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Роклегендата Глен Хюз с Публично обсъждане
концерт в Тутракан на на Бюджет 2019
В
"Огненият Дунав - 2019"
Днес:

заседателната зала на Общински съвет-Тутракан
от 11:00 часа ще се проведе публично обсъждане
на проекта за Бюджет 2019 на Община Тутракан.
Поканата за активно участие в публичното обсъждане
се отправя към всички жители на общината.
“ТГ”

Мисия на експерти от Европа,
Русия и ООН посети Тутракан
и Силистренска област заради
африканската чума по свинете
периода от 14 януари по безопасност на храни- мяна на опит, свързана
до 18 януари 2019 г. те е домакин на първата със заболяването АфриБългарската агенция за Европа мисия за обна стр. 2

В
За вълшебната дума "Благодаря"...

Калина ГРЪНЧАРОВА
оследната седмица
на м.юли в Тутракан
е времето на "Огненият Дунав" - празникът,
който събира любителите
на рока, класиката и фолклора край дунавския бряг
от България и чужбина, за

П

да изживеят една лятна,
незабравима емоция.
Подготовката за новото издание на "Огненият
Дунав" е пълен ход, научаваме от кмета на община
Тутракан - д-р Димитър
Стефанов, който всезнайно
е и запален фен на рока.

Уважаеми лекари и акушерки от
АГО на МБАЛ-Тутракан и
МЦ "Св.Иван Рилски",
Приемете поздравленията ми по повод Вашия
професионален празник 21 януари Ден на родилната помощ! Изказвам своето
уважение и благодарност към всички Вас, които
първи посрещат новия живот, които се грижат
за създаването, опазването и появата на
най-голямото чудо - раждането на човек!
Пожелавам ви много здраве, сбъднати
професионални мечти, сила и вдъхновение!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

След Джон Лоутън, Кен
Хенсли, Джо Лин Търнър,
Тим Рипър Оуенс и Дуги
Уайт, роклегендата Глен
Хюз ще се качи на сцената
заедно с родната група
Б.Т.Р. в събота вечер - 27
юли, за да изпълнят заедно
на стр. 3

Уважаеми лекари и акушерки от
АГО на МБАЛ-Тутракан и МЦ "Св.Иван Рилски",
От мое име и от името на Общински съвет-Тутракан Ви поднасям най-искрени благопожелания за
професионалния Ви празник Деня на родилната помощ.
На Вас, които се грижите да се раждат нашите
деца живи и здрави, искаме да Ви поднесем
огромната си благодарност за това, че
всеотдайно и неуморно не спирате да се борите
за живот, за първата глътка въздух, за малките
туптящи сърца. Вие сте благословени да дарявате
радост. Пожелавам здраве, милосърдие, любов към
професията и удовлетвореност от работата!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

на стр. 5
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НОВИНИ
В ОБЩИНИТЕ ТУТРАКАН, ГЛАВИНИЦА И СИТОВО
НЕ Е ОБЯВЕНА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Обявена е грипна епидемия в Силистренска област
при заболеваемост 329 на 10 000 души, съобщиха от
Регионалната здравна инспекция. Граничното ниво на
заболеваемост за района е 290 на 10 000 души. Поради тази причина се въвеждат ограничителни мерки в
лечебни, детски и учебни заведения. Спира се профилактичната дейност - женски консултации, профилактични прегледи и консултации на деца и възрастни.
В отделенията на лечебните заведения се въвежда
строг пропускателен режим, ограничава се и плановият
прием. При регистриране на заболели над 30 на сто в
учебните заведения ще се спират учебните занятия.
Въвежда се и строг сутрешен филтър в детските
заведения. Ограничават се масовите прояви.
В училищата на територията на общините Тутракан, Главиница и Ситово не е достигнато граничното
ниво - 30% заболеваемост и грипна ваканция за учащите се не е обявявана.
ЛИХВА ОТ 3 % ЗА КРЕДИТИ ОТ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди
годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко
от Фонда кредити за 2019 година. От облекчените
лихвени условия могат да се възползват кандидатите
по три инвестиционни схеми за кредитиране:
- Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;
- Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти
по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.;
- Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на
проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски
помещения и закупуване на търговско оборудване за
земеделски производители, осъществяващи директни
доставки на малки количества суровини и храни от
животински произход”.
ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА ЗА СТАЦИОНАРНИ
И МОБИЛНИ МАНДРИ
Ресурс от 1 млн. лева за 2019 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“
по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.
Схемата за държавна помощ беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на 2018 г. Целта е да се подпомогнат малки и
средни фермери и организации на производителите да преработват
и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по
този начин да увеличат доходите си. Кандидатите следва да са
регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания
за директни доставки на малки количества суровини и храни от
животински произход.
Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще
бъде отворен и прием за кандидатстване.
СТОПАНИТЕ ДОКАЗВАТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПО СХЕМИТЕ
ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ
До 31 януари 2019 г. земеделските производители, кандидатствали
за Кампания 2018 по схемите за обвързано подпомагане за плодове
и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да
подадат декларация по образец и да предоставят документи, които
доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Утвърденият образец на електронен опис на документите,
доказващи реализацията на произведената продукция е достъпен
за изтегляне и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“. На същото
място е публикувана и инструкцията за попълване. Файлът съдържа
възможност за създаване на опис до 100 реда. В случай на необходимост земеделските стопани могат да поискат по-голям файл с
възможност за създаване на повече редове от областните структури
на фонда. При попълване на приложения файл не се обединяват
редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се
променя форматът на зададената таблица.
Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2019 г. на
електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните
документи. Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на
кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
Припомняме, че не подлежат на подпомагане кандидатите по
схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не
са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената продукция
през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват
нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.
ОДОБРЕНИ СА 5,5 МЛН.ЛВ.
ЗА ЗИМНИТЕ ПРЪСКАНИЯ ЗА 2019 Г.
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2019 г. в размер на 5 500 000 лв. по схемата за държавна
помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани,
свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.
Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредителите по трайните насаждения. Предстои
да бъдат изготвени указания за кандидатстване.
КРИМИНАЛЕ
С 1.78 промила алкохолно съдържание в издишания въздух
46-годишен управлявал лек автомобил „Опел“. Той бил засечен от
пътни полицаи на 12 януари около 05:50 часа по ул. „Д.Благоев“ в
Тутракан и тестван с дрегер. Водачът отказал да даде кръвна проба
и е бил задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо
производство.

17 - 23.01.2019 г.

Предстои сесия на Общински съвет-Главиница
П
ърво заседание за
годината, редовно
по своя характер, ще
проведе Общински съветГлавиница на 22 януари
т.г. (вторник) от 14:00
часа, свикано от неговия
председател Месут Алиш.
В предварителния дневен ред са включени за
разглеждане четири до-

кладни записки внесени
от кмета на община Главиница Неждет Джевдет.
Най-напред ще бъде разгледан Годишният отчет
за 2018 г. за изпълнението
на Програмата за управление на общината за
срока на мандата 20162019 г., както и годишният отчет за състоянието

на общинската собственост и резултатите от
нейното управление за
изминалата 2018 г.
На сесията ще бъде
обсъдена и приета нова
Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти-общинска собственост за 2019 г.
На вниманието на об-

щинските съветници се
стоят и предложените
изменения и допълнения на
Наредба №16 за определяне размера на местните
данъци.
Петте Постоянни комисии към Общински съветГлавиница ще заседават
на 18 януари от 14:00
“ТГ”
часа.

Мисия на експерти от Европа, Русия и
ООН посети Тутракан и Силистренска
област заради африканската чума по свинете
от стр. 1 и ловното стопанство.
По време на мисията ще
канска чума по свинете. бъдат посетени региониВ нея участват водещи те с установени случаи
експерти от държавния на африканска чума по
сектор и ветеринарните свинете - това са обласлужби на Италия, Литва стите Силистра, Добрич
и Русия и от Световната и Варна.
организация по прехрана и
В Силистренска област,
земеделие на ООН.
в края на миналата година
Целта на мисията е край село Алеково, община
обмяна на опит по отно- Алфатар, бе регистриран
шение на борбата с бързо последният, засега, случай
разпространяващата се в на болно от африканска
Европа болест - африкан- чума диво прасе, което бе
ска чума по свинете. За отстреляно там. А преди
експертите, начинът, по това, през м.октомври,
който България се справя край с.Кайнарджа имаше
до момента със заболя- два случая на отстреляни
ването, представлява болни диви прасета.
изключителен интерес.
В следобедните часове
За разлика от други дър- на 15 януари мисията
жави, в които е открита пристигна в Тутракан, а
също болестта, у нас тя на следващия ден експерсе открива в ранен етап, тите се запознаха със
както при домашните, ситуацията в района.
така и при дивите свине,
Ветеринарният лекар
и се овладява с минимални д-р Димитър Стефанов,
загуби за свиневъдството

който е и кмет на Тутракан, информира тогава, че
очакванията са да се провери в различните ловни
полета как се отстрелват дивите свине, как се
взимат пробите, къде се
съхраняват труповете на
отстрелянините прасета
до излизане на официалните резултати, къде се

депонират и как се съхраняват субпродуктите
от самите отстранени
животни. Това ще бъде акцентът на посещението
на европейската мисия.
След Тутракан, мисията
продължи с посещения в
община Алфатар, община
Кайнарджа и областите
Добрич и Варна.
“ТГ”

От 4 февруари тръгват плащанията Животновъдите ще получат
за пчеларите по помощта de minimis още 35 млн. лева за преходна
национална помощ
О
т 4 февруари до 28
февруари ще бъдат
изплатени средствата на пчеларите по държавната помощ de minimis.
Това реши УС на ДФЗ на
свое редовно заседание
на 10 януари 2019 година.
Бюджетът на помощта е
3 500 000 лева. Приемът
е отворен от 17 декември
2018 г. и ще продължи до 15
януари 2019 г.
Помощта е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство
и се предоставя с цел
компенсиране разходите
за извършеното зазимяване, както и за справяне с
последствията от неблагоприятните климатични
условия, довели до ниски
добиви на пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин не може да
надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (
29 337.45 лв.) за период от

три данъчни години (2016
г. – 2018 г.). Размерът за
подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен
след приема на заявления
за кандидатстване по помощта.
Подпомагат се пчелари,
които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен
мед в съответствие със
Закона за пчеларството и
Наредба за изискванията
към пчелния мед, предназначен за консумация
от човека. Помощта се
предоставя на земеделски
стопани, занимаващи се с
първично производство на
селскостопанска продукция
– физически лица, еднолични
търговци, юридически лица
и кооперации, отглеждащи
пчелни семейства, които
са регистрирани като земеделски стопани по реда
на Наредба № 3 от 1999 г.
“ТГ”

УС на ДФЗ-РА утвърди общ
финансов ресурс до 35 335
830 лв. за изплащане на втори
транш по Схемата за преходна
национална помощ за говеда,
необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за
преходна национална помощ
за овце-майки и кози- майки,
обвързани с производството
(ПНДЖЗ) за Кампания 2018 г.
Утвърдените средства за
изплащане на втори транш по
схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за
Кампания 2018 г. са в размер
до 19 238 620 лева и до 16 097
210 лева за изплащане на втори
транш по схемата за Преходна
национална помощ за овцемайки и кози-майки, обвързана
с производството.
В края на октомври миналата
година ДФ „Земеделие“ преведе
първия транш от 19 055 079
лева на 4855 животновъди,

заявили Схемата за преходна
национална помощ за говеда,
необвързана с производството (ПНДЖ1). А през ноември
беше изплатен първи транш от
общо 15 707 738 лева на 7 595
животновъди, заявили Схемата
за преходна национална помощ
за овце-майки и/или кози-майки,
обвързана с производството
(ПНДЖ3) за Кампания 2018.
Припомняме, че преходна
национална помощ се отпуска
само за секторите, за които
са предоставяни национални
доплащания през 2013 г., като
максималният бюджет представлява намаляваща функция
от одобрения от ЕК бюджет за
схемите за национални доплащания за 2013-та. През Кампания 2018 г. средствата за всяка
от схемите за Преходна национална помощ може да достигне
максимум 60% от бюджета на
съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 14 януари 2019 г.
4 монтажници, електрооборудване – средно образо- са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
вание
договорът е безсрочен. За учителските места се
***За всички работни места трудовите договори изисква педагогическа правоспособност.

регион

17 - 23.01.2019 г.
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Роклегендата Глен Хюз с Сърдечна благодарност
концерт в Тутракан на
"Огненият Дунав - 2019"
от стр. 1
класическите рок хитове на
Deep Purple.
"Ще има и подгряваща
група, която сега уточняваме - каза още д-р Стефанов.- Първата вечер, която
е посветена на класическата музика ще гостува
неаполитански състав, който свири класика на техния
вид мандолини. Втората
вечер - фолклорната, този
път ще бъде без ансамбли
от различни държави, а на
сцената в Амфитеатъра в
Крайдунавския парк Ансамбъл "Българе" ще представи
спектакъла "Албена".
За третата вечер, която
е за забавна музика имаме
още малко доуточняване.
Силно се надявам това да е
новия музикален проект на
Румънеца. Нещо уникално е!"

Здравето на човека е най-голямото му богатство.
Когато то е нарушено, човек търси веднага медицинска помощ…
...Така се случи и с мен в началото на месец ноември 2018 г. Получих жлъчна криза и болки в коремната
област.
Бях приет за лечение в Хирургично отделение на
Районна болница, град Тутракан с началник на отделението - хирургът д-р Тошко Цаков. След компетентен и учтив, от негова страна, разговор с нас, той
заповяда прием, изследвания и насрочи операция още
за следващия ден.
Операцията на жлъчката направи лично той с неговия медицински екип - компетентно и успешно…
…С настоящата дописка в авторитетния регионален вестник "Тутракански глас" в град Тутракан,
аз изразявам моята и на семейството ми сърдечна
благодарност към д-р Тошко Цаков и медицинския му
екип за успешната хирургична операция.
Позволявам си да изразя благодарност и на Интензивния сектор с началник д-р Стоянка Димова.
Впечатлен съм и възхитен от няколко неща в Хирургичното отделение, където бях лекуван около седмица:
- Компетентност и учтивост на целия медицински
персонал на отделението - лекари, медицински сестри,
санитарки, лаборантки.
- Своевременна професионална грижа за болните
пациенти.
- Образцова дисциплина при изпълнение на задълженията.
- Отлични битови условия за пациентите.
- Културно отношение и към близките на болните
граждани.
Тези впечатления се дължат най-вече на професионализма на д-р Цаков и на неговите добри ръководноуправленски качества.
Бях изписан от отделението, излекуван и се прибрах
в град Силистра с моите близки - дъщеря и съпругата си, на които също благодаря за големите грижи
към мен.
С уважение: Христо ИЛИЕВ
гр. Силистра

Регистрацията в Бюро по труда
ще става с по-малко документи
П
Кариерни форуми
М

ри регистрация в
дирекциите „Бюро по
труда", търсещите
работа лица ще представят по-малко документи.
Това предвиждат промени
в Правилника за прилагане
на Закона за насърчаване
на заетостта, които бяха
одобрени от правителството.
Ще отпадне изискването при регистрация,
търсещите работа лица
да представят докумен-

ти, удостоверяващи общ
и/или служебен стаж, и/
или осигурителен стаж.
При необходимост Агенцията по заетостта ще
получава информация от
Националния осигурителен
институт.
Чрез промяната се определят и нормативни изисквания за разработването
на проекти на програми
за заетост и обучение
от браншови организации,
институции и организации.

Дефинират се и критериите за оценка на тези програми от страна на комисиите за подбор и оценка,
назначавани със заповед
на министъра на труда и
социалната политика. Въвеждат се и нормативни
срокове за извършване на
оценката за допустимостта/съответствието на
работодателите, кандидатстващи за получаване
на средства по програми
и насърчителни мерки за

заетост и обучение, реализирани под формата на
схеми за минимална държавна помощ.
Целта на промените е да
се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на
търсещите работа лица,
да се подобри качеството
на програмите за заетост
и обучение и да се оптимизира работа на комисиите
за подбор и оценка на тези
програми.
“ТГ”

ЕНЕРГО-ПРО дава препоръки за пестене
на електроенергия от осветление
о изчисления на експерти потребената електроенергия за осветление
в дома и офис помещенията
възлиза на над 10% от общо
консумираното количество.
ЕНЕРГО-ПРО продължава да
предлага на своите клиенти
съвети за енергийна ефективност в домакинствата с цел
намаляване на разходите. Ето и
препоръките на компанията за
пестене от осветление:
• Изгасяйте лампите при отсъствие от стаята за повече от
10 минути. Същото важи и за кътове от по-големи помещения, в
които не извършвате дейност.
• Монтирането на няколко
вида осветителни тела в едно
помещение – полилеи, настолни и стенни лампи - позволява
контролиране на точното количество осветление, което е
нужно във всеки един момент
според вида дейност. Оптималното е във всекидневната да
имате най-малко три източника
на светлина.
• Използвайте енергоспестяващи осветителни тела. Те

П

намаляват с до 80% разхода на
електроенергия при сравнително същото ниво на осветление.
• Поставяйте димери за регулиране степента на осветеност,
те могат да ви спестят годишно
около 50 лв. от сметката за ток.
• Боядисвайте стените на
помещенията в светли тонове,
това ще намали необходимостта
от силно осветление.
• За повече светлина в стаите
отваряйте максимално щорите
и плътните завеси през деня и
почиствайте редовно праха по
крушките и абажурите.
•Подменете обикновените

ключове със сензорни
такива, които автоматично изключват
осветлението няколко
минути след като сте
напуснали стаята. Такива ключове са особено подходящи за
по-рядко използвани
помещения като коридори, преддверия и
килери.
• В двора или градината най-удачни са
нисковолтовите LED
лампи, комбинирани със сензорни осветителни тела, които отчитат светлина, време и
движение. Това също е един
сигурен начин за пестене на ток.
ЕНЕРГО-ПРО силно препоръчва използването на съвременно LED осветление, което
има следните предимства: LED
крушките са с лесен монтаж;
започват да светят от първия
момент, защото липсва период на загряване; разходът на
електроенергия на една LED
крушка, която излъчва 450 лумена, е едва 6-9 W; качеството

и яркостта на светлинния поток
остават непроменени с времето;
много по-издръжливи са и на
най-сурови условия; с нисък
рисков показател, тъй като
не съдържат живак и при тях
липсва инфрачервено и ултравиолетово лъчение; притежават
гаранция, която обичайно е 2
години, като реално имат живот
около 5 години, по сертификат
LED лампите са с 25 000 часа
срок на работа.
Модерните LED крушки щадят
околната среда. Това води до
намаляване на използваната
електроенергия и на вредните
емисии, както и до опазване на
озоновия слой. LED продуктите
напоследък се предлагат на
по-достъпни цени и намират
своето място във все повече домакинства. По-високата цена се
компенсира с много по-дългия
живот и значително по-малкият
разход на електроенергия. Ако
дадено домакинство премине
изцяло към LED осветление,
това ще намали използвана
електроенергия за осветление
от 8 до 10 пъти.

инистерството
на труда и социалната политика, в сътрудничество
със сдружение “Български кариерен форум”,
организира през 2019
г. кариерни форуми за
студенти, младежи и
други живеещи в чужбина българи. Отделните
събития, които са част
от кампанията, ще се
проведат в държавите
в Европа с най-висок
процент обучаващи се
или вече завършили наши
сънародници.
Целта е българските
граждани в тези страни да бъдат запознати
с възможностите за
стартиране или продължаване на тяхната професионална реализация
в родината, за да могат
да вземат информирано
решение за своето завръщане в България.
Кариерните форуми
през 2019 г. ще се проведат в следните държави
и градове:
- 9 март, Лондон, Великобритания;
- 13 април, Кьолн, Германия;
- 11 май, Мюнхен, Германия;
- Първо полугодие на
2019 г. Хага, Нидерландия.
Организаторите осигуряват зала за фирмите-изложители и младежите, щандове за всяка
фирма и медийно отразяване.
Работодателите от
България имат възмож-

ност да участват на
място в желания от тях
град и държава. Тези,
които не участват директно, могат да изпратят презентация с
информация за работата, която предлагат
и профил на младежите, които търсят (до 3
слайда), която да бъде
представена по време на
срещите. Предимствата за работодателите,
желаещи да участват в
кариерните срещи, са:
• Директен контакт
лице-в-лице с висококвалифицирани млади хора
от водещи университети във Великобритания,
Германия и Нидерландия;
• Връзка с кадри от
широк спектър от образователни направления – от информационни
технологии, маркетинг
и продажби до медицина,
фармация и хранителни
науки;
• Възможност за привличане на млади таланти, обучавали се в
мултикултурна среда,
които са потенциален
двигател на иновации и
носител на свежи идеи
на работното място;
• Медийно отразяване.
За информация и участие в кариерните форуми работодателите
могат да се обръщат
към всяка една дирекция
«Бюро по труда».
Разходите за пътуване
и хотелско настаняване
на представители на
фирми-изложители са за
сметка на фирмите.

общество
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Ученици от СУ "Христо Ботев"
с награди от състезание по
информационни технологии

с р е д а т а
н а
м.декември м.г. в
гр.Русе се проведе
XV-то Коледно състезание по информационни
технологии организирано
от Центъра за ученическо техническо и научно
творчество - Русе. Негов
домакин тази година бе
РУ „Ангел Кънчев“.
Престижното състезание е за ученици от
1-ви до 8-ми клас и в него
участваха възпитаниците на СУ "Христо Ботев"
- Тутракан, които се
представиха много добре.
При петокласниците на
4-то място се класираха
Виолина Ивайлова Иванова иКалоян Валентинов
Ранков, а Мартин Стефанов Бъчваров е пети.
Людмила Валентинова
Накова зае 2-ро място в
групата на шестокласниците, а четвърти в
класирането са Виктория

В

Миленова Ганева и Божидар Пламенов Великов.
В групата на седмокласниците на първо място е
Имилияна Венциславова
Йорданова, на второ - Радина Людмилова Бъчварова, четвърти е Денислав
Николаев Георгиев, а шеста - Симона Бисерова
Парашкевова.
При най-голямата възрастова група - 8-ми клас
- на трето място е Никол Владимирова Тотева,
следвана от Кристиана
Стефанова Йорданова
- на 4-то място, Мария

Данаилова Николова - на
5-то място, а 6-тото
място се дели от Полина
Светославова Ранкова и
Гергана Ивайлова Георгиева.
Класираните от първо
до трето място са отличени с грамота и медал,
а тези от четвърто до
шесто място - с грамота.
Ръководители на учениците са преподавателите Анна Георгиева, Ваня
Димитрова и Снежана
Данчева.
Снимки:
Анна ГЕОРГИЕВА

17 - 23.01.2019 г.

Кино – състезание в Тутракан

„Обичам българското кино”
по повод Деня на българското кино (13 януари)
25.01.2019 г., петък, 15:30 ч., голяма зала (3-ти ет.)

Уважаеми Дами и Господа, Колеги и Партньори,
По повод Деня на българското кино, 13 януари, НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1873” организира забавно състезание „Обичам българското кино”. Нашата идея е по развлекателен начин да почетем едно изкуство, донесло на поколения българи наслада и
изявило страната ни по целия свят. Всеки от Вас си спомня дузина култови реплики
и сцени от незабравими български филми, разтърсващи ни от смях. Щастие е, че
родното кино успя да се възроди и отново да привлече зрители. Наш дълг е да му
отдадем заслуженото, а защо не под формата на весело състезание. Тъй като
с всички Вас се срещаме основно по служебни причини, решихме да внесем едно
приятно разнообразие като този път да се срещнем, за да се забавляваме заедно.
Състезанието ще се проведе в читалището, петък следобед. Всеки записал се
за участие трябва да бъде на място в 15:30 ч. Ще се сформират два отбора на
случаен принцип. Всеки отбор ще си избере капитан, който ще има последната
дума при даването на отговор. Въпросите ще са изцяло на тема българско кино,
напр. познаване на откъси и култови реплики, разпознаване на актьори, изброяване
на филми, режисьори, отгатване на филмова музика и др. Всяка задача ще носи
точки, а накрая победител ще е отборът събрал повече точки. Понеже е важно
участието, то и за двата отбора са предвидени подаръци.
Нека заедно да се насладим на едно от най-успешните изкуства в България киното!
Каним Ви най-сърдечно да се включите в кино-надпреварата!
Записването e до 21.01.2019 г. на тел.: 0893504322, 0893504329 или по имейл:
chitalishte_tutrakan@abv.bg. Необходими са ни име, институция и телефон за обратна връзка.

Община Тутракан
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Обявяват конкурс

„Клас на годината” - 2018/2019
Критерии за участие:
- допуснати до 10 неизвинени отсъствия;
- няма наложени наказания или допуснати противообществени прояви;
- реализирани по идея на класа училищни изяви;
- други участия и дейности в национални, общински и други форуми.
В надпреварата могат да участват желаещите класове от V до Х от училищата в община Тутракан.
НАГРАДАТА - екскурзия до забележителна дестинация на България.
Очакваме да заявите своето участие до 30.06.2019 г. в сградата на Община
Тутракан, стая №18 МКБППМН.
Допълнителна информация на тел: 0893411092

Докажете, че точно вие можете!
Приказки за възрастни

Какво да се прави в студените зимни дни?
К
акво да се прави
ли? Естествено да
киснете по цял дин
в интернет. Той нали е
един цял свят? Той нали
е една магия? Нали с него
не усещате как минава
студения зимен ден? Игри,
чатове, музика, филми и
какво ли още не има. Ура
за интернета! И ако все
пак трябва да излезете от
него? Ужас… как да стане това? Ще бъде много,
много, много трудно, но
все пак следвайте по долу
написаните стъпки!
Стъпка 1. Отворете прозореца и вдишайте свеж
въздух. Внимание! Няма да
можете да регулирате
контраста и яркостта,
също така не можете да
повлияете и на силата на
звуците! Приемете всичко
такова, каквото е. Шумовете не са генерирани, а се
предават директно ("live")!
Стъпка 2. Опитайте да
направите няколко крачки
из стаята. Това, което за-

белязвате да се движи под
Вас, са Вашите крака - не
се плашете, засега всичко
протича нормално.
Стъпка 3. Огледайте се
около Вас. Ако забележите
още някой движещ се, опитайте да се приближите
до него и просто да го
заговорите. Клавиатурата
за това не е необходима!
Отговориха ли Ви? Ако - да,
бъдете крайно внимателни, Вие не сте във форума
или в чата. Помислете
добре, преди да кажете
каквото и да е - сега всяка
обида може да Ви доведе до
телесна повреда!
Стъпка 4. Опитайте
се да приемете някаква
храна. За целта отворете
вратичките на всички шкафове. Ако при отварянето
на някоя вратичка вътре
светне лампичка, значи
сте открили хладилника.
Там обикновено се намира
нещо за ядене. Преди да
изядете каквото и да е,
моля, обърнете внимание

на срока на годност на
продукта!
Стъпка 5. Сега можете
да излезете от къщи, с
цел запълване на шкафа,
в който свети лампичката (процесът и известен
още и с името "Отивам до
магазина"). Внимание! Ако
всичко Ви се струва непознато, помолете някого да
Ви придружи до магазина.
Оглеждайте се внимателно: всички автомобили
са истински и улицата
трябва да се пресича само
когато платното е действително свободно. Колкото
и невероятно да звучи, сега
имате само един живот.
Нов старт на играта е
невъзможен! Също така, не
е предвидена възможност
да намерите търговец на
възкресяваща напитка.
Стъпка 6. Ако при връщането Ви вкъщи към
Вас се затичат малки
деца, повтаряйки възгласа: "Тате, тате!" ("Мамо,
мамо!") не се плашете,

това вероятно са Вашите
собствени деца. Да... Във
Вашите спомени те бяха
значително по-малки... Но
няма страшно, достатъчно
е да си спомните имената
им и бързо ще привикнете
отново към тях.
Стъпка 7. Когато отново
влезете вкъщи, седнете
удобно в някое кресло, но в
никой случай в това, което
стои пред Вашия компютър! Чудо! Вие почти се
справихте. Сега опитайте да прочетете няколко
страници от някоя книга
(книгата е дебел тежък
предмет, който може да
се разлиства, в някои има
даже и красиви шарени
картинки). Забелязахте
ли как при четенето във
Вашия череп (там горе,
между ушите) нещо заработва? Това се нарича
"мисли" и те идват при Вас
в процеса на четенето. И
още: не се опитвайте да
кликате с пръсти в ъгъла
на страницата, след като

я прочетете - мултимедията беше до вчера, сега
трябва да прелиствате
книгата ръчно.
В началото не се опитвайте да четете повече
от десетина страници
подред. Оставете книгата встрани, но не много
далече. Сега се обърнете
към съпругата (съпруга)
си, т.е. - към лицето, което клати глава в далечния
ъгъл. Кажете й (му), че с
Вас всичко е наред и Вие

ще се постараете да се
поправите. Разбира се,
никой няма да Ви повярва
(поне в първите дни), но
не се отчайвайте! Незабавно продайте модема
(LAN картата) си и вместо
това купете аквариум. Той
функционира подобно на
Screen Saver-ът на Вашия
монитор.
Справихте се, нали? Чудесно. Може вече да го
живеете този прекрасен
невиртуален живот!

общество
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За вълшебната дума "Благодаря"...
благодарни и да осъзнаем,
че е хубаво винаги да награждаваме с тази думичка
всеки, който е заслужил.
Развесели ни филм по
приказка , свързана с думата „Благодаря“ - „Лъв и
мишка“. Слушахме стихове

а 11 януари отбелязваме Световния ден
на думата „Благодаря“. Ден, в който изразяваме благодарността си към
семейството, приятелите
и всички, които са ни направили добро.
Съвместно с Румяна Статева - класен ръководител
на учениците от 3б клас,
проведохме интерактивен
урок, посветен на този найучтив ден в годината.
Проследихме с интерес
видеоклипове, от които
си припомнихме, че всеки
от нас трябва да е добре
запознат с добрия тон и маниерите. Знаем, че нуждата
от тях в ежедневието е
голяма. А думите на бла-

Н

годарност имат магически
свойства - с тях хората си
доставят радост един на
друг. Според психолозите
те са „словесни ласки“,
които могат душевно да
стоплят и успокояват хората.“ Трябва да се говорят
от сърце. Произнасянето
им е имало, има и ще има
огромно значение за културата на всеки народ по света. „Благодаря“ е една от
най-хубавите думи в нашия
речник, значеща „дарявам
благо, добрина, добро".
Гледахме и репортажи,
в които хората споделяха
колко често казват тази
дума и на кого благодарят.
Накараха ни да се замислим
за нещата, за които сме

Исаев, посветени на учителите. Бързо откриха и подредиха буквите с думата
„Благодаря“от забавната
игра.
Урокът премина с веселие
и с много емоции, дори и със
сълзи на признателност.

Второкласникът Самир Рашид от СУ "Йордан Йовков" е
Читател № 1 за новата 2019 година в Детския отдел на
Читалищната библиотека в Тутракан. От там му
пожелават успешна година и любов към книгата!

и песни с отправена благодарност към мама.
Третокласниците се
справиха отлично и с поставените задачи по темата. Написаха послания
с думи за благодарност,
отправени към своите родители, семейства, учители, приятели и ги споделиха
с развълнувани гласчета. С
желание прочетоха изразително стихотворения от
Лиана Даскалова и Младен

Нека по-често да благодарим на хората, които
обичаме!
„Най-хубавите неща на
света са безплатни, а когато една дума направи деня
ни наистина щастлив, ще
се изненадаме колко е лесно
да се почувстваме оценени.
Само с една дума - БЛАГОДАРЯ. Изречена искрено,
любезно и с усмивка, тя
прави чудеса.“
Анка КОЗАРЕВА

поетично поетично поетично
Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

Тя

Не, не вярвам като клип
любовта да мине,
тя не е душевен грип,
като да настинеш.
Тя е горски извор скрит,
някакво кайначе,
който прави те честит,
ако пийнеш в здрача.
Не е някакъв фетиш
или пък награда,
тя те кара да летиш,
но и да пропадаш.
Тя е слънчеви лъчи,
горски плод из храсти,
от злогледите очи
трябва да я спастрим.
Любовта не я търси
дето има врява,
в самота ни възвиси,
в самота спасява.
Тя е тих вечерен танц,
с трепети сърдечни
и едничкия ни шанс
да останем вечни.

Людмила
БОРИСОВА,
Журналист
в Радио Шумен

Несбъдване
И гледаме се с есента в очите.
Потрепват очните дъна
от концентрични кръгове,
плъзнали нахално по реката
на неказани желания,
където давят се тревите
на зелените ми ириси.
А дъждът изронва бреговете
на надеждата за сбъдване.

Пловдив
Пеперудени тонове
разпилява дъждът
по паважа на сиенитния град,
където любовта ми
плува по Марица
в книжна лодка нежно оригами,
сгънато от пръстите
на неродената ми дъщеря.

Владимир
ВИДЕНОВ,
Перник

Новогодишен
подарък
Всеки ден е подарък,
който Бог под възглавето слага,
сутрин клепки отварям опаковката късам веднага.
Ах, какво ли се крие
зад воала червен на зората всяка бяла магия
с черни фиби си хваща косата.
Всяка златна пендара
е покрита с патина кафява,
всяко зрънце в хамбара не от дъжд, а от пот избуява.
Но каквото - такова,
щом е дар, го прегръщам със радост сякаш звън на подкова притуптява сърцето ми младо.
Всеки ден е подарък,
а сегашната нощ щом премине,
под възглавето старо
Бог ще сложи не ден, а година.

обяви
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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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-101/14.01.2019 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан,
на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот
№10149.50.80, с площ от 122,546 /сто двадесет и два декара петстотин четиридесет и шест кв.м/ дка, с начин на
трайно ползване „овощна градина”, четвърта категория,
по КККР на село Варненци, одобрени със Заповед №РД04-101/14.01.2019 г.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
124 568,00 лева /сто двадесет и четири хиляди петстотин
шестдесет и осем лева/
Стъпката за наддаване е в размер на 5% (пет процента)
от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 6 228,40 лева
/шест хиляди двеста двадесет и осем лева и четиридесет
стотинки/ се внася в срок в срок от 18.01.2019 г. до 16:00
часа на 07.02.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан,
посочена в Заповед № РД-04-101/14.01.2019 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №
32 на Община Тутракан) в срок от 18.01.2019 г. до 16:00 ч.
на 07.02.2019 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и четири
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-101/14.01.2019 г.
Търгът ще се проведе на 08.02.2019 г. от 10:00 часа в
Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска
№31, етаж 2. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 07.02.2019 г.,
16:00 ч. в Информационен център при Община Тутракан.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.02.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при същите условия
от 10:00 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-100/14.01.2019 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан,
на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот
№73496.504.694, с площ от 1,420 /един декар четиристотин
и двадесет кв.м/дка, с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих”, четвърта категория, местност „Зад
болницата” по КККР на град Тутракан.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена 1
443,00 лева /хиляда четиристотин четиридесет и три лева/.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 144,30 лева /
сто четиридесет и четири лева и тридесет стотинки/ се внася
в срок в срок от 18.01.2019 г. до 16:00 часа на 07.02.2019 г.
по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед
№ РД-04-100/14.01.2019 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №
32 на Община Тутракан) в срок от 18.01.2019 г. до 16:00 ч.
на 07.02.2019 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и четири
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-100/14.01.2019 г.
Търгът ще се проведе на 08.02.2019 г. от 09:30 часа в
Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска
№31, етаж 2.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 07.02.2019 г., 16:00 ч. в
Информационен център при Община Тутракан.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.02.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при същите условия
от 09:30 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg , както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-99/14.01.2019 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан,
на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот
№57090.2.46, с площ от 0,335 /триста тридесет и пет кв.м/
дка, с начин на трайно ползване „друга селищна територия”,
четвърта категория, по КККР на село Пожарево, одобрени
със Заповед №РД-18-313/02.02.2018 г.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
475,00 лева /четиристотин седемдесет и пет лева./
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 47,50 лева /
четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ се внася в
срок в срок от 18.01.2019 г. до 16:00 часа на 07.02.2019 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед
№ РД-04-99/14.01.2019 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №
32 на Община Тутракан) в срок от 18.01.2019 г. до 16:00 ч.
на 07.02.2019 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и четири
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-99/14.01.2019 г.
Търгът ще се проведе на 08.02.2019 г. от 09:00 часа в
Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска
№31, етаж 2.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 07.02.2019 г., 16:00 ч. в
Информационен център при Община Тутракан.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.02.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при същите условия
от 09:00 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-102/14.01.2019 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://
tutrakan.egov.bg ) е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, а
именно ЯЗОВИР, представляващ имот с идентификатор №58253.1.57
по КККР на с. Преславци, местност „Аша екенлик”, с площ от 36,380
дка, за срок от 10 /десет/ години, за развъждане на риба, спортен
риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга
селскостопанска дейност, свързана с обекта.
Специфични условия - Наемателят се задължава да извърши ремонтни дейности по въвеждане в експлоатация на обекта, подробно
описани в Решение №690 по Протокол №48 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Тутракан; стойността на направените от наемателя разходи,
но в не по-голям размер от 3 415,00 лева /три хиляди четиристотин и
петнадесет лева/ ще бъде приспадната от дължимите годишни наемни
вноски, за годините следващи годината, в която са извършени.
Търгът ще се проведе при първоначална годишна наемна цена 1
300,00 лева /хиляда и триста лева/ без ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от
обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 130,00 лева /сто и
тридесет лева/ се внася в срок в срок от 18.01.2019 г. до 16:00 часа
на 07.02.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в
Заповед № РД-04-102/14.01.2019 г. Кандидатите закупили тръжни
книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна
заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община
Тутракан) в срок от 18.01.2019 г. до 16:00 ч. на 07.02.2019 г., срещу
сумата от 12,00 лева (дванадесет лева) с ДДС, платими на касата
към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков
път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед №
РД-04-102/14.01.2019 г.
Търгът ще се проведе на 08.02.2019 г. от 08:30 ч. в Заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31, етаж 2. КРАЕН СРОК
ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
07.02.2019 г., 16:00 ч. в Информационен център при Община Тутракан.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на
15.02.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при същите условия от 08:30 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая № 32.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-103/14.01.2019 г. на Кмета на
Община Тутракан (публикувана на сайта на Община
Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на недвижим имот - публична общинска собственост, а
именно „Мочурище”, представляващ имот с идентификатор №73729.20.56 по КККР на с. Търновци, местност
„Антимовски път”, с площ от 33,336 дка, за срок от
10 /десет/ години.
Търгът ще се проведе при първоначална годишна
наемна цена 800,00 лева /осемстотин лева/ без ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет
процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 80,00
лева /осемдесет лева/ се внася в срок в срок от
18.01.2019 г. до 16:00 часа на 07.02.2019 г. по банкова
сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед №
РД-04-103/14.01.2019 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка
в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел.
0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от
18.01.2019 г. до 16:00ч. на 07.02.2019 г., срещу сумата
от 12,00 лева (дванадесет лева) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан,
изрично посочена в Заповед № РД-04-103/14.01.2019 г.
Търгът ще се проведе на 08.02.2019 г. от 10:30
часа в Заседателната зала на Община Тутракан, ул.
Трансмариска №31, етаж 2.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 07.02.2019 г., 16:00
ч. в Информационен център при Община Тутракан.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се
проведе на 15.02.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при
същите условия от 10:30 часа.
Допълнителна информация можете да получите на
http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или
на място в Община Тутракан - стая № 32.

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30, 12:30,
14:00 (без събота и неделя), 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 23:10, 01:00, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

и още нещо...
сМяХ

Всяка сутрин по соца ство, не мога да ви разбера.
татко ми даваше 10 ст. Жена ти вика - хубаво е, ти
с думите: "Вземи, мъж без викаш - не е хубаво...
пари не е мъж!" Е, мъж бях
докато си купех кифла.
Егати мъглата! Вместо
у нас,влязох при комшийПриемен изпит по
ката...
мaтемaтикa. Влизa първият кaндидaт:
Късно вечер. Синчето
- Колко е две плюс две?
слуша приказка за краля и
- Три!... Не! Пет... Не!
казва:
Шест!...
- Мамо, аз ще имам три
- Грешен отговор. Дaa... жени - една ще ми пее, една
Тъпaк, но пък търсещ... ще готви и една ще ме къпе!
Честито, приет сте!
- А коя ще те слага да
Следвaщият:
спиш, сине?
- Колко е две плюс две?
- Аз винаги ще спя до теб,
- Три!... Не! Три!... Не! Три! мамо!
Дa, дa, три е!
Очите на майка му се на- Еех... пaк тъпaк, но пък пълнили със сълзи и промълупорит... Хaйде, честито и вила: - Бог да те благослонa вaс...
ви, сине! А с кого ще спят
Следвaщият:
трите ти жени тогава?
- Колко е две плюс две?
Малкият помислил и от- Четири!
съдил:
- Нaй-после един знaещ!
- Нека татко да спи с тях!
Брaво!...Зa съжaление,
Очите на татко му се
местaтa вече се зaпъл- напълнили със сълзи, успял
нихa...
само да промълви: - Бог да
те благослови, сине...
Рокер блъска циганка на
пешеходна пътека и пътниЕвреин намира на улият полицай я пита:
цата пари. Брои ги. Не
- Видя ли му номера?
стигат.
- Не бате, ама ето му
портмонето!
Той влезе в аптеката
и поиска презервативи
- Слушай Иване, знам че XXXXL!
спиш с жена ми. Това не е
Аптекарката се омъжи
хубаво!
за него!
- Т'ва пък ваш'то семейОказа се, че само заеквал!

Забавна астрология
Щастливата 2019-та
за Козирога
Зодия Козирог е благословена да изпрати една година
и да посрещне друга. Често идващите години не са благоприятни, но тази 2019 г. е особено щастлива за Козирога. И
както си пасе трева и гледа полепналата кал, внезапно той
изправя глава и какво да види - Слънце, ведро небе пълно
със самолети. Козирогът не може да откъсне очи и потъва
в съзерцание. Нощта настъпва и хиляди звезди грейват в
небето. „Една от тях е моята звезда" - мисли си той.
А знае се, че звездите са символ на щастието. И така през
тази година Козирогът ще пасе по малко, а ще гледа нагоре
по вече. Така ще му хрумват интересни идеи и мечти. Той
ще ги прегръща и ще ги прави реалност. Така животът му
ще придобива по-голям смисъл.
Въобще, Вселената ще бъде благосклонна към Козирога.
Ще му организира много приключения и изненади /приятни/.
И най-неочаквано ще му изпрати Любов. Ама такава вихрена любов, че чак главата му ще се завърти на 360 градуса!
Той ще се чувства не като коза, а като Лъв. Ще обладава
Девата, ще се бори с Телеца, ще слага крак великодушно
на Овена, ще стъпква Скорпиона.
Да, ще е щастлива 2019 година за Козирога. И то само
защото ще гледа не надолу, а нагоре.

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

Сканди

7
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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

СУДОКУ

17 - 23.01.2019 г.
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тАМ, КрАЙ реКАтА...

След Коледната томбола, магазин "Чист дом"
подготвя още изненади за своите клиенти
леонора Косева от
Тутракан (на снимката) е късметлийката
спечелила голямата награда - Мултикукър (уред за
бавно готвене), от Коледната томбола на магазин
"Чист дом". Името й бе

Е

изтеглено в присъствие на
клиенти на магазина.
Освен голямата награда,
в томболата бяха включени
и 7 поощрителни награди
- различни почистващи и
перилни препарати. Късметът за тях се падна на

Галина Стойкова, Пламен
Проданов, Велизар Бойчев,
Виждан Ремзи, Петя Цонева, Шени Ананиева и Лиляна
Ганева.
Магазин "Чист дом" подготвя още приятни изненади за своите клиенти за

Зимни загадки
17 - 23.01.2019 г.

1. На мост приличам, мост не съм. На студ дебелея,
предстоящите Великденски
празници. Какви ще бъдат на топло тънея. Що е то?
2. Бели мухи долетяха, пекна слънце, те измряха. Що
те ще научите от в. "Туте то?
ракански глас".
3. Колкото се суши, по-мокро става. Що е то?
Магазин "Чист дом" се
4. На студа се пери, от огъня трепери. Що е то?
намира в Тутракан, на ул.
5. Бели постели зимата мята върху земята. Що е то?
"Искър" №1 - до парк "Хрис6. Конче от дърво иска да препуска. Яхнах го и то по
то Ботев".
“ТГ”
хълма се спуска. Бързаме напред
на езда чудесна! Искам то да спре при звезда небесна.
Искам, ала то снежна паша търси.
Конче от дърво! - взе, че ме изтърси!!! Овалях се цял в
сняг студен и бял! Що е то?
7. Бяла, бяла премяна по полето, в Балкана. Вред постига полека всеки двор и пътека.
Зърнат ли я децата, грабват бързо шейната. Що е то?
8. Стои изправен на снега, морковче му е носът, топка
сняг са му краката, тенджерка върху главата. Що е то?
9. С червена шапка на главата, дълга бяла му брадата,
с играчки пълна му торбата. Що е то?
10. На студа се пери, от огъня трепери. Що е то?
Отговорите очаквайте в следващия брой

Да размърдаме ума,
за да стигнем Космоса!

Мамо,прочети ми!
Мили деца, тази година ще ви запознаем с чичковци и лелички, които са писали за
вас разни интересни истории и приказки. Хайде първият от тях да бъде чичо Лъчезар.
Всъщност той се казва Лъчезар Станчев и е роден много отдавна - още през 1908 г.
Брат му е Емил Коралов също известен писател. Чичо Лъчезар е написал много гатанки,
стихове, приказки и истории за вас. Неговата детска пиеса „Вълшебното перо” се играе
и до днес. А чували ли сте за списание „Славейче?” Той е основател на това списание за
деца. Вашите баби и дядовци знаят колко беше цветно и интересно. И сега прочетете
една негова приказка!

Зайо Байо - воденичар

маше отдавна стар,
белобрад воденичар.
Беше той любим на
всички: на бедняците в селата, на животните в гората и
на мъничките птички. В зимна
вечер студ ли свие, идваше
да се прикрие в неговата
воденичка изпомръзналата
птичка, катеричката игрива и
сърната боязлива, пък и Зайо
дългоух със дебелия кожух.
Знаеха, че там ще сварят мил
човек - воденичаря. Той ги
срещна и погали, па лулата
си запали. И край огъня тогава слушат всички до забрава
приказките му чудесни, хубавите стари песни.
Но веднъж воденичарят
тръгна с конче за пазара.
- Зайо, нямам син, ни внук,
ти ще ме заместваш тук. Ще
ми смелиш пет чувала, ще
омесиш питка бяла.

И

Тръгна дядо. И в гората се
разнесе новината. Ежко чу,
дотича тука и на прагчето
почука:
- Зайо късоопашатко, идвам да помагам, братко. Ти
си тук воденичар, искаш ли
ме за другар?
- Влизай, Еженце бодливо,
само да си работливо.
- Аз ли, Зайо? Много знам
да работя! Гледай сам! Грабна пъргаво метлата и
помете той земята. Пък и
Зайо се разрипа, жито в трите
коша сипа. Пуснаха вода и
тя колелата завъртя. Вижте:
камъните бели хубаво брашно са смлели. Зайо меси. За
дърва Ежко тича презглава.
И под връшник с буйна жар в
подница за дядо стар бързо
се изпече пита. Ето я - стои
увита.
А от горската поляна Въл-

чо, Меца и Лисана дружно
тръгват към реката. Там към
края на гората малка воденица трака, Зайо в нея гости
чака…
- Хайде… - И със стъпка
тиха те натам се приближиха.
Ала птици бързокрили бяха
вече съобщили.
- Ежко, как да се спасим?
- С хитрина ще победим!
Скрий се, Зайо! - И веднага,
спрял водата, сам на прага
Ежко храбро се изстъпи:
- Влезте, влезте, гости
скъпи! Лисо, я кажете, кой
господар ще стане мой?
- Аз! На мене за награда
воденицата се пада!
- Не на теб! На мен! - Мецана с Лиса, с Вълчо спор
захвана.
- Чуйте - рече Ежко, - има,
има камъни за трима. Върху
тях се покачете и по даден
знак скочете. Който скочи
най-далече, той е господарят
вече.

- Тъй да бъде, Ежко драг,
тук сме всички! Давай знак!
Ежко викна през вратата:
- Зайо, хей, пусни водата!
Щом потече и засъска,
колелата тя заблъска; камъните - хопа-троп - завъртяха
се в галоп, а след тях, това
и чакаха, кречеталата затракаха. Някой на хоро ли хвана
Меца, Вълчо и Лисана?
Край кошовете в уплаха
тримата се завъртяха. „Олеле! Дано е сън!“ Ето бухнаха
в кошовете, после рипнаха
отново те и побягнаха навън.
Клатеха се вляво, вдясно…
Мостчето им беше тясно,
та цамбурнаха в реката. И
отнесе ги водата…
Зайо викна:
- Ежко мой, ти си бил голям
герой!
И във тихата гора почна
весела игра. Скоро дядо се
завърна. Зайо, Ежко той прегърна. Сирене и топла пита
хапнаха си до насита.
Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

17 януари - Виолета НИКОЛОВА, Хигиенист, Кметство
Нова Черна
17 януари - Джем ВЕДАТ, 6б клас, СУ "Йордан Йовков",
Тутракан
22 януари - Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбСТутракан
22 януари - Никола ДИМОВ, Общински съветник от
ГЕРБ, ОбС-Главиница
22 януари - Севинч МЕХМЕД, Чистач, Община Главиница

23 януари - Валентин СИМЕОНОВ, Общински съветник
от ГЕРБ, ОбС-Тутракан
23 януари - Румяна ЗМЕЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 януари - Антоновден - Антон, Андон, Антоний, Антония,
Антоанета, Тонка , Тони
18 януари - Атанасовден - Атанас, Атанаска, Танас, Наско,
Нася, Настя
21 януари - Бабинден - Ден на родилната помощ

1. Коя е най-горещата планета в Слънчевата
система?
а/ Меркурий
б/ Венера
в/ Марс
2. Колко са звездите в Млечния път?
а/ между 200-400 милиарда
б/ между 100-150 милиарда
в/ между 50-100 милиарда
3. Какво може да се чуе в Космоса?
а/ нищо
б/ шум от прелитане на комети
в/ бърборене на извънземни
4. На кого не му пука от вакуума в Космоса?
а/ на радиовълните
б/ на астронавтите
в/ на планетите
5. Къде се намира планетата на съкровищата,
съставена от графит и диаманти?
а/ в съзвездието Малка мечка
б/ в съзвездието Рак
в/ в съзвездието Лира
6. На коя планета денят е по-дълъг от година?
а/ на Венера
б/ на Плутон
в/ на Уран
7. Какъв е цветът на нашето Слънце?
а/ жълт
б/ оранжев
в/ бял
8. Къде е най-голямата планина в Слънчевата
система?
а/ на Марс
б/ на Земята
в/ на Венера
9. От коя държава е по-малък Плутон?
а/ от САЩ
б/от Китай
в/от Русия
10. Къде е най-големият океан в Слънчевата
система?
а/ на Сатурн
б/ на Уран
в/ на Юпитер
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. В; 3. Ь;
4. В; 5. В; 6. Б; 7. А; 8. В; 9. А; 10.А
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