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По следите на българската
история в Букурещ
Калина ГРЪНЧАРОВА
тора група ученици
от СУ "Христо Ботев"
и СУ "Йордан Йовков"
имаше възможност да посети румънската столица Букурещ и да проследи места
свързани с българската история. Пътуването и този
път бе осъществено със
спомоществователството
на почетния гражданин на
Тутракан и голям български
родолюбец - проф.д-р Иван
Гаврилов.
В Букурещ групата бе посрещната от проф.Лука Велчов - един истински радетел
на българщината и националното съзнание на младото поколение. Самият той,
възпитаник на българското

В

Букурещ, тутраканските ученици пред гробницата
на братята Евлоги и Христо Георгиеви

на стр. 4

„Цветница`2019”

Уважаеми съграждани,
Нека никога да не забравяме, че
Господ ни е създал човеци и винаги да
носим човещината в себе си.
Пожелавам здраве на всички хора
от община Тутракан!

Честито Възкресение!

Кмет на Община Тутракан:
д-р Димитър СТЕФАНОВ

Уважаеми съграждани,
Нека Великденските празници бъдат
изпълнени с радост и много щастливи
изненади! Желая Ви мир и надежда,
сбъднати пролетни обещания и
щастливи нови спомени!

Честито Възкресение!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС

Община Главиница
Общински съвет - Главиница
Нека здравето и доброто
настроение не ни напускат цяла година!
Велики дела да свършим и велики мисли
да имаме!

Честит Великден!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет
Месут АЛИШ, Председател на ОбС

Община Ситово
Общински съвет - Ситово
Поздравяваме жителите от общината с настъпващите
Великденски празници! Нека да запазим вярата и да
устремим надеждата, да умножим любовта си към
вечните човешки ценности - доброта и разбирателство!

Честит Великден!

на стр. 5

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС

„Моника - 92” ООД, гр. Тутракан

Държавно Горско Стопанство, Тутракан

С пожелание за здраве, благополучие и
светли Великденски празници.
Нека има Мир и Любов в сърцата на
всички хора!

Много здраве да си пожелаем и
по-добри един към друг да бъдем!
Нека светлината на Христовото
възкресение озари живота ни!

Честито Възкресение!

Христос Воскресе!

инж.ик.Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

инж. Людмил УЗУНОВ, Управител

„Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан „ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ООД, гр. Тутракан
Нека запалените свещи във
Великденската нощ осветят душите и
сърцата ни и пламъкът на любовта и
добротата изпълват живота ни!

Здраве и сили, празнично настроение,
радост и усмивки пожелавам на
всички през Великденските празници!

Христос Воскресе!

Честито Възкресение!

инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Георги ПЕНЕВ, Управител

„Славянка” АД, гр. Тутракан
Здраве и сили, празнично настроение,
радост и усмивки пожелавам на всички
през Великденските празници!

Честито Възкресение!

инж. Красимир ПЕТРОВ,
Изпълнителен Директор
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Кметство с. Старо село
Пожелавам добро здраве, пролетно
оживление в живота и труда, богата
духовност и добродетелност във
всички начинания!

Честито
Възкресение
Христово!
Пламен МАРИНОВ, Кмет

Кметство с. Бреница
С пожелание за здраве,
благополучие и
светли Великденски празници!
Нека има Мир и Любов
в сърцата ни!

Кметство с. Нова Черна
Щастливи да са предстоящите
Великденски празници за новочерненци!
Пожелавам хубаво пролетно
настроение, здраве и много късмет!

24.04.2019 г.

Кметство с. Цар Самуил
Пожелавам на всички да са
здрави и щастливи!
Великденските празници да са
ново начало в битието ни!

Весели
празници!

Весели
празници!

Нехат ЕБАЗЕР,
Кмет

Мехмед ЮМЕР,
Кмет

Априлско заседание на Общински съвет-Тутракан
Тутракан за планов период 2019 2020 г., както и отчетът за дейността на „Многопрофилна болница за
активно лечение - Тутракан” ЕООД
за 2018 г. Общинският съвет избра
регистрирания одитор Емилиян
Ганев да извърши задължителен
независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2019
г. на „МБАЛ-Тутракан".
Актуализиран бе поименният
списък за разпределението на
плана на капиталовите разходи
към 30.04.2019 г. и прието решение да бъде проведена процедура
за възлагане на превози по авто-

Весели Празници!
Гюнюл ДАИЛ, Кмет

бусни линии, включващ линии от
общинската, областната и републиканската транспортни схеми
от квотата на Община Тутракан,
по реда на Закона за обществените
поръчки.
Съветниците приеха решение
за Предоставяне на свободни
„пасища и мери” – общинска собственост за стопанската 2018/2019
година, списъците за общо и индивидуално ползване, годишния план
за паша и определяне на правила
за ползването на общинските „пасища и мери”.

НОВИНИ
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ
ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
До 30 април т.г. земеделските стопани, физически лица, са
длъжни да подадат годишните си данъчни декларации по чл.
50 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица за доходи, получени под формата на държавни помощи,
субсидии и друго подпомагане през 2018 г. ДФ „Земеделие“
уведомява всички свои бенефициенти, че могат да направят
справка за оторизираните и получени субсидии през 2018
г. онлайн. Справката се намира в разработената от фонда
Система за електронни услуги (СЕУ), до която достъпът е
публичен. В СЕУ те могат да получат информация за точния
размер на оторизираните, прихванати и платени суми от ДФ
„Земеделие“ през 2018 г. За да подадат коректно данъчните
си декларации като физически лица, земеделските стопани
трябва да проверят внимателно точния размер на оторизираните средства от ДФЗ. В декларацията те следва да посочат
всички облагаеми доходи за 2018 г., включително и тези от
продажба на селскостопанска продукция.
Земеделските стопани, които нямат интернет достъп, могат
да подадат писмено искане в Областната дирекция на ДФЗ
за предоставяне на нужната им справка.
Земеделските стопани могат да намерят „Правилата за деклариране и плащане на данъци и осигуровки“ в издадената
от НАП брошура, която ще бъде достъпна на Интернет на адрес www.nap.bg, в рубрика „За НАП“, подрубрика „Брошури“.
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
До 10 май 2019 г. тютюнопроизводители могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, по която ще
бъдат обезщетени за предадена и неизплатена продукция
от предходни години. УС на ДФ „Земеделие“ разпредели по
схемата бюджет до 3,2 млн. лева, съгласно Регламент (ЕС)
1408/2013, изменен с Регламент 2019/316, и в съответствие
със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Указанията за предоставяне на минималната помощ са
утвърдени от Министъра на земеделието, храните и горите
и са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.
Земеделските стопани, които могат да кандидатстват
за помощта de minimis трябва да са вписани в публичния
регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на
земеделието, храните и горите за 2019 г. Право на подпомагане по схемата имат физически лица, еднолични търговци,
юридически лица и кооперации. Те трябва да имат сключени
договори за изкупуване на суров тютюн и предавателноприемателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих - БТ“
- АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ - АД за реколта 2016.
Документи за кандидатстване ще се приемат в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“. Крайният срок за изплащане
на помощта е 22 май 2019 г. Допуска се изплащане на
помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване
допустимостта за подпомагане на съответния бенефициент.
КРИМИНАЛЕ
Къща е горяла в Главиница. Пожарът възникнал около
00:05 часа на 22 април и унищожил около 80 кв.м покрив,
битова техника и покъщнина. Пожарникари от участъка в
града загасили огъня и спасили две сгради в съседство.
Причината за произшествието е в процес на изясняване.

а 18 април местният парламент на Тутракан проведе редовно заседание.
Към предварителния дневен ред
бяха включени още пет докладни
записки предложени от кмета на
общината д-р Димитър Стефанов.
Най-напред съветниците взеха
решение за предприемане на необходими действия за заличаване
на „Комунални действия” ЕООД в
ликвидация, като приеха годишния
отчет на ликвидатора, заключителния баланс и пояснителния доклад
към баланса. Общински съветТутракан освободи от длъжност
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и от отговорност ликвидатора на
„Комунални дейности” ЕООД в
ликвидация - Младен Минчев.
В хода на заседанието бяха
приети 22 разпоредителни сделки
с имоти общинска собственост.
Освен това се приеха докладите
на читалищата в община Тутракан
за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства
през 2018 г., годишният план за
дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2019 г., Годишният план за действие по изпълнението Стратегията за развитие
на социалните услуги в община

Тютюнопроизводителите получиха
над 80 млн. лева за Кампания 2018
Д

ържавен фонд
„Земеделие“ преведе над 80 млн.
лв. (80 038 268 лева)
субсидии на 41 116 земеделски стопани по
Схемата за преходна
национална помощ за
тютюн, необвързана с производството

(ПНДТ). Средствата
п о с хемата с а за ложени в Закона за
държавния бюджет на
Република България за
2019 г. и са утвърдени
от УС на ДФ „Земеделие“.
Подпомагането по
схемите за преходна

национална помощ за
тютюн се извършва
съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за
условията и реда за
прилагане на схемите
за директни плащания.
Право на подпомагане имат земеделски
стопани, които са

отглеждали тютюн
през поне една от
годините, включени в
референтния период
2007 - 2009 г. Продукцията им следва да е
изкупена и премирана
по реда на Закона за
тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 22 април 2019 г.
1 касиер, счетоводство – висше образование, специалност «Икономика», работа с компютър;
1 машинен оператор, леене на пластмасови изделия
– средно образование, редовна смяна;
2 готвачи – основно образование
7 сервитьори – основно образование
2 монтажници на изделия от пластмаса - средно образование, редовна смяна
4 машинни оператори, 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 образование, 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.
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Кметство с.Шуменци

Кметство с. Варненци

Нека с най-големия християнски празник
възкръснат вярата и надеждата ни за
по-добър, по-щастлив и достоен живот!

Пожелавам всички делници да се превърнат в
празници, безкрайни емоции и безоблачни дни!
Всеки да се изпълни с пролетно настроение и
оживление, да бъде честит и обнадежден за
по-хубаво бъдеще!

Честито
Възкресение
Христово!

Калина МИХАЙЛОВА, Кмет

Честито
Възкресение!
Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет

Патронен празник на ОУ „Иван Вазов”, с. Зафирово
Савянова, музикален театър с авторска интерпретация на английски език
по приказката „Вълкът и
седемте козлета” с ръко-

Във фоайето на читалището бе направено табло
и кът за известния наш
писател Иван Вазов. Благодарности на Кмета на
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Кметство с. Белица
Пожелавам здраве, радост и
споделени мигове!
Нека празниците Ви заредят с
чисти помисли и
нови идеи!

Честито
Възкресение
Христово!

Костадин МАНЕВ, Кмет

Кметство с.Търновци
Нека са благословени
Великденските празници - нека
има много радост и веселие!
Пожелавам много любов,
здраве, късмет и кошници
пълни с писани яйца и козунак!

Вежди ДАИЛ, Кмет
а 19 април в салона
на НЧ „Христо Ботев
- 1901 г.” в с.Зафирово
бе отбелязан патронният
празник на ОУ „Иван Вазов”.
Бяха поканени и присъстваха много гости, родители
и граждани. С богата програма ученици от различни
класове и техните учители
с много труд се бяха подготвили за предстоящия
празник.

Н

Присъстващите бяха приветствани от директора
на ОУ „Иван Вазов” Светла
Иванова и от Соня Петкова
- зам.- кмет на Община Главиница. Публиката остана
възхитена от богатата
програмата, която включваше рецитал по стихове
написани от Иван Вазов,
песни, група за модерни
танци „Стъпка по стъпка”
с ръководител Цветелина

Статистика 2018:

водител Имрен Сюлейман
и Клуб „Драма” с авторска
интерпретация на „Маминото детенце” с ръководител
Снежана Берберска.

Да запазим природата чиста

а 22 април 2019
г., възпитаниците на ОУ „Иван
Вазов”, с. Зафирово
отбелязаха с поредица инициативи Международния ден на
Земята. В училищния
двор бяха засадени
дръвчета подарени
от Община Главиница. Дейно участие в
подготовката взеха
учители, помощен

Н

персонал и ученици.
След засаждането
на дръвчетата учениците от първи клас
с класни ръководители Теменужка Радулова и Цветелина Савянова и учениците от
трети клас с класен
ръководител Калинка
Василева посетиха
местното читалище,
където честването
започна с беседа за

Деня на Земята,и продължи с презентация
изготвена от библиотекарката Величка
Пейчева, а след това
децата оцветяваха
картини и обещаха
да пазят природата,
за да може нашата
планета Земя да бъде
по-чиста, по-здравословна и по-устойчива.
Величка ПЕЙЧЕВА

Община Главиница г-н Неждет Джевдет за кетаринга,
който беше изненада за
всички гости.
Величка ПЕЙЧЕВА

Раждаемост

През 2018 г. в област Силистра са
регистрирани 824 родени деца, като
от тях 819 (99.4%) са живородени.
В сравнение с предходната година
броят на живородените е намалял с
109 деца, или с 11.7%.
Коефициентът на обща раждаемост в област Силистра през 2018
г. е 7.5‰, а през предходните 2017
и 2016 г. той е бил съответно 8.3 и
8.9‰. С най-висок коефициент на
раждаемост са общините Кайнарджа
(12.0‰) и Дулово (9.0‰), а с найнисък - Силистра (6.2‰) и Алфатар
(5.6‰).
Броят на живородените момчета
(441) е с 63 повече от този на живородените момичета (378), или на 1
000 живородени момчета в област
Силистра се падат 857 живородени
момичета.
В градовете и селата живородените са съответно 311 и 508 деца.
Коефициентът на раждаемост в
градовете е 6.4‰, а в селата - 8.3‰.
През 2017 г. тези коефициенти са
били съответно 7.5 и 9.0‰.
Броят на жените във фертилна
възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните
контингенти и тяхната плодовитост
оказват съществено влияние върху
равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводство
на населението.
Броят на жените във фертилна
възраст към 31.12.2018 г. е 20 826,
като спрямо предходната година той
намалява с 569 жени.
Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват
и измененията във възрастовата
структура на родилните контингенти. Близо 90.0% от ражданията се
осъществяват от жените на възраст
от 15 до 34 години, които през 2018
г. са 742 и са намалели спрямо 2017
г. с 11.3%. Броят на жените в тази

Ниска раждаемост и висока
смъртност в Силистренско
възрастова група намалява основно
поради по-малкия брой момичета,
които влизат във фертилна възраст,
и емиграционните процеси.
През 2018 г. броят на живородените деца, родени от майки под 18
години е 39, а тези родени от жени
на възраст над 40 години – 8.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните
показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2018 г.
средният брой живородени деца от
една жена е 1.55 и е намалял спрямо
2017 г. (1.71 деца).
Средната възраст на жените при
раждане на първо дете се увеличава
със шест месеца спрямо 2017 г. и
достига 25.6 години.
От началото на деветдесетте години на миналия век се наблюдава
трайна тенденция на увеличаване на
извънбрачните раждания. Техният
относителен дял нараства от 29.4%
през 1995 г. на 49.8% през 2001 г.
и на 53.3% през 2017 година. През
2018 г. броят на живородените
извънбрачни деца в областта е 408,
или 49.8% от всички живородени.
Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете
(49.2%) и селата (50.2%) е почти
еднакъв.

Смъртност

Броят на умрелите през 2018 г. е
1 974 души, а коефициентът на обща
смъртност - 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите
нараства с 69 случая, или с 3.6%.
Нивото на общата смъртност остава
твърде високо.
Смъртността сред мъжете
(20.1‰) продължава да бъде повисока в сравнение със смъртността
сред жените (15.9‰). През 2018 г.
на 1 000 жени умират 1 208 мъже.
Продължават и различията в смъртността сред градското и селското
население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (18.8‰)
отколкото в градовете (16.9‰).
С най-висока смъртност се отличава община Алфатар (28.8‰). Найнисък е този показател в община
Кайнарджа - 12.4‰.

Показателят за преждевременната
смъртност през 2018 г. Продължава
да е висок - 20.2% и е с 2.5 процентни пункта по-нисък спрямо 2017
година. В стойностите на показателя
за преждевременна смъртност има
съществени разлики при мъжете и
жените. Докато умрелите жени на
възраст до 64 години включително
са 12.9% от всички умрели жени, то
при мъжете този относителен дял
е - 26.2%.
През 2018 г. в областта са починали 3 деца на възраст до една година,
а коефициентът на детска смъртност
е 3.7‰.
Естествен прираст
на населението
Разликата между живородените
и умрелите представлява естественият прираст на населението. От
началото на деветдесетте години на
миналия век демографското развитие на областта се характеризира с
отрицателен естествен прираст на
населението. През 2018 г. в резултат
на отрицателния естествен прираст
населението на област Силистра е
намаляло с 1 155 души.
Намалението на населението,
измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 10.5‰
. Коефициентът на естествения
прираст и в градовете и в селата е равен - минус 10.5‰, или намалението
на населението в област Силистра в
резултат на естествения прираст се
дължи на негативните демографски
тенденции, както в градовете, така
и в селата.
През 2018 г. всички общини в
област Силистра са с отрицателен
естествен прираст.
С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен прираст е община Кайнарджа
(-0.4‰). С най-голямо намаление на
населението вследствие на високия
отрицателен естествен прираст е община Алфатар (-23.2‰). Останалите
общини са с отрицателен естествен
прираст, както следва: Главиница
(-13.3‰), Дулово (-5.9‰) Силистра
(-12.2‰), Ситово (-12.5‰) и Тутракан (-12.5‰).

общеСТВо
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Фурна "При Дидо", гр. Тутракан
Да са благословени Великденските празници!
Нека има много радост и веселие!

Христос
Воскресе!
Данаил НИКОЛОВ,
Управител

24.04.2019 г.

ЗК "Христо Ботев - 92”, гр.Тутракан „еТ "Ник Пластик", гр. Тутракан
Велики дела да свършите, Велики
мисли да имате, Велики да сте!

Честито Възкресение!

Цветелина КАЛЧЕВА, Председател

С пожелание за пролетно
оживление в живота и
успешни начинания!

Честито Възкресение
Христово!
Валя ПЕТРОВА,
Управител

Проф. Лука ВЕЛЧОВ, Председател
на Демократичния съюз на
българите в Румъния:

По следите на българската
Да държим на
история в Букурещ
българското!
от стр. 1 Христо Георгиеви. През 50те години на ХІХ в. братята
започват даренията си „на
ползу роду“. Те се считат за
основатели на „Добродетелна
дружина“ - организация на
заможни българи, която си
поставя за цел освобождение

педагогическо училище "Христо Ботев", повече от пет часа
показва и представя исторически места, паметници, сгради
свързани с имената на велики
българи - Христо Ботев, Васил Левски, Георги Стойков

Раковски, братята Евлоги и
Христо Георгиеви, Димитър
Хадживасилев и др.
Най-напред учениците посетиха централните гробища,
където видяха къде е бил
погребан Раковски, а също
и гробницата на големите
дарители - братята Евлоги и

на българските земи от османско иго. Дружината подпомага
финансово и организационно
революционерите. Центърът
на организацията се намира
в Букурещ.
800 000 златни лева и земя
на стойност 200 хиляди лева
за построяването на Софий-

ския университет е само едно
от даренията на братята, а
след тяхната смърт оставят
завещание с 6 милиона златни лева за поддържането на
сградата.
Групата видя паметната плоча на стената на сграда, в която се е укривал Васил Левски
в студените зими на Букурещ.
Обиколката завърши в стария
Букурещ (който всъщност
сега е централната част на
града) по улиците изградени
от българи през Възраждането - "Габровени", "Липскани" и
"Смърдан", къщата на Евлоги
и Христо Георгиеви, места, в
които е работил революционния комитет, а Ботев е написал
своите стихове.
Групата бе посрещната и
в офиса на Демократичния
съюз на българите в Румъ-

Лазаровден в Старо село
"Заповядайте с нас,
както в миналото да
се облечем в пъстри носии. Лазарки да
посрещнем и с песен
хорото да поведем!" това бе поканата на
НЧ "Възраждане - 1940
г." за посрещане на
празника Лазаровден в
Старо село.
И той се случи - момите лазаруваха от
къща на къща, лазарките пеят, буенците
играят, разказа секретарят на читалището
Светла Коева.
Четирите групи се
събраха на площада да се надиграват буенците. Който буенец
надиграй, другите му
целуват ръка и той ги
кани на втория ден на
Великден на пращанка,
да се чукат с яйца.
Поканихме и лазарки
от с.Варненци да покажат как лазаруват
в тяхното село. Изненадата дойде от групата на ветераните-

лазарки, които също
участваха, добави още
Коева.
Пролетният празник
Лазаровден в Старо
село бе уважен от зам.кмета на община Тутракан Петя Князова-Василева и директора на
Дирекция "Хуманитарни
дейности" - Стефка
Станкова.
“ТГ”

ния, където проф.Велчов им
показа стената с портретите
на великите българи и икони,
част, от които са дарение
също от проф.д-р Иван Гаврилов, чийто портрет е поставен
в специален кът до други
големи дарители вкл. братя
Георгиеви.
Тутраканските ученици поднесоха своята изненада към
домакините - Елеонора Свиленова от СУ "Христо Ботев"
и Демед Ремзи от СУ "Йордан
Йовков" рецитираха стихове,
а Християна Йорданова от
СУ "Христо Ботев" бе успяла
за кратко време да нарисува
шарж на проф.Лука Велчов,
който му подари.
С покани и обещания за
нови срещи завърши визитата
на тутраканските ученици в
Букурещ.

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Професоре, какво ви носят
срещите с млади българи?
- Преди всичко надежда, че ще
има кой да продължи това, което
започнах.
- Какво им казвате най-напред?
- Преди всичко да обичат без
ограничение България. Ако обичат
родината си, ще вършат хубави,
добри неща. Без обич нищо няма
да стане.
- Защо се захванахте с тази
родолюбива дейност в Румъния
- да обединявате българите и да
пазите българската история?
- В моето родно село - това са
банатски българи, избягали след
Чипровското въстание от 1688
г. - всички възрастни хора, а и
младите, особено зимно време,
се събираха и разказваха за битки,
за събития, за какво ли не. Освен
това, вечерно време жените обикновено правеха нещо като тлака и
също разказваха различни истории. Пееха много хубави песни...
Та, това просто буди у мене, както
и у всички младежи любов към
народа, към българщината, към
всичко българско.
За съжаление, някои от ръководството на банатските българи
ограничават нещата и имат неправилно отношение и поведение
спрямо православните българи
тук. Някои от тях даже казват за
православните българи, че са
"влашки". Защо? Защото са се отказали от българщината. Отказаха
се от българското име. Тук, може
би, хиляди българи по име вече не
можеш да познаеш, че са такива -

Пейчу, Петку, Станчу и какви ли не
други имена... Не Пейчев, Петков,
Станчев, Николов, не Петров, Иванов, Георгиев...
Някои се гърчееха, турчееха
се, сърбееха, русееха... Малко са
тези, които останаха с истинските
си български имена. Такова нещо
в Банат няма. Банатските българи
държат на българското. Аз съм си
Велчов. Госпожа Лучия е Керчова.
Държи на това нещо. Омъжи се, взе
фамилията на съпруга си румънец,
но с тире - Пъцан.
- Какво ще пожелаете на тутраканци?
- Аз разбрах най-напред от Иван
Гаврилов, че Тутракан наистина е
изключителен град, с който заслужава да се сприятелим и да се
срещаме по-честичко. И посетихме
на 3 март Тутракан, а тук, в Букурещ, приемаме за трети път или за
четвърти път гости от там. Ето - аз
очаквам и кмета на Тутракан. Той
ми обеща, че ще дойде специално.
За съжаление ние не получаваме
никаква подкрепа от румънската
държава, а и от страна на българската държава такова нещо няма.
Появи се Иван Гаврилов, той ни
помогна много тук. Не само с издаването на книгата "Шуменските
възрожденци" ни е помогнал, и
други книги сме издали с негово
съдействие.
Поддържаме добри връзки с Читалището и с Клуба на офицерите
от запаса в Русе, в добри отношения сме с хората от гр.Свищов.
В бъдеще искам да разширим
връзките и с Карлово. Разбрах, че
и те желаят.

реГиоН

24.04.2019 г.
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„Цветница`2019”

Калина ГРЪНЧАРОВА
Село Търновци домакинства
тазгодишния Общински празник
на народното творчество „Цветница`2019”, чийто главни организатори са Община Тутракан и На-

"Хубостта на народното творчество е хубост извечна, хубост за
бъдни времена останала и живяла
в гласа на гайди и кавали, мелодии
и песни в душите на българина и

Десислава Йорданова, НЧ "Светлина", с. Варненци - Мъжка вокална
група "Настроение" и Танцов състав
за изворен фолклор; НЧ "Христо
Ботев - 1942", с. Белица - Вокална

българката, за да сме горди во веки
веков" - така представи първите
изпълнения - на домакините от
търновското читалище, водещият
- секретарят на културната институция Шенол Незиров. На откри-

група "Надежда", Женска вокална
група и Тодорка Петкова; НЧ
"Васил Йорданов - 1942", с. Нова
Черна - ГИФ "Черненци", КНХ "Търчила" и Цветелина Георгиева; НЧ
"Светлина - 1941 г.", с. Преславци
- Танцова формация "Куатро",
модерен танц изпълнен от Айшен
Адил, скеч и рецитал "Обичам те,
Родина"; Народна група "Росна
китка" към Градска пенсионерска
организация-Тутракан.
"Да си пожелаем все така да

Празника уважиха още председателят на Общински съветТутракан Данаил Николов, директорът на Дирекция "Хуманитарни
дейности" - Стефка Станкова,
общински съветници, кметове

родно читалище „Нов живот - 1942
г.” Събитието е част от годишния
Културен календар на общината.
Празникът бе открит от кмета на
с. Търновци Вежди Даил. "В един
от най-светлите християнски празници, нека си пожелаем здраве,
късмет и сплотеност. Нека доброто
и мирът влязат в домовете ни! Нека
тези светли дни ни направят смирени и изпълнени с вяра!" - пожела
на всички той.
Участниците и присъстващите
бяха поздравени от зам.-кмета на
тата сцена те бяха аплодиране за
Община Тутракан Петя Князова- на населени места и жители на изпълнените с много настроение
общината.
Василева.
песни и танци.
В общинския празник участваха
още и самодейците от НЧ "Н. Й.
Вапцаров - 1873" гр. Тутракан - ВГ
"Щурчета", ТС "Детелини" и ВГ "Северина"; НЧ "Възраждане - 1940" с.
Старо село - Женска вокална група, Танцова формация "Мънисто"
и Танцова формация "Леле, мале";
НЧ "Искра - 1928" с. Цар Самуил Фолклорна група "Искра" и Танцов
колектив "Хармония"; НЧ "Стефан
Караджа - 1940" с. Шуменци - Група
за стари градски песни и шлагери
"Сребърен листопад", Фолклорна
вокална група, Гинка Христова и

Детска вокална група при НЧ "Св.Св. Кирил и Методий - 1942", с.Коларово, община Главиница поздрави българите от селото за празника Лазаровден. Лазарки и буенци пяха за здраве,
любов и плодородие. Те поздравиха единствения жител-именник на селото Лазар Николов, информира секретарят на читалището Асибе Салим.
Председател на Читалищното настоятелство е Петранка Павлова, която активно
съдейства за успешната дейност. Освен Детската вокална група с ръководител Пенка
Димитрова, към читалището функционира и Школа по изобразително изкуство
с ръководител Лорета Станева.

е непресъхващ изворът на фолклорното богатство" - с тези думи
бе закрито тазгодишното издание
на общинския празник "Цветница".
Организаторите благодариха на
спонсорите - Община Тутракан,
Кметство Търновци, Димо Денчев,
Нело Дълбоков, "Младенова изба",
Севим Кязим, Нюргюл Ахмед.
За помощта в организацията
и осъществяването на празника

благодарности бяха отправени
към Читалищното настоятелство
на НЧ "Васил Левски - 1941 г.",
с. Царев дол и на ръководствата
на всички читалища от община
Тутракан. На секретарите на културните институции председателят
на Читалищното настоятелство
на НЧ "Нов живот - 1941 г." - Изет
Бекир, връчи специални плакети
и грамоти.

общеСТВо
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Населението в област Силистра през 2018 г.:

В общините Главиница и Тутракан
намалението на населението е най-голямо
Брой и структури
на населението
ъм 31 декември 2018 г.
населението на област
Силистра е 109 271
души, което представлява
1.6% от населението на страната и нарежда областта на
25-то място по брой на населението непосредствено след
област Търговище (111 597)
и преди областите Габрово
(108 404 души) и Смолян
(105 421 души). В сравнение
с 2017 г. населението на
областта намалява с 1 291
души, или с 1.2%.
Мъжете са 53 464 (48.9%),
а жените - 55 807 (51.1%),
или на 1 000 мъже се падат
1 044 жени.
Както в страната, така и в
област Силистра, продължа-
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ва процесът на остаряване на
населението, който се изразява в увеличаване на дела на
населението на 65 и повече
навършени години. В края на
2018 г. лицата на 65 и повече
навършени години са 26 234,
или 24.0% от населението на
областта. В сравнение с 2017
г. делът на населението в тази
възрастова група нараства с
0.3 процентни пункта.
В област Силистра процесът на остаряване е посилно изразен сред жените,
отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените
на възраст над 65 години е
27.5%, а на мъжете - 20.4%.
Тази разлика се дължи на
по-високата смъртност сред
мъжете и като следствие
от нея по-ниската средна
продължителност на живота
при тях.
Делът на лицата на 65 и

Община Главиница, Област Силистра

Обявявление
Община Главиница обявява публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на общински имот
с предназначение „за офис“, представляващ самостоятелен обект в сграда №4, с идентификатор №
15031.501.1212.4.18 с площ 36,00 кв. м., разположен в
поземлен имот с идентификатор №15031.501.1212 по
кадастралната карта на гр. Главиница, находящ се
на ул. ”Витоша” № 46, обл. Силистра и предмет на
АЧОС №4227/08.01.2019 г.
Търгът ще се проведе на 17.05.2019 г. от 11:00 часа
в заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и
получаването на документацията се извършва всеки
работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа, след представяне на документ за закупуването й. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги
на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на
документацията и подаване на заявления за участие
е до 16:00 часа на 16.05.2019 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се
проведе на 14.06.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за
участие, закупуване на тръжни документи, оглед на
обекта и подаване на заявления за участие до 16:00
часа на 13.06.2019 г.

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

ОБЯВЛЕНИЕ

повече навършени години е
най-висок в общините Алфатар (31.5%), Ситово (27.8%)
и Тутракан (27.5%). В общините Главиница и Силистра
този дял също е над 20.0%
(съответно 24.4 и 25.9%).
Най-нисък е делът на възрастното население в община
Кайнарджа - 13.3% и община
Дулово - 19.6%.
Към 31.12.2018 г. децата
до 15 години са 14 972, или
13.7% от общия брой на населението на областта. Спрямо
2017 г. този дял остава непроменен.
Към 31.12.2018 г. общият
коефициент на възрастова
зависимост е 60.5%, или
на всяко лице в зависимите
възрасти (под 15 и над 65
години) се падат под две
лица в активна възраст. За
сравнение, през 2008 и 2017
г. този коефициент е бил
съответно 45.1 и 59.7%. Коефициентът на възрастова
зависимост показва броя
на лицата от населението в
„зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и
повече навършени години)
на 100 лица от населението в
„независимите” възрасти (от
15 до 64 години). Изчислява
се в проценти.
Остаряването на населението води до повишаване
на неговата средна възраст,
която в края на 2018 г. достига 45.4 години.
Процесът на остаряване
се проявява както в селата,
така и в градовете, като в
градовете средната възраст
на населението е 46.4 години,
а в селата - 44.6 години.
Тенденцията на остаряване
на населението води до промени и в неговата основна
възрастова структура - под,
в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и
над трудоспособна възраст
оказват както остаряването
на населението, така и за-

конодателните промени при
определянето на възрастовите граници на населението
при пенсиониране. За 2018 г.
тези граници за населението
в трудоспособна възраст са:
до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64
години и 1 месец за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018
г. е 62 898 души, или 57.6% от
цялото население в област
Силистра, като мъжете са 33
555, а жените - 29 343. Броят
на трудоспособното население намалява с близо хиляда
души, или с 1.6% през 2018 г.
спрямо предходната година.
Към края на 2018 г. над
трудоспособна възраст са 30
336 души, или 27.8%, а под
трудоспособна възраст - 16
037 души, или 14.7% от населението на областта.
Възпроизводството на трудоспособното население
се характеризира чрез коефициента на демографско
заместване, който показва
съотношението между броя
на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и
броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64
години). Към 31.12.2018 г.
това съотношение за страната е 66, а за област Силистра
- 63. За сравнение, през 2001
г. в областта всеки 100 лица,
излизащи от трудоспособна
възраст, са били замествани
от 109 млади хора.

Териториално
разпределение
на населението

ъм 31.12.2018 г. в градовете на областта
живеят 48 382 души,
или 44.3%, а в селата - 60
889 души, или 55.7% от населението на областта. Найголям е град Силистра с
31 468 души, следван от
град Тутракан с 7 744 души.
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Останалите градове са с
население: Алфатар - 1 395
души, Главиница - 1 341 души
и Дулово - 6 434 души.
Към края на 2018 г. населените места в област Силистра са 118, от които 5 са
градове и 113 - села. Разпределението на населението
по населени места в края на
годината е резултат от неговото естествено и механично
движение.
Към края на годината в
областта няма населени
места без население. В 12
села живеят от 1 до 49 души.
Преобладаващият брой населени места в областта са
с население от 100 до 999
души - 72, или 61.0 % от всички населени места.
В съответствие с административно-териториалното
устройство на страната област Силистра е разделена
на 7 общини.
В община Силистра живее
по-голямата част от населението на областта - 45 711
души или 41.8%. Най-малка по брой на население е
община Алфатар, в която
живеят 2 655 души, или 2.4%
от населението на областта.
Населението в останалите
общини е следното: Главиница - 9 897, Дулово - 27 403,
Кайнарджа - 5 076, Ситово - 4
991 и Тутракан - 13 538 души.
През 2018 г. във всички
общини на област Силистра
броят на населението намалява. В община Дулово намалението е най-малко - 0.4%,
а в общините Главиница (
1.9%) и Тутракан (-1.8%) найголямо.

Методологични
бележки

роят и структурите
на населението към
края на всяка година
се изчисляват на базата на
данните от предходната
година и данните за естественото и механичното движение на населението през
текущата година.
Източник на данните за
броя и структурите на населението е Информационната система „Демография”
в Националния статистически институт. Източник на
данните за естественото
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и механичното движение
на населението (раждания,
умирания, бракове, разводи,
вътрешна миграция) е Единната система за гражданска
регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират
чрез документите образци
ЕСГРАОН - ТДС: съобщение
за раждане, съобщение за
сключен граждански брак,
съобщение за прекратен
граждански брак, съобщение
за смърт и адресна карта за
промяна на настоящ адрес.
И з точ н и к н а д а н н и т е
за външната миграция са:
Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване
на населението Образец
ЕСГРАОН - ТДС: адресна карта за промяна на настоящ
адрес; Национална агенция
за приходите; Национален
осигурителен институт;
Министерство на вътрешните работи; Оценки на
емиграционните потоци.
Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития
в териториален разрез са
представени според административно-териториалното устройство на страната
към 31.12. на съответната
година (населени места,
общини, области) и статистически райони по настоящ
адрес. Това е адресът, който
отговаря на документално
заявеното местоживеене на
лицето.
Възрастта на населението в края на годината е
изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта
на лицата при настъпване
на демографско събитие
се изчислява в навършени
години въз основа на датата на раждане и датата на
съответното събитие, т.е.
възрастта, която лицата са
достигнали при настъпване
на събитието.
При изчисляване на демографските показатели се
използва съвкупността на
средногодишното население. Средногодишният брой
на населението е средна
аритметична величина от
изчисленото население към
края на предходната и края
на отчетната година.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

№ 9/19.04.2019 год.

ООбщина Тутракан на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496. 501. 3842 от КККР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София;
в кв. 71 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение № 327/02.02.2006 г. на Общински
съвет гр.Тутракан.
Проектът е изработен върху копие от кадастралната карта и копие от одобрения План за улична регулация - Тутракан.
С проекта се обособява нов УПИ I-3842 в кв.71, като
вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните
граници по одобрената кадастрална карта и се запазва
одобрената улична регулация, която реже имота с 19
кв.м., които следва да се предадат към улицата, за
което има подписан предварителен договор за покупко-продажба.
Устройствената зона не се променя.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

22 април - Виолета ДОНЕВА, Кметски наместник, с. Сяново,
община Тутракан
23 април - Павел КОВАЧЕВ, печатница "Ковачев", гр.
Силистра
24 април - Георги ПЕНЕВ, Предприемач, "ГРЕН-ДИ-ТРАНС"
ЕООД, Тутракан
24 април - Пламен ВЕЛИКОВ, Шофьор, Община Тутракан
25 април - Д-р Деян МАЛЧЕВ, Акушер-гинеколог, МБАЛТутракан
26 април - Стив ХАРАЛАМБИЕВ, Ротари Клуб Тутракан
26 април - Дафинка КАСАБОВА, Общински съветник от
ГЕРБ, ОбС-Тутракан
26 април - Евгения БОНЕВА, гр. Тутракан
26 април - Бейзат АЛИ, Ст.спец. "АФО", с. Дичево, Община
Главиница
27 април - Мехмед ЮМЕР, Кмет на с. Цар Самуил, община
Тутракан
27 април - Величка ПЕТРОВА, Домакин на клуб, с.Варненци,
община Тутракан
29 април - Маргарита КОСУЛИЕВА, Гл.експерт "Местни
приходи", Община Тутракан
29 април - Станимира ВОЙНОВА, Гл.спец. "Местни приходи", Община Тутракан
29 април - Валентин РОЙБОВ, Изпълнител-шофьор, Община Тутракан
30 април - Димо ДЕНЧЕВ, Зам.-председател на ОбС-Тутракан, Ротари Клуб Тутракан

30 април - Нехат ЮСМЕН, Кмет на с. Нова Черна, община
Тутракан
1 май - Мая ИВАНОВА, гр.Варна, бивш зам.-главен редактор
на в. "Тутракански глас"
1 май - Тодор МОРАРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 май - Николинка ГАНЕВА, Директор на Дирекция "Финанси, счетоводство и бюджет", Община Тутракан
3 май - Вежди ДАИЛ, Кмет на с. Търновци, община Тутракан
4 май - Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
4 май - Ейджан ДЖЕМАЛ, Ст.спец. "Горски надзирател",
Община Главиница
4 май - Айгюл РАМАДАН, Ст.спец "Касиер-събирач МДТ",
Община Главиница
5 май - Хасан МЮСРЕФ, Кмет на с. Коларово, Община
Главиница
5 май - Петър ЛИСКОВ, Мед.фелдшер, СУ "Йордан Йовков", Тутракан
6 май - Галина АНГЕЛОВА, Кметски наместник, с. Малък
Преславец, община Главиница
8 май - Инж.Лъчезар ГАНЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
28 април - Възкресение Христово - Великден - Велик, Велика, Велико, Велин, Велислав, Велислава, Величка, Величко,
Велка, Велко, Вельо, Вили и Велина
6 май - Гергьовден - Георги, Гергана, Генади, Гинка, Ганчо,
Галина, Галин

и още Нещо...

24.04.2019 г.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
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Във връзка с насрочените избори за членове на
Европейския парламент от Република България на
26.05.2019 г. Общинска администрация Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не
им позволяват да упражнят избирателното си право
в изборното помещение, но желаят да гласуват с
подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си
за това до 11 МАЙ 2019 г. Заявлението следва да е
в писмена форма по образец /Приложение №16-ЕП от
утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори
за членове на Европейския парламент от Република
България на 26.05.2019 г./, подписано саморъчно и може
да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено
по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес,
когато е направено искане за вписване в избирателен
списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага
копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са
в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в
срок до 11 МАЙ 2019 г. Заявлението за гласуване по
настоящ адрес /Приложение №14-ЕП от утвърдените
от ЦИК книжа за произвеждане на избори за членове
на Европейския парламент от Република България на
26.05.2019 г./ следва да се подаде пред общинската
администрация, кметството или кметски наместник
по настоящ адрес или чрез електронно заявление през
интернет страницата на общината по настоящ адрес
на лицето.
Приложенията №14-ЕП, №16-ЕП от утвърдените
от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни
представители, гражданите могат да получат от
Информационния център на Общинска администрация
Тутракан. Същите са публикувани и на интернет
страниците на Община Тутракан.
Срокът за подаване на заявление за отстраняване на
непълноти и грешки в избирателните списъци изтича
на18.05.2019 г. /Приложение № 9 - ЕП/.
Само кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на
РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за
гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. /Приложение №18-ЕП/ в
срок до 11 май 2019 г.

СМЯХ
Къ звучът филмете на
врачански?
- Аватар - Мандрамуняк.
- Обичайните заподозряни
- Айдуците са знаат.
- С*кс, лъжи и видео - Мандръсаниье с подфръганиье и
скубаниье под мишниците.
- Последния ергенски запой - Свиниье.
- Последния ергенски запой 2 - Блатски Свиниье.
- Момиче за милиони - Невеста за шестОтин лева.
- Бандата на Оушън Сбрали са са пустиняци.
- Булката беглец - Невеста дека маа крачоие.
- Писък - Мааааалиииииииииииии.
- Убийствен пъзел - Кланиье и крЪвища.
- Лолита - Склесаа на
ората очувано дете.
- Последния самурай Баце Пепи с ножлето.
- Птиците умират сами Врабците измреа или некой
ги истрови.
- Пожела ли си нещо преди да духнеш?
- Да!
- И сбъдна ли се?
- Не, взеха ми книжката.
Най-страшното женско
проклятие:”Една година на
диета да караш, а после
мъжът ти да те напусне
заради по-дебела от теб!”
Ако в думата "тур" смените само една буква с
буквата "к", ще получите
думата "тук".
- Скъпа, нали с презерватив не е изневяра?
- То и със заглушител
няма да е убийство!

СУДОКУ

Ученик се оправдава в
училище: - Вчера цял ден бях
болен, болеше ме глава...
Даскалът: - Как може да
те бил глава, бе? То е една
кост само, какво има да те
боли в нея?
В бръснарницата. Сядайки на стола, клиентът
пита:
- Извинете, бръсначът
същият ли е като миналия
път?
- Да, защо?
- Тогава искам упойка!
Ако докторът ви даде
една година живот, извадете пистолета и го застреляйте. Съдията ще ви даде
петнайсе години.

"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

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

Един рибар разказва:
- Днеска хванах ей такава
щука, като ръката ми.
- Ай стига лъга ве, такива космати щуки няма.
Учителката пита децата: - Някой знае ли, какво
представлява вятъра?
Марийка вдига ръка:
- Вятърът е като Иванчо - само въздух... ама понахален...
- Бабо има ли wi-fi на
село?
- К'вото има т'ва, ще
ядеш!
- Добре бе, колеги, кой
последно беше в тоалетната?!
- Аз!
- Вие ли, шефе? Колко
хубаво мирише!
- Аз тази Нова година

я празнувах на Хаваите плаж, загорели мацки...
- Аз пък бях в Индия - на
гърба на слон, топло, красиви индийки...
- То и аз празнувах Нова
година с вас в къщи, само
че не пуших!
Мъж се хвали пред приятелите си, че ще пътува
за Париж.
- Сигурно ще вземеш и
жена си - предполага един.
- Чуваш ли се какви ги
приказваш? Все едно да
отида в Пилзен и да нося
със себе си каса бира!
Лекарят:
- Имате вода, камъни и
пясък...
Пациентът:
- Сега остава да получа
и линия за строеж...
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Забавна астрология
Телец
Туй животно, знайте, е опасно!
За живота всичко му е ясно.
То е избухливо, твърдоглаво,
иска винаги да има право.
Може да работи със години,
за да има даже за роднини...
Все размества и реформи прави,
та долапи нови да постави.
Със лукавия си нрав привлича
и след големците много тича...
То самичко прави си реклама,
друг го хвали само с цел измама.
Някои са мили и добрички,
пият, пеят, ходят по женички.
Да си хапват хубаво обичат
и компанийките ги привличат.
Не дай Боже да ги затъмните
- ще ви станат доста черни дните:
все ще лъжат, ще ви злепоставят
и добро за вас не ще оставят!
Черна котка им е Водолеят
и пред него няма да успеят!
Скорпионът много ги обича,
но Телецът след Близнака тича!

Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба №3 за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение
на Решение № 454 по протокол № 56/28.03.2019 г. на Общински съвет Главиница се открива продедура
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
1.2 Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка на търг: /на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни и имат регистриран животновъден обект на територията на община Главиница/
№

землище

имот №

местност

НТП

категория

площ/
дка

Цена.

Депозит

1

Коларово

6003

Дерекьой

Нива

V

20.120

1307.80

131.00

2

Коларово

24008

Ламбурджак

Нива

V

17,997

1169,80

117.00

3

Коларово

26011

Ламбурджак

Нива

V

13,440

873,60

88.00

4

Косара

018016

Ял дермени

Нива

IV

32,053

2083,45

208.00

5

Косара

022023

Излаза

Нива

III

17,500

1137,50

114.00

6

Суходол

35023

Коджа кору 33

Нива

V

29,999

1949,94

195.00

7

Сокол

1191

Пътя Зафирово

Нива

III

20,396

1325,74

133.00

8

Сокол

1215

Зеленчукова
градинаа

Нива

III

13,499

877,44

88.00

9

Подлес

14070

Коджа екинилек

Нива

III

25,000

1625,00

163.00

10

Падина

10012

Пчелина

Нива

III

19,978

1298,57

130.00

11

Черногор

5002

Под свинарника

Нива

IV.V

32,569

2116,99

212.00

12

Черногор

5003

Под свинарника

Нива

IV.V

31,892

2072,98

207.00

13

Стефан
Караджа

16007

Осенска пътека

Нива

V

19,200

1248,00

125.00

14

Стефан
Караджа

23013

Чанак чалар

Нива

V

28,857

1875,70

188.00

15

Стефан
Караджа

31015

Арпалъка

Нива

V

20,522

1333,93

134.00

16

Главиница

15031.7.12

Баламата

Нива

IV

37,015

2405,98

241.00

17

Главиница

15031.7.13

Баламата

Нива

IV

12,003

780,20

78.00

18

Главиница

15031.8.1

Ескиолар

Нива

IV

30,001

1950,07

195.00

19

Главиница

15031.8.72

Ескиолар

Нива

IV

14,072

914,68

92.00

20

Главиница

15031.12.208

Аралък

Нива

III

18,351

1192,87

120.00

21

Главиница

15031.20.1

Кофалджа

Нива

III

12,411

806,72

81.00

22

Главиница

15031.23.10

Аралък

Нива

24.597

1597,8

160.00

23

Главиница

15031.30.18

Коджа екинлик

Нива

III.IV

19,990

1299,35

130.00

24

Главиница

15031.34.7

Аралък

Нива

III

11.758

764,27

76.00

Часът на търга за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 години, с площ над 10 дка /на
земеделски стопани отглеждащи пасищни животни и имат регистриран животновъден обект на територията
на община Главиница/ е от 10:00 часа.
Публичният търг да се проведе на 10.05.2019 г. /петък/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44.
Цената на тръжната документация е 10.00 лв. за обект.Тръжната документация се получава всеки
работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна
документация и подаване на заявления за участие в търга - 09.05.2019 г. /четвъртък/. Информация за
провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 10.06.2019 г. /понеделник/ на същото
място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна
документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 07.06.2019 г. /петък /.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128
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ТАМ, КрАЙ реКАТА...

24.04.2019 г.

Хайде на хорото, с китка на ухото!

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Снощи на герана бях и
водица си налях.
Срещнах момък черноок,
симпатичен и висок.
- Дай ми, моме, водица с
твойта дясна ръчица.

Аз му дадох водица, той
ми грабна китчица..."
"Хайде на хорото, с китка
на ухото!" - такъв беше надсловът на една прекрасна
фолклорна вечер подготвена от малките ученици от

3а клас в СУ "Христо Ботев"
и техният класен ръководител Добринка Вълкова.
Един великолепен празник
на народните песни и хора!
Със сигурност, в края на
събитието, у присъства-

лите родители и близки на
децата остана емоцията,
че най-хубавите песни са
българските, най-хубавите хора са българските и
най-хубавата земя е българската!
Третокласниците пяха,
танцуваха, рецитираха,
представиха театрални
фолклорни етюди.
В празника взеха участие
още ВГ "Славейче" от 3б
клас и група за народни хора
на учителите от школото.
Българските национални
носии - в тях са втъкани съкровените мечти и надежди
на българката за добро
и добруване, усетът й за
красивото и хармоничното
в живота.
Дефиле на народни носии
представиха седмокласници
от училището - от различни фолклорни области на
България.
Прочее, така се възпитават родолюбиви чувства,
наслояват се знания, потребни в бъдещото битие
на подрастващите.

Младите
тутракански
футболисти
с амбиция
за финали
Калина ГРЪНЧАРОВА
тлично се представя
отборът по футбол на
СУ "Христо Ботев" във
възрастовата група 5-7 клас в
провеждащите се кръгове на
Ученическите спортни игри.
След като станаха победители в
областния кръг, те продължават
в зоналното първенство.
В първия финал, който се игра
на 19 април на градския стадион
в Тутракан, нашите футболисти
срещнаха отбора на СУ "Отец
Паисий", гр. Русе и завоюваха
безапелационна победа със 7:2.
На 23 април, на стадион "Луи
Айер" в Силистра се игра вторият
финал. Тутраканските футболисти срещнаха отбора на СУ "Васил
Левски", гр. Разград и отново
постигнаха победа - 3:2.
Последният финал ще се играе
на 8 май в гр. Добрич, където
отборът на СУ "Христо Ботев"
(Тутракан) ще има за съперник
отбор от варненско училище.
Ако отново постигне победа
отива на крайна финална среща
на Ученическите спортни игри в
столицата София.
Треньор и преподавател по
физкултура на младите наши
футболисти е Ивелин Спасов.
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