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Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели,
Нека Коледната надежда да ни съпътства
през цялата година!
Да бъдем здрави и да имаме сили да се
борим с предизвикателствата!
Да бъдем себе си повече от всякога!
Нека всичките Ви дела бъдат увенчани
с успех и носят удовлетворение и радост!

Честито Рождество Христово!
Щастлива 2019-та година!
д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

20 декември 2018 г.

Цена 0.70 лв.

Уважаеми жители на община Тутракан!

Мир, любов и здраве за всички!
И нека Витлеемската звезда да стопли
сърцето Ви и да Ви води във вярната посока и
през идната година!
Бъдете живи и здрави, щастливи и
добротворни!

Честито Рождество Христово!
Успешна Нова Година!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Община Тутракан спечели проект на
Европейската комисия за безплатен
интернет достъп на обществени места
О

бщина Тутракан е
спечелила проект на
Европейската комисия за безплатен интернет
достъп на обществени
места WiFi4EU, информира
Даниела Гвоздейкова - секретар на Общината. Крайдунавският парк е мястото
където всеки ще има свободен достъп до интернет.
Общинската администрация е кандидатствала за
ваучер в размер на 15 хиляди евро от Европейската
комисия.

Общо 215 представители
на местните власти успешно са подали кандидатурите си в обявения през ноември конкурс, съобщават от
Министерството на транспорта и съобщенията. 113
от тях ще получат ваучери
от Европейската комисия
за безплатен интернет
на обществени места по
инициативата WiFi4EU.
От Силистренска област
сред тях са само общините
Тутракан и Алфатар.
Класираните победители

от България са успели да
кандидатстват в първите
10 секунди от отварянето
на конкурса и са се преборили с конкуренцията на останалите почти 13 000 кандидати. Основният принцип
за избор на победителите
„пръв кандидатствал - пръв
спечелил".
Инициативата WiFi4EU е
предназначена за граждани
и посетители на ЕС, които
ще имат безплатен достъп
до безжичен интернет на
обществени места, като

паркове, площади, обществени сгради, библиотеки
или здравни центрове на
територията на Съюза.
До края на 2018 г. се
очаква победителите да
подпишат споразумение с
Комисията за получаване на
ваучери. До 18 месеца след
това местните власти
трябва да изберат инсталационна компания, която
да изгради избраните точки
за достъп до високоскоростен интернет.
“ТГ”

Коледа... С новогодишна наздравица
К
посрещаме 2019-та в Тутракан!
Д

оледа е светъл празник.
Няколко седмици преди
това сякаш се отключва добротата на хората.
Кара ги да даряват близки,
бедни, хора без късмет на
този свят. Сякаш съпричастността залива земята.
Жалко, че когато Коледа
отмине отново изпълзяват
като отровни змии егоизмът,
равнодушието, злобата.
Не ви ли се иска Коледата да
е през цялата година? Тогава
животът ни щеше да бъде сбъдната приказка. Не че всичко би
било идеално, но добротата
щеше да е с една стъпка по
високо от лошотията. А това би
било прекрасно, нали?
Гласът на Тутракан ви пожелава коледните звезди да
блестят дълго в сърцата ви! И
през март, и през юни, и през
септември да звучи в ушите
ви коледна камбана, която да
пълни душите ви с желанието
да бъдете ХОРА!

Честита Коледа!

а посрещнем заедно Новата 2019-та година - канят
от Община Тутракан. Събитието ще започне в 23:30 ч.
в парк "Христо Ботев", където
тутраканци и техните гости
ще могат точно в полунощ да
вдигнат пълни чаши с вино и си
пожелаят една щастлива и успешна нова година.
Много музика, баница с късмети и
празнични фойерверки ще съпътстват новогодишната нощ.
“
ТГ”

на стр. 5

Уважаеми жители на община
Главиница!
Най-искрени благопожелания през Новата
2019-та година за здраве и сили, за ползотворни
дела, за топлота и доброта - дарявани и
получавани, за дни на радост с усмивки и
веселие, за мигове на сбъднати мечти!

Весели празници!

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми жители на община Ситово
Нека в тези празнични дни, когато се
срещат миналото и бъдещето, когато
споменът за отминаващата 2018 г., се
слива с надеждите и очакванията за
настъпващата 2019 г. да си пожелаем
здраве и късмет!
Да се сбъднат въжделенията ни
за любов, за благополучие на
нашите семейства!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово
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весела коледа! Щастлива 2019-та!

Кметство Шуменци

Кметство с. Нова Черна

Нека сиянието на предстоящите
светли празници озари Вашите сърца
и Ви донесе здраве, удовлетворение и
сили за бъдните дни!

Честито
Рождество Христово!
Щастлива Нова година!
Калина МИХАЙЛОВА, Кмет

Кметство с. Старо село
Нека предстоящите празници
положат началото на една година,
в която здравето, щастието и
успеха Ви съпътстват всеки ден!

Честита да е Новата година!
Щастливи да са в нея всички дни!
От старата година, що отминава,
нека само хубавото да остава!

Весели празници!
Нехат Юсмен, Кмет

ОБЯВЛЕНИЕ
№60/11.12.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД04-1504/07.12.2018 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. 501.2488 от КККР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София, нов УПИ
I-2488 в кв.109 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен
с Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на
Д.М.И и Д.И.И., собственици на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Весела Коледа!
Щастлива Нова година!

Състоянието на болницата отново на дневен ред
- Увеличени са наемните цени на паркоместа и временни гаражи

НОВИНИ

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

Годината, която се задава с шепи радост да раздава,
да бъде мирна, плодовита
и за Вас да е честита!

В Общински съвет-Тутракан:

Пламен МАРИНОВ, Кмет

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Кметство с. Варненци

Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет

Щастлива да е
Новата 2019-та!

КОЛЕДЕН ПРАЗНИК В С.ПОДЛЕС
Кметство Подлес и читалище "Развитие-1907" честитят предстоящите коледни и новогодишни празници и организират за жителите
и гостите на селото, членовете на читалището и всички приятели
Коледно увеселение на 23.12.2018 г. от 18.00 часа в читалищния
салон. В празничната вечер: музика, танци, песни, томбола и много
приятни изненади. "Заповядайте! Да изживеем заедно една вълшебна,
изпълнена с много приятни емоции и надяваме се незабравима вечер!"
- канят организаторите.
КРИМИНАЛЕ
30-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие,
станало на 11 декември около 16:30 часа по пътя Русе-Силистра, в
района на село Коларово. Той пътувал в лек автомобил „Форд“, чийто
водач - мъж на 26 години, загубил управлението и колата се преобърнала извън пътното платно. Пътуващият в автомобила 30-годишен мъж
получил фрактури на черепа и няколко ребра, засегнат бил и белият
му дроб. По случая е образувано досъдебно производство.
В Тутракан пожарникари са спасили бездомно куче, пропаднало в
шахта по ул. „Крайбрежна“ в града. Те се отзовали на сигнал, получен
на 12 декември в 15:39 часа.

20.12.2018 г.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъм предварително краткия
дневен ред на декемврийското заседание на Общински съвет-Тутракан бяха прибавени
още 5 допълнителни докладни внесени от кмета на общината д-р Димитър Стефанов и председателя на
Общинския съвет - Данаил Николов.
Гост на сесията бе зам.-областният
управител Илиян Великов.
Най-напред съветниците приеха
План за своята работа през първото
полугодие на 2019 г., след което
обсъдиха предложението за поемане
на общински дълг чрез ползване на
дългосрочен кредит.
При текущото изпълнение на
бюджета на Община Тутракан през
2018 г. са възникнали неотложни
ангажименти, които е трябвало да
бъдат разплатени своевременно.
Това, а също и недостатъчните постъпления от собствени приходи, са
довели до затруднения при осигуряване на средства за предоставяне на
публичните услуги и посрещане на
текущите разходи и ангажименти,
свързани с дейността на Общината,
стана ясно от дебата.
И още - към 30.09.2018 г. са в
просрочие услуги свързани с осигуряване на горива за отопление
и за МПС, за дърва, за хранителни
продукти в детските градини, за
капиталови разходи, за разходи
свързани със сметосъбирането и
сметоизвозването, за охранителни
услуги, за обследвания свързани с
реализиране на проекти по енергийната ефективност, за снегопочистване, за третиране на площи против
комари и други свързани с дейността
на общината.
В крайна сметка Общинският съвет
даде съгласие Община Тутракан да
поеме дългосрочен общински дълг
чрез банков кредит в размер на 1 000
000 /един милион/ лв. с 5-годишен

К

срок за погасяване. 100 000 лв. от
тези средства да бъдат предоставени на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД за
изплащане на заплати на санитари и
медицински сестри е част от същото
решетие.
Общинските съветници приеха и
Анализ на потребностите от подкрепа
за личностно развитие на децата
и учениците в община Тутракан е
подготвен на базата на предоставената информация от общинска
администрация, училища, детски
градини, Дирекция „Социално подпомагане”, Център за настаняване
от семеен тип, Център за социална
рехабилитация и интеграция, Център
за обществена подкрепа, Общински
център за извънучилищни дейности,
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни.
На по-късен етап, въз основа на
Областната стратегия, ще бъде приета Общинска стратегия за подкрепа
на личностното развитие за периода
2019-2020 година.
Със свое решение Общинският
съвет увеличи началния размер на
месечните наемни цени на 1 кв.
м при предоставяне на общински
незастроени терени за паркоместа и
за временни гаражи от 0,40 лв. досега на 0,60 лв. Основният мотив за
промяна на наемните цени е поради
факта, че същите не са актуализирани от 2009 год. до сега, като през
този период минималната работна
заплата е увеличена 7 пъти.
Поименният списък за разпределението на капиталовите разходи
за 2018 г. бе актуализиран, като
към него бяха включени активите
на ВиК-инвестиции, изпълнени от
оператора „В и К” ООД - 66926,81 лв.
и ремонт на паметника на загиналите
във войните в парк "Хр. Ботев" - Тутракан - 4000 лв. Общо за капиталови
разходи сумата става от 2232670 лв.
на 2303599 лв.

На сесията бе разгледана докладна записка внесена от общинските
съветници Данаил Николов, Николай
Николов, Чавдар Владимиров и Нехат
Кантаров за предприемане на мерки
"във връзка с критичното и крайно
притеснително финансово положение на „МБАЛ - Тутракан" - изготвяне
на Погасителен план към НАП за
задълженията и лихвите към тях;
изготвяне на Оздравителна програма
по определяне на възнагражденията
на структурите в болницата. Възнагражденията от общите приходи
трябва да паднат от 90% на 60%.;
цялостно преразглеждане на всички
структури в болницата и съкращения;
въвеждане на контролен софтуер по
всички структури - „Гама консулт” от аптеки, склад, всички отделения
и всичко да е онлайн свързано;
преразглеждане на контактите на
болницата с частните клиники; да
се преустановят частните прегледи
в болницата; да отпаднат отделенията, които не заработват пътеки по II
ниво; да се изготви справка на всички
отделения включваща приходна,

към НАП и амортизациите, които се
трупат заради големия проект, вече
отдавна е в баланс. Гледайки отчета
за 11-месечието, средно болницата
всеки месец е в плюс с около 10-15
хил.лв.
Много тежки разговори, в същото време градивни, се водиха с
НАП-Варна, в последните участвах
и аз. Благодарение на това, ние
реализирахме тримесечно споразумение с уговорката то да бъде
удължено с още три месеца, за да се
достигне до излизане от периода на
устойчивост на проекта и търсене на
по-генерални решения на болницата
свързани с кредит, който да изчисти
поне главницата. Защото лихвите
по главницата са катастрофални за
болницата, ние плащаме по 330 хил.
лв. лихви на година. 300 хил.лв. са
амортизациите.
Нашата болница е една от найдобрите общински в България - тя
е оборудвана съвременно и всичко,
което е необходимо се прави.
Погасителен план с НАП задължително ще се направи, ние имаме

разходна част, преки и не преки
задължения; разходите за курсове,
семинари и симпозиуми да не се
заплащат от бюджета на лечебното
заведение. Те са за повишаване на
личните квалификации, които всеки
лекар трябва да си плаща лично."
"Има извършено преструктуриране в болницата, има намаление
на работните заплати, има колеги,
с които се разделихме вече, има
много сериозна оптимизация в
разходите на болницата - каза общинският съветник д-р Любомир
Бойчев. - На практика, следствие на
оптимизацията на фонд "Работна
заплата", на допълнителния труд,
който се извършва, разходите бяха
намалени с около 15 хил.лв., което
е сериозен процент. В съчетание с
ръст около 15% на приходната част,
това означава, че ние реализираме
положителен ефект спрямо минали
години с около 35-40 хил.лв. месечно. Болницата, ако не дължеше лихви

оздравителен план с 50 точки, по
всяка една от тях нещата са подредени. Има още какво да се прави, сега
предстои сключването на договори
със Здравната каса, все още не са
ясни изискванията."
Изпълнението на предложените
мерки от общинските съветници
формирали докладната записка на
председателя на Общински съветТутракан Данаил Николов бе възложено на управителя на болницата,
който на всяко заседание на местния
парламент трябва и да докладва писмено за изпълнението на решението.
"Екип от лекари да посещава
населените места в общината и да
провеждат профилактични прегледи" - предложи по време на сесията
общинският съветник Нехат Кантаров
подкрепен от кмета на с.Шуменци
Калина Михайлова.
Следващото заседание е насрочено за 31 януари 2018 г.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 17 декември 2018 г.
3 сезонни работници, горско стопанство – без изис- са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
квания за заемане
договорът е безсрочен. За учителските места се
***За всички работни места трудовите договори изисква педагогическа правоспособност.

весела коледа! Щастлива 2019-та!

20.12.2018 г.

Кметство с.Белица

Кметство с. Бреница

Нека огнище топли
ръцете, нека усмивки
топлят душата!
Доброта и нежност да
има във всеки дом!
Благодатна да е
Новата 2019-та година!

С пожелания за здраве и
сили за ползотворни дела,
за топлота и доброта дарявани
и получавани,
за дни на радост!

Весели празници!

Заседание на Областната комисия за военни паметници
Областна администрацияСилистра бе проведено
заседание на Областна
комисия "Военни паметници",
водено от заместник-областния
управител Стоян Бонев, информират от институцията. Обсъдени
са предложения за включване
в регистъра на новоизградени
паметници, както и за ремонт на
създадени в предишни години.
По предложение на община Силистра са утвърдени в картотеката
да влязат два паметника: паметник в село Калипетрово, открит
наскоро с изписани 53 имена на
загинали във всички войни през
20-ия век, както и изграденият паметник в Дунавски парк Силистра,
посветен на 100-годишнината от
Добруджанската епопея в Първата
световна война и годишнината от
възвръщането на Южна Добруджа
към майката родина България
през 1940 г. след Крайовската

В

мирна спогодба, станал възможен
благодарение на инициативата
и даренията на проф. д-р Иван
Гаврилов от София и на Тодор
Тодоров - областен координатор

"Добротворци" в Тутракан
О
т началото на тази
седмица в СУ "Христо Ботев" в Тутракан стартира кампанията
"Добротворци", която се
организира от Ученическия
съвет. Кампанията включва три акции. Първата е
организирането на Благотворителен базар „Коледно
чудо“, като всеки клас от
училището трябва да изработи поне един продукт за
базара.
Втората акция се нарича
„Жълти стотинки“, а събраните средства от двете
дейности ще се използват
за подпомагане на абитуриенти-сираци и социално
слаби абитуриенти от училището.
„Пластмасови капачки“ е
третата акция, чрез която
училището се включва в
Националната кампания е
организирана от сдружение
„Аз Вярвам и Помагам". Видове пластмасови капачки

за събиране и предаване за
рециклиране са: пластмасови капачки от минерални води, кремове за ръце,
омекотители и прахове
за пране, буркани за кафе,
бутилки от оцет, бутилки
от олио, кислородна вода и
спирт, всички видове безалкохолни напитки, всички
видове натурални сокове,
пластмасови бутилки от
бира и др.
Събраните капачки се
рециклират с благотворителна цел, а средствата
се използват за закупуване
на кувьози за недоносени
бебета или за бяла техника
за домовете за деца, лишени
от родителски грижи.
"Нека заедно да се включим в тази благородна кауза!
Защо ли? Защото да подадеш ръка, когато отсреща
се нуждаят, е човешко,
категорични са организаторите от Ученическия съвет
на СУ "Христо Ботев". “ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№59/11.12.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед №РД-04-1502/07.12.2018 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. 501.3863 от КККР на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г.
на АГКК гр. София, нов УПИ II - 3863 в кв.130 от План
за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№ 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
на Я.А.Я., собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Кметство с. Цар Самуил
Желая на всички весело изкарване на
Коледните и Новогодишните
празници!
Бъдете здрави и щастливи! Нека
мечтите ви се сбъднат и не забравяме,
че на Коледа се случват чудеса!

Весели Празници!

Костадин МАНЕВ, Кмет

Гюнюл ДАИЛ, Кмет

на ПП ГЕРБ в Силистра.
Община Кайнарджа чрез инициативен комитет на село Войново
поиска разрешение за изграждане
на паметник с изписани имената на

14 загинали, както и на други 25
участници във Втората световна
война, които са се завърнали от
боевете в битките за Европа от
хитлеро-фашизма. От същата
община бе напомнено, че вече са
поискали средства за паметника
в село Поп Русаново, но досега
не са им отпуснати. Обяснено бе,
че постъпилите предложения в
предишни периоди не трябва да
бъдат повтаряни, тъй като остават
на вниманието на Министерство
на отбрана за 2019 г. Сред тези
предложения е и паметник в град
Тутракан, в която община вече са
ремонтирани всички паметници, а
тази година бяха открити два нови
- в селата Шуменци и Варненци.
Община Алфатар представи
ремонта на паметник с имена на
загинали, изграден през 1954 г.,
а община Дулово - дейностите
по паметни плочи в мемориалния
парк в село Межден.
“ТГ”

"Не могат да установят нарушителя"
незаконосъобразно изхвърлящ смет
Калина ГРЪНЧАРОВА
ри писмени въпроса
до кмета на общината е отправил председателят на Общински
съвет-Тутракан Данаил Николов свързани с незаконосъобразното изхвърляне на
смет и с молба на заседанието на местния парламент
на 13 декември да бъде
представен за разглеждане
от общинските съветници
идеен план за контрол на
незаконосъобразното сметоизхвърляне.
Николов получи любопитен писмен отговор, от
който става ясно, че всеки
си изхвърля боклука, където
му падне, но "санкции не
се налагат поради разбираеми причини - "не могат
да установят нарушителя".
Цитатите са част от отговора
по първия въпрос - кои са
контролните органи, които
отговарят за незаконосъобразното изхвърляне на
смет и за санкционирането
при установено нарушение?
И още от отговора на този
въпрос - "контролирането
на дейността по опазване на
чистотата към общинската
администрация е задължение на сектор "Екология" към
дирекция "ИООС". Същевременно това задължение
е и на кметовете и кметските
наместници.
Изхвърлянето на отпадъци
на нерегламентирани терени се извършва от недобросъвестни граждани и фирми
на много места - пасища,
горски територии и покрай
пътища. Установяването
на нарушителите е почти
невъзможно. Отпадъците
са от всякакво естество -

Т

строителни, пластмасови
отпадъци от разфасоване на
превозни средства, битова
техника и опаковки. Практика е някои търговски обекти
и заведения, за да не наемат
допълнително съдове за отпадъци, да ги изхвърлят на
непозволени терени. Практика е фирми, земеделски
кооперации и стопани при
строителство
ремонт на
сгради и съоръжения да си
изхвърлят отпадъците на
терените за биоразградими
отпадъци." И както цитирахме по-горе "санкции не се
налагат поради разбираеми
причини - "не могат да установят нарушителя".
Колко акта и предписания
има съставени за 2018 г.?
- пита Данаил Николов. От
отговора на първия въпрос
сигурно се досещате какъв
ще е и вторият... "През 2018
г. има съставени 25 предписания. Актове не са съставени, защото не са установени
нарушителите."
Има ли на територията
на общината изградено торище и обособено място за
изхвърляне на отпадъци? - е
третият въпрос. И отговорът
- "На територията на всяко
населено място, бившите
сметища са обособени като
терени за биоразградими
отпадъци. За съжаление,
там се изхвърлят всякакви
отпадъци."
"Обособен терен за строителни отпадъци засега
официално няма регламентиран. На терените за
биоразградими отпадъци се
позволява да се депонират
земни маси и дребногабаритни строителни отпадъци."

3

Мехмед ЮМЕР, Кмет

Кметство с. Търновци
Нека да съумеем да
запазим магията на
Коледната нощ през
цялата година, за да бъдем
по-добри!
Бъдете живи и здрави и
истински щастливи!

Честита да е
Новата 2019-та!

Вежди ДАИЛ, Кмет

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

ОБЯВА
за избор на кредитна институция (банка)
Кметът на Община Тутракан отправя покана
към всички заинтересовани страни да представят
оферта за участие в процедура по чл.19 от Закона за
общинския дълг с предмет: „Избор на кредитна институция за поемане на общински дълг чрез ползване на
дългосрочен банков кредит от Община Тутракан” при
условия, определени с Решение № 696 от 13.12.2018
г. на Общински съвет гр.Тутракан.
Размерът на кредита е 1 000 000 лв.
Предназначение на кредита – за разплащане на
просрочени задължения.
Вид на кредита - дългосрочен паричен кредит в лева;
Срок на валидност на офертата - до 31 март 2019 г.
Критерии за оценка - икономически най-изгодна
оферта при следните показатели:
Показател: Годишен лихвен процент (%) по кредита:
тежест 80 точки (ГЛП);
Показател: Надбавка (%) над лихвения процент при
просрочие на главницата – тежест 20 точки (НДБ);
Методиката за оценка на офертите и документацията за участие в процедурата са публикувани
на електронната страница на община Тутракан на
адрес: http://tutrakan.egov.bg.
Оферти ще се приемат на хартиен носител в Деловодството на община Тутракан в Информационния
център на ул. „Трансмариска” № 31, в срок до 17:00
часа на 31.12.2018 г.
Желаещите да участват в процедурата за избор
на финансова институция за предоставяне на банков кредит, подават офертите си лично или чрез
упълномощен от тях представител - лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка, най-късно до крайния срок
за подаване на оферти, посочен в обявата.
Офертите се представят в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, върху която се
изписва следния надпис: „Избор на кредитна институция за поемане на общински дълг чрез ползване на
дългосрочен банков кредит от Община Тутракан”,
наименование на участника, адрес за кореспонденция,
адресат.
Информация за кореспонденция с Община Тутракан:
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска”№ 31, тел.:0893 41 10
71, ел. поща fsdi_tutrakan@abv.bg, лице за контакти:
Николинка Ганева - Директор на Дирекция „ФСБ”
Д-р ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ, (П)
Кмет на Община Тутракан

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова
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весела коледа! Щастлива 2019-та!

ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан
Най-искрени благопожелания за
здраве и сили през 2019-та за
ползотворни дела, за топлота и
доброта - дарявани и получавани,
за дни на радост с усмивки и
веселие, за мигове на
сбъднати мечти!
Щастлива
Нова година! Валя ПЕТРОВА, Управител

"ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД,
гр. Тутракан
В тишината на святата нощ изпълнете
сърцата си с любов, а душите с надежда. Дарявайте вяра и щастие! Магията на добротата,
която притежавате ще
бъде светлата звезда на

Честита
Нова година!

живота ви!

Георги ПЕНЕВ, Управител

20.12.2018 г.

"Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
Една усмивка, едно добро дело, един топъл
жест са необходими за да бъдат дните ни
по-щастливи.
Пожелавам на всички да са живи и здрави!

Вълшебна Коледа и
успешна 2018-та!
инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Магията на с.Кошов КТВ "Истър" - на една година!
К

ъде в България може
да срещнете бели самодиви, може би тук,
в Кошов? Дори и да не ги
видите, бъдете сигурни, че
те са там - някъде около
Кошов!
Тук ще видите пейката до
„козаря”, ще седнете и ще
се полюбувате на пейзаж
край селото.
Село Кошов се намира на
28 км от гр. Русе. Тук дъхът ти спира, като видиш

гр.Тутракан с ръководител
Стоян Дечев, беше поканена от кмета Михаил Маринов и Елена Бързакова да
вземем участие в празникасъбор в с. Кошов. Приехме
поканата с удоволствие и
с голяма радост.
Благодарим на секретаря
и председателя на Читалищното настоятелство в
Тутракан за подкрепата ни
за пътуването до с.Кошов.
Възхитени бяхме от топ-

щането ни!
Благодарим и на кмета на
с.Кошов, и на Елена Бързакова, желаем им много здраве,
творчески успехи, все така
да се раздават за благоденствието и развитието
на селото. Да развиват
успешно селският туризъм!
Природата е прекрасна,
като душите им!
ТФГ „Детелини”,
гр.Тутракан желае весели
Коледни и Новогодишни

Н

красотата на скалите,
природата, с която е за
обиколено селото. Пътят
е стръмен на места, но
гледката си заслужава да
се види. Няма с какво да се
сравни лъкатушният път на
р.Черни Лом към крепостта
Червен, обраслите скали
със зелен мъх. Въздухът
на Кошов носи наслада за
душата.
На 24 ноември т.г. Танцовата Фолклорна група (ТФГ) ”Детелини” при
НЧ „Н.Й.Вапцаров 1873”,

лото посрещане. От техните души лъхаше доброта,
учтивост, уважение и признание към нас.
Емоциите от празника
бяха големи. Той беше чудесен. Доволни сме, че можахме да зарадваме жителите
му и да им доставим радост
в душите им.
Празникът и посрещането, което няма никога да
забравим, завърши с тържествена заря!
Благодарим на всички,
които участваха в посре-

празници.
Бъдете здрави и щастливи!
Годината, която се задава
с радости и шепи да
раздава.
да бъде мирна, плодовита
и за вас да е честита!
Да са ни китни полята,
да са ни дащни нивята,
трапезата да ни е богата,
сита да ни е душата!
Благодарим ви от сърце!
Денка ГАНЕВА,
ТФГ „Детелини”

а 4 декември т.г. членовете на Клуба на туристите-ветерани "Истър" в
Тутракан отбелязаха първия рожден ден на организацията.
Равносметката - проведени 10 туристически прояви със 162-ма участника,
многодневни походи, излети, екскурзии с преходи.
Осъществена културна дейност - 7 срещи, празници и тържества.
Да виждаш красотата на природата, да й се наслаждаваш, това те прави радостен. Зарежда те отвътре и те кара да посещаваш все нови и нови места.
Навсякъде природата е красива!
Петранка СТЕФАНОВА,
Председател на КТВ "Истър"

Коледна работилница в библиотеката

Д

ни преди Коледните празници, деца
от различни възрастови групи заедно
със своите родители
и специалисти участ-

ваха в Работилница за
изработка на коледна
украса и коледни картички, информира Стефка
Капинчева, библиотекар
в Детски отдел на чи-

талищната библиотека. Инициативата е на
Центъра за обществена
подкрепа в Тутракан
с ръководител Айтен
Вехби, Марияна Чобанова - социален работник
и Вяра Георгиева - психолог.
Провеждането на тази
работилница не е само
защото наближават
коледните празници, а
защото работата в
група е много полезна
за децата, сподели още
Капинчева. Целта е деца
на различна възраст,
с различни интереси,
различни потребности,
различни възможности
да общуват, да работят заедно, да се забавляват. Децата дадоха
всичко от себе си по
време на работата -

включиха своето въображение, използваха
цветовете на дъгата и
вмъкнаха частичка от
себе си в изработката
на коледната украса и
картичките.
Служителите от Центъра за обществена
подкрепа от своя страна
зарадваха участниците
в Коледната работилница с подаръци.
“ТГ”

весела коледа! Щастлива 2019-та!
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Държавно Горско Стопанство,
гр. Тутракан
Онова, за което мечтаем, рядко е
между коледните подаръци…
Понякога то се оказва само на ръка
разстояние от нас, но за да стигнем
до него, трябва да направим поне
една крачка…

Щастлива 2019-та година!
инж. Людмил УЗУНОВ, Директор
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Фурна "При Дидо", гр. Тутракан

"Славянка" АД, гр. Тутракан

Нека Коледа донесе много топлина в
дома Ви, да умножи успехите Ви, да
ви помогне да намерите пътя на
късмета и така да получите всичко,
за което сте мечтали!

Приемете моите най-светли
пожелания за здраве, много слънце и
вдъхновение през новата година!
Нека в дните й да ви съпътстват
любов и много истински неща!

Успешна да е овата 2019-та година!

Весела Коледа! Честита Нова година!

инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

Чиста питейна вода от
Ротари Клуб Тутракан
В

Калина ГРЪНЧАРОВА
трите средни училища в общините Тутракан и Главиница
учениците пият от чешмите гарантирано чиста,
филтрирана вода. Това се
случи благодарение на осъществената инициатива
на Ротари Клуб Тутракан,
информира паст президентът на клуба Стоян Леков,
през чийто мандат бе осъществено благородното
дело.
Монтирането на апаратите за филтриране на
питейната вода е каузата
на ротарианци от миналогодишния им Коледен благотворителен бал.
Регионалната здравна инспекция-Силистра е издала
Сертификат за контрол,
като обект на проверката
са били питейни, минерални
и трапезни води, както и
подземни води и питейната
вода от централните водо-

на окисляемост, амониев
йон, нитрити, нитрати,
хлориди и желязо. Заключението на специалистите
от РЗИ е водата съответства на изискванията на
Наредба №9 за качеството
на водата, предназначена
за питейно-битови цели.
Освен апаратите за фил-

Паст президентът на
Ротари Клуб Тутракан Стоян ЛЕКОВ

проводи в СУ "Христо Ботев" и СУ "Йордан Йовков"
в гр.Тутракан и СУ "Васил
Левски" в гр.Главиница. Контролираните показатели са
цвят, вкус, мирис, мътност,
активна реакция, електропроводимост, перманганат-

Коледни подаръци
за възрастните хора

масивни стенни часовници,
които са поставени над
чешмите.
Учениците и учителиАпаратът за пречистване
те от трите училища са
на водата
много доволни от новата
придобивка и благодарят за
триране на питейната благотворителния жест на
вода, Ротари Клуб Тутракан Ротари Клуб Тутракан.
дари на трите училища

В СУ "Христо Ботев"-Тутракан до чешмите има поставени
и пейки за отдих на учениците

Чешмите в СУ "Васил Левски",
гр.Главиница

М

ного радост и
празнично настроение предизвикаха
във всички възрастни
хора от Дом за стари хора-Тутракан уважението
и коледните подаръци,
които им подариха кмета
на Община Тутракан д-р
Димитър Стефанов и
Снежана Николова.
"Сърдечно благодарим
на кмета и на общинска администрация в
Тутракан за това, че
не пропускат да покажат уважението си към
възрастните хора от
ДСХ-Тутракан!" - каза директорът на социалната
институция Димитрина
Барбучанова.
“
ТГ”

Чиста, филтрирана вода тече от чешмите в
СУ "Йордан Йовков" в Тутракан

"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

6

весела коледа! Щастлива 2019-та!

Криминални загадки

Приказки за възрастни

Ябълката на раздора

Б

огините хвърлиха
око на Парис. Всяка
го искаше за себе
си. Всяка се опитваше да
привлече вниманието му.
А той седеше на тревата
и си хапваше ябълка. На
богините не им се ядеше
ябълки. Те предпочитаха
смокини, портокали и дру-

ги екзотични плодове, но
искаха да споделят ябълката с Парис в името на
любовта.
- Дай ми ябълка, Парис, аз ще ти дам цялата
власт на света - умилкваше му се Хера.
- Парис, аз ще ти дам
слава, само за парченце от

Загадки за умници

твоята ябълка - говореше Атина.
- Зарежи ги, Парис!
За какво ти са власт
и слава? На теб ти
трябва красива жена и
много любов - съблазняваше го Афродита.
На Парис му се искаше и власт, и слава, и
любов, обаче най-много
предпочиташе ябълка.
Из ”Несериозните
Архимедовци”

Кулинарно

Тиквеник-розички
К

раят на постите
идва. Ура! Но все пак
в последните дни
можем да си приготвим
още нещо постничко - рози
от тиквеник. Ето как:
Приготвяме кори за баница, тиква, орехи, захар,
галета, канела и масло.
Ако имате сушени плодове
пригответе и тях. И какво
правим?

Тиквата се настъргва на
едро на ренде и се смесва с начуканите също на
по-едро орехи, канелата,
захарта и галетата. Корите за баница се разгъват.
Всяка кора се намазва с
масло и се слага от тиквената плънка. Завиват
се на руло, а после всяко
руло на малка вита баничка
като розичка.

Нареждат
се в намазана с олио
тавичка и
се пекат
в умерена
фурна до
получаване
на златист цвят. Слага
се малко вода (около 1/2
ч.ч.) да заври, в която след
това се разтварят 2 с.л.

захар. След като изстинат
баничките, се заливат със
сиропа, за да поомекнат. И
готово - розичките са за
хапване, а не за мирисане.

Мамо,прочети ми!
Джуджетата на Дядо Коледа
ой мислите, деца, че
прави вашите подаръци за Коледа? Ще
кажете дядо Коледа. Но не
само той, защото всички деца
по света искат да получат
подаръци, а ръцете на дядо
Коледа са само две. И затова
той има джуджета. Джуджетата на Дядо Коледа - без
тях светът би бил различен
и добрият старец едва ли
би се справил с всичко сам!
Джуджетата са шест на брой
и живеят заедно с Дядо Коледа и Снежанка в Лапландия.
Цяла година те имат две не
леки задачи.Първата им задача е да обикалят и тайно да
гледат кои деца са послушни,
кои деца правят пакости и да

К

записват всичко това, защото
най-послушните ще получат в
Коледната нощ най-големите
подаръци, а както се пее в
някои песнички дори и два
подаръка! Втората задача на
джуджетата е да измислят и
правят играчките за децата,
да следят по получените от
Дядо Коледа детски писма
с желания и да ги подготвят.
Джуджетата са истински специалисти по играчките и могат да изпълнят почти всяко
детско желание! Дядо Коледа
трябва да е истински щастлив с такива добри, сръчни и
изпълнителни помощници! А
как се казват ли?
1. Буши Вечнозеления това е създателят на въл-

шебната машина
за изработване на
играчки
2. Уънорс Оупънслей - това е дизайнерът на шейната
на дядо Коледа и
отговаря за нейната
поддръжка. Грижи
се за елените, които я теглят.
3. Алабастър Снежната
топка - той е този, който прави списъка с послушните и
непослушни деца
4. Мери Захарния бонбон
- тя отговаря за коледните
лакомства, помага в кухнята
и е личната асистентка на
дядо Коледа.
5. Шини Упатрий - това е
най-старият приятел на дядо

1. Какво е по-добро от Бога, по-лошо от дявола, бедните го нямат, богатите не се нуждаят от него, ако
не го ядеш - умираш?
2. Едно голямо човече и едно малко човече се разхождали в гората. Малкото човече било син на голямото,
но голямото човече не му било баща. Какво било то на
малкото?
3. Кое е по-тежко 1 кг памук или 1 кг желязо?
4. Насред пустинята мъртъв човек, а на гърба му причината за смъртта. Какво има на гърба му?
5. От един кораб е провесена въжена стълба. Разстоянието между две стъпала е 20 см. Стълбата е потопена
във водата до 4-тото стъпало (броейки от края, който е
във водата). Идва прилив. Нивото на водата се покачва
с 40 см. Още колко стъпала от стълбата ще потънат
във водата?
6. Двама души играят по 4 часа шах. По колко часа е
играл всеки?
7. Намирате се в стая без прозорци и херметически
затворена (идеално гладко и без цепки) затворена врата.
Стаята е цилиндрична и Вие сте в центъра й. Цялата
вътрешност на стаята е облицована с огледала. Колко
свои отражения виждате?
8. Внезапно заваляло и един човек, който бил на открито, нямало къде да се скрие и дъждът го намокрил.
Прибрал се вкъщи вир вода, но нито един косъм от главата му не бил мокър. Защо?
Отговори от миналия брой: 1. Пътят.
2. Пресечете улицата
3. Буквата „М“
4. Сложете го до стената.
5. През февруари.
6. Езикът на жестовете.
7. Капакът й.
8. Тишината.
9. Никой. Лекарите са сестри на Робърт.
10. Лед.
11. Изпишете с тях цифрата 4.
12. Прозорците.

Декемврийска въпросителница

Коледа и съосновател на
тайното селце в Лапландия
6. Пепър Минстикс - това
е пазителят на тайната на
селцето на дядо Коледа
Това са те. И когато получите подаръците си, мили
деца, спомнете си за тях и
им благодарете мислено.
Вашите мисли непременно
ще стигнат до тях.

Мамчето

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

22 декември - Снежана ХАДЖИЕВА, Мед. фелдшер, СОУ
"Й. Йовков"
22 декември - Сафие МАХМУД, гр. Тутракан
24 декември – Теменужка МАРИНОВА, нач.-отдел „Закрила
на детето”, Д „Социално подпомагане”-Тутракан
25 декември - Иванка СТАНЕВА, Мед.сестра, ЦДГ "Патиланчо"
26 декември - Венцислав ТАНЧЕВ, Предприемач,
гр.Тутракан
26 декември – Снежана НИКОЛОВА, Гл. експерт "Здравеопазване и социални дейности", Община Тутракан
26 декември - Нурдане БАСРИ, Ст.спец. "АФО", Кметство
Калугерене
27 декември - Йорданка МЕТОДИЕВА, Изпълнител опазване на ОС, Община Тутракан
28 декември - Стелияна ОБРЕТЕНОВА, Гл. Спец. "Деловодител", Община Тутракан
29 декември – Диляна БУКЕВА, фин. контрольор, Община
Тутракан
29 декември - Лидия ИВАНОВА, Нач.отдел ГРАО и техн.
обслужване, Община Главиница
1 януари - Анка АНГЕЛОВА , ТФС "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров"
1 януари - Октай ШАБАН, Ст.счетоводител, Община Главиница
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3 януари - Сашко ЗМЕЕВ, Учител, СПИ "Христо Ботев", с.
Варненци
3 януари - Ганчо АНДРЕЕВ, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров"
5 януари - Маргарита КИРЯКОВА, Самодейка, НЧ "Васил
Йорданов-1942 г.", с.Нова Черна
5 януари - Нина ПЕТРОВА, Мед.сестра, гр.Тутракан
7 януари - Гюлнур РЕДЖЕБ, Съдебен заседател, с.Бащино,
община Главиница
9 януари - Юлия ЙОРДАНОВА, гр.Тутракан
24 декември – Бъдни вечер – Евгени, Евгения
25 декември – Рождество Христово – Христо, Христина, Християн,
Кристина, Кристиян,
26 декември – Йосиф
27 декември – Стефановден - Стефан,Стефания, Стефко, Стефко
1 януари – Нова година - Васильовден – Васил, Васила, Василена,
Васка, Веселин, Веселина, Весела
6 януари - Богоявление - Йордановден - Йордан, Йорданка,
Данка, Данчо , Божидар, Дана, Божан, Божана, Боян, Богдан, Богдана,
Богoлюб, Богoлюбa
7 януари - Ивановден - Иван, Иванка, Ивана, Иво, Ива, Ивон, Йоан,
Йоана, Ивайло, Ивайла, Ивета, Ивалина, Иванела, Ивелин, Ивелина,
Иванета, Ваньо, Ваня, Калоян, Деян, Йовко, Йовка, Йото, Йонко, Йонка,
Яне, Яна, Жан, Жана

1. Как можем да се справим с меланхолията през декември?
а/ като ядем зеле
б/ като спим повече
в/ като бягаме
2. От кого е мисълта: ”Бог ни е дал памет, за да виждаме рози
през декември”?
а/ Стайнберг
б/ Шекспир
в/ Джеймс Бари
3. Какви са бебетата родени през декември?
а/ плачливи
б/ яшни
в/ късметлии
4. Кой е роден през декември?
а/ Обама
б/ Кристина Агилера
в/ Франк Синатра
5. Кой елемент откриват Мария и Пиер Кюри през декември?
а/ радий
б/ неон
в/ бром
6. Хората от коя професия имат най-много рождени дни?
а/ зъболекарите
б/ адвокатите
в/ учителите
7. Какво правят семейните двойки най-много през декември?
а/ карат се
б/ пазаруват
в/ готвят
8. На кого е мисълта: " Когато ухажват мъжете са като април, а
когато се оженят стават като декември?
а/ Шекспир
б/ Солженицин
в/ Питагор
9. Кое е рожденото цвете на хората родени през декември?
а/ нарцис
б/ алое
в/ теменужка
10 Кой цвят е любим на хората родени през месец декември?
а/ син
б/ червен
в/ розов
Отговори от миналия брой: 1-А, 2-В, 3-А, 4-В, 5-В,
6-Б, 7-А, 8-В, 9-А, 10-А

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
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Питат руско дете каква
Бях в Пиза. Пратих на
е разликата между Санта жена ми снимки пред наКлаус и Дядо Мраз. Отгово- клонената кула. Тя ми писа:
рът: Дядо Мраз живее със
- И там ли се напи?
Снежанка, а Санта Клаус
- с елен.
- Имате ли скиорски
обувки 49 номер?
- Скъпи, и да знаеш, че
- Кой?
бельото и обувките ми са
- 49-ти.
в тон, вика съседката от
- И за какво са ви ски?
2-ри етаж!
- Ама ти си боса...
- Скъпи, искам само тво- Ами да, сега ли видя?
ето сърце.
- Да ги нямаме такива, аз
- Какво работите?
вече се съблякох...
- Ландшафтен дизайнер.
- Страхотно, а какво
Tрета го в уста целуне
означава?
бърже, а той ни в клин, ни
- Карам булдозер...
в ръкав: „Де’й Караджата?”
Пациент в болница към
Преди обличах каквото
сестрата:
ми отива, а сега... каквото
- Що за гадни лекарства ми стане...
ми носите?
- Какви лекарства? Това
Мъж решава да присъсте обядът.
ва на раждането на детето си. Влиза в родилното,
Мъж в аптеката:
моментално припада... из- Извинете, а имате ли насят го.
виагра за жени?
Почнала жена му да ражда
- Отсреща в златарския - този пак на земята, пак
магазин.
свестяване и така няколко
пъти...
Кавалер пита дама:
Свестили го най-накрая и
- На колко години сте?
му викат: - Поздравления !
- Само ще ви намекна! Станахте баща!
Дъщеря ми е в детска гра- Какво е?
дина...
- Момиче.
- Браво! Сигурно е дирек- Ох, слава богу! Поне няма
торка там?
да се мъчи като мен...

Забавна астрология
Щедрият
Козирог

К

азват, че мъжът Козирог
е среден на ръст, тяло
сухо и слабо или яко и
набито. Нос прав, широк; уста
голяма, с тънки, стиснати устни; лице ъгловато,
слабо с добре изразено чело. Коса тъмна, черна, късо
подстригана.
Така казано, прилича ли ви на дядо Коледа? Не разбира
се!С тази черна коса и хърбава стойка! Да не говорим
за стиснатите устни.
И все пак Козирогът е дядо Коледа. Девизът му е:
”Аз мога!”
- Аз мога да правя хората щастливи като сбъдвам
мечтите им. Да си призная честно, те не са чак
толкова големи. Свеждат се до телевизори, лаптопи, таблети, Хонди, леки коли. Всичко това мога да
изпълня. Не мога да им имплантирам талант, дарби,
интелект. Но кой вече иска това? Малцина са.
- Аз мога за правя комините големи, за да влиза в
тях чувалът ми. Обаче в последно време, комините са
забранени, заради замърсяването. И макар те да не
са виновни, закриват ги един по един, един по един.
Вместо в комина трябва да оставям чувала пред вратата. Не е лошо, макар че някой може да ги открадне.
- Аз мога да се движа и по небето и по земята.
Макар често да се предпазвам от многото самолети
на небето и коли на земята.
- Аз мога всичко, защото съм Дядо Коледа! Даже и да
не мога, казвам, че мога, защото се съобразявам със
сегашното време. В него всички са Козирози, защото
техен е девизът „Аз мога."

Астрологът

Сканди
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Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378
Изкупува земеделска земя в област Велико
Търново, Русе, Плевен, Силистра. Най-добри
цени. Изготвяне на документи.
Телефони за контакти:
0899 192 816 - Димитрова;
0892 292 600 - Караилиев
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Снимката на Толга КАНТАРОВ - "Лодка в река Дунав край Тутракан", бе класирана на 2-ро място във фотоконкурса на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството "Една река - десетки райски кътчета"

Снимки: Толга КАНТАРОВ

