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Защо щъркелите носят
бебета в Тутракан?

Цена 0.70 лв.

МБАЛ - Тутракан
е сред трите найдобри болници по
специалността
Акушерство и
гинекология
в България!
на стр. 2

Приключи конкурсът „140 години
демократична Търновска конституция“
Ден на отворените врати под надслов „140 години
от приемането на Търновската конституция“
организира Районен съд
съд-Тутракан на 15 април
т.г. като част от Плана
за действие на Висшия
съдебен съвет за изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната
власт 2014 - 2020 г.
В рамките на работното
време на съдебната институция ученици от двете
средни училища в Тутракан
я посетиха и се запознаха
на място с организацията на работа на съда, с
отделни съдебно-административни процедури, с
работата и функциите на
на стр. 5

„Пет стъпки за добро
родителство“ - тренинг
проведен в гр.Главиница

на стр. 5

регион

2

НОВИНИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОКРЪЖЕН СЪД-СИЛИСТРА
ПОЗДРАВИ КОЛЕГИТЕ СИ
"Поздравявам Ви с професионалния ни празник 16 април - ден на Българската конституция и честването
на 140 години от приемането на първата българска
Конституция.
Нека винаги в основата на правоприлагането да
бъдат заложените в Конституцията принципи за
върховенство на закона, за свобода и равенство, за
защита на основните права и свободи на българските
граждани.
Нека с работата си да повишим степента на обществено доверие в българското правосъдие и все
по-убедително да доказваме древната римска сентенция, че: „Правото е изкуство на справедливостта и
добротата“ - се казва в поздравлението на Людмил
Хърватев - Председател на Окръжен съд - Силистра.
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ПРОДЪЛЖАВА ДА
ПРИЕМА ПРАТКИ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Независимо от настъпващия БРЕКЗИТ „Български
пощи“ ЕАД продължава да приема пратки за Великобритания. Дружеството поддържа постоянен контакт с
Всемирния пощенски съюз и има готовност да реагира
при промяна на ситуацията.
РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД
НАБИРА СТУДЕНТИ
За поредна година Ромски образователен фонд с
национален координатор Орлин Орлинов обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски
произход в 16 държави в Европа. За академичната
2019-2020 г. конкурсът е обявен на 8 април и срокът
за кандидатстване е 15 май 2019 г. Седалището на
фондацията е Будапеща. Основен приоритет са образователни политики, целящи включването на ромите
в образователната система. В България всяка година
се предоставят възможности за 170 студенти роми
в акредитирани български университети.
https://www.romaeducationfund.org/romski-obrazovatelenfond-rof
СПОРТ
На завършилия областен кръг от Ученическите
спортни игри, който се проведе в Силистра, отборът
на СУ "Христо Ботев"-Тутракан във възрастовата група 5-7 клас се класира на първо място и ще представя
областта във зоналните състезания.
Във възрастовата група 8-10 клас отборът на тутраканското училище зае второ място.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в къща в Тутракан е възникнал на 14 април
около 14:05 часа. Огънят унищожил около 10 кв.м
покрив и битова техника. Екип на местната противопожарна служба потушил пожара и предотвратил
по-големи щети.

"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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Защо щъркелите носят
бебета в Тутракан?

Investor Media Group и Българска болнична асоциация
представиха проучване, отличаващо топ лечебните заведения в страната.
Класацията определи найдобрите лечебни заведения
в 7 различни медицински
специалности - Акушерство
и Гинекология, Кардиология,
Онкология, Хирургия, Педиатрия, УНГ и Ортопедия.
Проучването обхваща всички
346 болници в България, като
обхваща всички структуроопределящи лечебни заведения за болнична помощ и
всички заявили желание да
се включат в нея, разделени
в 7-те статистически региона
на страната.
За тази цел е направено
национално социологическо
проучване сред пациенти,
общопрактикуващи лекари
и мениджъри на болници.
Изследването е изготвено от
международната компания за
проучвания IQVIA и оценява
лечебните заведения по редица критерии, в т.ч. – технология, специализация, персонал
и качество на услугите. Резултатите от него формираха
и националната класация
„Най-добрите болници“.
"МБАЛ - Тутракан" ЕООД
също взе участие в проучването и е класирана сред
трите най-добри болници по
специалността Акушерство и
гинекология.
На първо и второ място са
класирани МБАЛ за женско
здраве - „Надежда” ООД - с
27 точки и МБАЛ „Д-р Щерев”
ЕООД - с 26 точки.
Третото място си поделят
с 23 точки МБАЛ - Тутракан
ЕООД и МБАЛ „Тракия” ЕООД

- Стара Загора.
В класацията по региони - в
Северен централен регион,
към който се причислява
МБАЛ - Тутракан, болницата
е на първо място по специалността Акушерство и
гинекология и трето място по
специалността Педиатрия.
Ръководството на лечебното заведение приема оценката
като признание за усърдието,
всеотдайността, неуморния
труд и квалификацията на медицинските екипи, посветени
на идеята за по-добро здраве
и удовлетворение за всички,
потърсили медицинска помощ
в МБАЛ Тутракан.
Какво стои зад този отличен
резултат потърсихме отговор
от началника на АГО - д-р
Любомир Бойчев: "Бяхме
приятно изненадани, защото
нашата цел не са били класациите, а да бъдем в услуга
на хората, които имат нужда
от нас. За мен това е едно
чудесно признание за всички
усилия, които вложихме през
годините, за да постигнем
този резултат.
Аз управлявам отделението от далечната 1996 г. Това
означава, че вече 23 години
съм началник на отделението
и съм вложил доста енергия и в квалификацията на
хората, и във формирането
на необходимите екипи и в
оборудването.
Това е една оценка на база
не само пациентски мнения,
а на база квалификация, на
специализация, на нива на
извършените операции, данни от РЗИ, мениджмънта на
съответната структура, затова аз съм много щастлив. Има
много иновативни операции,

които се извършват тук. Ние
сме едни от първите в страната, които започнаха с минимална инвазивна хирургия.
Имаме много квалификации,
аз лично имам поне 10 специализации извън страната - и
във Виена, и в Страсбург, и
в Ним. Сертифицирани сме
с европейски сертификат за
минимална инвазивна хирургия. При нас, специално
в областта на гинекологията,
се извършват над 84% от
всички операции ендоскопски. Това е сериозен процент,
над средния европейски. Над
500 раждания има годишно в
отделението.
Ще кажа още, че над 65%
от всички преминали през
отделението са извън региона, който обслужваме. На
практика, ние поемаме пациенти от цялата страна. И

това се случва тихо и кротко,
единствено и само да бъдем
полезни на тези, които имат
нужда от нас.
Освен това, отделенията
ни са изцяло реновирани.
По проекти с европейско
финансиране имаме върхово
оборудване. Отделно от това
има и много дарения, които
промениха облика на двете
отделения - бих казал, че те
изглеждат европейски. Така
че и като инфраструктура, и
като условия, и като оборудване, и като квалификация
нещата постепенно придобиха този вид. Още повече, че
станахме и база за обучение
- вече двама специализанти
взеха специалност и останаха
при нас. Трети сега се явява
за специалност, което означава, че ние имаме солидно
изграден млад екип, който
съм щастлив, че успях да
приобщя. Освен това имаме и
три млади момичета, акушерки-специализантки, които ще
започнат работа при нас. На
практика, целият този екип,
който е от над 32 човека - и
гинеколози, и неонатолози,
и акушерки, и сестри, и санитарки формираха това
излъчване.
Искам да поздравя целия
екип за денонощния труд,
който полагат и да им благодаря за това, което успяхме
да постигнем и се надявам,
че по същия начин, ще продължим да го правим и занапред."
Калина ГРЪНЧАРОВА
Катерина ПЕТРОВА

Забранен е риболовът
на скумрия в р. Дунав
т 15 април влезе в сила забраната за улов на риба в
размножителния период.
Сроковете са посочени в Заповед
на министъра на земеделието,
храните и горите Румен Порожанов и се отнасят до улова на риба
в рибностопанските обекти по
членове от Закона за рибарството
и аквакултурите.
С масови проверки инспекторите на ИАРА и тази година ще
следят за спазването на забраната
и ще преустановяват евентуални
нарушения. От 15 април до 31 май
е в сила забраната за улов на пролетно-лятно размножаващите се
риби в рибностопанските обекти,
намиращи се до 500 м надморска

О

височина, а за рибностопанските
обекти, намиращи се от 500 до
1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 май до 15
юни 2019 г.
От 15 април до 15 май 2019 г.,
включително е забранен уловът
на карагьоз /дунавска скумрия/ в
българския участък на река Дунав.
Има водни обекти на територията
на страната, в които е разрешен
любителският риболов през периода на забраната и те са описани
подробно в Заповедта.
Припомняме, че глобата при нарушение на забраната на риболов
в размножителния период е между
1500 и 3000 лв.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 15 април 2019 г.
2 готвачи – основно образование
7 сервитьори – основно образование
2 монтажници на изделия от пластмаса - средно образование, редовна смяна
1 машинен оператор, дървообработване – основно
образование
1 водач ССМ – основно образование, шофьорски умения,
кат.Ткт, Ттм
1 тракторист – основно образование, шофьорски
умения, кат.Ткт
1 продавач-консултант – средно образование, двусменен режим на работа
1 продавач-консултант – основно образование, двусменен режим на работа
2 общи работници – няма изискване за заемане
3 оператори на производствена линия – средно обра-

зование, двусменен режим на работа
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
изисквания 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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Излезе от печат писменото историческо
наследство на Енчо Йорданов
Н

аш дълг като музейни специалисти е да
отдадем заслужена
почит на Енчо Йорданов, на
неговото творчество и историческите изследвания, които
извършваше през целия си
съзнателен живот „на ползу
роду”.
За мен той беше учителят,
който ми помагаше, както в
реставрационните работи при
адаптирането на Теодоровата
къща за исторически музей,
така и в създаването на музейната експозиция. Заедно
организирахме и първата
конференция през 1990 г. по
повод 50 години от Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа на
България, заедно издадохме
и първата книга на новия музей „Участието на тутраканци
във войните”. Като педагог
усилията му бяха насочени
преди всичко към историята
на образованието в Тутраканския край. През 1993 г. излезе
монографията му „Просветното дело в Тутраканско”, а в

следващия период задълбочи
изследователската работа в
това направление.
След пенсионирането си
през 1994 г. той изцяло се
отдаде на историческата наука и стана част от музейния колектив. Историческите
проучвания станаха смисъл
на живота му. Продължи изследванията си в областта на
Възраждането и революционните борби, на обществено-

икономическото и културно
развитие на Тутракан след
Освобождението. Следваха
много публикации в периодичния печат и много непубликувани материали.
Заедно решихме по повод
неговата 75-годишнина да
издадем всичките му публикации в един том. Това го
амбицира да продължи изследванията си и голяма част
от тези публикации да бъдат

допълнени с нови документи,
затова изданието беше отложено във времето.
И сега, благодарение на
съхранения му архив, предаден на Историческия музей
от неговата съпругата Недка
Йорданова, творчеството на
Енчо Йорданов е във Ваши
ръце. Неговото издаване
беше наш дълг и израз на
признателността ни към учителя, историка и човека Енчо
Йорданов.
В книгата са включени 22
материала за Тутракан и
Тутраканския край, като една
част от тях са публикувани
вече в различни издания в
периода от 1967 г. до 2012
г., а други се публикуват за
първи път. Сборникът може
да закупите в администрацията на Исторически музей на
цена 20 лв.
Представянето на книгата
ще се състои на 17 май в
Нощта на музея.
Петър БОЙЧЕВ,
Директор на Исторически музей-Тутракан

Заседание за мерки за безопасност на
движението по пътищата в област Силистра
До 6-7 месеца ще има монтирана стационарна камера на изхода
на с. Нова Черна в посока Русе
заседателната зала на
Областна администрация
Силистра свое заседание
проведе Областна комисия по
безопасност на движението по
пътищата, свикано и водено от областния управител Ивелин Статев.
Форумът е във връзка с указание
за изготвяне на Годишен доклад
за състоянието на безопасността
на движение по пътищата и подготвяне на мерки за подобряване
на състоянието в това отношение за
двугодишен период (2019-2020 г.).
Докладът е във връзка с дейността
на новосъздадената Държавна
агенция „Безопасност на движение
по пътищата“.
След направените разисквания
на база на предварително подадена
информация, споделена от общините от областта, от ОДМВР, ОПУ,
ДАИ, РУО на МОН, РЗИ, БЧК и др.
институции, бяха приети Доклад
за състоянието на безопасността
на движението по пътищата в
област Силистра за 2018 г. и
План програма за подобряване
на безопасността на движението
по пътищата в област Силистра за
периода 2019-2020 г.
По време на обсъжданията станаха ясни факти и събития, свързани с темата, с които е добре
обществеността да бъде запозната.

В

Преди всичко, че за реализиране на
план програмите и за контрола по
законодателството са необходими
време, средства и човешки ресурс.
До края на настоящата година
се очаква да влязат в действие
законодателни промени, които ще
създадат нова картина в комплекса
от мерки.
Коментирано бе, че трябва да се
засили дейността по предварителната работа, вкл. с партньорството
между институциите, за каквото
като свое участие настояват ин-

ституции като РЗИ и БЧК, които в
личен план не се чувстват компетентен орган, извършващ самостоятелна дейност. Настоява се също
все повече разяснителна дейност
да се извършва в училищата и в
семействата, вкл. на родителски
срещи и в часовете на класа по
специални учебни програми в 1-12
клас и с участието на класифицирани преподаватели по темата.
Отбелязва се проблем с неграмотността на обучаваните водачи
на МПС, с уговорката, че в обозри-

Работна среща в с тютюнопроизводители
аботна среща, свикана
от областния управител на област Силистра Ивелин Статев специално
за производители на тютюн
от Крайдунавска Добруджа с
участието на представители на
Държавен фонд „Земеделие“
с директор на структурата в
Силистра Христина Николова
бе проведена на 16 април.
Форумът бе в изпълнение на
указания за предоставяне на
минимална помощ de minimis
по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях из-

Р

делия, претърпели финансови
щети от предходни години.
Правните основания са свързани с европейски регламенти, Закон за подпомагане на
земеделските производители
и решение на УС на ДФ „Земеделие“ от 2019 г. Бюджет на
помощта: 3,2 млн. лева. Срок
за подаване на заявления: 15
април – 10 май 2019 г. Срок за
изплащане на помощта: 22 май
2019 г. За участие в изпълнение
на указанията се подава декларация по образец.
“ТГ”

мо бъдеще свидетелства ще могат
да получават завършилите 10-и
клас. Неблагоприятна е картината
и в уменията на водачите на МПС
да оказват първа медицинска
помощ.
От община Силистра заявиха, че
са в процес на подготовка на нов
свой план, който да актуализира
предишния, който е от 2013 г., като
с него се цели да се прояви всеобхватно отношение към цялата
система, свързана с безопасността
на движение по пътищата. Всички
общини настояват да продължи
обезопасяването на пътищата в
населените места с монтаж на
неравности на пътя, каквито се
правят задължително при реализиране на проекти за рехабилитация.
За целта в повечето общини има
проекти в това отношение. До 6-7
месеца ще има монтирана стационарна камера на изхода на с. Нова
Черна в посока Русе.
Поставена за разглеждане бе
и темата за т.нар. нелегални превозвачи, като бе потърсена помощ
чрез събиране на информация от
кметовете на общини и на населени места. Според статистиката: известни са над 45 от община Дулово
и над 30 от община Кайнарджа,
но подобни има и в останалите
“ТГ”
общини.
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ЛОВНО - РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ” - ТУТРАКАН
гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 25, тел. 0866 6013

ПОКАНА
Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество
“Сокол” гр.Тутракан, съгласно чл. 25 ал.3 от Устава на
сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, свиква Общо отчетно събрание на
сдружението на 10.05.2019 г. от 18:30 часа в залата
на Общинския съвет на гр.Тутракан.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане отчет за дейността и финансовото
състояние на сдружението за 2018 г.
2. Приемане отчет за дейността на Контролния
съвет за 2018 г.
3. Приемане основни насоки и програма за дейността
на сдружението за 2019 г.
4. Приемане бюджет за 2019 г.
5. Вземане решение за размера на членския внос встъпителен, редовен и намален за членовете ловци
и санкция за закъснелите.
6. Вземане решение за размера на членския внос
- встъпителен, редовен и намален за членовете риболовци.
7. Избор на представител/и/ на Сдружението, които
да ни представлява/т/ в националната организация
на ловците и риболовците и избор на знаменосец на
сдружението.
Председател:
Д-р Д. Стефанов

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

общество
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Пеперудени етюди
Вятър
Тук никой няма, не пристига.
Ни принц на кон, ни просяк на талига.
Самотни пътищата ми пустеят,
а в сладкото ми лято вятърът вилнее.
Обрули ми черешите,
затъпка цветните лехи.
По клоните провеси се,
лудя изплезен и троши.
Разплака и лозата,
не просто да я гали.
Размачка й гроздата,
а вино не направи.
Набъбналите златни дюли
отхапа, плю, лигави.
По ъглите на двора ги потули
и хукна нейде из дъбравите.
Не съм си дружка с този вятър,
жесток е, ялов и тиранин.
А сладкото ми топло лято,
изплака и си легна без стопанин!

В СУ "Христо Ботев" - Тутракан

***
Думите ми,
недостигнали до теб,
са мъртви пеперуди.
***
Листът пред мен остава бял.
Думите до теб изписах
по крилете на нощни пеперуди.
***
Пеперуди около огъня.
Изгорих се вместо тях.
За да ги видиш и ти, щом се събудиш.
***
Пеперуди отглеждам в очите си.
Когато ме срещнеш,
да ги усетиш в стомаха си.
***
Аз, ти и една пеперуда.
Толкова стига
за начало на приказка.
***
Не мигам.
Да не събудя пеперудата,
която спи на слепоочието ти.
***
Пеперуда, татуирана на рамото ми.
Знак да ми напомня,
че мога да летя.

По покана на Мими Каменова, учител професионално
образование, при учениците от 10б клас, обучаващи се в
професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", гостуваха
Нели Стефанова и Кремена Маринова от Дирекция "Бюро
по труда" в Тутракан. Те разказаха за своя професионален
опит и запознаха учениците с професиите "Специалист
банкови операции" и "Специалист" в Дирекция "Бюро по
труда".
Информация и снимки: Мими КАМЕНОВА

Отлитат годините. Менят се сезоните.
Във влака житейски сменяме вагоните.
В първия - от детство безгрижно и игри в махалите
спомени светли ни топлят и вълнуват душите.
Във втория - девойки и юноши палави бяхме!
Танцувахме, лудувахме, пяхме и често се смяхме!
Живяхме волни, доволни и щастливи!
Ученолюбиви, безгрижни, красиви!
В третия - младостта ни беляза с чувства раними,
с мечтите големи, желани, неосъществими.
Семейства да създаваме, да работим, творим.
Деца да отглеждаме и домове да градим.
В четвъртия - зрелостта ни дарява духовен растеж,
щом в дните ни има голям - към съвършенство, стремеж.
Не жалим за работа време, здраве и сили.
Грижи с радост полагаме за внучета мили.
На родителите наши текат нелеко дните.
Мечтаем безболезнени да са им старините.
А влакът на живота бърза и не спира.
Всеки пътник в него вагона свой намира.
Ще дойде време и в последния ще се озовем…
Старостта там ще ни срещне – няма да я изтървем.
Поредно човешко трудно изпитание.
Свобода ли ни дава или страдание?
Дали ще тъгуваме за своята младост?
Дали ще е вярно, че е „старост – нерадост“?
В едно ще сме сигурни… Ние помъдряваме!
Че още сме живи като дар оценяваме.
Душата ни, вече толкоз уязвима,
нашепва ни, че все пак още ни има…

на Факултет "Изобразително
изкуство" към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", проведени в
Тутракан". Изложбата е организирана по повод 30-годишнината от първата студентска

практика в крайдунавския
град и включва 25 картини,
2 скулптори и фотокопия на
картини.
Уредникът на Художествената галерия - Александър
Димитров, представи пред
гостите каталог към изложбата, който всички присъстващи на откриването получиха
безплатно.
Приятната изненада на

НЧ Христо Ботев - 1901 г.” с. Зафирово:

Отличия за Школата по керамика
и изобразително изкуство
Н
участваха още Сибел Севдалинова - 8 г., Преслава Костадинова - 8 г., Валентин Дончев
- 10 г., Весела Аврамова - 11
г., Александър Красимиров - 8
г., Преслав Михайлов - 12 г.
и Галена Василева - 12 г. Те
получиха Грамоти за участие
и предметни награди.
Децата от Шк олата по
керамика и изобразително
изкуство участваха и в НК
„Кукери” организиран от НЧ
„Развитие”, с. Стража област

Реалистично

Нова изложба в Тутракан
Н

а 11 април т.г. в Изложбената зала на
Историческия музей в
Тутракан бе открита изложба
"Избрани творби от студентски художествени практики

а ХII Национален конкурс
„Кукери 2019” на тема
„Тайните на кукерството”,
който се проведе в гр. Българово, Бургаска област, първо
място завоюва 9-годишната
Емилия Демирова от Школата
по керамика и изобразително
изкуство, за което получи Грамота и предметна награда.
В конкурса децата участваха с шест рисунки и две творби на приложното изкуство.
Освен Емилия в конкурса

Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Людмила
БОРИСОВА,
Журналист
в Радио Шумен

Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Търговище. С Грамоти бяха
отличени Емилия Демирова.,
Сибел Севдалинова, Валентин Дончев., Весела Аврамова, Преслав Михайлов,
Галена Василева, Джанан
Али, Преслава Костадинова
и Селин Бирджан.
Школата е отличена и със
специалната награда на НК
„Св. Трифон Зарезан” проведен в гр. Сунгунларе.
Лорета СТАНЕВА,
Ръководител

събитието бе дарението на
тутраканката Анастасия Якова - 2 картини, рисувани от
нейния съпруг Иван Тодоров.
"Благодарим на г-жа Якова
за благородния жест, защото
те ще бъдат част от експозицията на градската галерия"
- категорични са от културната
институция.
Информация и снимки:
Исторически музей

регион
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„Пет стъпки за добро родителство“ тренинг проведен в гр.Главиница

Н

а 11април т. г. в град
Главиница по инициатива на РУО-Силистра,
съвместно с ДГ „Св. Св. Кирил и Методий" - Главиница,
бе проведена квалификация
„Учители обучават учители“.
Под формата на тренинг на
тема „Пет стъпки за добро
родителство“, в срещата
взеха участие родители на
деца и учители от детските
градини в общините Силистра, Дулово и Главиница.
Гости на събитието бяха
Мариана Вълкова - ст. експрет по предучилищно образование в РУО-Силистра, Соня
Петкова - зам.-кмет по образование и социални дейности
и Мюмюне Хаккъ - началник
на отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Главиница.
От името на домакините
с пожелание за ползотворна
работа към участниците

се обърна Соня Петкова зам.-кмет по образование и
социални дейности, която
подчерта, че институциите
работят за привличане на
родителите като партньори
при възпитаването и отглеждането на децата в детските
градини и социализацията на
децата към образователният
процес зависи от добрият
диалог помежду им.
Директорът Мариана Донева подчерта, че в детската
градина се работи в посока
родителите да са активни
участници в процесите на
възпитание, обучение и отглеждане на децата, като
те участват в съвместни
мероприятия под формата на
изложби, тържества, открити ситуации по групите.
Пред участниците бяха
поставени редица въпроси
като: Кое прави едно дете до-

бро? Как да разрешаваме конфликти? Как да възпитаваме
малките си съкровища така,
че да създават положително
първо впечатление, да градят
и запазват по-лесно нови
приятелства и да печелят
уважението на останалите?
Кои от научените в ранна
детска възраст правила за

около идеята, че семейството е основа за изграждане
на щастливо дете, което
в утрешния ден ще бъде
пълноценен родител. Участниците бяха изненадани от
домакините с малко огледало
носещо послание „Децата са
отражение на своите родители“, защото семейството

поведение ще им помагат
през целия живот?
Родители и учители заедно
се опитаха да надникнат в
света на детето и неговото
семейство, като разгледаха
избраните от Комисията за
взаимодействие с родителите пет стъпки за добро
родителство. След активно
участие в разрешаване на
подготвените казуси, включващи различни ситуации възникващи в ежедневието на
децата, всички се обединиха

е огледалото, през което
децата виждат света около
себе си.
„Човек е създаден да бъде
родител, за да предаде найдоброто от себе си на следващите след него. Нека да
дадем най-доброто на нашите
деца - нашата вяра, добри
качества и идеали“ - бяха
заключителните думи на
Юлвие Тасин - ст. учител
в детската градина, която
водеше тренинга.

Приключи конкурсът „140 години
демократична Търновска конституция“
от стр. 1 европейските и световни процеси.
В обявения срок са подадени 15
съдебните служби.
презентации и две есета от ученици
В следобедните часове в Съдеб- от общинските училища.
на зала №1 се състоя церемонията
Наградите - Грамота, Констипо награждаване на участниците туция на Република България и
в организирания от Граждански книгата "Когато боговете спяха" от
съвет ЗАЕДНО и Районен съд- Николинка Вълкова, бяха връчени
Тутракан Общински ученически от Председателя на Районния съд
конкурс за есе и презентация на - Георги Георгиев, който бе предтема „140 години демократична седател и на журито в категория
Търновска конституция“.
"Презентация" и от Председателя
Целта на конкурса е засилване на Граждански съвет ЗАЕДНО д-р
интереса на учениците към темата Ирена Бонева.
за Учредителното събрание и
Лична награда от Председателя
основния закон на държавата, обо- на Районен съд-Тутракан за есе бе
гатяване знанията за исторически връчена на Елбрус Обретенов, а с
личности и приноса им в борбата Лична награда на Председателя на
за изграждането на младата бъл- Граждански съвет ЗАЕДНО бяха
гарска държава, както и засилване отличени Петко Славов, 9 клас и
на патриотичното и родолюбиво Димитрина Костадинова, 10 клас
възпитание.
- и тримата от СУ "Христо Ботев".
Участниците - 21 ученици, имаха
Във възрастова група 5-8 клас,
възможност да покажат своите Презентация, на първо място е
познания, тълкувания и оценки за Емирхан Ахмедов, 6 клас, от ОУ
събитията и личностите по един от "Св.Св.Кирил и Методий"-с.Нова
предложените тематични акценти Черна, следван от екип Людмила
като ги разгледат на фона на

Награда за Дамян Лазаров...

... за Емирхан Ахмедов и

Накова и Зорница Войнова, 6
клас, СУ "Хр.Ботев" и на трето
място - Бурчин Юмер, 7 клас, ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий"-с.Нова
Черна.
В групата 8-11 клас първи е
Дамян Лазаров, 8 клас, СУ "Йордан
Йовков", втора - Андрея Лазарова,
9 клас, а трета - Никол Георгиева,
9 клас.
Благодарствени адреси получиха членовете на журито и учителите, чиито ученици заеха призови
места в конкурса.
За наградените е и голямата
награда на Граждански съвет
ЗАЕДНО и Районен съд - Тутракан
- еднодневна екскурзия в гр. Велико Търново, където ще посетят
Учредителното събрание, в което е
приета Търновската конституция,
както и крепостта "Царевец".
Музикални моменти по време
на церемонията бяха поднесени
от малките изпълнителки от ВГ
"Щурчета" към НЧ "Н.Й.Вапцаров".
Калина ГРЪНЧАРОВА

за Елбрус Обретенов

ПРОЕКТ
"Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл. "Възход"
№3, бл. "Възход" №4, гр. Тутракан"
На 15.04.2019 г. от 17:30 ч., между блоковете „Възход“ №3 и „Възход“ №4 и в ресторант „Палермо“,
Община Тутракан, в качеството си на бенефициент,
проведе заключителна пресконференция и официални
церемонии за откриване на реновираните обекти във
връзка с изпълнението на проект: „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл. „Възход“ №3,
бл. „Възход“ №4, гр. Тутракан“, финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и
националния бюджет по Оперативна програма „Региони
в растеж 2014-2020 г.“, процедура BG16RFOP001-2.001:
„Енергийна ефективност в периферните райони", приоритетна ос: „Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони“, договор за
безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010051-C01/07.09.2016 г.
Главната цел на проекта е прилагане на мерки,
които допринасят за постигане на по-високо ниво на
енергийна ефективност и намаляване на енергийното
потребление в многофамилните жилищни сгради бл.
„Възход“ №3 и бл. „Възход“ №4.
Общата стойност на проекта е 866 155,20 лв., от
които 736 231,92 лв. (85%) съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 129 923,28 лв.
(15%) национално съфинансиране.
В публичните събития взеха участие представители
на общинска администрация Тутракан - кметът на
общината д-р Димитър Стефанов, заместник-кметът
- Елена Балтаджиева, екипът на проекта, председателите на сдруженията на собствениците и живущи
от двата жилищни блока, изпълнители по проекта,
строителния надзор, медии. По време на събитието
бяха открити реновираните обекти - бл. „Възход“ №3
и бл. „Възход“ №4. Представена беше информация за
постигнатото до момента по проекта и се проведе
дискусии във връзка с извършените строителни дейности и постигнати резултати.
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл.”Възход 3”, бл.”Възход 4”, гр. Тутракан“, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР

СУ „Христо Ботев" - Тутракан

Маратон на четенето
"Книгите са най-тихите и найпостоянни приятели.
Те са най-достъпните и най-мъдри съветници,
както и нашите най-търпеливи
учители".
Уилям Елиът
Поредно издание на "Походът на
книгите" и тази година. Кампания,
която насърчава интереса на децата към четенето и книгите.
Подкрепихме инициативата с
учениците от двата първи класа,
с г-жа Деана Маринова и г-жа
Росица Николова. Включихме се
в 14-ия Маратон на четенето. По
традиция тази национална кампания се провежда в партньорство
с Асоциация „Българска книга“.
Четенията проведохме на 15 и 16

ЮНЕСКО обявява 23 април за Световен ден на книгата и авторското
право. Затова в периода от 2 до
23 април с изданието „Походът на
книгите“ фокусираме вниманието
си върху ползите от четенето.
Малките ученици споделиха, че
обичат да четат книги. Прочетоха

април в училищната библиотека.
Първокласниците научиха, че
на 2 април се отбелязва Международния ден на детската книга и
съвпада с рождения ден на датския
писател Ханс Кристиян Андерсен,
създал едни от най-популярните
приказки за всички времена. А

правилата за четене и обясниха
как трябва да пазят книжките.
Обърнаха специално внимание на
„Молбата на книгата“. Знаят, че е
„прозорец към света на знанието“.
Разбират, че за да им бъде полезна, трябва да я пазят здрава и чиста. Не пропуснаха да разтълкуват

ползата от книгоразделителите.
Момичетата и момчетата слушаха, а някои от тях пяха с желание
песните, създадени по приказките
„Червената шапчица“ и „Вълкът и
седемте козлета“. Разказаха подробно двете приказки.
Гледаха с интерес и анимационен филм по приказката „Златната
птица“. Коментираха действията на
героите и откриха поуките. Децата
се потопиха в света на народното
творчество. С желание прочетоха
приказката „Косе Босе“ от книгата
„Най-хубавите български народни
приказки“. Впечатлиха ме със
своята емоционалност и четивни
умения.
Маратонът на четенето е увлекателна инициатива, която се
превърна в истински празник.
Първокласниците получиха за
своето старание книгоразделители и информация как могат да
станат читатели на училищната
библиотека.
Убедена съм, че книгите ни
помагат да изграждаме езикови
умения, дават ни храна за размисъл, възпитават в нас човека и са
едни от най-близките ни приятели.
Анка КОЗАРЕВА
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общински съвет-тутракан

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 54 от 28.03.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 750
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците
в Община Тутракан (2019-2020).
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
2. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Тутракан за
2019 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Проведен конкурс за длъжността „Управител” на „Многопрофилна болница за активно
лечение - Тутракан” ЕООД и избор
на управител.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
4. Допълване на Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
5. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран
поземлен имот УПИ-I с площ от
990.00 кв.м, кв. 15 по плана на
с. Търновци, общ. Тутракан, обл.
Силистра, одобран със Заповед №
3649/05.07.1955 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
6. Разпореждане с имоти- общинска собственост, представляващи земеделска земя в землището на гр. Тутракан, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 73496.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
7. Промяна на предназначението
/начина на трайно ползване/ на
имот в землището на с.Пожарево,
общ.Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
8. Приемане на Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
9. Предложение до Министъра
на финансите за трансформиране
на целева субсидия за капиталови
разходи в целеви трансфер за
неотложни текущи ремонти на
улична мрежа.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
10. Промяна в списъка на общинските жилища за 2019 г., приет
с Решение №717 по Протокол №51
от 31.01.2019 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
11. Кандидатстване на Народно
читалище „Светлина- 1941 г.” с.
Преславци Община Тутракан по
Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 751
На основание чл.21, ал.1, т. 12,
във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 197, ал.1 и ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното
образование, Общински съвет
-Тутракан:
Приема Общинска стратегия за
подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците от Община
Тутракан (2019-2020).
Гласували: 15 съветника, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 752

На основание чл. 21, ал.1, т.23
и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 26 а, ал. 2 от
Закона за народните читалища
Общински съвет - Тутракан приема
Годишната програма за развитие
на читалищната дейност в Община
Тутракан за 2019 г.
Гласували: 15 съветника, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 753
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9
от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на
търговски дружества с общинско
имущество е за упражняване правата на собственост на общината в
търговски дружества с общинско
участие в капитала във връзка с
чл. 63, ал.3 от Закон за лечебните
заведения и чл. 11, ал.2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за
условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения
Общински съвет Тутракан:
I. УТВЪРЖДАВА решението на
комисията, назначена със Заповед
№ РД-04-354/13.03.2019 г. на Кмета на Община Тутракан, с което д-р
Б. П. Б. е определен за управител
на „Многопрофилна болница за
активно лечение- Тутракан” ЕООД.
II. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение
на управителя, както следва: на
месечно възнаграждение в размер
на 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева).
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да сключи с избрания
управител договор за възлагане
управлението на „Многопрофилна
болница за активно лечение- Тутракан” ЕООД, съгласно утвърдения
образец.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 754
На основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона
за общинската собственост и във
връзка с чл.4, ал. 3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет гр.
Тутракан
I. 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 както
следва:
В част III, буква „Б” - за /Имоти,
които Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен
търг/ както следва:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот № XXX в с. Търновци,
общ.Тутракан, кв.XXX по плана на
селото от XXXг. с площ от XXX кв.м
2. Незастроен урегулиран поземлен имот № XXX в с. Търновци,
общ.Тутракан, кв.XXX по плана на
селото от XXX г. с площ от XXX
кв.м
В част III, буква „В” Имоти,
върху които Община Тутракан
има намерение да учреди вещни
права /право на ползване, право
на строеж, право на преминаване,
право на прокарване/ както следва:
1. Учредяване право на строеж
върху незастроен поземлен имот
с идентификатор № 73496.XXX
по КККР на гр. Тутракан с площ
от XXX кв.м.
2. Учредяване право на строеж
върху незастроен поземлен имот
с идентификатор № 73496.XXX
по КККР на гр. Тутракан с площ
от XXX кв.м.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма

РЕШЕНИЕ № 755
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-XXX с площ от XXX кв.м,
кв. XXX по плана на с. Търновци,
общ. Тутракан, обл. Силистра,
одобрен със Заповед № XXXг.,
съгласно АОС №XXX, при граници
и съседи: път XXX клас ТутраканСилистра; УПИ-XXX- общ.; терен
отреден за залесяване; Улица о.т.
XXXкъм о.т. XXX
- Утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на
XXXлв. 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: 15 съветника, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 756
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 недвижими имоти
- частна общинска собственост,
представляващи:
1.1. Поземлен имот с идентификатор №73496.XXX, местност „Зад
болницата”, с площ от XXX дка.,
XXX категория, находящ се в землището на гр. Тутракан, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, по ред на
Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с
общинско имущество, при първоначална тръжна цена в размер
на XXX лв.
1.2. Поземлен имот с идентификатор №73496.XXX, местност „Зад
болницата”, с площ от XXXкв.м.,
XXX категория, находящ се в землището на гр. Тутракан, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, по ред
на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при първоначална тръжна цена в размер на
XXX лева;
1.3. Поземлен имот с идентификатор №73496.XXX, местност „Зад
болницата”, с площ от XXX кв.м.,
XXX категория, находящ се в землището на гр. Тутракан, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, по ред
на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при първоначална тръжна цена в размер на
XXX лева;
1.4. Поземлен имот с идентификатор №73496.XXX, местност
„Зад болницата”, с площ от XXX
кв.м., XXX категория, находящ
се в землището на гр. Тутракан,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496,
по ред на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
при първоначална тръжна цена в
размер на XXX лева
1.5. Поземлен имот с идентификатор №73496.XXX, местност
„Зад болницата”, с площ от XXX
кв.м., XXX категория, находящ
се в землището на гр. Тутракан,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496,
по ред на Наредба за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
при първоначална тръжна цена в
размер на XXX лева
1.6. Поземлен имот с идентификатор №73496.XXX, местност „Зад
болницата”, с площ от XXX кв.м/,
XXX категория, находящ се в землището на гр. Тутракан, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, по ред
на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при първоначална тръжна цена в размер на
XXX 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: 15 съветника, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 757
На основание чл.25, ал.5
от ЗСПЗЗ Общински съвет
гр.Тутракан:
1. Дава предварително съгласие
за промяна предназначението/
начина на трайно ползване/ на
имот № 57090.XXX „пасище, мера”
с площ от XXX дка. в с.Пожарево,
Община Тутракан от имот с НТП„пасище, мера” в имот с НТП
„нива”.Определя срок за валидност
на съгласието 5 години.
2. Възлага на кмета на общината
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното
и законосъобразно изпълнение на
процедурата.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – 2,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 758
На основание чл. 76, ал. 3 от
АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 8, ал. 2 от ЗОС и чл. 17, ал. 1,
т. 1 от ЗМСМА Общински съвет Тутракан:
Приема Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
съгласно Приложение № 1 към
настоящата докладна записка.
Допълва Преходните и заключителните разпоредби на Наредба за
реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество със следния текст:
§8. Откритите при действието на
Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с
решение № 295 по Протокол №
25 от 26.02.2009 г. процедури по
провеждане на търгове и конкурси
за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество се
довършват по досегашния ред.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 759
На основание на чл.88 от ЗДБРБ
за 2019 г., чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ,
чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и указанията по ФО № 1/15.01.2019 г. на
МФ, Общинският съвет дава съгласие, кмета 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 съгласно
Приложение 11.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 760
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, във
връзка с чл.3, ал.3 от Наредбата за
реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища, Общински съвет – Тутракан
ПРОМЕНЯ списъка на общинските
жилища за 2019 г., приет с Решение №717 по Протокол №51 от
31.01.2019 г., както следва:
I. Изключва от Списък №1 –
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„Жилища за отдаване под наем на
лица с установени жилищни нужди”, следните общински жилища,
находящи се в гр. Тутракан
- ул. „XXX” №XXX, бл. Възход
–XXX, вх.XXX, ет.XXX, ап.XXX едностаен апартамент, вписан
под №19
- ул. „XXX” №XXX , къща с
дворно място, вписан под №XXX.
II. Допълва в Списък №3 - „Резервни жилища”, както следва:
- ул. „XXX” №XXX, бл. Възход
- XXX, вх.XXX, ет.XXX, ап.XXX едностаен апартамент, под №XXX
- ул. „XXX” №XXX , къща с
дворно място, под №XXX.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма

РЕШЕНИЕ № 761
На основание чл.21, ал.1, т.12
от ЗМСМА, Общински съветТутракан декларира, че проектно
предложение „Наследството на
загадъчните алиани” по процедура
BG06RDNP001-19.141- 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
2014-2020 г.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

Имунизации против морбили,
паротит и рубеола
955 деца са обхванати допълнително за ваксиниране с комбинирана
ваксина срещу морбили, паротит
и рубеола, съобщиха от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в
Силистра. Ваксинирани са 151 деца
на 13-месечна възраст, 436 – на
12 години и 368 деца от различни
възрасти с пропуснати имунизации.
Само в община Кайнарджа,
където са работили екипи на
инспекцията заедно с общопрактикуващия лекар, за един ден са
ваксинирани 31 деца. Екипи на РЗИ
в Силистра работят с лични лекари
за имунизация срещу морбили още
в общините Главиница и Дулово.
През миналата година е незадоволителен имунизационният
обхват с комбинирана ваксина
срещу морбили, паротит и рубеола на децата на 13 месеца и на
12-годишните в Силистренско,
показва справка от РЗИ. За децата
на 13-месечна възраст обхватът е
91%, а на 12-годишните – 87 на

сто, при оптимален 95% и повече.
Справка от РЗИ в Силистра
показва, че от 1988 до 2018 г. са
регистрирани два епидемични
периода в Силистренска област.
Първият е през 1992-1993 г. с
376 болни от морбили, и вторият – 2009-2010 г. – с 228 болни.
Последната епидемия /2009-2010
г./ е обхванала предимно деца с
нередовен имунизационен статус
от ромската общност. До 18-годишна възраст са били 80% от заболелите. Най-висока заболяемост
е била регистрирана в общините
Кайнарджа, Дулово и Алфатар.
Обхванати са шест от седемте
общини на Силистренска област.
В Силистренска област няма
случаи на морбили. Въпреки това
от РЗИ призовават родителите
да проявят активност и да потърсят връзка с личните лекари за
ваксиниране на децата, защото
случаите на морбили в страната
се увеличават.
“ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 7/11.04.2019 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед № РД-04-438/08.04.2019 г. на Кмета на
Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи
изработване на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на
поземлен имот с идентификатор 73496. 501.2288 от
КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв.107 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №
327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на
М.М.Д. и С.Д.С. н-ци на собственика на имота.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8/11.04.2019 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед № РД-04-452/11.04.2019г. на Кмета на
Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи
изработване на проект: Подробен устройствен план
/ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват
на поземлен имот с идентификатор 73496. 501.2237
от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв.81 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №
327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
на К.П.В., собственик на имота.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

и още нещо...
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сМЯХ
- Скъпа, обадих се да спрат интернета?
- Защооо?
- Ами за да може да се
подготвиш за Великден - да
махнеш гирляндите, елхата!

ли комшията го плаща...
Гръмогласен руски турист, предизвика масова паника на летище "Хийтроу",с
провикване към жена си:
- Алла! Я в бар!

На изписване от психиатрията:
- Вчера си избрах семеен
- Благодаря, докторе! Не лекар, а ти?
съм и предполагал, че абсо- Аз си избрах несемеен.
лютно нищожество като
Вас ще ме излекува от маБандит насочва пистонията ми за величие!
лет към касиерката в супермаркет:
Тръгнах на пазар с кола- Бързо вади парите от
та и на светофара тряс... касата и ги сложи в торба!
ударих на един колата.
- 15 стотинки за торбичОния като слезе, като се ката ако обичате...
развика:
- Патка с патка! Ти на
Стюардеса влиза в пишофьорски курс ходила ли лотската кабина:
си, ма?
- Капитане, евреи с бомба
- Аз ли бе? Аз колкото превзеха самолета!
пъти съм ходила на курс...
- Откъде разбра, че са евти толкова коса нямаш!
реи, те ли се представиха?
- Не, започнаха да проКакво си мисли мъжа, дават на пътниците пакогато вижда, че жена му рашути.
ходи вкъщи само по бельо:
Първата година:
Една блондинка пита
- Малий, ша я скъсам!
друга блондинка:
След пет години:
- Муцка, какво значи да си
- Ей, само за с*кс мисли позитивна?
тая, а пак е забравила да
- Да обичаш всички пози,
вземе бира!
ма! Ама, че си проста...
След десет години:
- Сигурно й е горещо! И
Дефиниция за изневяра:
как да не й е горещо, като
- Грешната жена на прае надула парното като че вилното място.

Забавна астрология
Телец
Девиз: "Аз притежавам!";
Стихия - Земя, качество - неподвижен;
Скъпоценни камъни: сапфир,
аквамарин, ахат, тюркоаз;
Метал - мед; цвят - зелен;
Планета управител - Венера.

Личност

Вие сте спокойни и уверени в себе си хора. Традиционалисти сте и промените не са по вкуса ви. Имате силно
изразено чувство за собственост, с което е добре да не
прекалявате. Освен това, отдава ви се да материализирате
идеите си под формата на стихове, картини, музика или
просто в красиво подреден дом.
Ако успеете да превърнете от дарбите си в професионално занимание, ще се чувствате чудесно. Най-често успявате
да се реализирате така, че да получавате пари за работа,
която извършвате с удоволствие.
Вие не сте от най-приказливите, но кажете ли нещо,
държите на думата си и го превръщате в реалност и хората
наистина ценят това качество у вас. Постоянни сте, няма
спор, но не само в убежденията, а и в заблудите си.
Когато сте си наумили нещо е много трудно да ви разколебаят - инат сте. Но затова успявате и да доведете до успешен край всичко, с което се захванете. В любовта може да
бъдете олицетворение на идеалния партньор (партньорка),
и очаквате от другите пълно отдаване и преданост. Обичате
да ви глезят и да сте заобиколени от красота и лукс.

Качества

Положителни: жизненост, спокойствие, настойчивост,
търпение, услужливост, лоялност, методичност, артистичност, музикалност.
Отрицателни: инат, мудност, твърдоглавост, недоверчивост, злопаметност, ревнивост, равнодушност, снизходителност към собствените слабости, сладострастие.

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

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на намерението на Община Тутракан за поемане на дългосрочен общински дълг от ФОНД „ФЛАГ” ЕАД гр.
София за изпълнение на проект по АДБФП №B G16M1OP002-1.009-002 „Инвестиционен проект за изграждане
на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан”, финансиран чрез ДБФП №16M1OP002-1.0090002-C01 по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне „Изпълнение на ранни ВиК
проекти - компонент 2” на конкретен бенефициент Община Тутракан
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с реализиране изпълнението на проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води
в гр. Тутракан и доизграждане на канализационна мрежа на територията на общината Община Тутракан има
намерение да тегли заем.
Възможни източници - Безлихвен заем от Централния Бюджет на основание Закона за Публичните финанси и
Ниско лихвен заем от Фонд ФЛАГ ЕАД на основание, чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата
за поемане на общински дълг по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг, приета с Решение №230 от 13.11.2008
г. от Общински съвет Тутракан,
Кметът на Община Тутракан кани местната общност, обществени организации и юридически лица от общината на 18 април 2019 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска №20, да
участват в публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг.
Кредитът ще послужи за финансиране изпълнението на сключен договор на 04.04.2018 г. между Община Тутракан
и Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган по проект ИСУН № BG16M1OP002-1.009-002
„Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан”,
финансиран чрез ДБФП №16M1OP002-1.009-0002-C01 по ОП „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно
предоставяне „Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2” на конкретен бенефициент Община Тутракан.
Чрез заема ще се осигурят временно оборотни средства за разплащане на предстоящи ангажименти към
изпълнители на дейностите по проекта, както средстав за финално разплащане при завършване на проекта
до възстановяване на средствата от УО, както и за ДДС на дейностите до възстановяването му от НАП и
за осигуряване на собствения принос на общината до връщане чрез собствени приходи.
Общата стойност на проекта е 32 347 993,80 лв., от които:
19 274 145,60 лв. ще се финансират от Кохезионния фонд чрез ЕС;
3 401 319,81 лв. ще се финансират от Националния фонд от държавния бюджет на Република България;
4 121 350,25 лв. собствен принос на Бенефициента;
5 551 178,14 лв. недопустими разходи (ДДС);
Чрез реализиране на проекта ще се изгради пречиствателна станция и ще се доизгради изцяло канализационната мрежа в гр. Тутракан. Ще бъде подменена амортизиралата водопроводна мрежа по улиците, по които
ще се извършва реконструкция и изграждане на канализационна мрежа.
Очакваните резултати от проекта са – новопостроена ПСОВ; рехабилитирана водопроводна мрежа и рехабилитирани сградни водопроводни отклонения; новопостроена канализационна мрежа и рехабилитирана канализационна мрежа; нови сградни канализационни откронения и рехабитирани на канализационни отклонения;
изграден довеждащ колектор до ПСОВ;
Размерът на заемът за осигуряване на средства - собствен принос се предвижда първоначално да е 4 121
350 лв., и ще се сключи при следните условия:
Максимален размер на дълга - 4 121 350 (Четири милиона сто двадесет и една хиляди триста и петдесет лева)
Валута на дълга - лева
Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
Условия за погасяване:
Срок на погасяване - до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства, целеви средства за капиталови
разходи от ЦБ и изравнителна субсидия.
Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка или безлихвен при осигуряване от Централния Бюджет.
Начин на обезпечение на кредита:
При ползване на заем от Фонд Флаг ЕАД - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Тутракан, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от
Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Тутракан по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви
„а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията
за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Размерът на кредитът за финансиране включва осигуряване на средства за временно разплащане към изпълнителите на дейностите по проекта и ДДС свързано с това и се предвижда да се сключи при следните условия:
Максимален размер на дълга - 16 888 911 (Шестнадесет милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин и единадесет лева)
Валута на дълга - лева
Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
Условия за погасяване:
Срок на погасяване - до 40 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
Източници за погасяване на главницата - при заем от Фонд ФЛАГ ЕАД - чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.009-002 „Инвестиционен проект
за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан”, финансиран чрез ДБФП
№16M1OP002-1.009-0002-C01 по ОП „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне „Изпълнение на
ранни ВиК проекти - компонент 2” на конкретен бенефициент Община Тутракан от; от собствени бюджетни
средства; и от възстановени средства от НАП за ДДС по проекта.
Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 % или безлихвен при
заем от ЦБ.
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Тутракан с изключение на авансовото плащане, по Договор
за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-1.009-002 „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан”, финансиран чрез ДБФП №16M1OP002-1.009-0002-C01 по ОП
„Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на
Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”
на конкретен бенефициент Община Тутракан , сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна
среда, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са
обект на особен залог;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи
на община Тутракан, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните
взаимоотношения на община Тутракан по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси,
включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Д-р Димитър Венков СТЕФАНОВ, (п)
Кмет на Община Тутракан

таМ, краЙ реката...
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Новочерненци откриха офроуд
сезона с победа в Трявна

З

а четвърта поредна
година любителите на екстремния
спорт се събраха в Трявна, за да сложат старт
на офроуд сезона. В два
поредни дни - на 13 и 14

април, Община Трявна бе
мястото, където професионалисти и любители
тестваха уменията си.
С пожелание за успешен
офроуд сезон и безавариен пилотаж, кметът на

Община Трявна - Дончо
Захариев даде старт на
надпреварата.
В Крос Кънтри на найвисокото стъпало на
победителите се качи
екипажът на АСК "Нова

Черна 4х4" - Христомир
Илиев и Николай Колев,
информира зам.-председателят на спортния
клуб д-р Димитър Стефанов.
“ТГ”

В навечерието на Великден в Регионална библиотека
„Партений Павлович” в гр. Силистра се състоя награждаването на учениците участвали в областния конкурс
за рисунка, есе и стихотворение „Животът и Възкресението”. В раздел "Изобразително изкуство", 5-6 клас,
3-то място бе присъдено на Емирхан Кадер Ахмедов
ученик от VI клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Нова Черна с преподавател Станимира Станчева.

Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Европейски казан със съвременна
система за изваряване на ракия
в село Суходол!
За контакти: 0886 721 902

3

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

Мамо,прочети ми!
Помните ли вашите любими детски стихчета, мили
родители? Бихте ли научили и децата си на тях? Ето
няколко предложения за очарователни детски стихчета,
които всяко дете трябва да знае:

Мила моя мамо
Иван ГЕНОВ

Благодаря ти, мамо
Асен БОСЕВ

Мила моя мамо,
сладка и добричка,
как да кажа, мамо,
колко те обичам!

Благодаря ти, мамо,
за твоя топъл скут,
за майчиното рамо,
за майчиния труд.

Цели нощи, зная,
ти над мен си бдяла.
В тази топла стая
песни си ми пяла.

Благодаря ти още
за ясния ми ден,
за грижите ти нощем,
когато бдиш над мен.

За нежната закрила,
за кроткия ти глас,
за всичко, майко мила,
благодаря ти аз!

Първият
урок

Веса ПАСПАЛЕЕВА
Патенцата плуват
в бистрия поток.
Днес им преподават
първия урок.
Мама Белогушка
пляска със крилца –

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
Смел бъди, Пъструшко
па, па, па, па, па.
Патенцата леко
махат със крилца.
Гледат отдалеко
селските деца.
Маха с кърпа весел
старият жабок –
Много ми хареса
първия урок.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

18 април - Пламен ПРОДАНОВ, Предприемач, "Палермо"
ООД, Тутракан
18 април - Вихрен МАРИНОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 април - Сенами РАШИД, Гл.експерт "Стопански
дейности", Община Тутракан
20 април - Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет на Община
Тутракан
20 април - Киро КИРОВ, Мед.фелдшер, СПИ "Христо
Ботев", с. Варненци
20 април - Нурхан АЛИ, Гл.счетоводител, Община
Главиница
20 април - Илмие ХАШИМ, Кмет на с. Вълкан, община

Работно време:

Главиница
20 април - Лазаровден - Лазар, Лазарка, Лазарина
21 април - Връбница-Цветница - Божура, Биляна, Виолета, Върба, Върбан, Върбинка, Гергин(а), Гроздан(к)
а, Далия, Дафина, Делян(а), Дилян(а), Детелин(а), Жасмина, Здравка, Здравко, Зюмбюл(ка), Иглика, Калин(к)
а, Калия, Камелия, Карамфил(к)а, Китка, Латинка,
Лили, Лила, Лилия, Лиляна, Люлина, Маргарита, Магнолия, Малина, Невен(а), Незабравка, Петуния, Ралица,
Роза, Росен, Росица, Смилян(а), Теменуга, Теменужка, Трендафил(ка), Фидан(к)а, Цвета, Цветан(а),
Цветанка, Цветелин(а), Цветомир(а), Цветозар (а),
Цветослав(а), Цвятко, Явор(а), Ясен(а), Ясмина и др.

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за слънчев панел
с бойлер за топла вода имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2019
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ

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

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