил как добрият
старец оставял пред всяка врата
своя подарък.
О, каква радост настанала сутринта! Всички се чудели кой е
донесъл тези прекрасни неща.
Питали, разпитвали - малко било
селото, познавали се - но никой
не знаел. Най-щастливи били децата - те не питали и разпитвали, а
викали: „Благодаря ти, непознати
човече!” Викали толкова силно, че
даже старецът ги чул в своя отдалечен дом. Зарадвал се самотникът и за пръв път от много време
се почувствал щастлив. Дарената
радост му се върнала многократно
и той с нови сили започнал да
прави още и още играчки, за да
зарадва още и още деца.
Така изминали няколко години.

Кой пръв и кога споменал името
Дядо Коледа, не зная, но така си
и останало. Децата започнали да
украсяват елхите пред домовете
си, да вият венци от борови клонки, а на сутринта да благодарят на
добрия Дядо Коледа. Те дори и не
подозирали, че той живее толкова
близо, че това е онзи белобрад
старец, който понякога слиза до
селото и мило им се усмихва.
Една вечер Дядо Коледа седял
пред камината и си мислел, че
вече не е самотен, че детската
радост на Рождество Христово
го топли през цялата година, но…
- Но какво ще стане, когато
остарея? Кой ще носи подаръци,
когато си отида от този свят?!
Запращяло дървото в камината,
разхвърчали се искрици… Една
паднала на пода, станала голяма,

голяма… не, това не била искра,
а добрата фея…
- Не тъжи, старче! Ти донесе
толкова щастие на децата, че
те дарявам с вечен живот. Ще
живееш, докато има поне едно
дете, което да вярва в добрия
Дядо Коледа!
Феята докоснала стареца с
вълшебната си пръчица и изчезнала. Зарадвал се Дядо Коледа на
необикновения дар и продължил
работата си. Обикалял все повече
и повече села наоколо и оставял
своите подаръци…

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

7 декември - Валя ГРЪНЧАРОВА, Кметски наместник,
с. Царев дол, община Тутракан
8 декември - Камелия ЗЛАТАНОВА, Зам.-кмет на община Тутракан, мандат 1999-2003 г.
8 декември - Николай РОЙБОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 декември - Марияна НАЦОВА, Секретар на НЧ "Янко
Забунов - 1957 г.", с. Черногор, община Главиница
10 декември - Стефанка ГЕОРГИЕВА, ФТС "Детелини",

НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 декември - Лидия КАЛЧЕВА, Фелдшер, СУ "Христо
Ботев", Тутракан
11 декември - Али НЕДЖИБ, Огняр, Община Главиница
12 декември - Мирела ИЛИЕВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
6 декември - Св.Николай Мирликийски Чудотворец - Никулден - Николай, Никола, Никол, Нейчо, Николина, Николета,
Кольо, Нина, Ния

1. Каква е целта на образованието?
а/ да се пълнят умовете с факти
б/ да се зубри
в/ да се научат студентите да мислят
2. Кога учат мъдрите хора?
а/ през нощта; б/ в неделя; в/ когато могат
3. Кога учат глупавите хора?
а/ на върба в сряда; б/ когато трябва; в/ никога
4. Кое надживява формалното образование?
а/ любопитството;б/ глупостта; в/ нехайството
5. От кога датира студентският празник?
а/ от 1903 год.
б/ от 1950 год.
в/от 1963 год.
6. Кой университет е станал причина за честването
на студентския празник?
а/ Софийският университет
б/ Варненският университет
в/ Русенският университет
7. С коя дата е заменен студентският празник през
1944 год.?
а/ 10 ноември
б/ 15 ноември
в/ 17 ноември
8. Кога е възстановена датата осми декември за
студентски празник?
а/ през 1958 год.
б/ през 1960 год.
в/ през 1962 год.
9. Какво се е случило на 8-ми декември през 1204
год.?
а/ кардинал Лъв посещава столицата на България
Велико Търново
б/ българите са победили византийците
в/ избухнало въстанието на Ивайло
10. Кое съкровище е открито на 8 декември 1949
год.?
а/ Панагюрското
б/ Тракийското
в/ Калоферското
Отговори от миналия брой: 1. В; 2. А; 3. Б;
4. А; 5. А; 6. А; 7. А; 8. А; 9. В; 10.А

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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