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Старт на проекта за
изграждане на градска
Пречиствателна станция

Цена 0.70 лв.

Участник в телефонна измама е
задържан след незабавна
професионална реакция на Полицията

51-годишен мъж е задържан, часове след извършена телефонна измама в
Силистра. До ареста се
е стигнало в резултат
на бърза реакция на сиКалина ГРЪНЧАРОВА
листренски криминалисти
ресконференция за и професионално взаимос та рт и р а н е н а и н вестиционен проект
за изграждане на градска
Пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ) и
доизграждане на канализационната мрежа в гр.Тутракан
бе проведена на 8 април т.г. Тя
започна с официалното подписване на договора между
Община Тутракан, в лицето
на кмета д-р Димитър Стефанов и инж. Мая Пенчева,
представляващ ДЗЗД "ГПСОВ
Тутракан 2019" с лидер "Главболгарстрой" като изпълнител
на проекта.
На срещата присъстваха и останалите участници
в проектната реализация
- инж. Иван Наков, представляващ външна техническа
помощ, строителният надзор с представители - инж.
Росица Спасова, председател на Управителния съвет

П

Д-р Димитър Стефанов и инж. Мая Пенчева подписват
договора за реализация на проекта

Силистра, Тутракан, Айдемир и
Калипетрово ще имат нови
водопроводни и канализационни
мрежи с европейско финансиране

С

ност 78 млн. лв. Средствата
ще бъдат вложени в реконструкция и доизграждане на
ВиК мрежи. За тези населени
места ще бъде направена
и реконструкция на външни
довеждащи водопроводи.
Това съобщи в Силистра днес
от стр. 1

3

на стр. 2

Предстоящо

Информационна борса „Стани войник“

ългарската армия набира нови бойци чрез
национална кампания
„Бъди войник“, по която предложенията се представят по
график в различните краища
на страната. „На 8 юли предстои това да се случи в центъра на град Силистра“, съобщи
подп. Ивайло Александров,
началник на Областен военен
отдел Силистра. Събитието
ще завърши с концерт на
открито на ансамбъла на БА.

Б

илистра, Тутракан и селата Айдемир и Калипетрово ще имат нова
водопроводна и канализационна мрежа с европейски
средства. ВиК - Силистра
кандидатства за финансиране от Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020“ за
големия воден проект на стой-

действие със служители
на ГПУ-Силистра и РУ-Тутракан.
На 6 април 62-годишна
жена сигнализирала в районното управление в областния
град, че час и половина по-рана стр. 3

Структури, униформи, социални придобивки, пенсионни
особености, възможности за
работа и развитие в различните видове войски - това ще научат участниците в събитието,
разчетено за хора от различни
възрасти, но най-вече към потенциалните бъдещи военни.
Кампанията стартира през
есента на миналата година
като инициатива на военното
министерство и ще бъде проведена в 29 града на страната.

Разясненията са за в различните части на България,
включително условия за кандидатстване, социален статут
на военнослужещия, както и с

възможностите за личностно
и професионално развитие
във Въоръжените сили на
Република България.
“ТГ”

регион

2

НОВИНИ
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА ПОСЕТИ СИЛИСТРА
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова посети Силистра на 9
април. В града тя участва в дискусия за регионалното
развитие и европейската солидарност. Форумът се
проведе в хотел „Данубе".
"ТОПЪЛ ОБЯД"
Продължава реализацията на проект „Обществена
трапезария за гражданите на Тутракан” по договор
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020”, Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, финансирана от Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Бенефициент по проекта е Община Тутракан. Неговата продължителност е 21 месеца - от 1 август 2018
г. до 20 април 2020 г. и е на стойност 60 500,00 лева.
Общата цел на проекта е намаляване на бедността
чрез осигуряване на обяд на лицата, живеещи в найвисока степен на бедност и социална изолация.
Социалната услуга „Топъл обяд” получават 50 потребители, за които доставчикът на услугата ЕТ
„Нора - А. Чорбаджиева”всеки работен ден приготвя
супа, основно ястие и хляб.
ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА
От Областната земеделска дирекция съобщават, че
е започнала сеитбата на пролетниците в Силистренско. Вече са засети 41 355 дка с царевица за зърно и
107 897 дка с маслодаен слънчоглед.
Предсеитбена подготовка е направена на 265 300
дка за царевица и на 364 837 дка за слънчоглед.
През миналата година са отглеждани 285 715 дка с
царевица и 371 489 дка слънчоглед. Получени са средни добиви от декар от 615 кг царевица и 279 кг от
слънчогледа.
ПРОМЕНЯТ СЕ НАИМЕНОВАНИЯТА
НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ
Правителството прие изменения на Постановление
№315/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г.
Променят се наименованията на обектите, одобрени
за допълнителни трансфери, на общините Главиница,
Горна Оряховица, Тетевен, Раковски, Борово, Златоград, Свиленград, Враца, Бяла Слатина и Силистра.
По този начин ще бъдат коректно отразени видовете дейности, които ще се извършват от местните
власти по конкретните проекти.
КРИМИНАЛЕ
Късо съединение довело до пожар частен имот в
село Шуменци на 5 април около 22:45 часа. Изгоряла
временна паянтова постройка, преди огнеборци от
РСПБЗН-Тутракан да потушат пожара. Спасени са
две сгради.

Старт на проекта за
изграждане на градска
Пречиствателна станция
от стр. 1 дписан и - въпреки всичко,
на "Трансконсулт - Група"
въпреки техАД и инж. Христо Славчев,
ните писания,
представляващ Сдружение
този проект
"ТК - Тутракан", инж. Милен
ще бъде за Боранов и инж.Татяна Филева
вършен така,
- представители на асоцииракакто трябва.
ните партньори В и К СилистНека сега да
ра, Мая Хараланова - главен
направят едно
секретар на Асоциация по В
опровержение
и К - Силистра, служители от
в медиите си,
Община Тутракан.
че имаме из"Първо искам да честитя и
пълнител и той
да благодаря на Общинската
е един от найадминистрация, защото голякачествените
ма част от вас бяхте ангажираизпълнители
ни през тези 7-8 години с това
в Ре п у бл и к а
да се случи, именно подписБългария. Заването на този договор - така
щото много добре знаете колзапочна обръщението си д-р
ко проекти е изпълнил "ГлавДимитър Стефанов. - Живот
болгарстрой", какво име има
и здраве - да бъде реализи"Главболгарстрой" не само в
ран един наистина европейБългария, а и в Европа, и в
ски проект със съвременна
Русия. И аз се радвам много,
Пречиствателна станция, и,
че именно този консорциум
разбира се, да довършим там,
спечели обществената поръчкъдето нямаме водопровод и
ка и именно с тях ще работим
канализационна мрежа, и да
и занапред."
направим рехабилитация на
"Благодарим за възможсъществуващите."
ността да участваме и в този
Д-р Стефанов не пропусна
проект, каза инж.Мая Пенда отбележи и темата за "инчева, представляващ ДЗЗД
синуациите, които някои ме"ГПСОВ Тутракан 2019" с
дии преди месец публикуваха
лидер "Главболгарстрой". в техни сайтове, за това, че (в
Наистина зад гърба си имаме
конкурса по този проект) в Обреализирани - в зависимост
щина Тутракан няма участниот това дали сме били сами,
ци и че участниците ще бъдат
или в обединения - 8 проекта
елиминирани и че няма кой
по ОПОС. Считаме проекта
да построи Пречиствателната
за предизвикателство. Настанция и водопроводната
истина е сложен - не само
и канализационната мрежа,
нова Пречиствателна станискам да им кажа: "Да - имаме
ция, а и укрепване на доста
изпълнител, договорът е по-

на автобусите от градска и общинска пътна мрежа

ЦИК определи състава на
РИК за 20-и МИР Силистра

№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.

лед като на местно
ниво членовете на Районната избирателна
комисия /РИК/ не се разбраха кой какъв пост да заеме,
това вместо тях стори
Централната избирателна
комисия /ЦИК/.
Тя реши, че Двадесети
избирателен район - Силистренски, РИК ще е в
състав от 15 членове, с
председател Теодора Тодорова. Заместници ще й
бъдат Ванушка Георгиева
и Стилиян Стойчев, а секретар на комисията Севда
Хюсеин.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание

С

Членове са Гинка Катева,
Велико Димитров, Цветанка Йорданова, Силвия
Севдалинова, Албена Герасимова, Димитър Василев,
Ивелина Антимова, Теодор
Георгиев, Мирослав Георгиев, Ивелина Петрова и
Димитър Генов.
Районната избирателна
комисия встъпи в правомощията си на 6 април.
Решението подлежи на
обжалване пред Върховния
административен съд чрез
Централната избирателна
комисия в 3-дневен срок от
обявяването му.

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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сложен терен. Срокът също
е предизвикателство за нас.
Програмата го изисква. Надяваме се, след като завършим проекта, да се видим в
същия този състав и тогава
да си кажем няколко думи, а
съответно - възложителят да
ни благодари за изпълнената
работа."
"Присъединяваме се към
общото настроение - нашият
екип, съзнава цялата отговорност на този значим обект
и ще положи съответните
усилия той да бъде изпълнен
в съответствие с проекта, с
техническите спецификации,
с изискванията на българското строително законодателство, на Закона за устройство
на територията и съобразно договорните условия на
FIDIC - сподели инж. Росица
Спасова, председател на
Управителния съвет на "Трансконсулт - Група" АД. Екипът,
който ще работи по проекта,
е от 9 ключови експерта и
оценявайки сложността му
сме предвидили в отделните
етапи на реализацията му
да се включат още 10 до 12
експерта. Проектът наистина
е предизвикателство, защото
на първия етап ще трябва да
се направи преглед и комплексен доклад, за да може
след това да стартира строителството. В реализацията на
проекта има много сериозен
момент, свързан с укрепването на строителната площадка
на Пречиствателната станция.
И всъщност, имаме 480 дни
срок за строителство, което
при тази сложност е наистина
голямо предизвикателство."
Градската пречиствателна
станция ще бъде построена
в района на християнските

гробища в Тутракан. Предстои
да бъдат рехабилитирани 4
927 м водопроводна мрежа и
261 бр. сградни водопроводни
отклонения.
Предвидено е новопостроената канализационна мрежа
да бъде 2 242 м, рехабилитираната канализационна мрежа - 4 528 м, новите сградни
отклонения - 60 бр., а рехабилитираните канализационни
отклонения - 176 бр. Ще бъде
изграден и довеждащ колектор по Пречиствателната
станция.
Голяма част от сегашната
водопроводната инсталация
на гр. Тутракан е етернитова,
тоест, канцерогенна, стана
ясно на пресконференцията.
Чрез реализацията на проекта ще има много по-добро
качество на питейната вода.
И още - чрез изграждане
на ПСОВ и доизграждане на
канализационната мрежа ще
се осигури 100% свързаност
на населението към канализационната мрежа, ще се
предотврати заустването на
непречистени битови отпадъчни води в р. Дунав, а чрез
частичната реконструкция на
водоснабдителната мрежа ще
се повиши нейната ефективност, като се намалят загубите на питейна вода.
Проектът ще допринесе
и за изпълнение на ангажиментите на Община
Тутракан към националната политика в областта
на околната среда. Той е
на обща стойност 32 347
993,80 лв. и се финансира
от ОП "Околна среда 20142020 г." Срокът за неговото
изпълнение е до м.март
2021 г.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 8 април 2019 г.
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа;
1 продавач консултант – основно образование, двусменен режим на работа;
2 миячи на превозни средства – основно образование;
3 миячи на превозни средства – няма изискване за
заемане;
3 оператори на производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа;
1 технически сътрудник – висше образование – „Икономика”, работа с компютър, владеене на английски
и италиански език;
1 лекар – висше образование „Медицина“

Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова
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
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.

общество
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Силистра, Тутракан, Айдемир и Калипетрово ще имат нови
водопроводни и канализационни мрежи с европейско финансиране
от стр. 1 „1800 години Силистра“,
който е изграден в чест на
министърът на регионалното обявяването на Силистра
развитие и благоустрой- за самоуправляващ се град
ството. В града тя участва през 169 година. Първонав дискусия за регионалното чалният си вид възвърна
развитие и европейската и водното огледало пред
солидарност.
монумента. Финансиране от
В областта се изпълняват програмата може да получи
20 договора на стойност над още един проект – за изграж34 млн. лв. по Оперативна дане на социални жилища.
програма „Региони в растеж“
През 2018 година с 5 млн.
2014 – 2020, съобщи минис- лв. от ОПРР основно бяха
тър Аврамова. С близо 8 ремонтирани почти 10 км
млн. лв. по четири проекта от второкласния път Кубрат
се обновяват детска ясла, - Старо Село - Тутракан,
детска градина, основно напомни министър Аврамоучилище, четири професио- ва. Със средства от евронални гимназии и общински пейската програма в края
център за извънучилищни на миналата година бяха
дейности. 2,3 млн. лв. по рехабилитирани още 21 км
проекта на Министерство на от пътя Разград - Търговиздравеопазването се инвес- ще. Като резултат от двата
тират в модернизацията на проекта са обновени общо
6 центъра за спешна помощ. над 30 км от пътя, свързващ
Подкрепени са 7 социални областите Силистра, Разград
обекта, които се използват от и Търговище, което повиши
близо 420 лица в процеса на безопасността при движение
деинституционализация. По по републиканската мрежа
7 проекта на обща стойност в региона. Подобриха се
8,5 млн. лв. се изпълняват връзките с пътищата Русе мерки за повишаване на Разград, Търговище - Шумен,
енергийната ефективност Русе - Силистра, Попово
в 19 сгради. В резултат от - Лозница и Русе - Кубрат
изпълнението им жилищата - Исперих, както и връзкана близо 200 домакинства ще та с Дунав мост при Русе.
бъдат по-топли, по-уютни и с При наличие на спестен репо-малки разходи за отопле- сурс от програмата, Агенция
ние през зимата. Приключи „Пътна инфраструктура“ ще
реконструкцията на пл. „Ал- кандидатства за средства
бена“ в областния център. за финансиране на рехабиС малко над 2 млн. лв. бяха литацията на други 9,6 км в
облагородени над 30 000 кв. областта по пътя Каблешком площ в града. Възстановен во - Межден, съобщи региобеше знаковият паметник налният министър.

Петя Аврамова каза още,
че през миналата година в
областта е направен превантивен ремонт на три пътни
участъка с обща дължина
над 32 км. За целта са инвестирани близо 17 млн. лв. от
бюджета на АПИ. През тази
година, при благоприятни
климатични условия, ще продължат строително-монтажните работи на близо 6 км от
пътя Алфатар - Коритен в община Кайнарджа. Очаква се
те да приключат през месец
май. Инвестицията е малко
над 3 млн. лв. Предвижда
се извършването на превантивен ремонт и на още
близо 30 км републикански
пътища в областта. Предстои
изготвянето на технологични
проекти на обектите с индикативна стойност близо 16
млн. лв.
В областта се изпълняват
18 проекта по програма ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“, които ще допринесат
за подобряване на транспорта, развитието на туризма,
опазване на околната среда
и други. По един от тях ще
се разработят съвместни туристически продукти между
общините Силистра и Кълъраш. Предвижда се и реконструкция на Художествената
галерия в Силистра. По друг
проект ще се подобри общественият транспорт в Силистра и Наводари. По него
Силистра ще реконструира и
възстанови улица „Никола Й.
Вапцаров“, която е вход и из-

Работна среща при областния
управител с представители на
тютюнопроизводителите от региона

Конкурс за ученическо есе на тема
"Откровено за съдебната власт"

кабинета на областния
управител на област
Силистра Ивелин Статев бе проведена консултативна среща с организационен характер на работна
група, водена от Халил Халил
- общински координатор в Дулово, във връзка с влезлия в
режим на решаване проблем
с предадена, но неизплатена
стока на тютюнопроизводители от страната, включително
в Североизточна България.
Както е известно, до средата на следващата седмица в
правителството на Република
България със съдействието
на кметовете на общини и
на областните управители
трябва да постъпят списъци
с регистрирани тютюнопроизводители, които имат да
получават суми - общо над
3 млн. лева, по приемо-предавателни протоколи към
сключени договори.
Става дума за компанията
„Исперих БТ“ във връзка с
незаплатена изкупена стока

В

ленумът на Висшия съдебен съвет обяви национален конкурс за ученическо
есе на тема „Откровено за съдебната власт".
В конкурса мога да участват
ученици от VIII до XII клас, от
българските училища в страната,
като всеки участник има право да
участва с едно есе.
Целта на инициативата е да се
повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите
им търсения и вниманието им към
съдебната власт. При оценяване
на есетата ще се преценява дали
са спазени следните критерии:
Демонстриране на познания по темата; теза, съответстваща на форот 2010 г. и за Leaf Tobacco мулираната тема; оригиналност и
A.Michailides AD за същия творчески подход; недвусмислено
проблем, но от 2016 г. Изкупеният тютюн е от два сорта:
„Бърлей“ и „Каба Кулак“. Адресати на проблема в Североизточна България са около
1 000 души, предимно от областите Шумен и Силистра –
общините Каолиново, Венец,
Кубрат, Дулово, Главиница,
Алфатар, Кайнарджа, както
и от областите Добрич - обот стр. 1
щина Тервел, Русе - община
Ветово, и др.
но е оставила до противопоВ Държавен фонд „Земе- жарен кран 2100 лева и около
делие“ предстои да сe вземе 60 грама златни накити след
решение за изплащане чрез поискано по телефона съдейдържавна помощ „Де мини- ствие от мъж, представящ се
мис“ на дължимите суми на за полицейски служител.
тютюнопроизводителите от
Получавайки информация
Североизточна България, за случая, в РУ-Силистра
които имат вземания от част- били предприети незабавни
ната гръцка фирма от 2016 оперативно-издирвателни
г. Това обеща министърът- мероприятия, в които се вклюпредседателят Бойко Борисов чили гранични полицаи и
на среща с тютюнопроизво- тутракански криминалисти. В
дители в шуменското село резултат на прецизните проПристое след проведения фесионални действия около
наскоро протест.

П

ход на града към граничния
контролно-пропускателен
пункт. Ще бъдат изградени
и еднопосочни велосипедни
алеи с цел да стимулирането на използването на
„зелен“ транспорт в града, а
съвместен пътеводител ще
информира за велоалеите
и туристическите маршрути.
Амбициозен е и проектът
„Съвместно доброволчество
за сигурен живот”, който цели
да подобри подготовката на
населението за реакция при
извънредни ситуации в трансграничния регион.
В Силистра регионалният
министър коментира още,
че се обсъждат пет потенциални места за изграждане
на нов мост над река Дунав,
който да свърже България с
Румъния. “Нашето желание
е да изградим още пътища
между двете страни. Имаме
подписан меморандум с
румънска страна, на базата
на който ще се направят
проучвания за мост в района
на Свищов, Силистра, Русе,
Оряхово, Никопол. Ще бъдат
проучвани от двете страни
както като транспортни коридори, така и като пътникопоток, който ще преминава
през тях. Тепърва започват
съвместни действия и прединвестиционни проучвания.
Вече има инвестиционни
намерения от частния сектор
за публично-частни партньорства за изграждане на
такива мостови съоръжени”,
каза Аврамова.

изразяване на лична позиция;
удачно подбрани аргументи; използване на подходящи стилово
езикови средства за постигане
на убедителност и въздействие;
спазване на езиковите норми.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019г.,
включително, на електронна поща:
konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане
на конкурса.
Обявяването на победителите,
както и връчването на лаптоп, две
поощрителни награди и грамоти
ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет
на 07.06.2019 г.
Отличените есета ще бъдат
публикувани на интернет сайта,
и на Facebook страницата на ВСС.

Участник в телефонна измама е
задържан след незабавна
професионална реакция на Полицията
15:15 часа в района на Тутракан бил задържан 51-годишен
мъж, у когото били намерени
парите и златните накити от
реализираната в Силистра
измама.
Мъжът, който до момента
няма регистрирани криминални прояви, е задържан за
срок до 24 часа. Установени
са данни за съпричастността
му към извършени други две
телефонни измами на територията на съседна област. По
случая е образувано досъдебно производство, работата по
разследването продължава.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
15 април 2019 г.
Във връзка с реализиране Плана за действие на Висшия съдебен съвет за изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 година, на
15 април 2019 г. Районен съд - Тутракан организира
Ден на отворените врати под надслов:

„140 години от приемането
на Търновската конституция“
Каним граждани, ученици и журналисти да се запознаят с дейността на съда в рамките на работния
ден - 15.04.2019 г. - от 10:00 до 16:00 часа.
В Деня на отворените врати желаещите могат
да посетят Съдебната палата и да се запознаят с
организацията на работа на съда, с отделни съдебноадминистративни процедури, с работата и функциите
на съдебните служби. Ще бъде осигурен достъп до
деловодствата на съда - наказателно, гражданско и
съдебно-изпълнителна служба, Бюро съдимост.
От 14:30 часа в Съдебна зала №1 ще се състои
церемонията по награждаване на участниците в организирания от Граждански съвет „Заедно“ и Районен
съд - Тутракан Общински ученически конкурс за есе
и презентация на тема: „140 години демократична
Търновска конституция“.

29 април - 1 май 2019 г.

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

култура
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Пролетни празници и обичаи

Юлия ДИМИТРОВА

дин от най-жизнерадостните празници на
пролетта - празник на
плодородието и здравето,
празник на момите и девойките в Добруджа, е Лазаровден. Лазаруването е красив
пролетен момински обичай,
пренесен или създаден от
народите /племената/, които са населявали нашите
земи преди създаването
на българската държава.
Обичаят се изпълнява по
различен начин в отделните
краища на страната, но навсякъде лазарките благославят труда на хората, пеят
за здраве, любов, щастие,
плодородие.
Лазаровден се празнува
винаги в съботата преди
Връбница (Цветница). Основните обреди на Лазаровден са свързани с игрите
на момичетата и момите.
Най-често лазарските песни
и игри се учат и припомнят

Е

през постите - от Сирни
Заговезни до празника, когато се играе буенек и се
пеят същите песни.
Според възрастовия състав на участниците, лазарските обичаи и игри се
делят на три групи. Към
първата група се отнасят
игрите на малките лазарки.
Те са момиченца на възраст
от 6-7 до 10 години, които
ходят най-често в група по
две, три или четири. Наричат се "шепашки" и лазарки.
По-малката от лазарките
е облечена като булка и
забулена с червена кърпа.
Малките лазарки тръгват
из село рано сутринта и
обикалят до към обяд. Всяка
група ходи в махалата си.
Във всеки двор, където влязат, облечената като булка
лазарка играе, а другата
или другите пеят. Булката
играе на две страни, като
тупа с крака и с ръце под

кърпата, с която е забулена или пък държи с двете
си ръце кърпичка, която
размахва при играта. Пеят
следната песен: "Заспало
е детенце, под бял червен
трендафил, под морава люляка. Майка му го приспива,
баща му го будеше: "Стани,
стани детенце, да погледаш, да погледаш лазара,
как хубаво играе, жълти
чехли потропва, шити поли
развява."
Като изпеят песента,
стопанката им дава по
едно-две яйца и понякога
дребни пари. След като
обиколят къщите, малките
лазарки си разделят събраното. Едно момиченце
може да ходи на лазара няколко години. След малките
лазарки вървят големите
лазарки. Те могат да бъдат
разграничени по възраст в
две групи - момичета между
10-13 години и моми. Игрите
на големите лазарки са познати във всички села. Групата на големите лазарки
е известна под названието
"буенек", като по начин на
игра и песенен репертоар
този буенек се покрива с
буенека, който се играе през
велики пости. Но при лазарките буенекът има обреден
характер. Момичетата /момите/ избират помежду си
една за водачка. Тя трябва
да бъде лична, да знае добре
песните и да умее да води
лазарското хоро. Тя се нарича буенец, буенек, войвода.
Съставът на лазарската

група не е напълно еднакъв
в отделните села. В село
Бабук последната лазарка
в редицата се нарича "куиручка", а в групата има още
две по-малки момичета без
специално название, които
не играят с другите и носят
кошничката за яйца.
Особен интерес представлява групата в село Гарван.
Тук, освен буенец и лазарки,
има и булка - едно от помалките момичета, чието
название идва от облеклото, в което е облечено този
ден. Сутринта на празника
всички лазарки, облечени в
приготвените премени, се
събират в дома на буеника.
Лазарките от една група са
облечени в еднакви по цвят
дрехи. Буенецът при гребенците е с калпак на главата,
а някъде държи в ръка дървена сабя /Гарван/. В селата с
тракийско и балканджийско
население лазарките са
облечени в нови булченски
дрехи - "да ги разтърсят за
хаир". Те тръгват в редица
хванати за коланите и пеят.
Лазарката, която е до буенеца, го държи за кръста
отзад. В посетените къщи
лазарките, наловени за коланите, играят на двора
буенец - буйно несключено
хоро. В Гарван буенецът и
булката играят отделно
от другите лазарки. Играта
на лазарките е съпроводена
от песни, които са според
семейното положение и
възрастта на членовете
на семейството. Пеят на

малко дете, на мома и ерген,
на млада булка: "Отидохме
Лазаре, отидохме; Лазар
тука дойде; Тропай, тропай,
Буенчо, Лазаре; и Йотдол
идат".
В Кайнарджа пеят следната песен: "Синчице, бели колубце накъде сте ми лятали!
- Към то царюви дворове.
- Какво си прави царичка?
- На златен скомен сидеше, ситен маргарет нижеше."
След песните, буенецът
мята кърпата върху рамото
на стопанката, тя връзва

в нея пари и му я връща.
Освен пари големите лазарки получават винаги и
яйца. Където ги даряват с
брашно, стопанката го носи
в сито, което след това
търкулва празно и по това
как ще падне, се гадае за
реколтата през годината.
След като обиколят махалата, лазарките отиват в
дома на една от тях и си
делят събраното. Някъде си
правят и обща трапеза. На
нея трябва да има задължително риба.
Юлия ДИМИТРОВА

поетично поетично поетично
Васил
ТЪРПАНОВ,
гр.Тутракан

Към поезията
(Адаптация)

С желание, стремеж и дръзновение
към връх "Парнас" съм се устремил.
Да видя опита на другите
и с тяхна чест бих се сродил.
Приветствам ви, творци достойни,
с тоз ваш порив на духа.
И с поетичните ми поздрави
ви приветствам от душа.
Пред тази разцъфтяла Пролет,
обкичена във белота,
носи всеобхватна радост
по таз крайречна широта.
Към вси творци от региона:
Приканвам ви на този сбор.
За поетична адаптация
да насочим своя взор.
Поетичен, поетичен
да е нашият девиз.
Отзвукът тъй патетичен
да отекне в ваша чест...
Привет, творци!

Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Останах вечерта сама...
Вървя по улицата обезлюдена
с пролетна премяна украсена.
Тук-там забързан минувач
прибира се дома по здрач.
Небето се обсипа със звездици,
потрепващи кат момини ресници.
Пълноликата луна се смее,
ветреца кани песен да запее.
А той люлей раззеленени клони,
от пролетния цвят листенца рони
и шепне, че за отдих идва време
на хора отрудени, уморени.
Притихнали са в гнездата птичките,
смълчали са се и тревичките.
На свежа пръст, на дъхави цветя
ухае вредом из града.
Светлеят хиляди прозорчета,
тъмнеят вече всички дворчета.
Влюбени отсреща тичат,
не криейки, че се обичат.
Пристъпвам аз едва-едва
сред таз дълбока тишина.
Не ме очаква никой, затова
останах с вечерта сама…

Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Имам все пак Родина...
Аз отдавна загърбих оня, малкия град.
С пъпна връв съм откъснал всички
връзки назад.
Като камък захвърлих тежка дума-стена:
Останете си с ваща мафиотска страна!
Дето вяра продават, но пред Бог не грешат,
мутри в ритми на чалга гадят в мойта душа,
дето с лев сиромашки чужд издигах палат
и богатия в празник правех все по-богат.
А мъглата поглъща гласовете насън
и над църквата кръста, и камбанния звън,
но наяве сънувам песента „цъфтидрен“,
на дръвче два пискюла висят: бял и червен.
Нисък облак се стели, скрива кривия кръст
над могилки покрити със трева в пълен ръст,
незабравка-икона в ъгъл свят, окаден
някак със укор прощаващ още гледа към мен.
И в неделен следобед, щом душата заспи,
бяло облаче виждам, къща с двете липи,
речен залез сънувам в стари мрежи поспрял
и със поглед последен римска крепост огрял.
Тъй паса някак дните на мечтите подпрян:
Имам все пак Родина и Бащица - Балкан.

регион
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От ОУ "Отец Паисий", с.Стефан Караджа, община Главиница:

Открит урок "България в големия
свят според Алеко Константинов"
литература от община Главиница, община Тутракан и
община Силистра. По време
на работното съвещание
бяха засегнати важни ас-

сновно училище "Отец
Паисий" в с.Стефан
Караджа бе домакин
на проведеното на 26 март
работно съвещание по български език и литература
(БЕЛ), свързано с предстоящото Национално външно
оценяване в VII клас.

О

Пред участниците в съвещанието бе представен
открит урок с ученици от
7 клас на тема "България в
големия свят според Алеко
Константинов". Урокът
бе изнесен от г-жа Мария
Николова, главен учител по
БЕЛ в ОУ "Отец Паисий" в

с.Стефан Караджа.
Гости на събитието
бяха експерти от РУО
гр.Силистра - г-жа Ваня
Игнатова, ст.експерт по
БЕЛ и г-жа Марияна Вълкова
ст. експерт "Предучилищно
образование", директори и
учители по български език и

пекти от обучението на
учениците по БЕЛ, проблеми
и предизвикателства, засягащи не само директори и
учители, но и общинските
ръководства. От позицията
си на директор на училището благодаря на г-жа Мария

Николова и на учениците от
7 клас, които представиха
по достоен начин училището ни.
Анка АТАНАСОВА,
Директор на ОУ "Отец
Паисий", с.Ст.Караджа

Седмица на детската книга

рез Седмицата на
детската книга
бяха проведени няколко занимания с децата в НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1940" в с.Попина,
община Ситово - информира неговият секретар

П

Катя Драганова.
"Бъди грамотен" бе
състезанието по правопис. Първо се даде обяснение на думата "грамотен", след което се
предоставиха текстове
на децата - да допишат

думи с точните букви и в
даден текст да открият
правописните грешки.
"Маратон на четенето" - под този надслов
децата четоха книжка,
като се редуваха след
даден сигнал "стоп". Ма-

кар и няколко да са - децата, които участваха,
работиха с желание и
интерес. Представиха
се много добре, за което
съм им благодарна и ги
поздравявам" - сподели
още Драганова.

оздравления за Берк Бюлент Реджеб от с.Зебил,
който е ученик от VIa клас в СУ "Васил Левски",
гр.Главиница. Той участва в VI-я областен конкурс "Магията на геометричните тела", организиран
от РУО - гр. Силистра и се класира на второ място.

П

узейната сбирка на НЧ "Васил Йорданов" в с.Нова
Черна се обогати с нови експонати. Марина Иванова
направи дарение на два чукмана, две ризи, една
филименчена фуста, един шал, пешкири, ковьор, нощовичка
и сандък, информираха от културната институция.

М

празнично настроение, слънце и детски усмивки,
открихме Седмицата на детската книга и изкуствата за деца в Читалищната библиотека на
НЧ "Хр. Ботев-1954" в с.Зебил, информира секретарят
Зайде Наим.
Да четеш книжки, да имаш любима книга и любим
литературен герой е много важно за всеки човек.

С

верижно четене на приказки с поуки, изготвяне на
постер "Книгата е..." и много усмивки в НЧ "Просвета"
в с.Стефан Караджа отбелязахме Международния
ден на детската книга на 2 април, а ден по-рано и Деня на
хумора и шегата - сподели библиотекарката Ирена Вълчева. - Ние го отбелязахме с четене на гатанки, решаване на
кръстословица и гледане на филмчето "Тримата глупаци".
Обещахме си да лъжем само на този ден, а през всички
останали дни в годината да сме честни и откровени един с
друг".

С
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общински съвет-тутракан

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 53 от 28.02.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 732
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за изпълнението на “Общинска програмата за управление на отпадъците в Община Тутракан за 2018 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
2. Приемане на Общински план за
младежта в Община Тутракан за 2019 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
3. Отчет на кмета на Община Тутракан за изпълнение решенията на Общински съвет гр. Тутракан за периода
от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
4. Отпускане на еднократна помощ
на Светла Алексиева Божилова с ЕГН
850414ХХХХ, гр. Тутракан , ул. „Сливница” № 4.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
5. Определяне на представител на
Община Тутракан за участие в заседание на Общото събрание на Асоциация
по ВиК-Силистра на 12.03.2019 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
6. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2019 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
7. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ общинска
земеделска земя в землището на гр.
Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, съставляваща имот с идентификатор №73496.504.139.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
8. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2019 г. и приемане на решение за
прекратяване на съсобственост между
Община Тутракан и „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД,
ЕИК 103786278 в застроен урегулиран
поземлен имот № I-350, кв. 32 по плана
на с. Пожарево, общ. Тутракан ,обл.
Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
9. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2019
г. и приемане на решение за прекратяване на съсобственост между Община
Тутракан и „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД, ЕИК
103786278 в незастроен урегулиран
поземлен имот № II-350, кв. 32 по
плана на с. Пожарево, общ. Тутракан
,обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
10. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот №УПИV402 с площ от 1341.00 кв.м, по плана
на селото, одобрен със Заповед №
44/25.02.1991 г., находящ се в с. Нова
Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
11. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот № 129,
УПИ-XVIII-129 с площ от 590.00 кв.м,
кв. 10 по плана на с. Бреница, общ.
Тутракан, обл. Силистра, одобран със
Заповед № 5202/21.09.1955 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
12. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ незастроен поземлен имот № 73496.501.3486
с площ от 564.00 кв.м, по КККР на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед №
РД-18-6/04.02.2008 г., находящ се в
гр. Тутракан, ул.”Одрин” №2, кв. 117,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
13. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ незастроен поземлен имот № 73496.501.3389
с площ от 643.00 кв.м, по КККР на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед №
РД-18-6/04.02.2008 г., находящ се в
гр. Тутракан, ул.”Опълченска”, кв. 75,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
14. Даване на съгласие от Общински
съвет гр.Тутракан за преобразуване на
имот публична общинска собственост
в частна общинска собственост представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 73496.500.595
по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
15. Одобряване на оценка за продажба на застроен поземлен имот
№73496.500.1353 с площ от 391.00
кв.м, по КККР на гр. Тутракан, обл.
Силистра в полза на собственика на
законно построена сграда в имота.
Докладва: Зам.-Кмет на Община

Тутракан
16. Определяне на представители
на Общински съвет за провеждане на
конкурс за длъжността „Управител” на
„Многопрофилна болница за активно
лечение - Тутракан” ЕООД.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
17. Даване на принципно съгласие
от Общински съвет гр.Тутракан за
предоставяне на имоти на територията
на община Тутракан за изграждане на
жилищни сгради.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
18. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 13 съветника, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 733
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
“Закона за местното самоуправление и
местната администрация”, във връзка
чл. 52 от “Закона за управление на
отпадъците”, Общински съвет Тутракан
приема Отчет за 2018 г. за изпълнението на Общинска програма за
управление на отпадъците 2014-2020 г.
Гласували: 13 съветника, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 734
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 1 от
Закона за младежта Общински съвет
- Тутракан:
1. Приема Общински план за младежта в Община Тутракан за 2019 г.
Гласували: 13 съветника, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 735
На основание чл. 44, ал,1, т.7 от
Закона за местно самоуправление и
местна администрация :
1. Приема отчет на кмета на Община
Тутракан за изпълнение решенията на
Общински съвет гр. Тутракан.
Гласували: 13 съветника, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 736
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет гр. Тутракан отпуска
еднократна помощ на Светла Алексиева Божилова с ЕГН 850414ХХХХ , гр.
Тутракан ,
ул. „Сливница" № 4 на стойност
1000,00 лева.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 737
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2
от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 от Закона
за водите, във вр. с писмо с изх. №
АВК-02-38/11.02.2019 г. на Областния
управител на област Силистра за предстоящо заседание на Общото събрание
на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД Силистра, Общински
съвет град Тутракан:
1. Дава мандат на Д-р Димитър
Венков Стефанов - Кмет на община
Тутракан да представлява Община
Тутракан в заседанието на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация”
ООД Силистра, което ще се проведе
на 12.03.2019 г. от 14:00 ч.
2. При невъзможност за участие на
определеният по т.1 представител в
заседанието на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ООД Силистра, той ще
бъде заместван от Милен Маринов Зам.-Кмет на Община Тутракан.
3. На основание чл.21, ал.1, т.15 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона
за водите, във вр. с писмо с изх. № АВК02-38/11.02.2019 г. на Областния управител на област Силистра, в качеството
му на председател на Асоциация по
водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД
Силистра за провеждане на заседание
на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН
съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред и упълномощава
представителя на Община Тутракан
в заседанието на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК-Силистра на
12.03.2019 г. да гласува, както следва:
3.1. По първа точка от дневния ред:
"Обсъждане и приемане на отчета за
изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК - Силистра за 2018 г." - "ЗА";
3.2. По втора точка от дневния ред:
"Обсъждане и приемане на годишен
отчет за дейността на Асоциация по
ВиК - Силистра за 2018г." - "ЗА";
3.3. По трета точка от дневния ред:
"Приемане на бюджета на Асоциация по
ВиК - Силистра за 2019 година" - "За";
3.4. По четвърта точка от дневния
ред: "Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение №1

към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите
и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни
услуги между Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация"
ООД - Силистра и "Водоснабдяване и
канализация" ООД - Силистра" - "ЗА";
3.5. По пета точка от дневния ред:
"Приемане на подробна инвестиционна
програма за работата на "ВиК" ООД Силистра през 2019 година" - "ЗА";
3.6. По шеста точка от дневния ред:
"Други".
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 738
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.4, ал. 3
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Тутракан,
ДОПЪЛВА Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2019 г., приета с решение № 718 по Протокол №
51 от 31.01.2019 г. на Общински съвет
град Тутракан в раздел III- „Имотите,
които Община Тутракан има намерение
да предложи за предоставяне под наем,
продажба, концесия и учредяване на
вещни права” в част „Б- Имоти, които
Община Тутракан има намерение да
продаде” в „I - чрез провеждане на
публичен търг или публичен конкурс”,
както следва:
1. №73496.504.5, находящ се в
местността „Зад болницата”, с площ
от 0,995 дка /деветстотин деветдесет
и пет кв.м/ по КККР на град Тутракан
по плана на новообразуваните имоти,
с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ)”, категория – четвърта,;
2. №73496.504.6, находящ се в
местността „Зад болницата”, с площ
от 1,053 дка /един декар и петдесет
и три кв.м/ по КККР на град Тутракан
по плана на новообразуваните имоти,
с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ)”, категория – четвърта;
3. №73496.504.10, находящ се в
местността „Зад болницата”, с площ
от 1,118 дка /един декар сто и осемнадесет кв.м/ по КККР на град Тутракан
по плана на новообразуваните имоти,
с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ)”, категория – четвърта;
4. №73496.504.13, находящ се в
местността „Зад болницата”, с площ
от 1,021 дка /един декар и двадесет и
един кв.м/ по КККР на град Тутракан
по плана на новообразуваните имоти,
с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ)”, категория – четвърта;
5. №73496.504.19, находящ се в
местността „Зад болницата”, с площ
от 1,070 дка /един декар и седемдесет
кв.м/ по КККР на град Тутракан по плана на новообразуваните имоти, с начин
на трайно ползване „за земеделски
труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ)”, категория – четвърта;
6. №73496.504.20, находящ се в
местността „Зад болницата”, с площ
от 1,163 дка /един декар сто шестдесет
и три кв.м./ по КККР на град Тутракан
по плана на новообразуваните имоти,
с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ)”, категория – четвърта.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 739
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка
с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се
в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, представляващ имот с
идентификатор №73496.504.139 по
КККР на гр. Тутракан, местност „Зад
болницата”, с площ от 0,988 дка /
деветстотин осемдесет и осем кв.м./,
четвърта категория, с начин на трайно
ползване „за земеделски труд и отдих”, съгласно Акт за частна общинска
собственост №2309/13.07.2019г. по
реда на действащата Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при
първоначална тръжна цена в размер на
1 004,00 лева /хиляда и четири лева/
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветника,

За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 740
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА ; чл.36 от Закона за собствеността, чл. 8 ал. 9; чл.36 ал.1,т.2 от
Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 4 ал. 3; чл.32 ал.1 т.1 и
ал.3 ; чл.40 ал.1 т.2 и ал.3 от НРПУРОИ,
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. приета
с Решение № 718 по Протокол №
51/31.01.2019 г. на Общински съвет
гр. Тутракан :
В част III, буква „Б” IV за „Прекратяване на съсобственост, чрез продажба
частта на общината” с,
- Прекратяване на съсобственост в
застроен урегулиран поземлен имот №
I-350, кв. 32 по плана на с. Пожарево,
общ. Тутракан, обл. Силистра
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се прекрати съсобствеността между Община
Тутракан и „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД, ЕИК
103786278 със седалище и адрес на
управление гр. Русе, ул. „Баба Тонка"
№21, представлявано от Владимир
Йорданов Колев, чрез продажба на
общинската идеална част, представляваща 262/2130 идеални части от
застроен урегулиран поземлен имот №
I-350, кв. 32 по плана на с. Пожарево,
общ. Тутракан ,обл. Силистра по плана
на селото одобрен със Заповед №
3917/28.08.1950 г., целия с площ от
2130,00 кв.м. при граници и съседи:
Север - улица с о.т.79а към о.т.79 ;
Изток - улица о.т.79 към о.т. 80, Юг
– УПИ-III-351 ; Запад-УПИ- II-350,
съгласно АОС № 2340/07.12.2018 г.
- Определя пазарната оценка за
продажба на 262,00 кв.м представляващи част от гореописания имот в
размер на 1226,40лв./ хиляда двеста
двадесет и шест лева и четиридесет
стотинки/ в т.ч. 20% ДДС.
3. Процедурата да се извърши по
ред на действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр.Тутракан
4. Възлага на Кмета на община
Тутракан да извърши всички законосъобразни действия във връзка с
взетото решение.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 741
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА ; чл.36 от Закона за собствеността, чл. 8 ал. 9; чл.36 ал.1,т.2 от
Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 4 ал. 3; чл.32 ал.1 т.1 и
ал.3 ; чл.40 ал.1 т.2 и ал.3 от НРПУРОИ,
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. приета
с Решение № 718 по Протокол №
51/31.01.2019 г. на Общински съвет
гр. Тутракан :
В част III, буква „Б” IV за „Прекратяване на съсобственост, чрез
продажба частта на общината” с,
- Прекратяване на съсобственост в
незастроен урегулиран поземлен имот
№ II -350, кв. 32 по плана на с. Пожарево, общ. Тутракан, обл. Силистра
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се прекрати съсобствеността между Община
Тутракан и „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД, ЕИК
103786278 със седалище и адрес на
управление гр. Русе, ул. „Баба Тонка"
№21, представлявано от Владимир
Йорданов Колев, чрез продажба на
общинската идеална част, представляваща 620/1422 идеални части от
незастроен урегулиран поземлен имот
№ II-350, кв. 32 по плана на с. Пожарево, общ. Тутракан ,обл. Силистра по
плана на селото одобрен със Заповед
№ 3917/28.08.1950 г., целия с площ от
1422,00 кв.м. при граници и съседи:
Север – улица с о.т.79а към о.т.79 ;
Изток – УПИ-I-350, Юг – УПИ-III-351
; Запад-пасище-мера, съгласно АОС
№ 2341/10.12.2018г.
- Определя пазарната оценка за
продажба на 620,00 кв.м представляващи част от гореописания имот
в размер на 2901,60 лв./ две хиляди
деветстотин и един лева и шестдесет
стотинки/ в т.ч. 20% ДДС.
3. Процедурата да се извърши по
ред на действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр.Тутракан
4. Възлага на Кмета на община
Тутракан да извърши всички законосъобразни действия във връзка с
взетото решение.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 742
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35 ал.1 от
ЗОС, чл.32 ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба

на недвижим имот - частна общинска
собственост представляващ незастроен урегулиран поземлен имот №УПИV402 с площ от 1341.00 кв.м, по плана
на селото, одобрен със Заповед №
44/25.02.1991 г., находящ се в с. Нова
Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра,
съгласно АОС № 313/06.06.2008 г.,
при граници и съседи : улица о.т.86
към о.т. 87; улица о.т. 87 към о.т. 90;
УПИ- VI-408; УПИ-IV-403 .
- Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 7305,60
лв. (седем хиляди триста и пет лева
и шестдесет стотинки ) в т.ч.20%ДДС.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по ред
на действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр.Тутракан.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 743
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35 ал.1 от
ЗОС, чл.32 ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот - частна общинска
собственост представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
№УПИ-XVIII- 129, кв.10 с площ от
590.00 кв.м, по плана на с. Бреница,
общ. Тутракан, обл. Силистра, одобрен
със Заповед № 5202/21.09.1955 г.,
съгласно АОС №2338/04.12.2018 г.,
при граници и съседи: УПИ-XIX-57;
УПИ-XVII; Улица о.т. 19 към о.т. 42;
Улица о.т. 19 към о.т. 20.
- Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 2761,20лв.
(две хиляди седемстотин шестдесет
и един лева и двадесет стотинки) в
т.ч.20%ДДС.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по ред
на действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр.Тутракан.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 744
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32 ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост представляващ незастроен
поземлен имот № 73496.501.3486 с
площ от 564.00 кв.м, по КККР на гр.
Тутракан, одобрана със Заповед №
РД-18-6/04.02.2008 г., находящ се
в гр. Тутракан, ул.”Одрин” №2, кв.
117, общ. Тутракан, обл. Силистра,
съгласно АОС № 2328/09.10.2018 г.,
при граници и съседи: 73496.501.3466;
73496.501.366; 73496.501.3487;
73496.501.3488; 73496.501.3194;
73496.501.3195.
- Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 6091,20лв.
(шест хиляди деветдесет и един лева
и двадесет стотинки) в т.ч.20%ДДС.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по ред
на действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр.Тутракан.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 745
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост представляващ незастроен
поземлен имот № 73496.501.3389
с площ от 643.00 кв.м, по КККР на
гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008г, находящ се
в гр. Тутракан, ул.”Опълченска”, кв.
75, общ. Тутракан, обл. Силистра,
съгласно АОС №2348/07.01.2019 г.,
при граници и съседи: 73496.501.321;
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73496.501.3387; 73496.501.3388;
73496.501.3138; 73496.501.3137;
73496.501.3390.
- Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 6944,40 лв.
(шест хиляди деветстотин четиридесет
и четири лева и четиридесет стотинки
) в т.ч.20%ДДС.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по ред
на действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр.Тутракан.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 746
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА и чл.8 ал.1; чл.6 ал.1 от ЗОС,
чл.2 ал. 2 от НРПУРОИ, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. Дава съгласи за преобразуване
на незастроен поземлен имот в съсобственост с кадастрален идентификатор № 73496.500.595 с обща площ от
1672,00 кв.м ,ул.”Трансмариска”, кв.1
по КККР на гр. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 535/31.10.2017 г.
от публична общинска собственост в
частна общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури
по-нататъшните действия свързани с
приемане на решението.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 747
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2 и чл.35, ал.3 от ЗОС,
във връзка с чл.32 ал.3 и чл.37, ал.1
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан
1. ОДОБРЯВА оценка в размер на
4560,00 лв.(четири хиляди петстотин
и шестдесет лева) в т.ч. 20 % ДДС, за
продажба на застроено дворно място
с кадастрален № 73496.500.1353 с
площ от 391,00 кв.м ул. „Рибарска”
№ 74, кв. 43 по КК на гр. Тутракан,
обл. Силистра, при граници и съседи:
73496.500.4056; 73496.500.1354;
73496.500.837; 73496.500.1352, съгласно АОС № 2336/13.11.2018г.,
върху който законно са построени
сгради, частна собственост на Андриян Атанасов Атанасов, съгласно
Нотариален Акт № 118, Том VIII, дело
№117 от 10.09.2014 г., вписан в служба по вписванията с вх. № 2168, Акт №
64, том VIII, дело №1423/10.09.2014 г.
и Нотариален Акт № 42, Том 4, рег. №
3428/12.11.2018 г., вписан в служба по
вписванията с вх. № 2998, Акт № 57,
дело №1824/12.11.2018 г.
2. Продажбата да се извърши по
ред на действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр.Тутракан.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички законосъобразни действия за изпълнение на
решението.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 748
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от
ЗМСМА във връзка с чл. 63, ал.3 от
Закон за лечебните заведения и чл.
3 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. на
Министерство на здравеопазването
за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения Общински
съвет Тутракан определя за участие
в комисията следните общински
съветници:
1. д-р Румен Паунов
2. Шенол Молла
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 749
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА , Общински съвет гр. Тутракан:
1. Дава принципно съгласие за отстъпено право на строеж за жилищно
строителство съгласно изработен и
одобрен ПУП-ИПРЗ, съобразявайки се
с коефициентите за жилищно строителство и жилищно комплексно строителство по Наредба №7 и ЗУТ в имоти
общинска собственост с кадастрални
идентификатори 73496.501.3667/УПИIV-3467 по ЗРП/ и 73496.501.3666
/УПИ-II-3467 по ЗРП/ по КККР на
гр.Тутракан
2. Възлага на Кмета на Общината
да разпореди проучвания и предприемане на подготвителни действия за
предоставяне на терен във връзка с
приетото решение.
Гласували поименно: 13 съветника,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

и още нещо...
сМЯХ

В музея: - Това е Минерва - казва
- Как се казва?
екскурзоводът.
- Пеню...
- А този зад нея, това мъжът
- Много Пенювци има тук. Нещо
й ли е?
по-конкретно за него?
- Не… Тя не е имала мъж. Тя е
- Ами преди да умре ми каза, че
била богиня на мъдростта.
колкото пъти му изневеря, толкова
пъти ще се преобърне в гроба.
- Да видиш русия косъм на
- А така кажи, де! - зарадвал
сакото ми от 5 метра можеш, ама се Свети Петър. - Знам го. Пеню
да вкараш колата в гаража, не Пумпала му викат...
можеш, нали...
Тече футболен мач. КоментатоКазаха ми, че за кашлица помага рът в скороговорка нарежда:
чай от маргаритки. Сега кашлям - Удар, топката е у Иванов,
не кашлям, кашлям - не кашлям...! коридор по левия фланг, пас в
наказателното поле, удар по вра- Вярваш ли, че сънищата се тата... Греда!
сбъдват?
В този миг в коментаторската ка- Да.
бина се втурва задъхан треньорът
- Събличай се тогава.
и крещи:
- А другите двама къде са?
- Слушай, не може ли малко
по-бавно? Момчетата не смогват...
Зверски семеен скандал, съпругата крещи: - Махай се от тук,
- По колко начина се пие ракия?
тъпанар! Изчезвай!
- По четири: с вода, без вода,
Примирен, мъжът се отправя като вода и вместо вода.
към вратата, но тя продължава да
нарежда...
Мутра влиза и обира банка. Пита
- Дано да пукнеш бавно и в Свидетел: - Ти видя ли нещо?
агония!
- Да, аз всичко видях! - отговаря
Мъжът чува това и се обръща:
свидетелят.
- Значи да остана, а!
Мутрата обръща пистолета и
бам! в челото.
Една жена умряла и се качила
Пита следващият:
при Свети Петър. Започнала да се
- Ти видя ли нещо?
оглежда наляво-надясно.
- Аз не, но жена ми видя всичко!
- Добър ден, дъще. Търсиш ли
нещо?
Въпрос в BG Maмa:
- Търся мъжа си. Почина преди 5
- Как се прави реване?
години. Как да го намеря?
- Два шамара и готово...
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Забавна астрология
Овен
Овенът е най-общо казано
опасна муцуна. Притежава горещ, направо изпепеляващ темперамент. Амбициозен. Импулсивен. Нетърпелив. Свеж. Борбен.
Упорит. Артистичен. Чаровен.
Много силен и нахакан. Той е първенец в зодиака и по
природа си е роден лидер. Притежава силно развито
чувство за хумор. Освен че е върл купонджия и веселяк,
също така е и бесен скандалджия. Интересното е, че
малко след скандала се държи с теб сякаш нищо не е
станало. Значи за него подобно поведение е напълно в
реда на нещата. Не всеки може да понесе такъв стил
на общуване и, докато жертвата е изпаднала в дълбока
депресия и размишления, Овенът изведнъж се появява
и изтърсва неква смешна и забавна щуротия, като те
обърква още повече. Ти тъкмо си набрал кураж и си
събрал необходимите доводи за да му кажеш, че не е
бил прав. Обича да се ебава с другите и не го е страх
от конфронтации и силни преживявания. Ненавижда
скуката и самотата. Лесно се влюбва и може да бъде
много ревнив и откачен. Бори се за правата си до
нива граничещи с нахалство. Притежава завидна доза
смелост, често граничеща с безумие. Изключително
емоционален и активен. Луд умора нема е израз, който
сякаш е създаден, за да го опише в едно единствено,
но супер находчиво изречение.
Не! Все пак Овенът е бъкан с достойнства и супер
яки черти. Едно от най-силните е, че тези хора са
страхотни френдове. Не им е познато малодушието
и не се предават до последния си дъх. Притежават
изключително силен и твърд характер. Независимо от
пола, Овенът е страхотен мъжкар по душа и поведение.
Ако ти е приятел, то тогава можеш да си спокоен, че
има на кого да разчиташ.

Астрологът

Сканди

СУДОКУ
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"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

таМ, краЙ реката...
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Отново призови места за учениците
от община Главиница в състезанията
по тенис на маса
Левски“ - гр.Главиница
(треньор Кирил Ангелов),
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий“ - с.Сокол (треньор
Ирфан Юсеин) и ОУ "Отец
Паисий“ - с.Стефан Караджа (треньор Валентин
Вълчев) бяха класирани за
участие в областните състезания, които се проведоха в средата на м.март
в гр.Силистра, където
премериха сили с много
отбори от цялата област.
Отново спортистите от
община Главиница показаха
умения и професионализъм
и се класираха на призови
места. Крайният резултат от областното състезание бяха три първи
места - за девойки VIII-X
клас - СУ "Васил Левски“,
гр.Главиница, за момичета
V-VII клас - ОУ "Отец Паисий“, с.Стефан Караджа
и момчета V-VII клас ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий“
а поредна година уче- на маса показаха, че са дат подценявани.
На общинските състеза- - с.Сокол.
ниците и техните истински силен и сериозен
За момчетата от ОУ
треньори по тенис противник и не бива да бъ- ния отборите на СУ "Васил
"Св.Св. Кирил и Методий“,

З

Размисли разни...

Георги
ВАСИЛЕВ,
Тутракан

Драги читатели,
всеки от нас стигайки до определена възраст е имал добри
и лоши преживявания, срещал
е добри и не дотам добри хора.
В резултат на това, стигаме до
някои прозрения, които можем
да формулираме като поучителни
сентенции. Предлагам на Вашето
внимание някои от тях, като заявявам, че нямам претенциите те
да звучат като истини, но, надявам
се, и като полуистини да звучат
поучително:
- Нашата българска сервилност позволи на американците да внесат разврата

у нас, някои наши
сънародници направиха нещо повече от тях - те го
доразвиха.
- Да си уважителен към
другите е проява на добро
възпитание, да си грубиян е
признак за липса на култура.
Опасни са третият вид хора
- сервилните. От първите се
възхищаваме, от вторите се
пазим, а от третите се отвращаваме.
- Една стара мъдрост гласи: "По дрехите посрещат,
по ума изпращат". В днешно
време тази мъдрост доби
следния вид: "По дрехите
посрещат, по портмонето те
изпращат".

- Когато една държава освобождава друга държава
често се случва така, че един
вид робство се заменя с друг
- нашата история изобилства
от такива примери.
- Има ръководители, които
не умеят да решават проблемите, има и такива, които не
искат да ги решават. Едните
и другите прехвърлят решаването им на други.
- Когато моята мила, красива и мързелива внучка
почне да ме убеждава, колко
много ме обича, ставам много
мнителен - започвам да си
пазя джобовете. Започнат ли
да ме ухажват политиците,
освен джобовете, пазя си и...
задника.

Мамо,прочети ми!
Мили деца, днес ще
ви запозная с детския
писател Йордан Друмников, който е посветил
40 книги само на вас.
За пръв път печата
стихотворение през
1952 г. Негови творби
са преведени на девет
езика; руски, немски,
полски, английски, унгарски, гръцки, чешки,
румънски, френски език.

Две калинки
Две калинки
с пъстри пелеринки
под дъжда вървели,
песничка си пели:
„Тра-ла-ла-ла-ли
нека да вали!
От дъждеца, ах,
нас не ни е страх!“
Две калинки,
пъстри балеринки,
под дъжда танцували,
пели и лудували.

Фризьорски салон "Guli Style"
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.

Регламент за томбола
После бързо със драскулка нова
сложих й листенце ей
такова.
И кога се вгледах - леле,
мамо нарисувал съм мишле
голямо.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 април - Цветанка ПЕТКОВА, Мед.сестра, ДГ "Патиланчо", Тутракан
13 април - Д-р Себахтин ХАЛИД, Общински съветник,
Об-Главиница, Ротари Клуб Тутракан
13 април - Красимир БОНЕВ, Ст.спец "Техник", Община
Главиница
13 април - Гюлбие АРИФОВА, Домакин клуб, Община
Тутракан

ра се включиха и в зоналните състезания по тенис на
маса, които се проведоха
на 26 март в гр.Разград и
на 27 март в гр.Търговище.
За да подкрепят своите
спортисти по време на
зоналните състезания, се
включиха и директорите
на училището от с.Стефан
Караджа - Анка Атанасова
и с.Сокол - Зюбейде Насуф, както и Ертан Идриз,
представител на Община
Главиница. Нашите ученици премериха сили със
спортисти от клубове по
тенис на маса от североизточна България и завоюваха достойните трети
места.
Анка АТАНАСОВА,
Директор на ОУ "Отец
Паисий", с.Ст.Караджа

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Чудното
моливче

Моливчето взех на кака
Дочка
и поставих върху листа
точка.
И нали то винаги ме
слуша,
вижте как ми нарисува
круша.
По погрешка драснах със
ръката стана долу дръжка полегата.

с.Сокол това бе първа
победа и те бяха много
мотивирани и въодушевени.
Останалите ученици също
бяха щастливи и заредени с
емоции и ентусиазъм. Отборите от ОУ "Отец Паисий“, с.Стефан Караджа
вече повече от 15 години
участват в зоналните състезания по тенис на маса.
В отбора на СУ "Васил
Левски“, гр.Главиница се
състезаваха девойки, бивши възпитанички на г-н
Валентин Вълчев, учител
по физическо възпитание
и спорт и дългогодишен
треньор по тенис на маса,
които имат състезателен
опит и нюх.
С любезното съдействие
на Община Главиница учениците от тези три отбо-

15 април - Жоржета СТЕФАНОВА, Ст.спец. "АФО", с.
Зафирово, Община Главиница
16 април - Хана СТАНЧЕВА, Мл.експерт "Архитектура
и градоустройство", Община Тутракан
17 април - Денка ГАНЕВА, ФТС "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 април - Валентин РОЙБОВ, Подвижна горска стража, ДГС-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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