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В Тутракан:

Спрат ли валежите ще пръскат срещу комари
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Кога ще пръскат срещу
комарите?" е най-често задаваният въпрос в Тутракан
и околността. Причината е
голямата популация на насекомите през този сезон, която
не дава мира никому.
Отговор на този въпрос
дава кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефа-

нов:
- Проблемът с комарите е
един - това че има постоянни
валежи, много дъждове и не
можем да намерим пролука минимум от 24 до 48 часа, в
която да пръскаме. Мога да
дам само следния пример:
в петък вечерта започнахме
обработката на терените в
долната част на гр.Тутракан,

а в събота (след по-малко от
24 часа) заваляха дъждове и
това пръскане се обезмисли.
И така хиляди левове отидоха на вятъра. Трябваше да
продължим и в събота вечерта да пръскаме, но, логично,
не го направихме.
Следя прогнозите, до сряда дават наличие на валежи. Съответно, ако имаме

минимум 24 часа пролука, в
която да няма дъждове, веднага започваме с пръскането.
Проблемът е в климатичните
условия, а не в нещо друго."
Пръскането се осъществява с наземна техника. Препаратът е безопасен за хората и
животните, но се препоръчва
вратите и прозорците на домовете да са затворени.

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово:

Изпълняваме своите обещания
дадени пред хората
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщина Ситово е една
от успешно развиващите се добруджански общини. На нейна територия работят много
производствени предприятия, кооперации и фирми. С
кмета на общината Сезгин
АЛИИБРЯМ разговаряме
за работата на общинската администрация по
финансирани проекти и изпълнението на годишната
капиталова програма.
- Има ли одобрени нови
проекти Община Ситово?
- Подписах администра-

О

тивен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014-2020 г. Той се отнася
до проекта за с. Искра,
за изграждане на спортна
площадка, която е на стойност 95 511,80 лв. Вече
подготвяме и процедурата
за обществените поръчки,
които ще бъдат съгласувани във Фонд "Земеделие"
и, надявам се, до края на
годината да можем да пристъпим към изпълнението на
на стр. 2

Нов камион за сметоизвозване
закупиха в Главиница

В с.Шуменци:

Празник на семейното дълголетие
Н

Йордан ГЕОРГИЕВ
еделна юнска мараня
в село Шуменци. Дни
след „Възнесение Господне“. Ден преди празника
Св. Дух. Пътеката към православен храм „Св. Георги
Победоносец“, изграден
през 1995 г., е очертана с
клонки от орехова шума своеобразни огнени езици
със защитна функция за
здраве и плодородие.
По тях стъпват бавно
и тържествено 7 двойки
християни, които тази година участват в третото
издание на ритуала „Брачно
дълголетие“ - една идея
на кметицата на селото
Калина Михайлова - изявен
радетел на фолклористиката и етнографията. И
тази година се провежда
на стр. 5

на стр. 3
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Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово:

НОВИНИ
АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР,
СМЕНЕТЕ ГО - СЕГА Е МОМЕНТЪТ
От 1 до 30 юни здравноосигурените лица могат да
сменят личния си лекар, като се регистрират при нов
общопрактикуващ лекар. За това не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар, тъй
като това се извършва по служебен път в Районната
здравноосигурителна каса. Пациентите, които имат
желание да сменят сегашното си джипи, трябва да
попълнят регистрационна форма за постоянен избор.
След което вече при новоизбрания лекар от тях заедно
с регистрационната форма се представя и здравноосигурителна книжка.
КРИМИНАЛЕ
Мазета на две къщи в село Звенимир са отводнени
от екип на Противопожарен участък - Главиница на 11
юни. Сигналът е получен в 15:47 часа.
40-годишен управлявал лек автомобил „Мерцедес“,
нерегистриран по надлежния ред. Той бил засечен от
пътни полицаи на 13 юни в село Поляна. По случая е
започнато бързо производство.
Пътнотранспортно произшествие е станало на 15
юни около 05:50 часа по пътя Силистра-Русе в района
на разклона за село Ситово. Сблъскали са се лек автомобил „Рено“ и товарен „Скания“, при което водачът
на лекия автомобил – мъж на 53 г., и негова спътничка
– на 50 г., са получили комоцио, а жената и фрактури
на ребра. Причините за произшествието се изясняват,
образувано е досъдебно производство.
Пожар в отпадъци в района на село Зафирово са загасили на 17 юни огнеборци от Противопожарен участък
- Главиница. Няма материални щети.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 13/12.06.2019 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед №РД-04-981/10.06.2019 г. на Кмета на
Община Тутракан се дава разрешение да се възложи
изработване на проект: Подробен устройствен план
/ПУП/ - създаване на План за регулация /ПЗ/ в обхват
на поземлен имот с идентификатор 73496.502.1 от
КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София на собственика на
имота „СКАЙ ВЕЙ” ЕООД с управител С.Г.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

"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,
14:45, 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 - 01:00, 01:20, 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

Изпълняваме своите
обещания дадени пред хората
от стр. 1 бъдат разширени, към 1000
кубика бетон са заложени в
проекта.
проекта. Така че работата
Работим по изпълнението
продължава, усилено се рана това, което обещахме
боти по тези проекти.
на хората. От 30-40 годиНадяваме се, и по принцип
ни в населените места не
това си е нашето задълбеше асфалтирано. Ето,
жение - държим връзка с
сега асфалтирахме улици
фирмите, за да приключат в
в с. Искра, в с. Любен, в с.
срок изпълнението. Провели
Добротица, в с. Ирник, в с.
сме в Общината среща с
Босна, във всички населени
изпълнителя на обекта, с
места имаме асфалтиране.
проектантите, надзора.
- С какви средства се изПроверихме кризисните
вършва асфалтирането?
точки по трасето, наме- Вътрешно-селищното
рихме решение по проекта,
асфалтиране е със средхората работят и в настоства отпуснати по Постаящия момент.
новление на Министерски
- Докъде стигна изпълАсфалтирана улица в с.Любен
съвет. Работим и по голенението на дейностите
мия, жизненоважен проект
финансирани от капиЩе бъде изграден вън- средно училище - Професио- реконструкция и рехабиталовата програма на шен асансьор в сградата налната гимназия по селско
литация на пътя СитовоОбщина Ситово?
на общинската админи- стопанство, и три основни
страция в Ситово, за да училища - в с. Искра, с. Доима достъп за хората с бротица и с. Ситово. Имаувреждания, което нямахме хме проблем след ураганния
никъде досега в общината. вятър в с. Искра, който ще
В с. Искра също ще напра- разрешим. Знаете, че той
вим - в Здравната служба отнесе част от покрива на
- ще осигурим достъп на училището. Ще възложим
хората с увреждания, и в на фирма да изгради конс. Добротица ще изградим, струкция, а не с ламаринен
постепенно в цялата общи- покрив.
на. Защото всички админиМога да кажа, че работим
стративни сгради трябва много добре с училищата.
да осигурят - по закон Скоро беше отпуснат учезадължително, достъп на нически автобус на с. Дохората с увреждания.
бротица. Няма от какво да
В този мандат е така - се оплакват, каквото са поремонтираме покриви, сани- искали, ние сме им помагали
раме и асфалтираме. Надя- във всяко едно отношение.
вам се, хората да го видят През този мандат училищаи да го оценят. Не всичко та са с по-висок рейтинг
става с магическа пръчка, от нас дори, справят се
изисква се много труд. Не много добре. Аз смятам,
че не допускаме грешки, но че първата година дадохме
всъщност, идеята ни е да много сила и енергия за тях.
работим за общия интерес Всичко е добре в училищана хората - те да са добре, та. Малко са учениците,
към това се стремим.
но се радвам, защото пък
- Кандидатствахте ли с се увеличи бройката на
проекти към МИГ "Глави- посещаващите детските
ница - Ситово Крайдунав- градини.
ска Добруджа"?
Благодарение на работли- Към МИГ-а сме канди- вото и трудолюбиво наше
датствали за три населени население във всички наместа, това са с. Гарван, с. селени места, тук имаме
Босна и с. Добротица, три- нови инвестиции. Защото,
Новоасфалтирана улица в с.Искра
те проекта са одобрени. когато инвеститорът дойПроектите са за парковите де, той има насреща работзони в трите села.
лива работна ръка - това
Искра-Нова Попина, като
- По капиталовата проСега ще кандидатстваме е основното. А нашето
средствата за него са от
грама имаме отпуснати по мярка 2.1. към МИГ-а. задължение е инфраструкПрограмата за развитие
средства за строителни Малките общини не са мно- турата да е ремонтирана
на селските райони. Пътят
дейности в общината, ко- го подготвени за големите и възникнат ли въпроси или
се разширява, стигнахме
ито в най-скоро време ще проекти. Затова имаме проблеми, да помогнем на
вече до моста в с. Искра.
започнат.
консултанти, да са живи и инвеститора. Затова тук
Там има тесни участъци,
Предстои прилагането на здрави, те ни помагат. Но има мандра, сериозни фирми
които ще бъдат разширеенергийно ефективни дей- администрацията се справя и кооперации.
ни. Процедурата, специфиности (саниране) на двете добре за този етап.
В с. Искра се отглеждат
кацията на поставяне на
административни сгради
- Как работи общин- много декари с трайни
асфалта е много различна
- на Община Ситово и на ската администрация с насаждения - кайсии, найот другите населени месКметство Искра. Най-на- училищата?
много в цяла България, отта. Всъщност, със студено
пред ще бъдат ремонтира- На територията на глежда се и тютюн.
рециклиране ще бъде този
ни покривите на сградите, община Ситово има едно
асфалт. Мостовете ще
а след това санирани.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 17 юни 2019 г.
2 оператори, производствена линия – основно образование;
1 монтажник, елетрооборудване – няма изискване за
заемане;
2 машинни оператори, обработка на метални изделия – средно образование, двусменен режим на работа
1 монтажник, електрооборудване – няма изискване за
заемане, двусменен режим на работа
1 машинен оператор, леене на пластмасови изделия
– средно образование, редовна смяна;
2 монтажници, изделия от пластмаса - средно образование, редовна смяна;

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.
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Езерото Малък Преславец беше
преплувано с благотворителна цел
Р

усенецът Теодор Цветков преплува на 17
юни т.г. езерото край
село Малък Преславец, информират от РИОСВ-Русе. Предизвикателството
има благотворителна цел,
подкрепяща фондацията
на Нана Гладуиш „Една от
8” и жени, диагностицирани с рак на гърдата. Тъй
като езерото е част от
едноименната защитена
местност „Блато Малък
Преславец“, проявата е
съгласувана предварително с Министерството на
околната среда и водите.
За територията, контро-

лирана от РИОСВ-Русе,
второто езеро, което ще
бъде преплувано е Липник,
намиращо се в лесопарка
край с. Николово.
Експерти на РИОСВ-Русе
и кметът на с. Мълък Преславец Галина Ангелова присъстваха на преплуването
като едновременно с това
инспектираха спазването
на режимите, записани в
заповедта за обявяване
на защитената територия. Не са констатирани
нарушения. Няма следи от
посегателства върху защитените видове - предмет
на опазване. Полагат се

усилия за почистването на
прилежащите терени.
Ерерото Малък Преславец
е по-популярно като „Царството на водната лилия“
заради голямата колония от
защитения вид бяла водна
лилия, върху която гнездят
белобузите рибарки. Обект
на закрила са и птици от
видовете ръждива чапла,
малка бяла чапла, малък
воден бик, нощна чапла, ням
лебед, малък корморан и др.
Защитената местност е
една от най-красивите на
територията на РИОСВРусе. Тя е леснодостъпна и
предлага чудесни условия за

любителски риболов, наблюдение на птици и отмора
сред природата.
Защитена местност
„Блатото край село Малък Преславец” се намира
в землището на с. Малък
Преславец, община Главиница, област Силистра. Тя
е с площ 147,3364 хектара,
представляваща поземлен и
горски фонд. Стопанисва се
от община Главиница и Държавно горско стопанство
„Тутракан”. Първоначално
е обявена като природна
забележителност, но със
заповед на министъра на

Започна акция "Ваканция!
Да пазим живота на децата на пътя!”
З

апочна традиционната акция на пътна
полиция „Ваканция! Да
пазим живота на децата
на пътя!”. Целта е да се
ограничат предпоставките
за настъпване на пътнотранспортни произшествия
с деца през ваканционните
летни месеци.
До края на учебната година пътните полицаи ще
осъществяват ефективен
контрол в районите на
учебните заведения и ще
следят за нарушения, застрашаващи сигурността
на подрастващите и техните родители и близки.
Планирани са специализирани полицейски операции

в дните на официалното
закриване на учебната година за прогимназиалния и
гимназиалния курс.
Съвместно с Изпълнителната агенция „Автомобилна
администрация”, Регионалното управление на образованието и училищните
ръководства са набелязани
съвместни действия за
обезпечаване на сигурността на децата, които ще
участват в организирани
екскурзии. Създадена е организация за извършване на
инструктажи на водачите,
проверки за употреба на
алкохол и наркотици и контрол върху техническото
състояние на автобусите.

Нов камион за сметоизвозване
закупиха в Главиница

При установяване на нарушения ще се предприемат съответните законови
мерки.
Активният контрол ще
продължи и през месеците
юли и август. Ще се следи
за неправилното движение
на пешеходци, велосипедисти и водачи на двуколесни превозни средства,
в т.ч. и деца, шофиране
от неправоспособни водачи, използване на детски
обезопасителни системи,
обезопасителни колани и
предпазни каски.
През месеците юни, юли и
август 2018 г. в Силистренска област са регистрирани 8 пътнотранспортни

Пчеларите ще бъдат компенсирани
с 600 хиляди лева за щети
от растителна защита
УС на ДФ „Земеделие“РА утвърди финансов ресурс в размер на 600 000
лв. по схема de minimis на
земеделските стопани в
сектор „Пчеларство" за
компенсиране на разходи,
възникнали в резултат на
подмор на пчелни семейства, в следствие на проведени растителнозащитни
мероприятия.
Целта на помощта е възстановяване на пчелните
семейства, смекчаване на
последствията от отравянията и стабилизирането

бщина Главиница придоби камион, с който
да извозва сметта от
града и населените места в
общината до Регионалното
депо в Силистра. Машината
е закупена след проведена
процедура по Закона за обществените поръчки за избор
на доставчик.
Камионът ще се използва
от ОП "Общински имоти и
комунални дейности" - гр.
Главиница /БКС/, за да продължи оптимизираната през
август 2017 година дейност по
самостоятелно обслужване
на сметопочистването и сметоизвозването в общината.
Машината е с възможност

О

да пренася до /20 куб. м./ 11,5
тона отпадъци на един курс,
снабден е с камери за задно
виждане, преса за сгъстяване
на съдържанието, както и с
всички необходими детайли
за безопасност при експлоатация.
След настъпило пътнотранспортно произшествие
през месец февруари 2019
година, наличният сметоизвозващ автомобил на Общината не беше технически
годен. След инцидента, Община Главиница направи
всичко възможно кризата със
сметоизвозването да бъде
овладяна до закупуване на
собствена машина.
“ТГ”

произшествия с деца на
възраст от две до седемнадесет години. Няма загинали, четири деца са ранени
леко, останалите четири
са без наранявания. Четири
от децата са участници в
произшествията като пътници, две като пешеходци и
други и две като водачи на
пътни превозни средства.
В периода от 01.01.2019
г. до 31.05.2019 г. са настъпили 12 автопроизшествия
с деца на възраст от пет
до тринадесет години.
Десет от участващите в
тях деца са в категорията
пътници, две са пешеходци.
Леко ранени са 3 от децата, 9 не са пострадали.

на засегнатите стопанствата.
Бюджетът ще бъде разпределен както следва:
• при подмор на пчелното семейство между 61
- 100% - 118 лв. за пчелно
семейство;
• при подмор на пчелното
семейство между 30 - 60% 50 лв. за пчелно семейство.
Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да
изготви указания за предоставяне на помощта. “ТГ”

Животновъдите ще получат
26,3 млн. лева de minimis
есурс от 26 300 000 лв.
по помощта de minimis
утвърди Управителният
съвет на ДФ „Земеделие” за
животновъдите, отглеждащи
крави и юници, биволи, овцемайки и кози-майки. Така бюджетът на фонда, предвиден
за „Държавни помощи“ се
увеличава от 145 000 000 лв.
на 171 300 000 лв.
На подпомагане подлежат
стопани, подали заявления за
директни плащания Кампания
2019 г. Те трябва да са били
допустими за финансиране и
да са получили субсидии за
Кампания 2018 г. по ПНДЖ1

Р

или по ПНДЖ3. Фермерите
трябва да имат:
• най-малко 5 броя крави,
юници или биволи, както и не
повече от 15 декара постоянно
затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.
• от 10 до 300 броя овцемайки или кози-майки, допустими за подпомагане за
Кампания 2018;
• минимум 301 овце-майки
или кози-майки, както и не
повече от 15 декара постоянно
затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.
Подпомагането е разпределено както следва:

околната среда и водите
през 2004 г. е прекатегоризирана в защитена
местност.
За територията на
местността се забраняват
строителството, палене
на огън, опожаряване на
тръстиката и друга рас-

тителност; замърсяване с
битови, промишлени и други
отпадъци, ловуване с изключение на едър дивеч през
периода ноември-декември,
късане и изкореняване на
растения, бране на липов
цвят и други билки, паша
на домашни животни и др.

21 - 23 септември 2019 г.

Куртя де Арджеш-Сибиу-Костещи
Програма
I ден - 6:30 - Отпътуване. Първата ни спирка е
манастирът Куртя де Арджеш. Легендата разказва,
че е построен от майстор, който се казвал Манол.
Когато започнал строежа, всичко построено през
деня през нощта се разрушавало докато му се присънило видение, че трябва да вгради жена в строежа,
за да остане здрав. В манастира са погребани Нягое
I Басараб и всички кралски двойки на Румъния - Крал
Карол и кралица Елизабета, Крал Фердинанд и кралица
Мария, Крал Михай и Кралица Ана. Тук се намират и
светите мощи на Филотея Търновска.
Продължаваме към един немски град в Румъния –
Херманщадт, известен още като Сибиу. Настаняване
в хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Разглеждане на Сибиу - един
от най-важните културни и религиозни центрове в
Румъния. Старият град на Сибиу е разположен на хълм
и заради запазената си средновековна атмосфера е
вписан в списъка на ЮНЕСКО през 2004 г., а през 2007
г. заедно с Люксембург е избран за културна столица
на Европа. Пешеходна обиколка на историческия център на Сибиу - крепостните стени и кули, Големия и
Малкия площад с емблематичните им сгради - Католическата църква, дворецът Брукентал, Синята къща,
Градската кула, мостът на лъжците и Готическата
катедрала, Музея на фармацията. Свободно време.
Възможност за посещение на етнографския комплекс
АСТРА. Разположен в красив парк, музеят показва
над 300 пренесени автентични румънски къщи от
всички райони на страната, характерни за различните епохи, както и църкви, мелници и обществени
сгради. Нощувка.
III ден 8:00 - Закуска. Отпътуване за с. Костещи.
Едно от чудесата на Румъния са така наречените "растящи камъни" в румънското село Костещи, окръг Вълча. Въпросните камъни се наричат трованти и местните считат, че те са живи. Заради големия интерес
на туристите през 2006г в село Костещи е създаден
единственият в страната музей на трованти под открито небе. Неговата площ е 1.1 хектара. Отпътуване.
Цена: 190 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки и закуски в хотел 2/3* в района
на Сибиу, екскурзоводско обслужване и “Снимка за
спомен” - колаж от снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва: вход за манастира - 4 леи,
галерията Брукентал в Сибиу - 12 леи, Музея на
фармацията - 15 леи
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453
• до 40 лв. за крава и юница
до 250-то животно;
• до 40 лв. за бивол до 250то животно;
• до 20 лв. за крава и юница
от 251-то до 500-то животно;
• до 20 лв. за бивол до 250то до 500-то животно;
• до 15 лв. за овца-майка
или коза-майка при минимум
10 животни;
• до 7 лв. за овца-майка

или коза-майка за стопанства
с най-малко 301 животни.
Фермерите следва да имат
и не повече от 15 декара
постоянно затревени площи
на животинска единица за
Кампания 2018;
Предстои ДФ „Земеделие”
съвместно с Министерството
на земеделието, храните и
горите да изготви указания за
предоставяне на помощта. “ТГ”
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Читалището в Тутракан със събитие по
Комуникационна стратегия на България за ЕС
литература.
Музикални и танцови изпълнения имаше от Школа
по съвременни танци и група
"Акустика" при читалището.
Учениците Яна Куцарова, Денислав Маринов, Айсен Асан и
Нихал Салим от 11 клас на СУ
„Йордан Йовков“ споделиха
впечатления от посещението
си в някогашния концентраци- Айсен Асан, Нихал Салим, Яна Куцарова и Денислав Маринов
онен лагер „Аушвиц-Биркенау”,
осъществено в рамките на техен „Еразъм+“. В проведената дис- ваха преподавателите на СУ
обмен по линия на програма кусия се включи и авторката на "Йордан Йовков" и СУ "Христо
книги Анастасия Якова. Участ- Ботев".

Анастасия ЯКОВА

Йордан ГЕОРГИЕВ

Елена ТОМОВА

НЧ „Н.Й.Вапцаров“ в
град Тутракан бе проведено събитие във връзка
с инициатива, която е част от
Работна програма 2019 г. от
Национален план за изпълнение
на Комуникационна стратегия
на Република България за ЕС.
То е по дейност 2 „Представяне
на културното многообразие на
ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика
на омразата, в това число и

за отбелязване на приноса на
Република България в спасяването на евреите от холокоста“.
Елена Томова - главен секретар на Областна администрация
Силистра откри събитието,
подчертавайки, че дейността е
включена в т.нар. приоритет 2 –
„Живо културно наследство на
Европа. Културно многообразие и етническа толерантност
в ЕС. Приносът на Република
България към европейските

В

ценности“.
Йордан Георгиев - експерт в
Областна администрация, представи темата за холокоста чрез
специално подготвен текст,
придружен от слайдшоу с кадри, вкл. за моменти, свързани
с евреите от годините, когато
представители на този етнос са
живели и творили в Силистра.
Открита бе гостуваща изложба на Полски институт, София
на тема „Хора и събития. 70
години дейност на Държавен
музей Аушвиц-Биркенау”. Читалищната библиотека чрез
библиотекаря Йорданка Иванова представи най-новите си
четири книги, посветени на общочовешките ценности, както
и документална проза, и научна

Елиф Юксел Расим от Кръжока по приложни изкуства към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1942
г.” в с.Коларово участва в Хl Национален конкурс "Мадарският конник - Символ на историческото
минало и Европейското бъдеще на България", който се проведе в гр.Шумен. Той се класира на
трето място в Раздел "Приложно изкуство" и получи медал, грамота и предметна награда.
Ръководството на читалището поздравява Елиф и ръководителката на Школата Лорета Станева.

XII-то издание на „Фолклорен
дунавски събор - Гарван 2019"
като съхранители на културата и местния фолклор.
Съборът нямаше конкурсен
характер и в продължение на
няколко часа на сцената взеха участие над 25 самодейни състави и индивидуални
изпълнители от читалищата
и пенсионерските клубове от
цяла Силистренска област.
Всички участници бяха аплодирани от публиката, която
заиграваше и хора в такт с
Женска фолклорна група към НЧ "Димитър Иванов Полянов - 1870 г.", с.Гарван
изпълненията. На участнициКметът на с.Гарван Димитър Неделчев откри събора
връчени
грамоти и парични бора благодарят на всички Сърдечни благодарности
те в XII „Фолклорен дунавски
участници, жители и гости изразяват и към спонсорите
„Каква е песен добруджан- на Община Ситово, Станчо събор“, Гарван 2019 бяха награди.
Организаторите на съ- присъствали на събитието. на събора - Община Ситово с
ска, старо и младо събрало. Арсов - общински съветник в
кмет Сезгин Алиибрям, КметЧудо за приказ и слава в село Общински съвет-Ситово, жиство Гарван с кмет Димитър
Гарван ще става! И чудото тели и гости на село Гарван.
Неделчев, НЧ „Димитър Ивастана! За приказ - слънце ни
Приветствайки всички принов Полянов - 1870“, с. Гаргрее в очите, сърца ни в такт състващи, кметът на село
ван с председател Веселин
играят, разиграват душите! Гарван - Димитър Неделчев,
Неков; ЗК „Дунав 93“, село
Кой с това чудо ще се преме- откри фолклорния празник.
Малък Преславец с предсери, щом Дунав бял от нашите Водещ на събора беше Сладател Анчо Ангелов, „Агрикс
песни трепери? Благословен, вянка Добрева.
- Силистра“ ООД с управител
добруджански, български риОсновната идея на оргаЛюбен Любенов, “Агрогард тъм оставащ непресъхващ в низаторите е да съхрани и
С“ ООД, гр. Силистра с упрадните ни бъдни!”
популяризира автентичния
вител Янка Сабанова, Митко
На 2-ри юни на площада в фолклор на България. Да
Ганев, „Ситово“ с управител
село Гарван, община Сито- се представи пъстротата
Венко Петров, „Зелен пазар“,
во, се проведе за 12-ти път на българското фолклорно
гр. Силистра с управител
„Фолклорен Дунавски събор изкуство и по този начин
Краснодар Нончев и Мле- Гарван 2019”. Негови орга- да съхраним и предадем
копреработвателна компания
низатори са Кметство Гарван живото духовно културно
„Елви“, ЕООД с управител
и местното НЧ „Димитър Ива- наследство на българина,
Веселин Кръстев.
нов Полянов - 1870".
участващо в изграждането на
Село Гарван празнуваше,
На тази дата се отбеляза с идентичността ни. Да утвърди
село Гарван не просто жипочит и преклонение подвига присъствието на фолклорвееше, то бликаше от живот,
на безсмъртния Христо Ботев ното танцово, словесно и
енергия и радост!
на неговите храбри четници, музикално-песенно изкуство
Дългоочакваният празник
на всички герои, дали живота в съвременния живот и да
мина, отново животът проси за свободата и за незави- предоставя възможност на
дължава да тече с ежеднесимостта на България.
многобройните колективи за
вието си, но споменът на
Гости на фолклорния събор обществено признание. Да
фолклорния Дунавски събор
бяха Сезгин Алиибрям - кмет обогати културния живот на
Женската фолклорна група и Танцовата група при НЧ „Никола Вапцаров - 2019 ще бъде съхранен и
на Община Ситово, Янко жителите на село Гарван и
1940“, с. Попина бяха сред участнците в 12-тия Дунавски събор в с.Гарван
поддържан много дълго.
Абушев - гл. счетоводител региона и да ги популяризира

регион
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Храмов празник на
Празник на семейното дълголетие
църквата в с.Белица
В с.Шуменци:

от стр. 1
специален празник за семейства, преживели заедно 50
и повече години.
Празнуващите т.нар. „златна
сватба“ са Костадин и Друмка
Йорданови, д-р Димитър и Иванка
Иванови, Васил и Петранка Якимови, Йордан и Стефана Раеви, а
„диамантена“ отбелязват Иван и
Радка Димитрови, Никола и Петранка Якимови, Шефкъ и Афизе
Алиосман, както и Тодор и Мария
Георгиеви от Силистра.
В духа на християнската традиция отец Михаил от Русенска
епархия благослови в храма пред
брачните корони двойките, отзовали се на поканата да станат
част от уникалния ритуал в името

на сговора и дълголетието. В него
се включиха хора от три населени
места - Шуменци, Старо село и
Силистра, и представители на

различни професии, сред които
акушер-гинеколог, учител, директор на предприятия, книжарка,
селскостопански дейци и др.
Всички те трепетно съпреживява-

ха всеки момент от сценария на
организаторите.
Следва обща снимка - първо
в храма, после и на площада на
селото - за личен спомен и за
фамилния архив, разбира се,
на първо време и за социалните
мрежи. По-нататък е кратката
разходка по бяла пътека, този път
обсипана с цветя, завършваща с
арка, през която „младоженците“
преминават. Звучи Менделсон. За
повечето от участниците в ритуала
случващото се е неповторимо,
тъй като в своето време преди
50-60 години в други условия те
не са имали своя шеметен миг на
внимание.
В онези години не винаги е било
възможно сватбите да бъдат толкова тържествени. За тези трудни
години си спомнят някои от тях:
„Дойдоха да ме искат от татко,
притеснявах се, гостите женовари
също, но се взехме и ето толкова

години сме заедно“; „Сватбеното
тържество бе на газени лампи - в
нашето село нямаше тогава ток, а
музиката бе една гъдулка“ и т.н.
И ето, ритуалът започва - всяка
„младоженка“ е с венче на главата, а „младоженците“ - с цвете на
ревера, както и с китка здравец
в ръка. Г-жа Михайлова като
представител на властта си влиза
в ролята и реди свидни думи по
адрес на юбилярите: „Във вашия
живот сте се убедили, че изтеклата
вода от извора не се връща назад,
че дните на човешкия живот са
неповторими. Колкото и силно
да е миналото, днешният ден е
по-силен от вчерашния. Нужни са
неизгасваща обич и топлина. На
младите при венчавка пожелаваме
дълъг и щастлив семеен живот, а
когато след 50 и след 60 години с
посребрени вече коси отпразнуват
своите златни и по-нататък още
по-ценни сватби, нека с открити
чела се обърнете един към друг и
кажете „Живяхме в мир и разбирателство, отгледахме достойни
чеда“.
Мили семейства, мисля, че в
този ден можете спокойно да
се обърнете един към друг и да
кажете тези думи. Сърдечно ви
поздравявам в този юбилеен ден.
желая ви още много щастливи
мигове в живота. По случай този
юбилеен ден сме съставили актове
за юбилейно честване, наречени от
нас с философското съдържание
„Удостоверение за търпимост“!
Честито!“.
Младоженците полагат подписи и получават аранжирани
свои снимки с юбилеен надпис.
Следва юбилейна наздравица с
шампанско, захранване с питка
с мед, празнична торта, брачна
целувка („Горчиво“!) и хоро. Сред
финалните моменти е и символичното предаване на брачния огън на
специалните гости – младото сем.
Атанасови.
Всяка от двойките юбиляри
получи по екземпляр от книгата
„Съхранена памет. Спомени на
съвременници“, излязла по повод
75-ата година от Крайовската спогодба. А за домакините в лицето на
сем. Калина и Михаил Михайлови –
иконата „Доростолски мъченици“ в
знак на благодарност за провежданата с толкова любов инициатива,
която радва не само участниците в
ритуала „Брачно дълголетие“, но и
всички присъстващи, сред които и
роднини на юбилярите.

Н

а 17 юни, когато православната църква отбелязва
Св. Дух, Негово Високопреосвещенство Русенски
митрополит Наум посети с. Белица, където отслужи Света литургия за храмовия празник на едноименната църква. На архиерея съслужиха ст. ик. Илия Тонков,
архиерейски наместник за Тутраканска духовна околия,
духовници от духовната околия и дякон Росен Георгиев.
В края на литургията митрополит Наум поздрави
християните, като пожела Бог да ги укрепва във вярата,
дарувайки им мир, духовна бодрост и благополучие.
По традиция владиката извърши водосвет за здраве,
поръсвайки с благослов всички присъстващи.
Празникът бе уважен от кмета на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов, неговият заместник Петя КнязоваВасилева, председателя на Общински съвет-Тутракан
Данаил Николов, кмета на с.Белица - Костадин Манев,
както и от представители на румънското православие
от побратименото селище Кирнодж.

Юбилейни 40 за детската
градина в гр.Главиница
В края на м.май Детска
градина „Св. Св. Кирил и Методий" в гр.Главиница отпразнува своя 40-годишен юбилей
с паметен концерт, изнесен от
своите възпитаници.

дни от най-хубавите
години в живота на всеки човек - детските, са
нещо незаменимо. Прекрасно
е да бъдеш дете, да си безгрижен, обграден от внимание и
обич. Детският свят е вълшебен! Когато сме малки, сякаш
светът ни се струва по-хубав
и добър. Тогава сме деца,

Е

весели и безгрижни, радваме се на игри и забавления,
общуването ни с околните е
лесно и по детски по-чисто.
Детската градина е част от
вълшебното детство, където
е весело и забавно, учим се
на нови, непознати за нас
неща, придобиваме социални
умения и дисциплина.

По този повод, с най-различни детски играчки бяха
зарадвани децата от всички
групи на Община Главиница
от кмета Неждет Джевдет.
“ТГ”

Мария Мариянова Спасова, ученичка от ПГСС-Ситово,
която е родом от с.Попина, е една от участничките в тазгодишното издание на Конкурса за детска рисунка "Царството
на водните лилии - вода, слънце и усмивки", който е част от
Празника на водните лилии проведен в местността "Блато
Малък Преславец".
В трета възрастова група нейната рисунка бе класирана
на второ място.

общество
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Община Главиница, Област Силистра

ОБЩИНА ТУТРАКАН

Обява

СЪОБЩЕНИЕ

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 № 427 по протокол № 53/22.01.2019 г. на Общински съвет Главиница се открива процедура
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
1.2 Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка на търг:
№

землище

имот №

местност

НТП

категория

площ/
дка

Цена.

Депозит

1

Падина

10012

Пчелина

Нива

III

19.978

1298.57

130.00

2

Черногор

5002

Под свинарника

Нива

IV.V

32.569

2116.99

212.00

3

Черногор

5003

Под свинарника

Нива

IV.V

31.892

2072.98

207.00

4

Стефан
Караджа

16007

Осенска пътека

Нива

V

19.200

1248.00

125.00

5

Стефан
Караджа

23013

Чанак чалар

Нива

V

28.857

1875.70

188.00

6

Стефан
Караджа

31015

Арпалъка

Нива

V

1333.93

134.00

7

Коларово

3001

Път

Ерозирана
нива

III,IV

10.280

103.00

10.00

8

Косара

Екин Пънаръ

Изоставена
нива

IV

25.369

9

Звенимир

Мера

Наводнена
нива

III

12.335

46
40101

20.522

254.00

25.00

124.00

12.00

Час на търга за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 години, с площ над 10 дка - 10:00 часа.
Публичният търг да се проведе на 12.07.2019 г. /петък/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
Цената на тръжната документация е 10,00 лв. за обект. Тръжната документация се получава всеки
работен ден от Информационния център на Община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна
документация и подаване на заявления за участие в търга - 11.07.2019 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 12.08.2019 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 09.08.2019 г. /петък/
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет
Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-995/14.06.2019 г. (публикувана на сайта на
Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, за
срок от пет стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година, находящи се в землището на
село Варненци, ЕКАТТЕ 10149, а именно:

1
2
3

Землище

Имот №
по КВС
/стар
номер/

(1)
Варненци
Варненци
Варненци

009056
050091
054034

(2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(1)
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна
Нова Черна

(2)
023022
024002
024006
050153
050154
050155
050157
047021
047008
050166
050137
050158
050159
050163
047011
041006
047004

(3)
51956.23.22
51956.24.2
51956.24.6
51956.19.648
51956.19.649
51956.19.650
51956.19.157
51956.47.21
51956.47.8
51956.19.661
51956.19.665
51956.19.653
51956.19.654
51956.19.657
51956.47.11
51956.41.6
51956.47.4

Местност

Площ/дка

Кат

(4)

(5)

(6)

Кованлъка
Кованлъка
Кованлъка
Баир сартъ
Баир сартъ
Баир сартъ
Баир сартъ
Баир сартъ
Турските гробища
Баир сартъ
Баир сартъ
Баир сартъ
Баир сартъ
Баир сартъ
Турските гробища
Турските гробища
Турските гробища

14,039
16,999
24,998
3,232
7,993
1,907
5,424
2,346
21,153
1,828
2,839
1,437
1,547
2,155
10,570
1,304
3,001

3
6
3
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
6
3
6

(4)

(5)

(6)

Дойчиновите места
Джевезлика
Шуменци

40,000
26,821
16,093

5
5
1

Първоначална
Годишна
наемна
цена/дка

Годишна
наемна
цена за
имот/лева

(7)
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв

(8)

(9)

2 400,00
1 609,26
965,58

240,00
160,93
96,56

Депозит
за
участие/
лева

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Идентификатор
по КККР

Кат

ОБЩИНА ТУТРАКАН

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет
Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-998/14.06.2019 г. (публикувана на сайта на
Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, за
срок от пет стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година, находящи се в землището на
село Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956, а именно:
Имот №
по КВС
/стар
номер/

(3)
10149.9.56
10149.50.91
10149.54.34

Площ
/дка

Местност

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в графа 7
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена, подробно описан в графа 9, се внася за всеки имот поотделно в срок до 16:00 часа на
01.07.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-995/14.06.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности" - стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга
лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 14.06.2019 г. до 16:00 на 01.07.2019 г., срещу сумата
от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД-04-995/14.06.2019 г.
Търгът ще се проведе на 03.07.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан,
ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.07.2019 г. в заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20 при същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на
01.07.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик за всеки
имот поотделно. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование
на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628
или на място в Община Тутракан - стая №32.

ОБЩИНА ТУТРАКАН

Землище

Идентификатор
по КККР

Първоначална
Годишна
наемна
цена/дка

Годишна
наемна
цена за
имот/лева

(7)
60,00 лв
50,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
50,00 лв
50,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
50,00 лв
60,00 лв
50,00 лв

(8)

(9)

842,34
849,95
1 499,88
193,92
479,58
114,42
325,44
117,30
1 057,65
109,68
170,34
86,22
92,82
129,30
528,50
78,24
150,05

84,23
85,00
149,99
19,39
47,96
11,44
32,54
11,73
105,77
10,97
17,03
8,62
9,28
12,93
52,85
7,82
15,01

Депозит
за
участие/
лева

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в графа 7
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена, подробно описан в графа 9, се внася за всеки имот поотделно в срок до 16:00 часа на
01.07.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-998/14.06.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности" - стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга
лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 14.06.2019 г. г. до 16:00 на 01.07.2019 г.,
срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при
Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед №
РД-04-998/14.06.2019 г.
Търгът ще се проведе на 04.07.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.07.2019 г. в заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20 при същите условия от 09,00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на
01.07.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик за всеки
имот поотделно. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование
на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628
или на място в Община Тутракан - стая №32.

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-996/14.06.2019 г. (публикувана на
сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, за срок от пет стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година, находящи
се в землището на село Белица, ЕКАТТЕ 03527, а именно:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Землище

Имот №
по КВС
/стар
номер/

(1)
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица
Белица

004017
005080
009031
018070
020037
052015
000300
000303
000304
000305
000306
000307
000308
000309
000310
000311
000312
000313
000314
000316
000318
000452

(2)

Идентификатор
по КККР

(3)
03527.4.17
03527.5.80
03527.9.31
03527.18.70
03527.20.37
03527.52.15
03527.52.300
03527.52.303
03527.52.304
03527.52.305
03527.52.306
03527.52.307
03527.52.308
03527.52.309
03527.52.310
03527.52.311
03527.52.312
03527.52.313
03527.52.314
03527.52.316
03527.52.318
03527.52.452

Местност

Площ/дка

Кат

(4)

(5)

(6)

Банките
Динизлерски път
Юртлука
Чинакчиларско
Одункулак
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото

100,002
10,002
1,493
2,274
6,125
1,489
4,487
3,111
3,044
2,428
1,438
0,764
1,355
1,820
1,621
9,927
2,322
2,700
2,312
1,266
4,138
8,055

1
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Първоначална
Годишна
наемна
цена/дка

Годишна
наемна
цена за
имот/лева

(7)
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв

(8)

(9)

6 000,12
600,12
89,58
136,44
367,50
89,34
269,22
186,66
182,64
145,68
86,28
45,84
81,30
109,20
97,26
595,62
139,32
162,00
138,72
75,96
248,28
483,30

600,01
60,01
8,96
13,64
36,75
8,93
26,92
18,67
18,26
14,57
8,63
4,58
8,13
10,92
9,73
59,56
13,93
16,20
13,87
7,60
24,82
48,33

Депозит
за
участие/
лева

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в графа 7
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена, подробно описан в графа 9, се внася за всеки имот поотделно в срок до 16:00 часа на
01.07.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-996/14.06.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности" - стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга
лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 14.06.2019 г. до 16:00 на 01.07.2019 г., срещу сумата
от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД-04-996/14.06.2019 г.
Търгът ще се проведе на 03.07.2019 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан,
ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.07.2019г. в заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20 при същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на
01.07.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик за всеки
имот поотделно. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование
на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628
или на място в Община Тутракан - стая №32.

и още нещо...

20 - 26.06. 2019 г.

Забавна астрология
Рак

сМЯХ
Пътува двойка в автобус.
Тя: - Скъпи, боли ме ръката!
Той я целунал: - А сега?
- Сега не боли. Ох, врата
ме боли!
Той го целунал: - А сега?
- Сега не боли…
Зад тях стои дядо:
- Момче, хемороиди лекуваш ли?
Двама милиционери разговарят на научни теми. Единият казва: - Знаеш ли, че на
Маркс имало живи съществителни?
- Аааа, не, колега, това е
само хипотенуза!

- Братле, вярваш ли в прераждането?
- Да. Натъквам се на жени,
които казват, че са по на 35
години, а помнят събития
отпреди 45.

Професор оценява свой
- Вие обичате ли топла
млад колега, гинеколог, след бира, потни жени и комари?
първото раждане: - Отлично,
- Не, разбира се.
колега! Само едно запомнете
- Добре, ще запишем, че из- пляскате по задника новоро- лизате в отпуска през зимата.
деното, а не майка му!
Жегата идва! Да повторим
Съпругата: - Оръжието на всички заедно: Първо шампожената е нейната красота!
ан след това парфюм... Първо
Съпругът: - Вярно е, но шампоан след това парфюм...
твърде много пари отиват за
превъоръжаване!
Някакъв пуснал тото фиш
и казал на жена си:
Полицай спира кола и о,
- Да знаеш, живея с една
чудо! Колата я кара един надежда...
змей. Полицаят се панира и
- То и аз живея с един Пешо,
казва: - Я ми дъхни...
ама се чудех как да ти кажа...
Змеят: - А бе, ти да не си
пил?
- Знаеш ли как да вбесиш
филолог?
Шефът: - Защо закъсняхте
- Незнам.
за работа?
Подчиненият:
Бележка:
- Късно излязох от вкъщи.
- Скъпи, видях любовницата
- А защо не излязохте по- ти. Това, твоето не е изневярано?
ра. Подвиг е!
- Защото вече беше късно

СУДОКУ

да излизам по-рано...
Рибар се връща от язовира, нарамил огромен шаран
- около 20-25 кила. Влачи се
едва-едва под тежестта на
шарана и изведнъж среща
друг рибар, помъкнал цяла
кофа с попчета:
- Какво стана, приятел, цял
ден само една риба ли хвана?

- Ало, радиото ли е?
- Какво да правя, бе жена?
- Да.
Като се наям и ми се при- Поздравявам полицаите от спива, като се събудя, съм
3-то РПУ с песента "Две очи гладен.
разплакани"!
Семейство си купува нова
В училище:
кола. Бащата качва шест
- Иванчо, я ми кажи азбу- годишния си син, за да го
ката.
повози. След завръщането
- До десет ли?
малкият се хвали на майка си:
- Беше много хубаво. По
Жената: - Скъпи, чух, че си пътя изпреварихме трима
започнал нова работа. Станал идиоти, седем говеда, петима
си чистач.
глупаци, девет мърльовци и
Мъжът: - Защо реши така? една маймуна!
Жената: - Приятелките ми
казаха, че те засичали по
Най-лесният начин да удцентъра ту с един боклук, ту воите парите си, е да сгънете
с друг...
пачката на две и да си я приберете отново в джоба си.
Жена се връща от работа
и се кара на безработния си
съпруг:
- Цял ден ядеш и спиш!
Вземи свърши нещо полезно!

ОБЩИНА ТУТРАКАН
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54
от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава,
че със Заповед №РД-04-997/14.06.2019 г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост,
представляващи земеделски земи, за срок от пет стопански години, считано от
стопанската 2019/2020 година, находящи се в землището на село Цар Самуил,
ЕКАТТЕ 78238, а именно:

1
2
3
4
5
6

Землище

Имот №
по КВС
/стар
номер/

(1)
Цар Самуил
Цар Самуил
Цар Самуил
Цар Самуил
Цар Самуил
Цар Самуил

013010
018033
050028
050148
050349
050309

(2)

Идентификатор
по КККР

(3)
78238.13.10
78238.18.33
78238.16.149
78238.50.148
78238.50.349
78238.50.612

Местност

Площ/дка

Кат

(4)

(5)

(6)

Греда баир
Дерето
Геройски пост
Фондови места
Юперски път
Юперски път

19,171
254,240
20,688
29,003
48,940
123,174

3
3
3
4
3
3

7

Първоначална
Годишна
наемна
цена/дка

Годишна
наемна
цена за
имот/лева

(7)
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв

(8)

(9)

1 150,26
15 254,40
1 241,28
1 740,18
2 936,40
7 390,44

115,03
1 525,44
124,13
174,02
293,64
739,04

Депозит
за
участие/
лева

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в графа 7
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална годишна наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна наемна цена, подробно описан в графа 9, се внася за
всеки имот поотделно в срок до 16:00 часа на 01.07.2019 г. по банкова сметка на
Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-997/14.06.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая №32 на Община
Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на
официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/
TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация
за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община
Тутракан) в срок от 14.06.2019 г. г. до 16:00 на 01.07.2019 г., срещу сумата от
12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център”
при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-997/14.06.2019 г.
Търгът ще се проведе на 04.07.2019 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.07.2019г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20 при
същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 01.07.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в
запечатан непрозрачен плик за всеки имот поотделно. Върху плика се отбелязва
името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет
на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.

Ако сте родени под знака на Рак, 2019
година ще донесе неочаквани събития свързани с майка, баба или роднина от страна на
майка ви.
През тази година значително ще разширите кръга си от приятели
и познати, като няма да се ограничите в границите на собствения си
град или държава.
Тази година вещае интересни събития свързани с млад мъж от
семейството ви, който ще предприеме пътуване, което ще бъде важно
за неговото развитие като личност.
Финансово 2019 ще бъде по-благоприятна от 2018, но това не
означава, че ще трябва да очаквате някакви пари да паднат от небето.
Всичко, което ще постигнете сега ще е в резултат на усилена работа
и много амбиция. Сега обаче различни обстоятелства и хора ще са
на ваша страна и ще ви помогнат за вашите успехи.
През годината бъдете по-внимателни във финансовите си дела със
сестра, братовчедка, племенничка или друга далечна роднина. Не
бива да си мислите, че това касае някаква измама, но са възможни
грешки или пропуски, които да създадат нежелано напрежение или
противопоставяне.
2019 вещае неочаквана бременност или раждане на момче в кръга
ви от роднини или приятели.
В любовният ви живот не всичко ще върви по мед и масло, преди
всичко поради влиянието на различни клюки или друг вмешателство
в романтичната ви връзка.
Конфликтите ще са по-чести в една връзка с партньор роден под
знака на Козирог, Телец или Дева, но причината за това ще бъде и
в липсата на търпение, на разбиране позицията на другия партньор,
липсата на чувство за отговорност и др.
Интересни събития ще се случат през годината на работното ви
място. Сега мнозина ще се зарадват на възможността да получат подобра позиция в компанията, в която работят, нова техника за работа
и други полезни за професионалната ви реализация придобивки.
На работното си място ще можете да разчитате на подкрепа и
професионални взаимоотношения с хора родени под знака на Овен,
Лъв или Стрелец.
Използвайте тази година за усвояване на нови професионални
знания и умения, за повишение на квалификацията ви и др.

ОБЩИНА ТУТРАКАН
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54
от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава,
че със Заповед №РД-04-999/14.06.2019 г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост,
представляващи земеделски земи, за срок от пет стопански години, считано
от стопанската 2019/2020 година, находящи се в землището на село Пожарево,
ЕКАТТЕ 57090, а именно:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Землище

Имот №
по КВС
/стар
номер/

(1)
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево

005021
006028
010019
012004
019001
025006
025008
032011
032028
041029

(2)

Идентификатор
по КККР

(3)
57090.5.21
57090.6.28
57090.10.19
57090.12.4
57090.19.1
57090.25.6
57090.25.8
57090.32.11
57090.32.28
57090.41.29

Местност

Площ/дка

Кат

(4)

(5)

(6)

Дерето
Кюклюци
Чобанов кулак
Чобанов кулак
Дизорман
Кованлъка
Кованлъка
Дущубака
Дущубака
Трите сълкъма

13,025
14,001
35,003
15,999
18,004
16,000
10,000
16,000
10,003
17,500

4
4
4
4
3
4
4
6
4
4

Първоначална
Годишна
наемна
цена/дка

Годишна
наемна
цена за
имот/лева

(7)
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
50,00 лв
60,00 лв
60,00 лв

(8)

(9)

781,50
840,06
2 100,18
959,94
1 080,24
960,00
600,00
800,00
600,18
1 050,00

78,15
84,01
210,02
95,99
108,02
96,00
60,00
80,00
60,02
105,00

Депозит
за
участие/
лева

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в графа 7
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална годишна наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна наемна цена, подробно описан в графа 9, се внася за
всеки имот поотделно в срок до 16:00 часа на 01.07.2019 г. по банкова сметка на
Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-999/14.06.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая №32 на Община
Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на
официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/
TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация
за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община
Тутракан) в срок от 14.06.2019 г. г. до 16:00 на 01.07.2019 г., срещу сумата от
12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център”
при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-999/14.06.2019 г.
Търгът ще се проведе на 03.07.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.07.2019 г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20 при
същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 01.07.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в
запечатан непрозрачен плик за всеки имот поотделно. Върху плика се отбелязва
името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет
на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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20 - 26.06. 2019 г.

Училището в с.Стефан Караджа работи по проект
"Забравени работни места и занаяти - проект за видео блог“
частието в проекти по ЕП
"Еразъм +“ на ученици и
учители от ОУ "Отец Паисий“, с.Стефан Караджа, община
Главиница вече пет години доказва
ползата от това да си част от тази
програма. През октомври 2018
г. бе подписан договор за нов
проект по ЕП "Еразъм +", наречен
"Forgotten jobs and craft - a video blog
project“ - "Забравени работни места
и занаяти - проект за видео блог“.
Договорът е за срок от две години и

У

през май 2020 г. дейностите трябва
да приключат.
По проекта са предвидени общо
четири международни срещи във
всяка от четирите държави, а именно Полша, Италия, Румъния и България. В края на м. ноември 2018 г. бе
реализирана първата мобилност до
Полша, а в периода 13 - 17 май т.г.
в България, като ОУ "Отец Паисий“,
с.Стефан Караджа бе домакин на
втората интернационална среща на
ученици и учители по проекта.
Целта на проекта е всеки от партньорите да представи характерни
свои занаяти, които вече са в процес
на изчезване. Идеята е, че не бива
да забравяме миналото си и не само
да помним, но и да прилагаме и разпространяваме знанията и уменията
за различни занаяти. Настоящият
проект е отговор на учениците и
нуждите на бъдещата им визия за
живот и кариера. Училищата трябва не само да преподават факти и
теории, но също така помагат на
младите поколения да се справят
с ежедневния живот. Проектът показва работни места и занаяти, по-

вечето, от които вече са изчезнали,
целта е да разшири перспективата
на учениците като им представи
възможни кариери и да доведе до
съживяване на предишни практики
по съвременен начин.
Втората международна среща бе
открита с официална церемония
на 13 май, на която присъстваха
Габриела Миткова, началник на
РУО-Силистра, Соня Петкова - зам.кмет на Община Главиница, Мюмюне Хаккъ, нач.-отдел ,,Хуманитарни

извиха няколко кръшни български
хора. Последва час по "Английски
език“, чиято цел беше да разчупи
леда между партньорите, а докато
течеше конференцията между координатори и учители от четирите
партниращи си училища за учениците бяха организирани спортни игри.
На 14 май участниците в проекта бяха посрещнати в залата
на Общински съвет-Главиница от
зам.-кмета Сюзан Хасан, - зам.кмета Соня Петкова и Мюмюмне
Хаккъ, нач.-отдел ,,Хуманитарни
дейности“. Последва гостуване
у дома на Красимир Бонев. Той
представи стар семеен занаят, който
се е практикувал в семейството му сарачество, а след това в залата на
НЧ "Христо Ботев“ в гр.Главиница
всички ученици изработиха по един
кожен ключодържател.
Третия ден групата бе посрещната в Посетителския център в Рибарската махала на гр.Тутракан, където
ученици и учители не само бяха
запознати с миналото, традициите
и занаятите в града, но и се учиха
да приготвят рибена чорба. След
приятния традиционен за града
обяд, приготвен от домакините в
Центъра, групата посети Етнографски музей "Дунавски риболов
и лодкостроене".
На следващия ден - 16 май,
всички дейности бяха реализирани
в сградата на ОУ "Отец Паисий“ в
с.Стефан Караджа. В рамките на
деня бяха проведени три уъркшопа. Ученици и учители, следвайки
традиционни български рецепти,
приготвиха селска салата, таратор,
яхния от леща, баница и баклава.
Последното ястие бе избрано,
защото е характерно за селото, в
което се намира училището. Последва урок, в който участниците се

дейности“ в Община Главиница,
кметът на с.Стефан Караджа - Асан
Мустафа, Ирена Вълчева и Дарина
Костадинова - представители на НЧ
"Просвета-1940 г.“, родители и жители на селото. След официалната
част, учениците бяха включени в
различни дейности - първоначално
в ,,Денс-клас. По време на т.нар.
,,Денс-клас“ пред гостите бяха
демонстрирани стъпките на някои
от характерните за региона български хора, а след това те имаха
време, за да ги научат и покажат
наученото. Така, в края на часа, се

за капитализма в нашата мила
родна страна) Днешните капиталисти са бивши комунисти.
- По-добре е в обкръжението
си да имаш открит враг, отколкото малък мошеник надалече.
- Трябва да си много силен и
интелигентен, за да правиш това,
което искаш, а не, което трябва.
- Не бъдете роби на успеха,
уважавайте и неуспелите.
- Някои хора внушават емоции, други внушават страх. От
едните се възхищаваме, другите трябва да открием навреме и
да се предпазим от тях.
- Голяма част от нашите
управници искат да ни поко-

Размисли разни...

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

- Бог е създал Адам и Ева
с много любов, но не е много
очарован от техните потомци.
- Когато отиваш на църква отиваш за поклонение, когато
отиваш на светско събрание
- отиваш на представление. От
първото участие се успокояваш,
от второто се разочароваш или
получаваш главоболие.
- Определение за комунизъм:
"Да вземеш от държавата, каквото можеш, без да дадеш в
замяна нищо". (Почти същото
определение може да се даде и

учеха да плетат с куки и така всеки
постави началото на свое лично
плетиво и гривна от памучно тире
за рибарски мрежи. Участниците в
урока усвоиха и два вида възли на
макраме. Дейностите през последния, пети ден, бяха организирани
и проведени в гр. Силистра под
надслов "Игри в града“ или "Сity
games“. Гостите по проекта, подпомагани от домакините, трябваше
сами да стигнат до важни административни и исторически сгради и
забележителности.
Срещата приключи с официален
заключителен семинар, проведен
в гр.Тутракан, на който гостите
получиха своите сертификати за
участие. Участието в проекти по
ЕП,,Еразъм+“ за пореден път доказа ефективността си, като дава
възможност на ученици и учители
да използват английски език в автентични езикови ситуации, прави
участниците по толерантни към
различни култури, хора и страни,
мотивира учениците да изучават
чужди езици, предоставя възможности за нови запознанства,
научава ги да бъдат по-отговорни.
В заключение искам да добавя,
че дейностите по проекта не биха
могли да бъдат осъществени без
финансирането от ЕП "ЕРАЗЪМ+“,
неуморната и качествена работа на
координатора, екипа по проекта и
рят чрез изказванията си, но
тяхното поведение по-скоро
има покваряващо въздействие.
- Когато един народ поробва
друг народ, той извършва несправедливост. Въпросът е: "Как ще
оценим поведението на нашите
управници?" Единствено правилният отговор е: "Те, нашите новоизлюпени богаташи спомогнаха
народът ни да се самозароби с робство по-жестоко от чуждоземното."
- Няма значение къде живееш,
важно е как живееш и с кого
живееш. Патриотизмът и национализмът са вече на изживяване.
Състави за вас с много любов:
Георги ВАСИЛЕВ

колектива на ОУ "Отец Паисий“, Община Главиница.
с.Ст.Караджа, както и без любезАнка АТАНАСОВА,
ното съдействие на кмета Неждет
Директор на ОУ "Отец Паисий",
Джевдет и ръководството на
с.Стефан Караджа

НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1873" - Тутракан

Лятна програма
- юли и август КИНО В ПАРКА
(21:00 ч., Крайдунавски парк под Читалището,
датите ще бъдат публикувани във Фейсбук)
РАЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА
(за деца, вторник и четвъртък, 17:00 ч.)
ШКОЛА ПО СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
(пон., ср. и петък, 16:00 ч.)
ШКОЛА ПО ПЕЕНЕ
(понеделник, сряда и пететък, 16:00 ч.)
КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ
(понеделник и сряда, 14:00 ч.)
K – POP
(понеделник и сряда, 12:00 ч., такса: 3 лв.)
ЗАБАВНО ПИСАНЕ
(за деца с интерес към писането и креативно мислене, вторник и четвъртък, 14:00 ч., мин. 4 участника)
НЕМСКИ ЗА ДЕЦА
(вторник и четвъртък, 15:00 ч., мин. 4 участника)
УЧИЛИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЯ
(вт. и четв., 16:00 ч., читалищна б-ка/Крайдунавски
парк, мин. 4 участника)
ФОТОВАКАЦИЯ
(само август при мин. 4 участника)
Програмата е предварителна. Датите могат да
претърпят промяна!
За повече информация: 0893 5040322, chitalishte_
tutrakan@abv.bg и фейсбук: chitalishte.tutrakan
Предварителна заявка се изисква за: Училище по
екология, Фотоваканция, Класически балет, K-POP,
Забавно писане, Немски за деца С четка сред природата. Заявките се подават на място, във Фейсбук
(chitalishte.tutrakan), както и по телефон: 0893 504322
или 0893 504329.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

22 юни - инж. Людмил УЗУНОВ, Директор на ДГС26 юни - Ирина ИВАНОВА, "Български пощи", Тутракан
Тутракан
26 юни - Йорданка МЕТОДИЕВА, Гл.спец. "АО", Община
22 юни - Малина НИКОЛОВА, гр.Главиница
Тутракан
22 юни - Теодора АТАНАСОВА, Школа по китара, НЧ
27 юни - Жанина СТОЯНОВА, Мед.сестра, ОДГ "Полет",
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Тутракан
24 юни - Еньовден - Енчо, Еньо, Яни, Яне, Яна, Янка,
26 юни - Рашко ДЕНЕВ, Общински съветник от ГЕРБ,
Янко, Яница, Янчо, Ина, Инна, Биляна и имена на билки.
ОбС-Главиница, Ротари Клуб Тутракан

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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