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Тутраканският музей е включен
в международно издание

Калина ГРЪНЧАРОВА
Всеки понеделник от
13:00 до 16:00 ч. народният представител от
20 МИР - Александър САБАНОВ, има приемна в
Тутракан. Тя се намира
в офиса на ВМРО, в бл.
"Истър".
Разговорът с него започваме с новините от
българския парламент.
- Нещо, с което не успяхме да се справим е Законът за вероизповеданията,
въпреки че имахме толкова
много изказвания и толкова
много доводи. С доводите
се съгласиха включително
и колегите от ДПС. Няма
как, при положение, че българската държава започва
да плаща на вероизповеданията, да плащат заплати
на свещениците, а в крайна
сметка не се прие забраната за финансиране от чужди държави и реално идеята
за това финансиране, което
нашата държава прави, се
на стр. 2

Жител на село Добротица благодари
на полицейски служители от УчастъкСитово за върнато стадо животни
писмо до директора
на ОДМВР-Силистра
старши комисар Юлиян Караславов, 70-годишен
жител на село Добротица изказва благодарност
към младши полицейските
инспектори от Участък
Ситово Стоян Николов,
Мюмюн Осман и Ангел Ата-

В

насов, оказали решаваща
помощ за намирането на
стадото му от 51 овце.
Възрастният мъж установил липсата на животните сутринта на 20 март,
но след направения оглед
данни за извършено престъпление не били открити.
на стр. 3

По случай професионалния празник на
работещите в здравеопазването в
гр.Главиница и МБАЛ-Тутракан изразяваме
уважението си към всички Вас, към Вашия
професионализъм, всеотдайност, отговорност за здравето и живота на хората.
Поздравяваме ви за упоритостта и
всеотдайността, които проявявате при
изпълнение на вашата мисия и професия, а
именно - спасяването на човешки живот!

Честит празник!

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

Уважаеми лекари и
медицински специалисти
от МБАЛ-Тутракан
Приемете моите искрени поздравления по повод
Световния ден на здравето и
Деня на здравния работник в България!
Изразявам своята сърдечна признателност и
благодарност към Вашия труд!
Желая здраве на Вас и Вашите семейства, сили,
за да продължите да следвате своя път!

Честит празник!
д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми лекари
и медицински специалисти
от МБАЛ-Тутракан
Празникът на здравния работник е денят, в който
изразяваме благодарността си към Вас за вашия професионализъм, отговорност и хуманност.
Пожелавам Ви здраве, много енергия и удовлетвореност от своята работа, а на семействата ви
спокойствие, благоденствие и щастие, уважение и
обич към Вас, хората, с най-благородната професия в
света - тази, която дарява надежда, доверие и живот!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

на стр. 3
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НОВИНИ
НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТУТРАКАН
С началото на активния туристически сезон от 1
април 2019 г. се променя работното време на обектите
и експозициите на Исторически музей-Тутракан. От
понеделник до петък от 8:00 до 17:00 часа, с обедна
почивка от 12:00 до 13:00 часа, събота и неделя от
9:00 до 16:00 часа.

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПРЕДПОЧИТАТ БИОЛОГИЯ И
ГЕОГРАФИЯ ЗА ВТОРА МАТУРА
833 випускници на средните училища в Силистренско
за заявили желание за явяване на държавния зрелостен
изпит по български език и литература на 21 май, съобщиха от Регионалното управление по образование
в Силистра.
На втория зрелостен изпит – по предмет по избор на
23 май ще се явят 554 ученици, завършващи средното
си образование. За този изпит се запазва тенденцията
за предпочитаните от предходните две години предмети. По биология и здравно образование ще пишат
24,8% от зрелостниците, следвани от 18,3 на сто,
които ще покажат знания по география и икономика, а
способностите си по английски език ще изявят 16,6%.
269 зрелостници са пожелали зачитане като втори
зрелостен изпит на изпита за професионална квалификация. Те са 32,7% от зрелостниците, заявили втори
зрелостен изпит.
КРИМИНАЛЕ
Телевизор и около 20 грама златни накити са откраднати от частен дом в село Нова Черна. Престъплението е извършено чрез взломяване в периода 18-27
март. Образувано е досъдебно производство.
Пожар в сухи треви край село Старо село и в изоставени лозя край Тутракан са гасили още огнеборците
на 1 април. Материални щети няма.

"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, 10:00,
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, 19:30 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, 10:00 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
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Коалиция "Обединени патриоти":

Интересите на българските
граждани са най-важни за нас
от стр. 1 малцинства". Има различни
етнически общности, коиобезсмисля. Защото това,
то ние признаваме и ги подкоето трябваше да се слудържаме, и никога не сме
чи, е да се спре потокът на
ги делили, но това, което
парични средства от дареправи той явно е поредната
нията, които идват всяка
провокация от страна на
година към мюсюлманското
Турция и предизборен трик,
вероизповедание - нещо, коза да привлече част от
ето, въпреки всичко държа
избирателите - български
да кажа, за да бъда коректурци.
тен, е, че това не стана
- На прага сме на избоединствено заради прарите за Европейски парвославната църква. Мюфламент...
тийството се отказа от
- Ангел Джамбазки ще
тези пари и каза: "Ако заводи листата на ВМРО.
браните - нямаме проблем",
Валери Симеонов, най-вевключително и държавата
роятно, ще води листата
да може да проверява как
на НФСБ. И от Атака - посе изразходват сумите.
следната идея, която г-н
Всичко това не стана, но
Сидеров сподели е, че прави
в крайна сметка законът
кастинг за подбиране на
беше приет. Сега ще видим
кандидати за евролиста.
реакцията на президента,
Това не е лоша идея. В крайако той го върне, отново
на сметка, ние преценихме,
ще се борим за тази идея.
че когато трите партии не
Следващото важно нещо
могат да се явят заедно,
е нашата протестна нота
по-добре е да не се правят
против намесата във въкоалиции от две партии
трешните работи на Бълсрещу една, защото ще се
гария от външния министър
разбие коалицията, която
на Турция, който категое в момента в Народното
рично и открито заяви, че
събрание. След като няма
той се е намесил, или Туркак да се явим заедно, защоция се е намесила в това
то нито г-н Сидеров, нито
Законът за вероизповеданиг-н Симеонов се съгласиха
ята да бъде приет по този
на предложението на г-н
начин. Това повдига много
Каракачанов да направим
въпроси и тази седмица
вътрешни избори предот ВМРО и Обединени паварително, за да кажат
триоти сме пуснали искане
членовете и симпатизанза изслушване на външния
тите ни кое лице ще е
министър Екатерина Заханай-подходящо за водач на
риева точно по този случай.
листата, ние, от ВМРО се
Както видяхте, в Букурещ,
готвим за самостоятелно
министър-председателят,
излизане на тези избори с
след като го алармирахме
водач г-н Ангел Джамбазки,
за тези наши притеснения,
а когато му дойде времето
в крайна сметка е говорил
листата ще бъде обявена.
с външния министър, но
Г-н Ангел Джамбазки е
той отказал да се извини
осми по активност в целия
или да признае. В крайна
Европейски парламент, косметка това е намеса във
ето е признание на самия
вътрешните работи на
парламент, а не на някоя
друга държава.
българска медия. Мисля, че
Третото нещо е, че точг-н Джамбазки с личния си
но сега - в същия момент
рейтинг е съвсем нормално
- едновременно с тази нада влезе да представлява
меса в законодателството
България в Европейския
на България от турската
парламент и - както се видя
държава, се появява един
- да защитава интересите
небезизвестен треторазна българските граждани и
ряден агент на Турция,
на българските фирми. Каккакъвто е Лютви Местан
то всички знаят, той беше
от партия ДОСТ, който
един от организаторите
започва да прокламира обя- този, който ръководеше
вяването на турско малпротеста на българскицинство на територията
те превозвачи в Брюксел,
на България. А в крайна
което му прави чест. Не
сметка всички знаем какво
прави чест единствено на
пише в Конституцията: "В
тези тримата, които не
Република България няма

успяха да отидат на работа. Всички други български евродепутати заявиха
своята позиция в подкрепа
на българския бизнес. А
между другото, 17% от
брутния вътрешен продукт
на България идва точно от
транспорта, така че това
не е маловажно, колкото и
да им се струва на хората такова. Това са пари,
които влизат в държавния
бюджет - тези хора са
данъкоплатци и техните
интереси трябва да бъдат
защитавани както от нас
тук, така и от нашите
евродепутати в Брюксел.
- Какви са дебатите по
Изборния кодекс?
- Когато Изборният кодекс ще се приема на второ четене, ние от ВМРО
категорично заявихме, а
включително и призовахме
президента да наложи вето
на законопроекта, заради
няколко неща. Първото е
преференциалния вот. Ние
сме твърдо и категорично
за оставане на праговете
такива, каквито са в момента, защото най-малкото хората имат избор от
една листа, където всяка
партия нарежда определени личности, и не заради
това, че няма как всички
да бъдат на първо място.
Така че хората могат да
кажат кой според тях е
достоен да заеме първото, второто или петото
място. По този начин в
България се дава още един
инструмент за демокрация
в ръцете на суверена - на
избирателите. Ние категорично заставаме зад това
наше искане. Както се видя
- прие се на първо четене.
Сега ще чакаме второто
четене. Надяваме се, че
също ще бъде подкрепено.
Между другото, не гласувахме ветото на президента,
защото има неща, които
според нас трябва да бъдат
допълнително променени.
Едно от тях не е в Изборния кодекс, а е в Закона за
устройство на територията, където трябва да бъде
върнат предишният праг
за кметските наместници,
за кметовете на малките
населени места. Според
нас 150 души е границата,
която трябва да бъде върната, защото няма как да

делим хората на малки и на
големи. За селата, които са
с под 150 души население,
е разбираемо, че може би
живеят и доста по-малко
хора там, но всяко малко
населено място, което е
над 150 души, живеещи на
терен, според нас е съвсем
редно - нали това е смисълът на демокрацията - ти
да избереш кой да ти е
управник, а не общинския
кмет да ти назначи някой,
дори и от селото, при положение, че не е избран.
С какво доверие ще се
ползва и каква тежест ще
има този човек, ако не е
избран от хората, които
управлява? Мисля, че това
е другото нещо, за което
ще успеем да се преборим.
- А когато народният
представител Александър
Сабанов се среща с хората тук на място, какви
проблеми поставят те
най-често?
- Ами, българинът, не
само в Силистра и в Тутракан, но и навсякъде, включително и когато съм бил на
срещи с граждани в София,
поставя личните си проблеми. Болшинството са
битови проблеми на хората, които не са решени от
държавата през годините.
Те са им болка и те са им
проблем. Рядко има хора,
които поставят проблеми
във връзка с промяна в
законодателството. Има и
хора, които идват просто,
за да излеят болката си.
Понякога българинът обвинява прекалено много
държавата, а не себе си за
несгодите си, а друг път всъщност често пъти - има
право. Такива са основните
проблеми. Иначе повечето
въпроси, които задават към
мен гражданите, са такива, че аз ги пренасочвам
към институциите, които
всъщност могат да им ги
решат. Това е основното
- че повечето от хората
наистина не знаят къде
точно да отидат, за да
решат проблема си.
Интересът, който предизвиках примерно в тутраканци, ме зарадва много,
и мисля, че всички, които са
идвали, са останали доволни от нещата, които съм
им решил.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 1 април 2019 г.
2 миячи на превозни средства – основно образование;
3 миячи на превозни средства – няма изискване за
заемане;
1 оператор на производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа;
1 продавач консултант – основно образование, двусменен режим на работа;
1 лекар – висше образование „Медицина“.

възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изиквания за заемане на длъжността

***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
Работни места за младежи до 29 години, разкрити договорът е безсрочен. За учителските места се
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова изисква педагогическа правоспособност.

регион
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Тутраканският музей е включен
20-годишен юбилей отбеляза
Областна администрация Силистра в международно издание
а 26 март 2019 г. в зала
13 на Художествена галерия Силистра бе открита
изложбата „140 години от провеждането на Учредителното Народно
събрание на България и от приемането на Търновската конституция“.
Чествана бе и 20-ата година на
институцията „Областен управител
на област Силистра“.
В седалището на институцията

Н

на ул. „Добруджа“ №27 – също
емблематична архитектурна сграда,
през изминалото време с 8 правителства са работили 12 областни
управители като представители
на 6 политически сили. За тяхната
дейност разказа мултимедийна
презентация с над 300 снимки и
копия на публикации в местни
издания.
Институцията „Областен управител на област Силистра“ е в
действие от 1999 г. и е една от 28-те
в страната. Създадена е с Указ №1
от 5 януари с.г. на Министерски
съвет на Република България и е
обнародвана три дни по-късно в бр.
2 на Държавен вестник. Указът утвърждава границите на областта - 7
общини от Крайдунавска Добруджа
със 119 населени места, идентични
с просъществувалия от 1959 до
1987 г. едноименен Силистренски
окръг.
Областният управител Ивелин
Статев поздрави гостите, подчертавайки ролята на институцията като
представител на държавната власт

- сестри Тодорови (Трио „Елмина”)
с ръководител Лилия Пейчева-Тодорова, бе сложено емоционално
начало на тържеството.
В него се включиха предишни областни управители и техни
заместници, главни секретари,
както и служители на Областна
администрация. Празника уважиха
председателят на Общинския съвет
Силистра д-р Мария Димитрова,
кметовете на Община Силистра д-р
Юлиян Найденов и неговият екип,
и на Община Дулово д-р Юксел
Ахмед, ръководители на институции и граждани.
Поканата за участие приеха
предходни областни управители –
инж. Цанка Атанасова (2001), Пепа
Добрева (и.д. 2001), Светлана Великова (2005-2009), д-р Владимир
Янков (2009-2011), Стоян Бонев
(2014-2017).
От 1999 г. насам областни управители са били също д-р Петко
Енчев (1999 г.), Димитър Маринов
(и.д. 1999-2000), Петко Добрев (на
два пъти – 2001-2005 и 2017), Ни-

Трудова борса в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщата трудова борса организирана от Дирекция
"Бюро по труда" проведена
на 27 март в Тутракан събра над 50
безработни лица и представители
на 13 фирми-работодатели. Срещата бе открита от директора на
Бюрото Пламен Драгнева, която
приветства всички за проявеното
желание да участват в събитието.
Гл.експерт Тодорка Димитрова
даде информация за актуалните
услуги, които се предлагат в Бюрото по труда. Безработните могат
да получат нова специалност,
търсена на пазара на труда, като
се преквалифицират в няколко

О

Обучителни центъра, които се
намират в Смолян, Царево, Стара
Загора, Пазарджик и Плевен.
Обучителните бази са много добре

утраканският музей е
единственият музей в
България, включен в
международното двуезично
издание „Първа световна
война. Музеен справочник”,
информират от културната
институция. В него са представени над 800 музея и 400
артефакта от цяла Европа на
френски и английски език.
В единствения международен справочник, посветен
на Първата световна война,
е представен Мемориал
„Военно гробище - 1916 г.”
край Тутракан, който е найголямото военно гробище
на Канцеларията на императорския на територията на страната
руски комисар, Народно събрание,
Министерски съвет, Монархически
институт, Министерство на външните работи и изповеданията, както и
някои лични фондове.
Функциите и отговорностите на
Областния управител като теритоо 7 април в страната се
риален орган на изпълнителната
провежда специализиравласт в областта с обща компена полицейска операция
тентност са регламентирани освен
за контрол на скоростните режими.
в Конституцията на Република БълАкцията се реализира на територигария, още в 4 кодекса, 58 закона
ята на всички европейски държави,
и 49 подзаконови нормативни акта
членки на Европейската мрежа
(правилници и наредби).
на службите на Пътна полиция
Според Конституцията, цяла– TISPOL. Целта е да се обърне
та държавна власт произтича от
внимание, че скоростта е една от
народа и се осъществява от него
основните причини за възникване
непосредствено и чрез органите,
на тежки пътнотранспортни пропредвидени в основния държавен
изшествия с най-много жертви и
ръководен документ. Територията
ранени.
на Република България са дели на
В рамките на инициативата за
общини и на области, като Областта
времето от 06:00 часа на 02.04.2019
е административно-териториална
единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване
на държавно управление по места
и за осигуряване на съответствие
между националните и местните
интереси. Управлението в обласот стр. 1
тта се осъществява от назначаем
от Министерския съвет областен Проявявайки човешка съприуправител, подпомаган от областна частност и без да имат
администрация.
пряк служебен ангажимент,
Той осигурява провеждането на тримата полицейски служидържавна политика, отговаря за за- тели предприели активни
щитата на националните интереси, действия за издирване на
на законността и на обществения изчезналите животни и в
ред и осъществява администрати- резултат те били намерени
вен контрол.
в землището на село Сла-

Т

в крайдунавските добруджански
общини за развитие на Област
Силистра. В тържеството участва
настоящият управленски екип,
заедно със заместник-областните
управители Стоян Бонев и Илиян
Великов, както и на главния секретар на Областна администрация
Елена Томова.
В събитието, започнало с изпълнение на талантливите певици

колай Димов (2011-2013), Алтимир
Адамов (и.д. 2013), Насуф Насуф
(2013-2014). Пред аудиторията поздрави представиха лично д-р Мария
Димитрова от името на Общински
съвет-Силистра и д-р Юлиян Найденов от Община Силистра.
Своята съпричастност към своеобразния празник изрази с присъствие от името на управляващата
коалиция на регионално ниво д-р
Тодор Тодоров – областен координатор на ПП ГЕРБ Силистра.
Юлия Кюшелиева – началник на
отдела в Силистра ДА „Архиви“,
представи народните представители от Силистра, участвали в
Учредителното Народно събрание
и в приемането на демократичната
Търновска конституция, свидетелство, за които са 40 постера в
изложбата, които ще бъдат в ХГ Силистра - зали 12 и 13, до следващия
понеделник - 25 март. Сред тях са
Гено Чолаков - съратник на Левски
и кмет на града от 1879 до 1881 г.,
Никола Балкански, назначен от княз
Батенберг през 1881 г. за управител
на Силистренски окръг, Тодор Радев - втори кмет на Силистра след
Освобождението, Димитър Енчев
– просветен и културен деец, Петър
Бенев, Георги Николов, Петър Манолов, поп Христо Вълчев.
Изложбата е осъществена по
инициатива на 44-ото Народно
събрание на Република България,
със съдействието на Държавна
агенция „Архиви". Използвани са
документи от архивните фондове
оборудвани - за практически и
теоретични обучения.
В Царево Центърът обучава кадри в ресторантьорство, хотелиерство, а също сервитьори, бармани
и козметици. В другите Центрове
се предлага обучение в по-мъжки
професии.
Ако безработен желае такава
преквалификация, трябва да подаде заявление в Бюрото, след което
се сключва договор. Поемат му се
пътните разходи от мястото, където живее до Обучителния център
веднъж месечно, получава и по 8
лв. на ден по време на обучението,
осигурена му е нощувката. И след
успешно взет изпит в Центъра,
получава документ за преквалификация.
За съжаление, по време на
Трудовата борса, претенциите на
едно безработно лице към работодателите, наложи тя да приключи
по-рано.

от войните за национално
обединение и освобождение.
Днес, Мемориалът е модерен военен комплекс,
олицетворяващ войните за
национално обединение и
освобождение. Градът-крепост, превзет с блестяща
нападателна операция за
възвръщане на отнетата
Южна Добруджа и прославил българското оръжие, е
посещаван от хиляди потомци и родолюбиви граждани.
Той е отворен за посещение ежедневно от 8:00 до
20:00 часа без входна такса.

В ход е полицейска операция
за контрол на скоростта

Д

г. до 06:00 часа на 03.04.2019 г. ще
се проведе операция „24 часа
контрол на скоростта“, при която
в рамките на едно денонощие ще
се осъществява активен контрол
върху скоростта на моторните
превозни средства.
В ОДМВР-Силистра е изготвен
план за провеждане на операцията
и са определени точки за контрол,
съобразени по време и място с
интензивността на движението. Ще
бъдат използвани всички автоматизирани технически средства за
контрол на скоростта.

Жител на село Добротица благодари
на полицейски служители от Участъктина вечерта на следващия
ден.
Професионализмът, проявен от полицейските служители, укрепва доверието
в органите на реда и е
предпоставка за реда и
спокойствието в нашето
село, пише в писмото си човекът, и отправя пожелания
за здраве и благополучие.

Мартенско заседание на Общински съвет-Тутракан
а заседанието на
Общинския съвет
проведено на 27
март т.г., най-напред
бяха приети Общинската
стратегия за подкрепа
за личностно развитие
на децата и учениците
от Община Тутракан
(2019-2020) и Годишната
програма за развитие на
читалищната дейност в
Община Тутракан.
Общинските съветници утвърдиха решението
на комисията, с което
д-р Богомил Бойчев е
определен за управител
на „Многопрофилна болница за активно лечениеТутракан”, определиха
месечното му възнаграждение и възложиха
на кмета на общината
да сключи с избрания управител договор за възлагане управлението на
тутраканската болница.
И на това заседание
бе допълнена Годишна
програма за управление
и разпореждане с общинско имущество с четири
имота, по които бяха
взети решения за разпоредителни сделки.

Н

Общинският съвет
даде съгласие, кметът
на общината да направи предложение до Министъра на финансите
за трансформиране на
средства от целевата
субсидия за капиталовите разходи за дейности
по текущ ремонт на общинска пътна и улична
мрежа.
С решения на местния
парламент е променен
Списъкът на общинските
жилища, като от него са

изключени 4 жилища, а
също се декларира, че
проектното предложение „Наследството на
загадъчните алиани”, с
което ще се кандидатства по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране
културно-историческо
и природно наследство
на територията на МИГ
„Тутракан - Сливо поле”,
съответстват с Общинския план за развитие на
Община Тутракан 2014“ТГ”
2020 г.
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5 години Галерия „Жельо Тачев“ - Тутракан
Х
удожествената галерия на град Тутракан
е открита на 29 май
2014 г. Тя носи името на
старозагорския художник
Жельо Тачев Каварджиклиев
(1892-1964), който специализира 11 години в Париж,
създавайки и своя школа.
Той живее, твори и работи
17 години в крайдунавския
град, като 9 от картините му са експонирани в

Тутракан.
Тутраканската галерия
представя творби на съвременното изобразително
изкуство. Сред утвърдените българските автори
могат да се видят картини
на професорите Десислава
Минчева, Станислав Памукчиев, Ивайло Мирчев, Димитър Чолаков, на доцентите
Борис Желев, Йордан Йорданов, Иван Узунов, Пеньо

Пенев, Йордан Парушев и
други. Интерес за посетителите представляват и
платната на Любен Генов
(председател на Съюза на
българските художници от
2011 г.), Янко Янев, Николай
Янакиев, Долорес Дилова и
Иван Иванов - Йоаний. Фондът на Галерията се обогатява и от чуждестранни
автори като Зоран Крул,
Симона Дореску и други. В

Галерия „Жельо Тачев“ са
изложени и творби на студенти от Факултета по
изящни изкуства, създадени
през годините в резултат
на двустранното сътрудничество между Община Тутракан и Великотърновския
университет. Сред тях
освен платна могат да се
видят и няколко скулптури,
част от които са експонирани на открито.

По повод Световния ден на водата, ученици от СУ "Васил Левски" от група "ЕКО образование за здравословна околна среда" по проекта "Занимания по интереси" посетиха Пречиствателната станция в гр. Главиница и на място се запознаха
с работата на съоръженията. В училище те оформиха кът на тема "Водата - извор на живот и нейните замърсители" и
представиха презентация с интересни факти пред своите родители.

Ученици от СУ "Йордан Йовков" победители в областното
състезание "Cartoon wonders"

Прояви инициирани от Местната комисия
за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
Вяра Георгиева проведе
дискусия с учениците по
темата „Кое в човека
поражда насилието?".
В следобедните часове
същия ден, в Социалнопедагогически интернат
"Христо Ботев" в с. Варненци МКБППМН организира провеждането на
Ден на толерантността.
В програмата за възпитаниците на Интерната
бяха включени турнири по
тенис на маса и борба,
изработване на постери
по темата и забавления.

а 29 март по покана на Местната
комисия за борба с
противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН) към Община
Тутракан в крайдунавския
град гостува Драматичен театър Търговище.

Н

Актьорите представиха
пиесата „Лоши деца” в залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров"
за ученици от 5 до 10
клас.
Представена бе драматургия по действителен
случай случила се в румънско училище. След края
на пиесата, психологът

ърво място завоюваха Виктор Горанов, Дилара
Мехмед и Синем Неджати в третото издание на
Областното състезание по английски език "Cartoon
wonders" във възрастовата група 6-7 клас, което се
проведе в Силистра.
Възпитаниците на преподавателката Росица Иванова
събраха от двата модула общ сбор от 97,50 т.
На четвърто място с 90,50 т. са Селма Молла, Йоанна
Стойчева и Дениз Невзат от същото училище.

П

Децата от Школата по изобразително изкуство и керамика при НЧ "Св.Св.Кирил и Методий-1942", с.Коларово с
ръководител Лорета Станева участваха 12-я Национален
Конкурс за детско творчество"Кукери - 2019" организиран
от НЧ "Съгласие-1905", с.Българово, община Бургас.
За участието си дипломи и предметни награди получиха
Арзу Наил - на второ място, Хаял Орхан, Селин Севдим,
Мелих Ергин, Севги Севгин, Мерих Стоянов, Емре Нурай,
Гюрай Юксел, Сердар Севгин, Семих Нурай и Есин Тюнджан.
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"България - моята Родина"

ОБЛАСТЕН КОНКУРС - РЕЦИТАЛ
"БЪЛГАРИЯ - МОЯТА РОДИНА"

Калина ГРЪНЧАРОВА
игурно много от вас
са се питали дали
днешното младо поколение знае поне едно
стихотворение наизуст.
След преминалия Областен

С

конкурс-рецитал "България моята Родина!," отговорът
е ясен - Да! От най-малките
момченца и момиченца от
детските градини до найголемите каки и батковци
- ученици!

ГРУПОВИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Втора възрастова група I- IV клас
I място - Група 4б клас, СУ „Йордан Йовков“-гр.Тутракан, р-л Мария Тодорова
II място - Група 3А клас, СУ „Христо Ботев“-гр.
Тутракан, р-л Добрина Вълкова
Група 2Б клас, СУ „Йордан Йовков“-гр. Тутракан, р-л
Анелия Христова
III място - Група 1б - 3а клас, СУ „Йордан Йовков“-гр.
Тутракан, р-л Венета Консулова и Маргарита Манолова
Група „Звездици“, 3Б клас, СУ „Христо Ботев“-гр.
Тутракан, р-л Румяна Статева
Трета възрастова група V – VII клас
I място - Група 6 - 7 клас, СУ „Христо Ботев“- гр.
Тутракан, р-л Тодора Попова
Група 5 - 7 клас, СУ „Васил Левски“- гр. Главиница,
р-л Нурджихан Шевкъ
II място - Група 6а клас, СУ „Христо Смирненски“- гр.
Дулово, р-л Радка Добрева
III място - Група 5б клас, СУ „Йордан Йовков“-гр.
Тутракан, р-л Мариета Спирова
IV място - Група 5а клас, СУ „Йордан Йовков“-гр.
Тутракан, р-л Мариета Спирова
Четвърта възрастова група VIII – XII клас
I място - Група „Художествено слово“, СУ „Васил
Левски“ - гр. Дулово, р-л Копринка Калчева
II място - Група 6 - 9 клас, СУ „Йордан Йовков“ - гр.
Тутракан, р-л Елка Стоянова
III място - Група 8 клас, СУ „Йордан Йовков“ - гр.
Тутракан, р-л Диляна Търпанова

В двудневния конкурс взеха участие рецитатори индивидуални и групови, от
Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница, с.Нова Черна
и с.Стефан Караджа - общо
над 200, подготвени от 41

преподаватели. Всеки със
своята емоция, артистизъм
и чувствителност представи стихове от класици
като Иван Вазов и съвременни български поети.
на стр. 6

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Първа възрастова група - детски градини
Богомил Мирчев - ДГ „Славянка“-Тутракан, р-л Веска Денева
Десислав Димитров - ДГ „Славянка“-Тутракан, р-л Дарина
Миланова
Вели Вели - ДГ „Мир“-Дулово, р-л Петранка Михайлова
Радина Великова - ДГ „Мир“-Дулово, р-л Петранка Михайлова
Втора възрастова група I - IV клас
I място - Георги Темелков, 1Б клас, СУ „Христо Ботев“- гр. Тутракан, р-л Деана Маринова
Мартин Караджов, 4А клас, СУ „Йордан Йовков“-гр.
Тутракан, р-л Даниела Кръстева
Лидия Тодорова, 2В клас, СУ „Н .Й. Вапцаров“-гр.
Силистра, р-л Снежана Кирчева и Антония Калдарева
Самир Рашид, 2Б клас, СУ „Йордан Йовков“-гр. Тутракан, р-л Анелия Христова
II място - Ясмин Расим, 1Б клас, СУ „Йордан Йовков“гр. Тутракан, р-л Маргарита Манолова
Айлин Халиибрямова, 2Б клас, СУ „Йордан Йовков“-гр.
Тутракан, р-л Анелия Христова
Дария Йорданова, 4А клас, СУ „Христо Ботев“-гр.
Тутракан, р-л Елеонора Тодорова
III място - Божидар Костадинов, 3А клас, СУ „Христо
Ботев“-гр. Тутракан, р-л Добрина Вълкова
Виктор Тодоров, 4А клас, СУ „Христо Ботев“-гр.
Тутракан, р-л Елеонора Тодорова
Ана-Мария Атанасова, 4Б клас, СУ „Йордан Йовков“гр. Тутракан, р-л Мария Тодорова
IV място - Селин Али, 4 клас, ОУ „Отец Паисий“-с.
Стефан Караджа, р-л Венелина Илиева
Орлин Петров, 1 клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“-с.
Нова Черна, р-л Марияна Александрова
V място - Сечил Сабри, 3 клас, ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“-с.Нова Черна, р-л Желка Василева
Гюлер Юсеин, 4 клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“-с.
Нова Черна, р-л Маргарита Иванова
VI място - Симона Колева, 2В клас, СУ „Н.Й.
Вапцаров“-гр. Силистра, р-л Снежана Кирчева и Антония Калдарева
Трета възрастова група V – VII клас
I място - Силвена Енчева, 7А клас, СУ „Йордан
Йовков“-гр. Тутракан, р-л Мариета Спирова
Дилара Мехмед, 6 А СУ „Йордан Йовков“-гр. Тутракан,
р-л Елка Стоянова
II място - Йоана Стойчева, 6Б клас, СУ „Йордан
Йовков“-гр. Тутракан, р-л Елка Стоянова
Селма Молла, 6 Б клас, СУ „Йордан Йовков“-гр. Тутракан, р-л Елка Стоянова
III място - Янислав Николов, 7Б клас, СУ „Христо
Ботев“-гр. Тутракан, р-л Янка Ангелова
Пеньо Пенев, 5А клас, СУ „Христо Ботев“-гр. Тутракан, р-л Янка Ангелова
Мелих Мехмед, 5А клас, СУ „Йордан Йовков“-гр. Тутракан, р-л Мариета Спирова
IV място - Виктория Кирилова, 5 Б клас, СУ „Христо
Ботев“-гр. Тутракан, р-л Янка Ангелова
Ивет Стоянова, 5 Б клас, СУ „Йордан Йовков“- гр.
Тутракан, р-л Мариета Спирова
V място - Елеонора Христова, 5А клас, СУ „Христо
Ботев“-гр. Тутракан, р-л Янка Ангелова
Йоанна Димитрова, 5А клас, СУ „Йордан Йовков“-гр.
Тутракан, р-л Мариета Спирова
Четвърта възрастова група VIII – XII клас
I място - Калоян Петров, 11клас, СУ „Йордан Йовков“гр. Тутракан, р-л Гинка Георгиева
Демед Али, 9 клас, СУ „Йордан Йовков“-гр. Тутракан,
р-л Елка Стоянова
II място - Дамян Лазаров, 8 клас, СУ „Йордан Йовков“гр. Тутракан, р-л Диляна Търпанова
Лидия Тотева, 9 А клас, СУ „Христо Ботев“-гр. Тутракан, р-л Геновева Стоянова
III място - Владимир Николов, 11 клас, СУ „Христо
Ботев“-гр. Тутракан, р-л Снежана Илиева
Калина Василева, 8 А клас, СУ „Йордан Йовков“-гр.
Тутракан, р-л Диляна Търпанова
IV място - Елеонора Михайлова, 11 клас, СУ „Христо
Ботев“-гр. Тутракан, р-л Снежана Илиева
Ивелина Йорданова, 9 клас, СУ „Христо Ботев“-гр.
Тутракан, р-л Геновева Стоянова
Есин Ахмед, 8 клас, СУ „Васил Левски“-гр. Дулово, р-л
Стилияна Черкезова
С Голямата награда „РОДОЛЮБИЕ“ бе отличен
колективът на ЦДГ „Славянка“- Тутракан

общество
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"България - моята Родина"
център за извънучилищни
дейности, които са главните организатори заедно
с Община Тутракан. Адмирациите не са само за
самата организация, а и за
интересния финал - един
прекрасен музикален спектакъл - "България в песни",
представен от ДВГ "Слънчева усмивка", ВФ "Мелъди
Тийнс", ДФГ "Славейче",
дуета Гергана Златкова и
Виктория Андреева, Градския мажоретен състав

и гостите от Русе - ВФ
"Приста" и Балетна школа
"Инфанти".
Концертът бе предходен
от церемония по награждаване на победителите в
конкурса "България - моята
Родина!". (Б.а.: Класацията
публикуваме отделно тук)
Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
връчи статуетки, медали
и грамоти на младите
рецитатори, а също и на
техните учители.

от стр. 5 дактор на в. "Тутракански
глас" - Калина Грънчарова.
Журито оценявало изпъл- През втория ден журираха
ненията през първия ден Иглика Пеева, Ваня Игнабе в състав Петя Князо- това от РУО-Силистра и
ва-Василева, зам.-кмет на Калина Грънчарова.
Община Тутракан, Иглика
Организацията на подоПеева от Студио "Артиси- бен род събития не е лека.
мо", гр.Русе и главният ре- Адмирации за Общински

Община Тутракан
На 08.04.2019 г. от 11:30 часа в заседателната
зала на Общински съвет на ул. ”Трансмариска” №20,
ще бъде проведена пресконференция по повод стартирането на инвестиционен проект за изграждане
на градска пречиствателна станция за отпадъчни
води и доизграждане на канализационната мрежа в
гр.Тутракан”.

НАП проверява за
новите касови апарати
нспекторите на
НАП започнаха проверки в търговските обекти за спазването на последните изисквания към касовите
бележки и подаването
на данни за продажбите.
От вчера всяка регистрирана по ДДС фирма,
която не използва софтуер за управление на
продажбите трябва да
отпечатва на касовите
си бележки QR код, а
фискалното устройство
да изпраща данни в НАП
за всеки фискален бон в
реално време.
Нерегистрираните по
ДДС имат срок до края
на юни, а използващите
софтуер за продажбите
до края на септември,
в който да приведат
дейността си в съответствие с новите
правила.
Потребителите вече
могат да проверят дали
касовата им бележка е
истинска с обновеното
мобилно приложение на
НАП, достъпно безплатно за устройства с операционни системи IOS и
Андроид. Приложението
позволява и регистрация на фискални бонове
в лотарията на НАП с
голяма награда 50 000
лв.
До момента 135 000
фискални устройства
и принтери вече отговарят на новите изисквания, като броят им
е дори по-голям от първоначалните очаквания,
допълват от НАП.
„Проверките във всеки
обект на регистрирано
по ДДС лице от вчера
имат за цел да установят дали касовият апарат е сменен и ако не е,
използва ли се в обекта
софтуер за управление
на продажбите“ каза
по повод на контролните мерки на НАП Спас
Шишков, директор на
„Фискален контрол“.

И

Община Главиница, Област Силистра

ОБЯВА

29 април - 1 май 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл. 70, чл.71 ал.1
от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решения № 440 по протокол
№ 55/27.02.2019 г. на Общински съвет Главиница,
Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване
под наем на имоти - публична общинска собственост /водоеми/ съставляващи:
АПОС
Месечна
наемна
цена

Годишна
наемна
цена

№

Землище

Имот №,
идентификатор №

Местност

площ/
дка

1

Дичево

90117, №
21230.1.117

„Водоем“

103.358

7/117 от
09.06.1999 г.

165.40
лв.

1984.80
лв.

Дичево

80086, №
21230.60.86

„Водоем“

10.799

5/115 от
09.06.1999 г.

18.40 лв.

2

220.80
лв.

3

Зафирово

1090,
№30377.60.90

„Около гората“

118.834

12/109 от
09.06.1999 г.

190.00
лв.

2280.00
лв.

4

Суходол

60214, №
70336.50.214

„Язовир“

98.428

2/103 от
09.06.1999 г.

167.30
лв.

2007.60
лв.

5

Сокол

1076, №
67828.1.76

„Пътя ЗафировоСокол“

62.397

6/114 от
09.06.1999 г.

106.00
лв.

1272.00
лв.

Сокол

1077, №
67828.11.177

„Пътя ЗафировоСокол“

37.975

5/113 от
09.06.1999 г.

64.60 лв.

6

775.20
лв.

7

Зафирово

1056, № 3037.1.56

„Богдански блок“

65.486

14/111 от
09.06.1999 г.

104.80
лв.

1257.60
лв.

Черногор

522, №
81075.51.522

„Пирамидата“

30.396

2/122 от
09.06.1999 г.

48.60 лв.

8

583.20
лв.

Косара

28, № 38707.20.28

Извън регулация

18.826

3/119 от
09.06.1999 г.

32.00 лв.

9

384.00
лв.

Публично оповестеният конкурс да се проведе на 23.04.2019 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул.
“Витоша“ №44 от 14:00 часа.
Конкурсната документация се получава всеки работен ден от Информационния
център на Община Главиница. Краен срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на заявления за участие в конкурса - до 16:00 часа на 22.04.2019
г. Информация за провеждане на конкурса и документи за участие се съдържат
в конкурсната документация.
Повторен публично оповестен конкурс при неявяване на кандидати да се проведе на 07.05.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за
внасяне на депозита за участие и закупуване на конкурсна документация, оглед
на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 03.05.2019 г.
За контакти:
Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел. 086362128

Априлска Епопея
Маршрут: Калофер - Карлово Копривщица - Оборище - Панагюрище
Програма
I ден - 7:30 - Отпътуване за Калофер с посещение на Национален
музей „Христо Ботев” - възможност за обяд. Отпътуване за Карлово
- посещение на Национален музей “Васил Левски”. Настаняване в
хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица - Разходка в
архитектурно-исторически резерват - град Копривщица. Възможност за обяд. Посещение на местността Оборище - отпътуване с
автобус до хижа "Оборище", след което пеш до паметника в местността по приятна туристическа пътека /около 1 км/. Тук, през 1876
г., се провежда първото в историята на България Велико Народно
събрание, на което се взема решение за обявяване на Априлското
въстание. Целта на въстанието е да освободи българските земи
от продължаващото пет века османско владичество. Разходка в
Панагюрище - възможност за посещения на исторически музей с
различни експозиции с обходни билети /не са включени в пакетната
цена/ . Завръщане в хотела. Нощувка.
III ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица или Панагюрище, за да наблюдаваме възстановката на събитията от Априлската
епопея на площад „20 април" в Копривщица или Военно-историческата възстановка „Мъжество и саможертва - Панагюрище‘1876“.
Отпътуване за Тутракан.
Цена: 159 лв.
Бележка: Програмата може да претърпи промени в последователността си, тъй като към момента на нейното изготвяне не са обявени
празничните програми на общините Копривщица и Панагюрище.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3 *, водач и “Снимка за спомен” - колаж от
снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва:
- входни такси Панагюрище: за посещение на зала трезор
"Панагюрско златно съкровище"; експозиции "Археология", Дудекова къща, в която е представена етнографска експозиция,
показваща възрожденския градски бит на панагюрци от втората
половина на XIX век; макет на Панагюрска занаятчийска чаршия;
експозиция"Априлско въстание: за учащи и пенсионери - 3 лв.,
възрастни - 6 лв.
за посещение само на къща - музей "Райна Княгиня" - учащи - 1
лв., възрастни - 2 лв
- Копривщица - цена на билет за посещение на един музей - 4 лв.
възрастни/2 лв. ученици, обиколен билет за посещение на шестте
музейни къщи - 6 лв. възрастни/3 лв. Ученици
- Нац. музей "Христо Ботев" в Калофер - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 1 лв.
- Нац. музей “Васил Левски” в Карлово - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 2 лв.
За записвания: Анастасия ЯКОВА,
тел. 0866 65890, GSM: 0887 553884 и 0895 425453

и още нещо...
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сМЯХ
- Тате, какво е крокодил?
- Еееей, кат` каза крокодил, бягай бързо да купиш
хляб, че майка ти ей сега
ще си дойде...
- Какво е Мoto GP?
- Личен лекар на мотор.

ми е пистолет.
- Слушай, синко. Ще минат години, може да се
случи някой ден да се прибереш по-рано и да завариш
съпругата си с млад любовник. И тогава, какво?! Ще
му кажеш колко е часа ли?

Влиза баба в поликлиниТой, възторжено: - Тялоката, среща млад доктор и
то ти е като храм...
Тя: - Да, ама тази сед- пита: - Кажи, баба, зъбарят
мица няма да има служба... тук ли е днес?
- Зъболекар се казва бабо
Има профилактика...
и не е на работа днес.
- А очиларят, той на ра- Аз ли съм единственият
бота ли е?
мъж, когото си обичала?
- Офталмолог се казва
- Разбира се! - отговорила
тя. - Защо всички мъже за- бабо и той си тръгна.
- А ти синко какъв докдавате този въпрос?
тор си?
- Гинеколог съм бабо.
Мъж ще скача за първи
- Пичкарят!
път с парашут. Жена му и
сина му са дошли го гледат.
- Що е снаха?
Мъжът скочил от самоле- Див звяр, докаран вкъщи
та, но като се приземил
на земята - не помръднал. с музика.
Съпругата:
Въпрос към студентка:
- Синко, иди и виж дали
- Кой орган се увеличава
баща ти диша!
Синът се върнал и казал: 7 пъти?
- Тя: - Хи-хи!
- Тате диша, но около
- Доцентът: Зеницата се
него се не диша...
увеличава 7 пъти, а хи-хи
Италиански бос на смърт- само 2!
ния си одър вика сина си: Искам да вземеш за спомен
- Понеже си ми първата,
от мен моя пистолет.
ще ти викам Ева.
- Тате, аз очаквах да по- Ти, като си ми 206-я,
луча Ролекса ти. За какво Пежо ли да ти викам?!

Забавна астрология
Овен

СУДОКУ

Вие сте номер едно в зодиака,
а обикновено успявате да го
постигнете и в живота. Първенството навсякъде и във всичко
за вас не представлява проблем
- постигате го лесно и естествено. Лесно се ентусиазирате
и можете да увлечете след себе си много хора, но трябва
да има кой да свърши черната работа. Най-сериозният ви
стимул за действие е конкуренцията. Трудно се подчинявате
и затова обичате да ръководите, а качества не ви липсват.
Всичко това пренасяте и в любовта, не се оставяте друг
да ви ръководи. Привличате противоположния пол като
магнит. Влюбвате се бързо, силно и всеотдайно, но и бързо
разлюбвате. Способни сте да изпитате големи страсти и
още по-голяма ревност. Не обичате да получавате откази,
те са по-скоро в състояние да ви амбицират, отколкото да ви
обезкуражат. Когато в любовните взаимоотношения изчезне
предизвикателството, "тръпката", то вие губите интерес и
започвате да търсите друг партньор.
Харесвате новите и рискови дейности. Трудностите не
ви плашат, бързате да ги преодолеете. Не можете да стоите на едно място и да не вършите нищо, монотонната и
еднообразна работа също не ви харесва. Любовта ви към
справедливостта често може да ви забърка в неприятни
ситуации, с които лесно ще се справите.
Вашата сила е в несекващия ви оптимизъм, вяра в собствените сили, активност и самостоятелност. Най-голямото
ви предимство, но понякога и най-големият ви враг, са
откровеността и искреността.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ
И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО
ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020“
BG05FMOP001-3.002

ОБЩИНА ТУТРАКАН
О Б Я В Я В А
ПРИЕМ на Заявления-декларации от лица от
гр.Тутракан, желаещи да получават топъл обяд по
проект „Обществена трапезария за гражданите на
Тутракан”, договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05FMOP001-03.0230-С02, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020“ BG05FMOP001-03.02.
Допустими за кандидатстване са лица от следните
целеви групи:
Основна целева група за предоставяне на топъл
обяд са:
- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда
и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които
да се грижат за тях, установено от съответната
дирекция „Социално подпомагане“;
- Семейства и самотно живеещи пенсионери, които
имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези
доходи и имуществото си;
- Скитащи и бездомни лица и деца;
- Лица от уязвими групи-граждани на трети страни
по смисъла на &1, т.17 от допълнителните разпоредби
от закона за убежището и бежанците;
Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете
и условията за съхранение, може да бъде разпределян
на следната Допълнителна целева група:
- Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на
целеви помощи (дв, бр. 49 от 2008);
- Майки (осиновителки), които получават месечни
помощи за отглеждане на дете до една година, по реда
на чл. 8, ал. 1 и чл.5 от Закона за семейни помощи за
деца (ЗСПД);
- Лица и семействата, получили еднократна помощ
за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД;
- Лица с трайни увреждания, с определено право на
чужда помощ, които имат ниски доходи и получават
месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;
- Лица и семейства, които получават месечни помощи
за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда
на чл. 8д ЗСПД;
- Лица и семейства, получили еднократни или месечни
помощи, предназначени за превенция и реинтеграция,
отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).
- Лица и семейства, инцидентно пострадали от
бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства,
подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16
от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално
ниво на материално лишение.
Подборът ще бъде извършен от комисия, определена
със заповед на Кмета на Община Тутракан.
Документи за кандидатстване:
- Заявление-декларация - (по образец);
- Документ за самоличност - (за справка).
- Документ от ТЕЛК за определяне степента на
нетрудоспособност, заверен и валиден към датата
на подаване на заявлението (ако е приложимо) или
медицинска бележка от личен лекар, удостоверяваща
затруднения в придвижването.
Забележка: Документите се подават лично или чрез
пълномощно (свободен текст), когато не се подават
лично.
Приемът на документи ще продължава през целия
период на реализирането на проекта, до 30.04.2020
г., като лицата, подали заявления-декларации след
19.04.2019 г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени след отпадане на потребител.
Телефон за информация: 0866 60621

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Продавам
апартамент с красив изглед!
За информация:
тел.0895 425 453 - А. Якова
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ОБЩИНА ТУТРАКАН
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Стартира процедура за избор
на членове на Съвета на децата
Стартира процедура за избор на членове на Съвета
на децата към председателя на Държавната агенция за
закрила на детето.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето
и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи
на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона
за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското
участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители
на младите хора от всяка административна област и на
децата от уязвими групи, като им дава възможност да
обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат
с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Съветът на децата включва в състава си по един представител на всички 28 административни области и 5 квоти
за деца от уязвими групи. За членове на Съвета могат
да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст
до 18 години.
Процедурата за избор на членове на съвета преминава
на три нива: общинско, регионално и национално ниво.
Община Тутракан, спазвайки Процедурата за избор на
членове на Съвета на децата, ще предприеме следните
действия:
1. Популяризиране на кампанията за избор на членове
на Съвета на децата чрез предоставяне на информация
на:
- официалния сайт на Община Тутракан;
- местните медии;
- училищата на територията на общината;
- социалните услуги за деца;
- детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
- неправителствени организации, работещи с деца,
читалища.
2. Приемане на кандидатурите в срок до 24.05.2019
година по пощата на адрес: Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, гр. Тутракан или по електронен път на
адрес: tutrakan@b-trust.org; direkciq_hd@abv.bg
3. Извършване на подбор от Комисия, определена със
Заповед на Кмета на Община Тутракан.
4. Представяне на кандидатурите на Община Тутракан
пред Областния управител на Област Силистра в срок до
15.06.2019 година.
За подробна информация на официалния сайт на Община Тутракан са публикувани:
1. Процедура за избор на членове на Съвета на децата.
2. Формуляр за кандидатстване - Приложение 1.
3. Мотивационно писмо.
4. Инструкция за провеждане на избори за членове на
Съвета на децата - Приложение 2.

Община Главиница, Област Силистра
ЗАПОВЕД
№ РД-01-196/26.03.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 1
и ал. 2, чл. 118 от Закона за биологичното разнообразие,
чл. 62 от Закона за лечебните растения, във връзка
с писмо с изх. № И-606/07.03.2019 г. на Директора на
РИОСВ - Русе, относно опазване и недопускане търговията със застрашени, защитени и под специален
режим диворастящи растения

Н А Р Е Ж Д А М:
I. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на
ползване на територията на Община Главиница, както
следва: снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров
минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк,
иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и
подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища
предназначени за засаждане.
II. На нарушителите на настоящата Заповед ще бъде
потърсена административна отговорност, съгласно
чл. 66 от Закона за лечебните растения - наказва се
с глоба от 100 до 1000 лв. или имуществена санкция
от 500 до 3000 лв.
III. Настоящата Заповед да се доведе до знанието на
кметовете на кметства на територията на общината
и широката общественост, чрез поставяне на копия от
нея на подходящи места, както и на интернет страницата на Община Главиница. Контрол по изпълнение на
заповедта възлагам на г-жа Сюзан Хасан - Зам.-кмет
„Стопански дейности” на Община Главиница. Препис
от заповедта да се връчи на съответните длъжностни
лица за сведение и изпълнение.
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на община Главиница

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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Сашо Андреев отново републикански шампион
ръка бронзов медал завоюва
Рачо Стефанов от същия
клуб.
И други тутраканци участваха в държавното първенство
по канадска борба, за съжаление, от името на отбори от
други градове. Златните медалисти Димитрина Петрова
и Елбин Ферад се състезават
за "Спортист" (Благоевград),
а Божидар Симеонов - за
"Доростол 2011" (Силистра).

елоградчик беше домакин на 23-то Държавно
първенство по канадска
борба. Състезанието се провежда в категории за хора с
увреждания, юноши/момичета, младежи/девойки, мъже/
жени и ветерани.
Официалната церемония
по откриването започна с изпълнение на държавния химн,
а сред гостите бяха Борис Николов - кмет на община Бело-

Б

градчик и Асен Хаджитодоров
- председател на Българската
и Световната федерация по
канадска борба.
Тази година се явиха рекорден брой състезатели - над
500, за да премерят сили
в надпреварата за място в
националния отбор, който
ще представи България на
Европейското първенство в
Лутраки, Гърция, през месец
май.

Очаквано най-силните състезатели в различните категории спечелиха златните
отличия.
Тутракан бе представен от
спортистите на Клуб "Надмощие". Многократният шампион Сашо Андреев за пореден
път доказа класа и се класира
на първо място на лява и
дясна ръка при мъжете в категория 90 кг.
В категория +110 кг на дясна
тборът на девойките по тенис на
маса в група 8-10
клас от СУ "Васил Левски",
гр.Главиница (на снимката) завоюва трето място
на проведеното зонално
първенство в гр.Разград
водени от техния треньор
Кирил Ангелов.
Във възрастовата група
5 - 7 клас - момчета, трети се класираха тенисистите от ОУ "Св.Св.Кирил
и Методий", с.Сокол, а при
момичетата - отборът
на ОУ "Отец Паисий",
с.Стефан Караджа.
Състезанието бе част
от Ученическите спортни
игри.

О

Мамо,прочети ми!
прахта и се втурна
все „мецанка“ ме нарича.
със нея за топло геврече
„Хапвай си, мецанке мила!
към близката фурна.
Яденето дава сила.“
Но лелката, дето продаА пък аз й казвам: „Майче,
ва, му каза сърдито:
ако съм мецанка, знай че
„Не може със тази паричям ли много ще порасна
ка, виж - тя е пробита!“
мечка едра и опасна
Тогава Иванчо започна да
и тогава - страшно гладплаче и рече:
на,
„Ми, леличко, дай ми ти
първо тебе ще нападна!“
също пробито геврече!“
Мама кротко ми се кара:
„Да, но яж сега попара,
че от мравчица такава
Как се става
Геврече за Иванчо
трудно баба Меца стабаба Меца
Паричка намери Иванчо в
ва!“
Мама много ме обича -

Мили деца, днес ще ви
предложа стихчета от
Дядо Пънч. Да, това Панчо
Панчев. Той е български писател, драматург, сценарист на филми, публицист
и автор на произведения
за деца - пиеси, стихове, стихотворни гатанки,
приказки, дори малкия роман „Дневник на слончето
Моди“.

Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Слончова неволя

С футболни обувки ритат всички вълци, мечки, зайчета,
сърнички…
Само Слончо е с крачета
боси,
че обувки номер триста
носи.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

4 април - Красимир КОСТАДИНОВ, Почетен гражданин на Тутракан, многократен световен, европейски и
републикански шампион по канадска борба
4 април - Валя ПЕТРОВА, ЕТ "Ник-Пластик", Тутракан
4 април - Румен ИЛИНКОЛОВ, Домакин, Община Тутракан
5 април - Асан МУСТАФА, Кмет на с. Стефан Караджа,
община Главиница
6 април - Ведат АХМЕД, Кмет на с. Дичево, община

Фризьорски салон "Guli Style"

Главиница
7 април - Аксел БЕХАДИН, Ст.спец. "Техник", Община
Главиница
9 април - Ценка БОЙЧЕВА, Тутракан
9 април - Нели ГОРАНОВА, Ст.спец. АОН, Община
Главиница
10 април - Елица ТОДОРОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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 26.12.2019
в 17:00 ч.
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