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Изпълняваме Стратегията на МИГ,
очакваме още по-голяма
активност от хората
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна година и половина измина, откакто
Местната Инициативна Група "Тутракан Сливо поле" започна същинската си дейност - изпълнението на Стратегията
за Водено от общностите
местно развитие за територията на двете общини,
като общата финансова
стойност е 5 213 482,00 лв.
На 19 ноември бе подписан Административен
договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ по ОП "Иновации и
конкурентоспособност",
Мярка 1 "Капацитет за
растеж на малки и средни

Е

Цена 0.70 лв.

Абонамент'2019
"Тутракански глас" Вашият вестник и
електронно издание!

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в Пощите и в редакцията
на ул.”Трансмариска” 6, ет.3

Денислав Маринов
посети европейските
институции в Брюксел

на стр. 2

Международен турнир по спортни танци
"International open Ruse 2019
Главен спонсор на турнира е българоамериканската фирма "Ем Ел Пи Ес" АД
на Стив Хараламбиев
Танцовата двойка Аврора Дамянова и
Радослав Русев - първи в Клас С

на стр. 3

на стр. 5
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28.11-4.12.2019 г.

В Общински съвет-Тутракан:

НОВИНИ
КОЛЕДНИ ДОБАВКИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ
1 276 200 пенсионери ще получат добавка към пенсиите
си за месец декември. Допълнителната сума към пенсията
е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на
които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките
и компенсациите към тях за месец декември е в размер до
363,00 лв. включително, колкото е размерът на линията на
бедност за 2020 г.
За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа
правителството ще отпусне допълнителни 51 048 700 лв.
лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.
Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране
на разходите и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
КРИМИНАЛЕ
Почина и третият участник в тежкото пътнотранспортно
произшествие, станало на 21 ноември по пътя Силистра Русе, в отсечката между село Сребърна и разклона за село
Ситово. Сигналът за произшествието е получен в 12:43
часа. Според информацията челно са се ударили лек автомобил „Фолксваген“ и лек автомобил „Опел“. На място са
загинали 59-годишна жена, пътувала в първия автомобил,
и 57-годишният водач на „Опел“-а. С тежки травми другият
водач – мъж на 58 години, е откаран в болница, но по-късно
е починал. Причините за произшествието се изясняват.
52-годишен управлявал лек автомобил “Ситроен“ с
алкохолна концентрация 1.69 промила. Той бил засечен
от пътни полицаи на 25 ноември около 00:30 часа по ул.
„Дунав“ в Главиница и тестван с дрегер. Отказал е да даде
кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая
е образувано бързо производство.

Започва раздаване на
хранителни продукти
О

т 2 декември Областната организация на
БЧК ще стартира поетапно раздаването на хранителни продукти в седемте
общини на Силистренска
област по график:
В гр.Тутракан продуктите
ще се раздават в офиса на
БЧК на ул.“Крепостта“ №3
от 2 до 23.12.2019 г. и от 2.01
да 10.01.2020 г. всеки работен ден от 7:30 до 12:00 ч.
В гр.Главиница продуктите ще се раздават на
ул.“Г.С.Раковски“ №5 от
7.01 до 4.02.2020 г., а в
с.Ситово - на ул.“Трети
март“ №69, на Спортна
п ло щ а д к а , от 9 . 1 2 . д о
23.12.2019 г.
В списъците предоставени
от АСП са включени:
1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева
помощ за отопление (ДВ,
бр. 49 от 2008 г. и следващи
изменения) за отоплителен
сезон 2017/2018 г.;
2. майки (осиновителки),
които получават месечни
помощи за отглеждане на
дете до навършване на една
година по реда на чл. 8, ал.
1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД)
през месец 08.2019 г.;
3. лица и семейства, получили еднократна помощ за
ученици, записани в първи
клас по чл. 10а от ЗСПД за
учебната 2018/2019 г.;
4. лица с над 90 на сто
степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски
лични доходи от пенсия (до
348,00 лв.), които получават
месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона
за хората с увреждания (ЗХУ)
през месец 08.2019 г.;
5. лица и семейства, които
получават месечни помощи
за отглеждане на дете с
трайно увреждане по реда

на чл. 8д от ЗСПД през месец
08.2019 г.;
6. лица и семейства, получили еднократни или месечни
помощи, предназначени за
превенция и реинтеграция,
отглеждане на детето при
близки и роднини и в приемни
семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на
детето (ППЗЗД) през месец
08.2019 г., а по отношение
на еднократните помощи, за
периода от 01.01.2019 г. до
31.08.2019 г.;
7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства,
подпомогнати с еднократна
помощ по реда на чл. 16 от
Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на
установеното индивидуално
ниво на материално лишение
за периода от 01.01.2019 г. до
31.08.2019 г.
Всеки правоимащ ще получи 16 продукта:
брашно по 1 кг - 2 бр.; ориз
по 1 кг - 1 бр.; спагети по
0,500 кг - 2 бр; лютеница по
0,500 кг - 1 бр.; зелен фасул
по 0,800 кг - 3 бр.; домати
стерилизирани по 0,800 кг -2
бр.; грах зелен по 0,800 кг - 2
бр.; гювеч консерва по 0,800
кг - 2 бр.; конфитюр по 0,500
кг - 1 бр.; говеждо в собствен
сос по 0,300 кг - 1 бр.; говежди
кюфтета в бял сос по 0,300 кг
- 2 бр; пиле фрикасе консерва по 0,300 кг - 1 бр.; консерва
риба по 0,170 кг - 1 бр; фасул
зрял по 1 кг - 3 бр.; леща по 1
кг - 4 бр.; олио по 1 литър - 4
бр., а също така и листовка
за предоставяните услуги,
финансирани от Европейския
социален фонд; книжка за
бедствена готовност; дипляна за превенция на водния
травматизъм и дипляна с
рецепти за здравословно
приготвена храна.
“ТГ”

Формирани са Постоянните комисии,
увеличени са заплатите на кметовете

Калина ГРЪНЧАРОВА
звънредното заседание на
Общински съвет Тутракан
проведено на 20 ноември
започна с покана към съветниците
от членове на Интеракт Клуб - това е
младежката организация на Ротари
Клуб Тутракан, да посетят Благотворителен концерт, организиран
от тях, средствата, от който са в
подкрепа на проекта "Обичам моето
училище" реализиран от СУ "Йордан
Йовков".
Клетва като общински съветник положи Георги Георгиев от
Коалиция "БСП за България". Той
заема мястото на Дарина Иванова,
която вече е зам.-кмет на Община
Тутракан.
Една беше кандидатурата за зам.председател на местния парламент
- тази на Иван Костанцалиев от
Коалиция "Алтернативата на гражданите", която получи подкрепата
на по-голямата част на общинските
съветници.
В останалата част от заседанието бяха определени съставите на

И

Постоянните комисии и техните
ръководства.
Постоянната комисия по местно
самоуправление, нормативна уредба, ред, законност, евроинтеграция,
програми, проекти, регионална
политика и опазване на околната
среда ще се оглавява от Адем Адем
от ДПС.
Владимир Колев от Коалиция
"Алтернативата на гражданите" е
председател на Постоянната комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура,
спорт, туризъм, вероизповедание
и именувания, а Милен Маринов
от същата Коалиция е председател
на Постоянната комисия по икономическа, инвестиционна, аграрна и
стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол.
Представител на тутраканския
Общински съвет в Областния съвет за развитие - Силистра ще
бъде неговият председател Нехат
Кантаров, а при невъзможност да
присъства - зам.-председателят

Иван Костанцалиев.
Беше прието и предложеното
изменение и допълнение на структурата и числеността на персонала в
Общинска администрация. Предвид
факта, че населението на селата
Варненци и Бреница е под 350 жители и на последните местни избори
там не се проведе избор за Кмет
на населеното място, досегашните
Кметства се преобразуват в Кметски
наместничества. Така кметовете на
територията на община Тутракан
вече са 7, а кметските наместници
- 5-ма.
Четири са политическите групи в

товете на селата Нова Черна и Цар
Самуил - с 200 лв., а на останалите
кметове - със 100 лв.
Следващото заседание - редовно
по своя характер, е насрочено за 28
ноември.
В неговия предварителен дневен
ред са включени за разглеждане 15
докладни записки: избор на членове за актуализиране състава на
Комисията по етика към Общински
съвет, на Комисията по социалните
проблеми, на комисията за управление и разпореждане с общински
жилища, на членове на Комисията
за финансово подпомагане на из-

Общински съвет - Тутракан. Ивелин
Русев е председател на групата на
ПП ГЕРБ, Иван Костанцалиев - на
Коалиция "Алтернативата на гражданите", Данаил Николов - на Коалиция
"БСП за България" и Нехат Кантаров
- на ПП ДПС. Те формират Председателски съвет, който приема проекта
за дневен ред на заседанията.
В края на сесията бяха утвърдени
новите заплати на избраните кмет
на община и кметове на Кметства,
които се повишиха по предложение на общинските съветници - на
общинския кмет с 400 лв., на кме-

следвания и процедури, свързани с
лечение на безплодие на семейства
и лица, живеещи на фактическо
съпружеско съжителство, с репродуктивни проблеми на територията
на община Тутракан; предложение
за опрощаване на задължения към
държавата; актуализиране на поименен списък за разпределението
на плана на капиталовите разходи;
допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост, както
и разпоредителни сделки с такива
имоти.

В Общински съвет-Главиница:
бщински съвет-Главиница
проведе редовно заседание на 22 ноември. Найнапред клетва положи общинският
съветник от ГЕРБ - Хюсеин Хамди,
който по обективни причини не
присъства на първото заседание
на Общински съвет.
Приет е Правилник за работа
на местния парламент, състав и
ръководства на петте Постоянни
комисии.
Постоянната комисия по бюджет и финанси ще се ръководи от
Сюзан Хасан. Председател на Постоянната комисия по стопански
дейности, екология и транспорт
е Недрет Шабан, на Постоянната
комисия по здравеопазване и социални дейности - Соня Петкова,
на Постоянната комисия по образование, култура и спорт - Нефие
Раим и на Постоянната комисия
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество - Лютфен
Мехмед.
Считано от 28 октомври 2019 г.
кметовете на кметства са 17 щатни
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броя, кметските наместници - 5
щата, ст.спец. АФО - 14,5 щата и
отдел "Техническо обслужване"
- 9,5 щата - това е решението на
съветниците по направеното предложение от кмета на общината.
Местният парламент утвърди
и новите съдебни заседатели с
мандат 2020 - 2023 към Районен
съд-Тутракан: Ведиха Юдаим,
Нурхан Бедри, Филип Тодоров,
Иванка Сярова и Марияна Донева.

Представител на Общински
съвет-Главиница в Областния
съвет за развитие ще бъде председателят Месут Алиш, а при
невъзможност той да присъства
ще го замества Йозджан Шабан.
В Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, местният парламент ще се представлява
от Юлия Георгиева.
Пълномощен представител в
Общото събрание на Асоциация

Общински гори ще бъде кметът
Неждет Джевдет, а негов заместник - Филип Тодоров.
Председателят на ОбС-Главиница е определен за делегат в
Общото събрание на НСОРБ, а
негов заместник - Тунчер Ибрахим.
Съветниците дадоха съгласие
Община Главиница да членува
в Националната асоциация на
председателите на Общински
съвети в Р България, като тя ще
се представлява от Месут Алиш.
Със свое решение местните
парламентаристи определиха
основните месечни заплати на
кмета на общината, на кметовете
на кметства и на председателя на
Общинския съвет.
В края на заседанието съветниците дадоха съгласие да се
учреди безвъзмездно право на
ползване за срок от 10 г. на футболното игрище в с.Ножарево на
ФК "Левски - 96". На това игрище
футболистите домакинстват мачовете си, тъй като стадионът в
Главиница е непригоден (в ремонт
по спрян проект).

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 25 ноември 2019 г.
1 касиер, основно образование, двусменен режим на
работа
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
2 продавач-консултанти, основно образование, двусменен режим на работа
2 монтажници на електрооборудване, няма изисквания,
двусменен режим на работа
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”

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 барман, няма изисквания

***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
Работни места за младежи до 29 години, разкрити договорът е безсрочен.

28.11-4.12.2019 г.
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Денислав Маринов
Изпълняваме Стратегията на МИГ, посети европейските
очакваме още по-голяма институции в Брюксел
Доц. д-р инж. Валентина МАРИНОВА, Изпълнителен директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле":

Екипът на МИГ "Тутракан - Сливо поле": Галина Стойкова - експерт-икономист и
експертите по прилагане на Стратегията Шенел Хасанова и Ангел Ангелов

от стр. 1 пособност", почти усвоен
е ресурсът. Имаше и леки
предприятия" с тут- несправяния, но смея да
раканската фирма "Ник кажа, че след като вече
Пластик".
са подписани администраЗа работата на МИГ тивни договори, нещата са
"Тутракан - Сливо поле", съвсем удовлетворени - за
за новостите, които пред- една година имаме първите
стоят разговаряме с из- получили средства и всеки
пълнителния директор може да се похвали, че почдоц. д-р инж. Валентина ва да работи.
МАРИНОВА:
- Колко са одобрените
- Работата на екипа в МИГ проекти?
"Тутракан - Сливо Поле" е
- Към момента имаме
доста разнородна. Както одобрени общо 5, като трите
вече цялата общественост проекта са в публичната нае наясно, ние управляваме соченост - неправителстветри Оперативни програми ни организации, читалища,
- "Иновации и конкурен- а другите два проекта са в
тоспособност", Програмата посоката "Конкурентоспоза Развитие на Селските собност". Две са фирмите,
Райони (ПРСР) и "Околна които са спечелили - едната
Среда". На местно ниво, в община Тутракан, а другание изпълняваме Страте- та е в община Сливо поле.
гията на МИГ, като за всеки Ресурсът, който е усвоен, е
отделен прием отваряме по-голям в община Тутракан
отделни Мерки. В тези Мер- като готовност и проектни
ки има както допустимости предложения.
за публични дейности, така
Ние поддържаме инфори допустимости за частни мационна страница на сайта
инвеститори.
на МИГ "Тутракан - Сливо
Двата оперативни органа, поле" - www.mig.tutrakanкоито са с голям ресурс, са slivopole.bg, там има пълна
ПРСР с около 2.5 млн.лв., информация за предстоящи
и Програмата Конкурентос- приеми, отворени приеми и
пособност, където изцяло това, което вече е договоритози инструмент е насочен рано. Защото ангажиментът
към частната инициатива на МИГ е не само оценител- преработки, нови работ- ните комисии, а след това
ни места, подобряване на и екипът се задължава да
модернизацията. Защото прави мониторинг и следи
и в самата Стратегия е устойчивостта на тези прозаписано, че ще са с прио- екти. Не на последно място,
ритет предприятията, които ние, когато правим обучения
желаят да подобрят своята и информационни срещи,
работа, да увеличат произ- казваме, че е важно да разводствените си мощности, деляме нещата на етапи,
за да може да запазят по- но целите тези три етапа
вече работни места тук на - написване, оценка и монитериторията, респективно, торинг, са едно общо цяло.
ако има възможности да за- И тогава, когато ние полувърнем и млади хора, които чим и последната стотинка
пък вече имат достатъчно верификация от проектното
експертиза и по-нови въз- предложение, тогава смеможности за промяна или ем да кажем, че всичко е
подобряване на работата.
направено както трябва.
В този ред на мисли, След като минем оценката
можем да кажем, че сме и се подпише договорът,
удовлетворени заедно с вече тежестта е при изпълУправителния съвет от под- нителите, но ние сме за
крепата и на двамата кмета това - да помагаме и където
- на Тутракан и Сливо поле. можем, да насочваме, ако
Приключихме два приема евентуално се наблюдават
в програмата "Конкурентос- проблеми. Защото това е

едно общо наше начинание
и договорите са подписани
тристранно, така че всички
сме ангажирани с една устойчивост, която е важна.
А не на последно място,
обществеността може би
слуша и в публичния мир
са известни решенията на
правителството - от 2020-та,
която е преходна година,
ще бъде сложена рамката
за средствата, които ще се
усвояват при следващия
програмен период. Тази
рамка по всички секторни
политики ще е различна.
Много често се говори, че
този процент, може би около
5%, във връзка с излизането
и преструктурирането на
Англия, ще наложи някаква
промяна. Това, което ние
правим като екип, ще се
опитваме респективно с водещия Управляващ орган да
не допускаме такова намаление, защото това, което се
води като разговор, е, че към
момента Селскостопанския
фонд, общата селскостопанска политика в Брюксел
ще бъде запазена. Но е много важно как ще бъдат подготвени новите разписвания
на това, което има като
необходимост територията.
А ще го получим, когато
бъдем по-активни, когато
участваме по-отговорно във
всички тези мероприятия,
които Местната инициативна група инициира. Имаме
един апел - нека повече
въпроси да се задават, за да
им намираме отговорите и
респективно, да има повече
удовлетворени хора.
- Коя Мярка предстои да
бъде отворена за кандидатстване с проекти?
- Най-близката Мярка,
която ще бъде отворена е
по ПРСР. Съобразихме с
исканията на земеделските
производители да е след
прибирането на реколтата,
защото лично, като специалист приемам, че когато е в
разгара, хубаво е, но някак
си не се получават тогава
нещата. До края на този
месец ще отворим приеми
по мярка 4.1.

4.1 са земеделски стопани, които могат да правят
трайни насаждения, животновъдни обекти и инвентар
към тях. Другата мярка е 4.2
- за преработка на земеделска продукция. Индикативният график е публикуван
също на страницата на МИГ
и се променя в зависимост
от препоръките на Управляващи органи или пък след
като се вземе решение на
Общото събрание.
- Къде частните инвеститори и общественият
сектор са по активни - в
община Тутракан или в
община Сливо поле?
- И в двете общини определено работят максимално
мотивирани, да могат да
се усвояват средствата от
инструментите, които предполагат удовлетвореност
в МИГ-а, защото както и
преди съм казвала, от 265
общини в България, само
65 се възползват от такава
възможност.
Има конкурентно начало
в МИГ, но не е толкова голямо, колкото в национален
мащаб. Субсидиите, които
се получават, са малко поголеми, защото все пак е
отдалечено, селски район, а
в националните мерки тази
субсидия не се получава.
Пример, "Конкурентоспособност" - надграждане на
административен капацитет,
процентът на субсидията в
национален мащаб беше
60. Тук, при нас, на територията, е 90%. Втори пример,
Мярката за развитие на селските райони - в национален
мащаб субсидията е 50%
за туристически атракции
и други видове услуги, при
нас е 75, може да стигне до
85. Да, има голям комплект
от документи, които трябва
да се подготвят, но няма как,
след като говорим за европейски средства, след като
трябва да спазваме закона
за разходване на европейските средства, те да бъдат
неглижирани. За да искаме
да имаме облекчения, трябва да бъдем изрядни, това е
е много важно.
Работим в посока Училищните настоятелства да
бъдат по-активни, предвид,
че има промяна в законодателството в образователната система и отново
Училищните настоятелства
ще подпомагат вземането
на правилни решения на
ръководствата. Нека те, наистина, да бъдат активни, за
да се търсят възможности
за привлечени средства към
субсидията, с която разполагат училищата. На едно от
обученията казах, бюджетът
в Общината, е лимитиран.
За да се увеличи той, трябва
да ни се увеличат данъците,
можем да си избираме - или
от битовите отпадъци, или
от другите местни данъци.
Така че, всички трябва да
сме достатъчно отговорни
и коректни, за да преценим,
че всеки един от нас трябва
да допринесе с нещо.

Дванайсетокласникът от СУ
„Йордан Йовков“ Денислав
Маринов посети Европейската
комисия и Европейския парламент в Брюксел от 20 до 22
ноември т.г. На тази визита той
беше поканен от Бюрото на
ЕП в София заради дейното си
участие в кампанията „Този път

бяха поставени ресорите, които
са поверени на българския
еврокомисар - младежта, иновациите и културата, в частност
изследванията, образованието
и дигитализацията. Същия
ден беше дискутирана темата
за регионалната политика по
време на официалния обяд,

ще гласувам“ заедно с други
младежи от страната.
На 9 май гимназистът организира едночасово събитие
в своя клас, силно насочено
към ролята на ЕС в нашия
живот и важността на вота за
Европейски парламент същия
месец. Подкрепен с материали
от българските представители
на европейската институция,
активистът постигна особен
успех сред връстниците си и ги
вдъхнови да гласуват на Европейските избори 2019.
Основна част от посещението беше гостуването в седалището на Европейската
комисия на 21 ноември, където слушаха лектори както от
кабинета на Мария Габриел,
така и българи работещи в евроадминистрацията. На фокус

предложен от ЕК.
Последният ден беше отделен за Европейския парламент, като институцията
беше представена в дълбочина заедно с тенденциите,
които се наблюдават сред
евродепутатите. За финал
на официалната част остана
снимката в пленарната зала
на народните представители.
Последните часове участниците използваха за разходка
из Брюксел и обиколка из
забележителностите на града
- Дом на Европейската история, Гран Плас със своите
шоколатерии, Манекен Пис
(Пикаещото момченце) и огромният монумент Атомиум.
Поздравления за Денислав с
пожелание за бъдещи успехи
като ученик и студент!

Дори и за такива малки
грандове, които са в нашата Мярка 21, както казваме
"дизайнерската" - 10 000
лв. - да, не са малко, за мен
всеки един лев, който може
да бъде привлечен допълнително, е ресурс, който
подпомага или освобождава
някой друг, което е по-важно
в администрацията. Така
че в общините, правим такива срещи, предвиждаме
в следващия бюджет или в
следващата година да направим един фестивал, конкурси във връзка с различни
възрастови групи, за рисунка, за есе - защо обичаме да
сме на нашата територия,

какво ни привлича, по какъв
нов иновативен начин бихме
желали да останем тук, за
да няма голямо движение
в територията - въпрос на
инициативи. Но тези инициативи можем да ги правим
заедно - и аз, и екипът, с
който работим, наистина
сме отворени да получаваме нови неща, дори и да
ги няма допустимостите в
Стратегията, експертизата,
която имаме, можем да подскажем къде другаде да се
насочи и да се ползва като
ресурс. Можем да бъдем от
полза, ние сме на една ръка
разстояние, нека да има
активност.

регион

4
СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

Среща с Ясен Попов в библиотеката
а 19 ноември - ден, в който
отпразнувахме 109-тата
годишнина на СУ „Христо Ботев“, с учениците от Vа
клас „Капитани“ и класния им
ръководител Добринка Вълкова,
с участниците от 5 и 7 класове в
Театралното ателие „Пъстра въртележка" и техния ръководител
Тодора Попова, с Дияна Станкова
- директор на нашето училище,
реализирахме в училищната библиотека среща, която нарекохме
„Заедно с Ясен Попов". Чаровният
и сладкодумен артист отдели от
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натовареното си с ангажименти
ежедневие, време и за нас.
Срещата премина много емоционално и задушевно. Четвъртокласниците, подготвени от г-жа
Добринка Вълкова, приветстваха
и поздравиха госта с песента
„Училище любимо“, за да изразят
своето удовлетворение, че са
възпитаници на вековно училище. За всеки от нас най-доброто
е семейството, родния край и
България! Затова целият клас
изпълни наизуст стихотворението
„Обичам те, Родино!“. Мирела изпя
емблематичната за добруджанския
край песен „Мило ми е, мамо“, а

момичетата и момчетата залюляха
кръшно българско хоро.
Всеки човек притежава дарба
да променя света към по-добро и
да остави трайна диря след себе
си. Нашият гост има вече голям
успех в киноизкуството. Проследихме трейлър с подбрани кадри
и песен от новия българския филм,
в който участва той. Научихме подробности за жанра, сценария, времетраенето. Узнахме кога е била
премиерата и кои са режисьорът,
сценаристите и артистите, които
са сътворили тази кинопродукция.

Аплодирахме новия български
филм и предоставихме думата
на Ясен Попов, който ни разказа
за себе си, за своята отговорна и
нелека работа като артист. Преодоляхме притеснението и се надпреварвахме да му задаваме въпрос
след въпрос: С кои колеги му е
най-приятно да работи? Импровизира ли на сцената? Какви роли
предпочита? С какво се занимава
в свободното си време? За какво
мечтае? Кой спорт обича? Печелил
ли е медали и купи в състезания?
Какви чужди езици владее? Желае
ли да обиколи света…
Топлите думи и усмихнатото

28.11-4.12.2019 г.

Празник на турския фолклор

открито лице на младия творец
привлякоха вниманието на момичетата и момчетата. Завързахме
един приятелски и много емоционален диалог. Обещахме си
нови срещи. Пожелахме му успех
на кастинга, който предстоеше на
следващия ден. Учениците от 4а
клас му подариха скромен подарък, изработен от тях в „Дейности
по интереси“. Срещата приключи
с изпълнението на една от вечните
български песни - „Хубава си, моя
горо“. Ясен Попов дари на всеки от
желаещите своя автограф и бла-

годари за литературно-музикалната програма, с която го поздравиха
четвъртокласниците. Според него
не случайно срещата се е провела
в библиотеката. Обясни на всички,
че за да постигнат успехи в живота,
трябва много да четат и непрекъснато да придобиват нови знания.
Една древна мъдрост гласи:
«Когато изкачиш един връх, не
мисли, че си победил планината.
Победил си себе си.» Нека учениците да покоряват свои върхове.
Уверени в своите възможности, да
продължават да жънат нови успехи
в страната на знанията.
Анка КОЗАРЕВА

НЧ „Светлина – 1960 г.“ в с.
Звенимир бе домакин на тазгодишния Общински преглед на
художествената самодейност,
Раздел II - Турски фолклор. В
прегледа участваха самодейци
от 13 народни читалища на територията на община Главиница.
Културното събититие дава
възможност за разкриване на
красотата и многообразието на
турската етническа общност,
както и за опазване и популяризиране на фолклорното богатство.
Сред присъстващите в празничния ден бяха Неждет Джевдет
- кмет на община Главиница,
Месут Алиш - председател на
Общински съвет - Главиница,
Сузан Акиф, кметове по населени места и общински съветници.
Изпълненията на самодейците
бяха оценявани от жури в състав:
Орхан Мемиш, Хабил Курт и
Мюмюн Галиб.
Приветствие към всички участници и гости на празника под-

несе общинският кмет Неждет
Джевдет.
За трета поредна година имаше номинации „Най-малък самодеец“ и „Най-възрастен самодеец“, които получиха статуетка и
грамота, връчени лично от кмета.
Петгодишният Нехир Шенол
Шабан от НЧ “Бъднина – 1941
г.“, с. Бащино бе „Най-малък

самодеец“, а 78-годишната Маринка Енева Спасова от НЧ “Св.
Св. Кирил и Методий - 1942 г.“,
с. Коларово - „Най-възрастен
самодеец".
Класираните в отделните раздели получиха статуетки, грамоти и парична награда, а всички
читалища - грамота за участие и
достойно представяне.

Коледна работилница

Ден на християнското семейство

а 25 ноември в ОУ "Отец представени различни предмети и
Паисий в с.Добротица се сладкиши изработени от учениците
проведе Коледна рабо- и техните родители.
тилница, с участието на всички
Събраните средства остават в
ученици от първи до седми клас.
По инициатива на председателя
на Читалищното настоятелство
Галина Йорданова и с подкрепата
на учителската колегия, дейността
е включена в Плана за гражданско
образование през настоящата
учебна година.
Учениците изработиха новогодишни сурвакници, с които ще
участват в Коледния базар, информира тяхната преподавателка
Ангелинка Русева. Коледният
базар ще се проведе на 2 декември (понеделник) от 11:00 часа
в училището. На него ще бъдат
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а 21 ноември голяма част
от света чества Деня на
християнското семейство.
Отбелязахме празника с учениците от 2б клас и г-жа Ирена
Проданова в училищната библиотека. Проследихме филм,
който ни запозна с традициите
и народните поверия, свързани с
този голям християнски празник.
Научихме още защо се нарича
Въведение Богородично. Слушахме и гледахме видеоклипове с
любими песнички като „Песен за
семейството“, „Моето семейство“
и „Посрещане“, изпълнени от деца.
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Второкласниците рецитираха и
прочетоха стихотворения, посветени на празника. Коментирахме
какво представлява семейството
и изяснихме, че децата са найголямото богатство за своите
родители.
Убедени сме, че „човекът без
семейство не може да живей“.
Едно голямо семейство са и второкласниците. Стараят се да живеят в сговор и разбирателство.
Обещават си, че ще се уважават
и разбират. В този празничен
ноемврийски ден имат и съученик-рожденик. Поздравиха го и

му пожелаха здраве и успехи в
училище.
Настроението се повиши. Не
ни попречи дъждовното време.
Според народните тълкувания, ако
вали дъжд на празника, зимата
ще е снежна, лятото - дъждовно,
реколтата – богата.
Нека да пазим традициите и
обичаите, да обогатяваме знанията си за тях, да ги предаваме от
поколение на поколение.
Нека всички семейства да живеят в мир и сговор! Да са здрави и
благословени! Да бъде!
Анка КОЗАРЕВА

касите на класовете, съхраняват се
от родителските активи и ще се използват за закупуване за тетрадки,
“ТГ”
маркери, бели листи.

28.11-4.12.2019 г.

общество

Международен турнир по спортни
танци "International open Ruse 2019
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Йовкова седмица

Главен спонсор на турнира е българо-американската
фирма "Ем Ел Пи Ес" АД на Стив Хараламбиев
Танцовата двойка Аврора Дамянова и Радослав Русев
- първи в Клас С
През първия ден се проведе Националният турнир, в
който участва и двойката
Аврора Дамянова и Радослав Русев от Танцово
училище "Тутракан". Това
е първо тяхно участие в
турнир от този ранг и те
се представиха блестящо.
В Клас С журито ги класира
на първо място.
Същият ден се състоя и
турнирът по стандартни
танци.
През втория ден се проведе турнирът по латиноамерикански танци. От името
на генералния спонсор, наКалина ГРЪНЧАРОВА
чийто представител Симон градите на победителите
3 4 - т о т о и з д а н и е н а Хараламбиев присъства в връчи кметът на ОбщиМеждународния турнир по залата на емоционалното на Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
спортни танци „International състезание.

open Ruse 2019“ и открит
Национален турнир за български танцови двойки се
проведе на 22 и 23 ноември
в зала „ОЗК Арена“ - Русе.
Негови организатори са
Клуб по спортни танци „Настроение“, Община Русе,
ОМД - Русе и Българската федерация по спортни
танци.
Събитието бе открито
от кмета на Община Русе
Пенчо Милков.
Главен спонсор на турнира е българо-американската фирма "Ем Ел Пи Ес" АД,

Директорът на СУ "Йордан Йовков" - Анелия Калдарева,
благодари на учениците от НУИ "Проф.В.Стоянов"

зминалата седмица посветихме на
патрона на нашето
училище - Йордан Йовков,
информират от Ученическия съвет на СУ "Йордан Йовков". Учителите по
чужди езици ни зарадваха
с караоке - концерт. Йовковата седмица продължи
със състезание, включващо
логически задачи по математика и информационни
технологии, като за целта,
учениците използваха приложението Kahoot.
На 20 ноември се прене-

И

Поклон пред паметника
на Йовков в училището

зираха Благотворителен
концерт. Имахме удоволствието да се насладим на
прекрасните изпълнения на
учениците от група "4етно"
към НУИ "Проф. Веселин
Стоянов", гр. Русе. С това
не приключи честването
на патронния ни празник.
На 26 ноември се проведе и
Благотворителен концерт,
подготвен от нашите наймалки ученици - от 1 до 4
клас.
Събраните средства от
двата концерта ще подпомогнат проект „Обичам моето училище“ да продължи
своята дейност по подобряВ света на химията
ване интериора на втория
Като за финал на седми- етаж на училището ни.
Снимки:
сохме в света на химията, цата, учениците-членове
СУ "Йордан Йовков"
където учениците направи- на Интеракт клуб органиха различни опити.
Денят на патронния празник - 21 ноември, започнахме с поднасяне на венец и
поклон пред паметника на
Йовков, след което г-жа
Елка Стоянова и г-жа Венета Александрова ни отведоха в света на правописа,
където ученици от 5 клас
участваха в състезание
"Правописна приказка".
а 21 ноември Светата
Православна църква
чества празника Въведение Богородично - Ден на християнското семейство и младеж.
Детски отдел на библиотеката
и учениците от IIа клас при СУ
„Хр.Ботев“ и техният учител
Людмила Трушева отбелязаха
този празник. Техен гост бе
презвитера Калина Михайлова
от с.Шуменци, която много
увлекателно разказа за благочестивите родители на Дева
Мария - Йоаким и Анна, които на
3-годишна възраст я въвеждат
в Йерусалимския храм и така
изпълняват обета си. Децата активно участваха в разговора за
семейството, споделиха какво е
за тях семейството. По-голяма
част от тях донесоха снимки на
своето семейство за колажа на
тема „Моето семейство“, рецитираха и пяха песни.

Н

Момент от караоке-концерта с изпълнение на песни на
френски, английски и руски език

Участници в състезанията по математика и
информационни технологии

обяви
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"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

28.11-4.12.2019 г.

Продавам
двустаен апартамент "Възход - 1", ет. 7
Цена по споразумение

На 14 декември 2019 г.

За контакти:0888 856 748; 0889 214 437

Предколедно пазаруване в БУКУРЕЩ
Програма

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

СЪОБЩЕНИЕ

Община Тутракан, съобщава, че със Заповед №РД04-1663/20.11.2019 год. е одобрен проект:
Подробен устройствен план - изменение на План за
застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 73496.506.9 по КККР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, имот извън строителните граници на населеното
място, при влязъл в сила ПУП-ПЗ, одобрен с Решение
№895 по протокол №67/16.09.2011 г. на Общински съвет
- Тутракан с възложител Община Тутракан.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан
до Административен съд - гр. Силистра в 14-дневен
срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административно-процесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

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-04-1701/25.11.2019 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, представляващ: самостоятелен обект с
идентификатор №73496.501.2304.7.3 с площ 57,60 кв.
м, по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, с АОС
№591/26.05.2010 г., с предназначение за търговски
обект, находящ се в гр. Тутракан, в едноетажна масивна сграда №7, разположена в имот с идентификатор
№73496.501.2304 по КККР на гр. Тутракан, кв.88, за срок
от 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена - 181,00 лв. /Сто осемдесет и един лева/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет
процента) от обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 50,00
лв. /петдесет лева/, се внася в срок до 16:00 часа на
11.12.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан,
посочена в №РД-04-1701/25.11.2019 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
26.11.2019 г. до 16:00 на 11.12.2019 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-04-1701/25.11.2019 г.
Търгът ще се проведе на 12.12.2019 г. от 10:30 ч. в
заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 19.12.2019 г. в заседателната зала на
Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите
условия от 10:30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на
11.12.2019 г. в „Информационен център” при Община
Тутракан, в запечатан непрозрачен плик. 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, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 38/25.11.2019 год.

На основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство
на територията уведомяваме всички заинтересовани,
чe е издадено Разрешение за строеж №25/18.11.2019 г.
от главния архитект на Община Тутракан за строеж:
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна
и канализационна мрежа по ул. „Силистра”, „Исперих“,
„Люлин“, „Тимок“, „Ясен“ и ул. „Лом“
Местонахождение: гр.Тутракан, област Силистра
Възложител на строежа: Община Тутракан
Настоящото разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Административен съд - Силистра чрез
Главния архитект на Община Тутракан в 14-дневен
срок от съобщаването му.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

СЪОБЩЕНИЕ

ННа 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-04-1699/25.11.2019 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, представляващ: самостоятелен обект с
идентификатор №73496.501.2304.7.5 с площ 49.28 кв.
м, по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, с АОС
№590/26.05.2010 г., с предназначение за търговски
обект, находящ се в гр. Тутракан, в едноетажна масивна сграда №7, разположена в имот с идентификатор
№73496.501.2304 по КККР на гр. Тутракан, кв.88, за срок
от 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена - 162,00 лв. /Сто шестдесет и два лева/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет
процента) от обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 50,00
лв. /петдесет лева/, се внася в срок до 16:00 часа на
11.12.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан,
посочена в №РД-04-1699/25.11.2019 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
26.11.2019 г. до 16:00 на 11.12.2019 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-04-1699/25.11.2019 г.
Търгът ще се проведе на 12.12.2019 г. от 11:00ч. в
заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 19.12.2019 г. в заседателната зала на
Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите
условия от 11:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на
11.12.2019 г. в „Информационен център” при Община
Тутракан в запечатан непрозрачен плик. 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.

7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 10:00 часа.
Патриотична обиколка с домакинството на Българското дружество „Братство” – Букурещ по паметни за българите места в
румънската столица. Пред архитектурния шедьовър - гробницата на
братя Евлоги и Христо Георгиеви в “Белу", ще си спомним за делата
на меценатите, които завещаха всичко на България. По улиците на
стария център "Габровени", "Сливнали", "Смърдан", ще видим местата
където през Възраждането е работил революционния комитет, а
Ботев е писал стихове.
11:30 - Отпътуване за търговски комплекс “Baneasa Shopping
city“ и Ikea. Свободно време за предколедно пазаруване в търговска
зона Баняса.
16:00 - Отпътуване за традиционния Коледен пазар в центъра,
за да се насладим на красивото коледно осветление и настроение
с чаша греяно вино.
19:00 - Отпътуване от Букурещ.
21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва:
- транспорт, пътни такси, панорамна обиколка на Букурещ,
застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач
от туроператора
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител
- паспорт и нотариално заверено пълномощно от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425 453

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

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-04-1700/25.11.2019
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, представляващ: самостоятелен
обект с идентификатор №73496.501.2304.7.6 с площ 27.95
кв. м, по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, с АОС
№596/26.05.2010 г., с предназначение за предоставяне на
услуги /битови, фризьорски, обущарски, шивашки/ , находящ се в гр. Тутракан, в едноетажна масивна сграда №7,
разположена в имот с идентификатор №73496.501.2304 по
КККР на гр. Тутракан, кв.88, за срок от 5/пет/ години.
Начална месечна наемна цена - 50,75 лв. /Петдесет лева
и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 30,00 лв. /петдесет лева/, се внася в срок до 16:00 часа на 11.12.2019 г.
по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в №РД04-1700/25.11.2019 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 26.11.2019 г. до 16:00 на
11.12.2019 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-041700/25.11.2019 г.
Търгът ще се проведе на 12.12.2019 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе
на 19.12.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан,
ул. Трансмариска №31 при същите условия от 11:30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 11.12.2019 г. в „Информационен център” при Община Тутракан в запечатан непрозрачен
плик. 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.
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Забавна астрология

сМях
за нещо което е свършил с
народни пари, е все едно да
аплодираш банкомата, че ти
е дал пари!
- Възмутен съм! Жена ми
ме мами!
- Откъде знаеш?
- Онзи ден ми каза, че ще
остане да спи при сестра си.
- И какво толкова?
- Аз спах при сестра й!

- Миличка, трябва да ти
Звъни телефонът. Детето
призная нещо - аз съм женен!
- Ох, така ме изплаши - по- вдига слушалката: - Да. Тате
мислих, че са ти откраднали ли търсите? А кой се обажда?
Шефът му? А кой шеф? Дър"BMW"-то...
тият козел или пълният идиот?
Зайчето проучвало света.
На бара: - Госпожице, не
Попаднало на катър:
мога да намеря думи за да
- Ти к’во си, бе??
кажа колко сте красива!!!
- Ами, катър…
- Думи не ми трябват, каже- Демек?
- Ами, баща ми e кон, a те с цифрите как сте?...
майка ми магаре…
И да знаете - кило ракия
- Аха…
сваля стреса от теб и го прехСрещнало куче:
върля на околните!
- Ти кв’о си??
- Ами, куче вълча порода…
Разговор между двама ад- Демек?
- Ами, баща ми е вълк, а вокати: - Какво ще правим
,като ни изправят на оня свят
майка ми куче…
пред Страшния съд?
- Аха…
- Как какво?! Ще обжалНататък срещнало муха:
ваме!
- А ти пък к’во си??
- Аз съм конска муха
Един пиян изхвърля охлюв
- Абе, я бегай от тука, бе,
съвсем за мезе ме взехте, през терасата. След три години охлювът звъни на врааман от перверзии
тата и вика:
- И к'во беше това преди
Да благодариш на политик,

Стрелец
СУДОКУ

Руснак закъсал насред тундрата с джип. След известно
време видял да минава чукча
и го помолил за помощ.
Чукчата му отговорил:
- Две думи кажа и машина
тръгне, обаче дай водка!
Руснакът му дал бутилка
"Smirnoff" и след като чукчата
доволен я изпил, казал:
- Багер трябва.
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АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
малко?

ме отвлече...

Учителката: - Гледайте ме
Дадох на жената да кара.
внимателно, ако искате да След два часа навигацията
разберете поне нещичко за попита: "Е и, къде сме сега".
маймуните!
Думите са, като ключове.
Предпочитам гладен кроко- При правилна подборка модил да ме глътне за закуска, жеш да отвориш всяка душа и
отколкото Мис България да да затвориш всяка уста.

Сканди

Цял живот Стрелецът все се цели
в най-различни и опасни цели.
Някои са твърде работливи,
но се срещат хайти, мързеливи.
По характер те са упорити,
лоши са , когато са сърдити.
Те обичат много да пътуват
и със големците много да общуват.
Имат маниер добър, отличен,
дух - свободен, волен, поетичен.
Тук мъжете са добри, учтиви,
а жените - хитри, досетливи.
Те са ловки, бързи и логични,
пресметливи в брака и тактични.
В къщи са отлични домакини,
готвят като истински богини.
Стъпват важно, тежко на земята вирнат е носът им в небесата...
Всички са по дух аристократи,
но не липсват дребни тарикати.
Нестабилни връзки не признават!
Верни ли сте - ще ви уважават.
Ех, Близнакът всичко ще им взима,
ту парици, ту каквото има...

Работа в Германия
Фирма MPGS GmbH-Германия търси 6
души работници за завод за производство
на детайли от стъклопласти в Германия.
Немски трудов договор и осигуровки.
8 часа на ден, 40 на седмица. Фирмата
осигурява обучение, безплатни квартири,
работно облекло, транспорт.
CV със снимка изпращайте на
е-мейл: nisco@abv.bg
За информация: GSM 0897 566 195

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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В Тутракан:

В Главиница:

Общински есенен крос

С Международен турнир по свободна борба
почетоха паметта на Али Раим - Кешан

участие представители на всички
училища на територията на общината,
които мериха сили в
кросовото бягане, в
различни възрастови групи.
Момчетата и юношите трябваше да
пробягат 600 м за
най-бързо време, а
момичетата - 300м.
Четирите възрастови групи и двете
основни - момичета
и момчета, оформитаналият вече
традиционен
Общински есенен крос се проведе
на 20 ноември и се
превърна в истински спортен празник
за подрастващото
поколение, информират от Общинската администрация,
които са и главни
негови организатори.
В атрактивното
състезание взеха

С

а 23 ноември в
гр.Главиница се проведе
второто издание на Международния турнир по свободна
борба, който е посветен на изявения борец, родом от с.Ножарево
- Али Раим - Кешан (1959 - 2005
г.) Той е трикратен шампион на
България, трикратен балкански
шампион и младежки световен
шампион.
Спортното събитие бе посрещнато с огромен интерес от страна на
жителите на община Главиница и
региона, които препълниха спортната зала на СУ "Васил Левски".
На тепиха се срещнаха 110 състезатели от Търговище, Разград,
Острово, Исперих, Русе, Езерче,
Шумен, Силистра, Айтос, Сливен,
Дулово, както и клубни отбори от
Украйна, Молдова и Турция.
Организатор на турнира е Община Главиница, а по покана на
кмета Неждет Джевдет събитието
бе уважено от шампионите на българската борба и приятели на Али
Раим -Кешан - Асан Исаев - олимпийски шампион на летните олим-

Н

ха общо осем старта.
Челните тройки
във всяка група бяха
отличени с грамота
и медал. Наградите
им връчи Васил Дойнов - мл. експерт
„Спорт, туризъм и
младежки дейности”
при Община Тутракан, който поздрави
всички за желанието да участват в
кроса.
“
ТГ”

пийски игри в Монреал през 1976
г., двукратен световен шампион в
Истанбул 1974 г. и в Минск 1975.,
двукратен европейски шампион
по борба в Лозана през 1973 г. и
Лудвигсхафен през 1975 г. Носител на златния пояс "Дан Колов"
през 1973 г.; Ефраим Камберов
- трикратен европейски шампион
в свободната борба и двукратен
световен вицешампион по борба.
Носител е на златния пояс "Дан Колов" за 1981 г.; Нермедин Селимов
- двукратен европейски шампион в
София през 1978 г. и в Превидзе

през 1980 г., бронзов медалист от
олимпиадата в Москва през 1980
г., световен шампион за младежи
през 1973 г. и носител на Златния
пояс "Дан Колов" - 1980 г.; Фейзула Кязим - Балкански шампион
и един от основните спонсори на
мероприятието и много други медалисти от различни шампионати.
На победителя Мустафа Мозак
от гр.Дулово бе връчен пояс на
Али Раим (Кешан), а най-добрите
в своите категории отличени с
медали, купи, грамоти и предметни
награди.
“ТГ”

Зимно работно време: от понеделник до петък - 8:00 - 18:00 ч.
събота - 10:30 - 18:00 ч.; Почивен ден - неделя
Заповядайте!

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 ноември - Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Началник на
АГО-Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
28 ноември - Никола РАЙКОВ, Охрана, Община
Тутракан
28 ноември - Звезделина ТРОСКОВА, Касиер,
Община Тутракан
29 ноември - Наталия АНДРЕЕВА, гр. София, Фен

на в. "Тутракански глас"
29 ноември - Диляна КИРЧЕВА, Ст.инспектор
Еколог, Община Главиница
30 ноември - Адриана СЪБОТИНОВА, гр.Горна
Оряховица
2 декември - Теменужка РАЕВА, ВГ "Северина",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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

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