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Якоблиев e спасителят
Половината от бебетата в Николай
на кръста на Богоявление
Силистренско се раждат
в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
омичета са първото
родено бебе за 2020
г. и последното за
2019 г. в АГ-отделение на
МБАЛ-Тутракан. На 2 януари
в 17:50 ч., 33-годишната
русенка Калина Бойкова
Никифорова - Илиева (на
сн.) роди второто си дете

М

ȾɪɅɸɛɨɦɢɪȻɈɃɑȿȼ
ɧɚɱɚɥɧɢɤɧɚȺȽɨɬɞɟɥɟɧɢɟ

- Ивет, с размери 2,420
кг/45 см. Екипът, провел
раждането чрез секцио е
д-р Любомир Бойчев, д-р
Николай Костадинов, м.с.
Димитрина Неделчева и
ак.Цветелина Красимирова.
Първото дете на Калина е момченце - Давид, който вече е на 3
на стр. 2

Ах, тези безплатни детски градини...
и други такива неща...

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
т известно време по тутраканските земи вкл. социалните мрежи витае един
въпрос/слух/мнение - детските
градини, специално за ромчетата,
щели да бъдат безплатни, така
предложил кметът на Общината. Общинският съветник от МК

О

ȾɚɪɢɧɚɂȼȺɇɈȼȺ
Ɂɚɦɤɦɟɬ

„Движение ЗАЕДНО” - Кристиян Калчев, е основната активна
страна по случая. Прочитайки
публикуваното Предложение за
приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за
администрирането на местните
такси и цени на услуги, където
е упомената причината – проект
на образователното министер-

ɇɟɯɚɬɄȺɇɌȺɊɈȼ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧ

ство, никъде не се среща думата
„ром”/”ромче”.
„Кметът Димитър Стефанов не
вкара на заседанието на Общинския съвет скандалното предложение за безплатни детски градини
за ромчета в общината. Това става
ясно от протокола на последното
заседание на Общински съвет –
Тутракан” – е другото твърдение

на съветника, публикувано в социалната мрежа.
И, за да бъдем точни, в този
брой ще прочетете мнението
(не само по тази тема) на кмета
д-р Димитър Стефанов, неговия
заместник Дарина Иванова и
председателя на Общинския съвет
Нехат Кантаров.
на стр. 3

40-годишният Николай Якоблиев спаси кръста в р.Дунав на Богоявление в Тутракан. Четирима бяха
смелчаците, които се хвърлиха в
реката, за да изпълнят ритуала.
Кметът на Община Тутракан
д-р Димитър Стефанов връчи на
победителя и на участниците Иван Радев, Николай Иванов и
Слави Хъмчев, грамота и парични
награди.
След края на православния риту-

ал Николай Якоблиев, ст. ик. Илия
и свещ. Йордан се върнаха в храм
"Св.Николай", където преди това
бе отслужен Велик Богоявленски
водосвет. Свещениците му връчиха
менче със светена вода, кръста и
чимширена китка, с които Николай
ще влезе в тутраканските домове,
за да поръси за здраве.
Историята на празника в Тутракан сочи, че Николай Якоблиев е
спасил кръста и през 2015 г. “ТГ”
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За силата на клавиатурата…
Калина ГРЪНЧАРОВА
акто в повечето български
градове и в Тутракан се
поставя коледна украса
- по улиците и в парк "Христо Ботев". Всяка година тя се допълва
с нова - още по-красива. Тази година също не прави изключение.
В парк "Христо Ботев" запалването на светлините на коледната
елха бе на 5-ти декември. Освен
това, по традиция, в полунощ на
31 декември тутраканци посрещат Новата година тук - на фона
на красивата празнична украса.
И точно новата украса с лампички на един храст в парк "Христо Ботев" стана обект на особен
интерес. Тя изчезна яко дим.
Някой я открадна.
Така, неприятният случай влезе
в рубриката „Дръжте крадеца!” на
Нова телевизия. За него говориха
кметът на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов и секретарят
Даниела Гвоздейкова.
Ден по-късно полицията разкри крадеца. Храстът отново
светна...
Прочее, мнението на тутраканци по случая е от едната до

К

другата крайност, изразена, разбира се, в социалните мрежи. А
никой не посмя да се яви в парка
- пред телевизионната камера,
и да изрази мнение. Не само за
открадната украса, а и за всичко,
с което „мъчи” клавиатурата...
P.S.: Благодарствен адрес от
името на кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
за адекватната и бърза реакция
на РПУ бе връчен на начaлника
на група "Охранителна полиция"
Ивайло Иванов от зам.-кметът
Дарина Иванова.

Решения по актуални теми
прие Общински съвет-Ситово

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 23 декември се проведе последното за 2019 г.
заседание на Общински
съвет - Ситово.
Началото на сесията поставиха
коледарчета и Бразая от с.Попина
със своите празнични наричания и
пожелания.
Работната част продължи с разглеждане на докладни записки
формирали дневния ред.
Председателят на Общински съвет-Ситово Ридван Кязим да бъде
член в Националната асоциация
на председателите на Общински
съвети в Република България, като
дължимия членски внос е за сметка
на общинския бюджет в частта „Общински разходи за Общинския съвет
и параграфа за разходи за членски
внос и участие в нетърговски организации” е първото решение. Той ще
бъде и делегат в Общото събрание
на НСОРБ, а при невъзможност за
негово участие, ще бъде заместван
от Ангел Йорданов Ангелов – зам.председател на местния парламент.
Приети са Етичен кодекс на общинските съветници, Правилник

Н

за организацията и дейността на
Общински съвет – Ситово за мандат
2019-2023 г., изменение в Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, отчет за изпълнението
на бюджета на Община Ситово
към 30 септември, компенсирани
промени по плана на капиталовите
разходи за 2019 г. финансирани с
целеви средства, както и списъкът
на длъжностите, имащи право на
транспортни разходи за сметка на
Общинския бюджет.
Важен момент от сесия бе отчетът
за изпълнението на план-сметката
за такса „Битови отпадъци” за 2019
г. и определянето на размера на ТБО
за следващата 2020 г. За жилищни
имоти на физически лица, стопански обекти, фирми и предприятия и
за нежилищни имоти на физически
лица промилът от 2,5 досега става
на 3,02, а за нежилищни имоти на
стопански обекти, фирми и предприятия - от 2,9 досега става на 3,50.
Одобрени бяха допълнителни възнаграждения за постигнати добри
резултати на кметове на кметства,
кметски наместници, заместниккметове, директор на ОП „Общински
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Половината от бебетата в
Силистренско се раждат в Тутракан
от стр. 1 г. за това отделение.
- Традиционно силна година.
Имаше много, много интензивна
работа и в родилните зали, и в
операционните зали, и в гинекологичната структура. Кипеше труд.
Отделението е окомплектовано
откъм медицински кадри. В момента сме 5 акушер-гинеколози,
от които 4-ма със специалност.
Предстои и петият колега да вземе специалност. Наши кадри са
– които ние обучихме. Аз съм
изключително щастлив, че имаме
такъв хубав отбор. Д-р Черноокова
е също в нашия отбор. Това е един
великолепен неонатолог, който
имахме щастието да привлечем
при нас и толкова дълги години да
работим с нея. По отношение на
акушерките, много пъти съм казвал
– както навсякъде в България – има
дефицит. Две млади момичета вече
работят интензивно като акушерки
при нас. Те са местни кадри и се
справят великолепно за стажа,
който вече имат. Търсим още
акушерки, разбира се. В момента
в отделението работят 10 акушерки. Имаме и още 4 сестри, които
работят в „Гинекология“. Целият
екип е от 30 души.
- Да обърнем внимание на
„Родилно отделение“, защото в
началото на всяка година се инте-

години, роден също в Тутракан.
„Откакто имаме първото си дете,
видяхме колко прекрасно и колко
още по-хубаво ще стане, ако имаме
и второ дете. Това е първата причина. А втората, за която повечето
хора трябва да се замислят, е, че аз
съм на 33 г., а мъжът ми е на 39 г.,
и е хубаво това първо дете да има
един другар за цял живот, понеже
ние ще остареем след време. Избрах отново да родя тук, защото
съм доволна от първото раждане
при д-р Любомир Бойчев. Доволна
съм от всичко тук - и от болницата,
и от Медицинския център, и от грижите до момента” – това сподели
Калина за „Тутракански глас”.
Последното бебе за 2019 г. е тутраканче - момиченце, родено на 30
декември в 10:35 ч. с размери 3,250
кг/50 см. от Людмила Коваленко Недева. И при неговото раждане
е приложено цезарово сечение от
екип д-р Деян Малчев, д-р Павел
Ангелов, м.с.Галя Николова и
ак.Цветелина Красимирова.
Д-р Любомир Бойчев е началник на „Акушеро-гинекологично
отделение“. Това е отделението, за
което тутраканци са категорични,
че е „лицето“ на болницата. От д-р
Бойчев ще разберем каква бе 2019
имоти и услуги - 2012“ и управител
на СПОХ „Независим живот“, както
и индивидуалните основни месечни
работни заплати на кмета на Община
Ситово, кметовете на кметства и директори на общински предприятия.
Одобрение получиха инвестициите в размер на 27 132,50 лв. направени през 2019 г. от ВиК-Силистра
на територията на общината.
Във връзка с изменения в Изборния кодекс, съветниците одобриха
изменение на структурата на Община Ситово. Кметове на кметства
от 8 стават 5: Искра, Добротица,
Попина, Любен, Босна, а кметските
наместници - от 2,5 на 5,5: Ирник,
Нова Попина, Ястребна, Гарван,
Поляна, Слатина.
Общинският съвет прие предложенията за дейността на читалищата
на територията на Община Ситово
през 2020 г. и утвърди Годишна
програма за развитие на читалищната дейност.
Дадено е съгласие Община Ситово да сключи Споразумение за
партньорство с ОУ „Отец Паисий“ с.Ситово, ОУ„Стефан Караджа“ - с.
Искра и ПГСС - с. Ситово за изпълнение на проектно предложение по
мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“
по Стратегия за ВОМР на МИГ
„Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа“.
Съветниците упълномощиха кмета на Община Ситово, като бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, да издаде Запис на
заповед без протест и без разноски
в полза на МТСП по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания - Компонент 2“.
Дадено е съгласие за прилагане на мерки: подобряване на
местообитанията, обезопасяване
на електропроводи, стимулиране
на гнездене, предвидени в Проект
„Подобряване природозащитното
състояние на големия воден бик
в България, чрез прилагане на
комплексни мерки в ключови за
вида местообитания от Натура
2000“, разработен от Сдружение
„Съюз за защита на природата“,
в имоти, собственост на Община
Ситово, намиращи се в Защитена
зона „Гарванско блато“.

ресуваме много колко са родените
деца, колко са близнаците, ако има
такива... Аз знам, че в предишни
години имахме и тризнаци.
- Тризнаци тази година сме
нямали, но имахме 13 двойки
близнаци. По-висок е процентът
на близнаците при нас, понеже
знаете, че чрез Ин витро центъра
има по-висока честота на близнаци. Родиха се 484 бебета. Тази
година ражданията са със 7 повече
от миналата година. Те винаги гравитират около цифрата 500. За 3-та
или 4-та година при нас се случват
най-много раждания в Силистренска област. Винаги притеснителен
стои високият процент на цезарови
сечения, който в цялата страна
започна да се покачва. При нас
той достигна 50-52%, но има и известно оправдание, защото много
от родилките са забременели в
по-късна възраст, с асистирана репродукция са, имат продължаващи
заболявания и затова нещата са
малко по-комплицирани. Недоносеността е около 9% при нас.
Ние продължаваме да инвестираме. Знаете, че всичко е оборудвано по проект. Изключително
съвременно е. Тази година имахме
щастието да направим страхотен
ремонт и в „Гинекология“, където
условията се подобриха значител-

но. Подхождаме към новата година
с умерен оптимизъм, от нас зависи
да я напълним със съдържание.
Да са чисти помислите, нещата
да вървят коректно, да положим
добър труд, за да можем да бъдем
полезни на хората, които имат
нужда от нас.
Статистиката за миналата година
за Родилния сектор на АГ-отделение сочи, че са родени 484 бебета
от 471 раждания. От тях 261 са
момчета, а 223 - момичета.
13 са двойките близнаци. Нормалните раждания са 180, а тези
чрез секцио – 277.
56 са новородените от
гр.Тутракан, 82 – от селата в община Тутракан и 56 – от община
Главиница.
И задължително ще отбележим,
че в АГ-отделение на МБАЛ-Тутракан раждат жени от цяла България,
защото тук работят най-добрите
акушер-гинеколози - д-р Любомир
Бойчев - началник на отделението,
д-р Богомил Бойчев, д-р Деян
Малчев, д-р Павел Ангелов, д-р
Николай Костадинов!
От годишната статистика разбираме още, че в трите АГ-отделения
в Силистренско са родени 983
бебета. Освен 484 в Тутракан, 348
в силистренската болница и 151
деца в дуловската.

Приета е нова щатна структура
на администрацията в Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Сурва весела година! Да сте
живи, да сте здрави!
Всеки работа да има! Всяко зло
да ви забрави!
Пълни шепи и хамбари, бели
агнета в кошари.
Нека всички земни дари да се
трупат на камари!” - такива бяха
част от наричанията на малките
коледарчета от Изнесена група
„Мир”, с.Калугерене към общинските съветници, председателя
на местния парламент Месут
Алиш, кмета на общината Неждет
Джевдет и всички присъстващи на
редовното заседание на Общински съвет-Главиница проведено в
навечерието на Коледа.
„Колкото жито по полята – толкоз пари на кмета в Общината!
Както тече реката - тъй парите
да текат в Общината!” - бяха

Ⱦɢɥɛɟɪɇɟɜɡɚɬɩɨɥɨɠɢ
ɤɥɟɬɜɚɤɚɬɨɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɧɢɤ

специалните пожелания към общинския кмет.
Своите поздравления в залата
поднесоха и децата от ЦНСТ,
с.Малък Преславец, а всички
гостенчета получиха коледни
подаръци.
Заседанието започна с полагане
на клетва от нов общински съветник – Дилбер Невзат от ДПС, която
влиза на мястото на Сюзан Хасан ,
зам.-кмет на Община Главиница.
Поименният списък за капиталови разходи и текущ ремонт,
финансирани със средства от
целевата субсидия през 2019 г. и
собствени средства в размер на
2 186 712 лв. бе актуализиран в
началото на сесията.
Съветниците приеха предложената План-сметка за сметосъбиране и сметоизвозване през 2020
г. За дейността са предвидени
565 799 лв., като от такса „Битови
отпадъци” ще очаква да се съберат
340 хил.лв., а дофинансирането от
общинския бюджет е 225 799 лв.
Променен е и размерът на такса
„Битови отпадъци” за настоящата
година – за жилищни имоти е 7
промила, а за нежилищни – 7,5.
На сесията бе приета и новата
щатна структура и численост
на общинската администрация,
към която е разкрито структурно
звено „Други дейности по икономиката” с 4,5 щ. бр. Утвърдена е и
щатната численост на персонала

в Домашен социален патронаж.
Общинският съвет одобри инвестициите, извършени от ВиКСилистра през 2019 г. в публични
активи на Община Главиница в
размер на 51,854.46 лв.
Кметът на Община Главиница
бе упълномощен за издаване на
Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната
политика, обезпечаваща пълния
размер на авансовото плащане
по договор за проект „Подкрепа
за социална, трудова и здравна
интеграция в община Главиница“
по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
от „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.
Община Главиница да предостави 720 литра дизелово гориво
за обезпечаване нуждите на
Полицейски участък гр. Главиница през 2020 г. решиха още
съветниците.
Лютфен Мехмед е новият член
на ПК по бюджет и финанси, който на същото заседание бе избран
и за неин председател.
Юлия Георгиева преминава
от ПК по здравеопазване и социални дейности в ПК за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито
имущество и я оглавява, а Дилбер Невзат е новият член на ПК
по здравеопазване и социални
дейности.

ОБЩЕСТВО
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От Общински съвет-Тутракан:

Няма промяна в такса „Смет”
Калина ГРЪНЧАРОВА
оследното за 2019 г. заседание на Общински съветТутракан се проведе на 19
декември, като предварителният
дневен ред бе допълнен с още 6
докладни записки. Най-напред бе
приет План за работа на местния
парламент за първото полугодие на
2020 г. с една промяна - докладите
на читалищата ще се разгледат на
сесия през м.април.
Съставът на Комисията по предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси бе актуализиран. Председател е Шенол
Молла, секретар Милен Маринов,
а членове - Георги Георгиев, Кристиян Калчев и Красимир Петров.
За секретар на ПК по местно самоуправление, нормативна уредба,
ред, законност, евроинтеграция,
програми, проекти, регионална
политика и опазване на околната
среда бе избрана Ралица Венкова
- Гюмишева.
Организационната тема продължи с определяне на делегат на Община Тутракан в Общото събрание
на АДО „Дунав”. Това е кметът д-р
Димитър Стефанов, а при невъзможност той да участва, негов
заместник ще е председателят на
Общинския съвет Нехат Кантаров.
Съветниците приеха решение за
промяна на параметрите в Решение
№ 713/ 31.01.2019 г. отнасящи се
до дълг на Общината по проект за
енергийна ефективност. Кредитът
е от Фонд „Флаг” и от краткосрочен става дългосрочен със срок на
погасяване 25.03.2022 г. Източници
за погасяване на главницата са
чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за
безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001-0153-C01 от
14.10.2016 г. и/или от собствени
бюджетни средства.
Дебат предизвикаха предложените за одобрение инвестиции
извършени от В и К – Силистра и
по-конкретно стойността на един от

П

обектите – ограда на кула в с.Нова
Черна. Обясненията на двама
служители на В и К - Силистра не
намалиха съмненията на съветниците и те решиха предложението
да бъде разгледано повторно на
януарската сесия.
Със свое решение, парламентаристите приеха План-сметката и
размера на такса “Битови отпадъци” за 2020 г., в който няма промяна. За сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците
са предвидени 1 004 206 лв.
И през тази година, гражданите
на община Тутракан на възраст
над 65 г. ще ползват абонаментни
карти на преференциални цени по
утвърдените линии на градския и
общинския транспорт - решиха още
съветниците.
Разяснения по приетия отчет на
МБАЛ-Тутракан към 30 ноември
м.г. даде нейният управител д-р
Богомил Бойчев. 440 хил.лв. е печалбата на болницата за посочения
период. Най-големите задължения
са към НАП, с която има сключено
споразумение за плащанията. „Изключително доволен съм, че целия
екип на болницата успя да увеличи
приходите с почти 240 000 лв. за
този период по Здравна каса - финансиране от здравни услуги, при
намаление на разходите на медикаменти и консумативи. Това беше
основна моя цел” – каза д-р Бойчев.

Стана ясно, че от общинския
бюджет за здравното заведение
са осигурени 54 хил.лв., а от Министерство на здравеопазването
още 530 хил.лв.
„Като управител на болницата и
целия екип, с който работим, гарантираме и ще положим максимални
усилия, парите, които Общината
отделя, парите, които идват за
финансиране от министерството,
да бъдат съвсем справедливо и целесъобразно използвани и тяхното
харчене да е разумно.” – добави
още управителят.
Девет са съдебните заседатели
към Районен съд - Тутракан за
мандат 2019-2023 г. - Марияна
Димитрова, Маргарита Димитрова,
Марияна Христова, Мелекбер Али,
Наталия Генчева, Невянка Иванова,
Недялка Василева, Пенка Ангелова
и Юлвие Мутишева.
Премахване на задължителната
постоянна месечна такса в детските
градини и яслени групи на територията на Община Тутракан предложи общинският съветник Данаил
Николов, която също предизвика
дебат. В крайна сметка бе прието
предложението за изготвяне на
проект за изменение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и ценни на
услуги на територията на Община
Тутракан.

Публично обсъждане на Бюджет 2020

Калина ГРЪНЧАРОВА
последния ден на 2019 г. в
заседателната зала на Общинския съвет се проведе публичното обсъждане на Бюджет 2020,
на което присъстваха и взеха участие
общинските съветници от ДПС, МК "Алтернативата на гражданите" и БСП, от
общинската администрация, кметовете
на селата Цар Самуил и Нова Черна,
кметският наместник на с.Сяново и
гражданите Цветана Кирова, Георги
Василев и Вечислав Дангърски.
В приходната и разходната си част
бюджетът е в размер на 13 488 071 лв.
Пожелавайки на всички една добра
нова година, кметът на общината д-р
Димитър Стефанов каза, че представеното в бюджета са реални цифри.
Има доста съфинансирания по различни проекти както и финансови
корекции по енергийната ефективност
на жилищните сгради, които водят до
известна небалансираност.
Конкретните цифри по бюджета
представи директорът на Дирекция

В

„Финанси” – Николинка Ганева. От началото на тази година с 10% ще бъдат
увеличени заплатите на общинските
служители, допълнително средства
от държавата ще има и за кметските
наместници.
Стана ясно, че неразплатените
разходи са около 400 хил.лв., а благодарение на лобирането на общинския
кмет по различни ПМС всяка година
се добавят над 1 млн.лв. Пример за
това е ремонтът на „Дълбокият път”,
чиято стойност е 1,2 млн.лв. За тази
година има още 300 хил.лв. по ПМС,
предназначени за селата Цар Самуил
и Нова Черна.
Д-р Димитър Стефанов поясни
ситуацията около „Дълбокият път” –
при приключили всички процедури за
избор на изпълнител, фирмата, която
е спечелила се отказала. Това води до
обявяване на нова обществена поръчка
и забавяне реализацията на проекта.
Що се отнася до местните данъци
и такси, след направена проверка във
всички общини в област Силистра, се

оказва, че в община Тутракан те са
най-ниски, а в същото време и събираемостта им е ниска. Тяхното актуализиране ще стане като се създаде Работна
група, която ще предложи новите
размери на местните данъци и такси и
те ще влязат в сила от следващата 2021
г. след одобрение от Общинския съвет.
Капиталовите разходи са в размер
на 2 045 914 лв.и в поименния списък
са включени ремонти на покрив в СУ
„Й.Йовков”, изграждане на газово стопанство към котелна инсталация на СУ
"Й. Йовков", „Хр.Ботев”, ДГ „Славянка”
и ДГ „Полет”, ремонт на улици в града
и по селата, съфинасиране ремонта
на пътя Белица-Варненци-Шуменци,
пътя Сливо поле-Цар Самуил-Тутракан и пътя Белица-Бреница, както и
съфинансиране по проект „Съвместно
доброволчество за по-безопасен живот” - по Интеррег V-А Румъния – България, който се реализира в с.Белица.
Предвидени са средства за закупуване
на компютри, на лекотоварен камион
и малогабаритен трактор за БКС, за
укрепителни дейности и благоустрояване на ул."Дълбок път".
Участниците в обсъждането дадоха
предложение за по-голям контрол от
общинските служители по отношение
на чистотата в града, както и от необходимостта от повече качествени работници в БКС, които да я поддържат.
Направено бе предложение и в
Тутракан да има от модерните светещи
табели с името на града. Кметът информира, че заедно с кмета на Добрич
обмислят да има табела, различна от
останалите, защото двата града са
обявени за Градове на българската
бойна слава.
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Ах, тези безплатни детски градини...
от стр. 1 тази насока, означава да създаваме
напрежение между етносите, което
мисля, че не прави чест на никого.
На последната сесия, по предложение на общинския съветник Данаил
Николов, което беше прието от общинските съветници и което е включено в проектобюджета на Община
Тутракан за 2020 г., е да отпаднат
таксите за всички деца в община
Тутракан, които посещават детските
градини. Друг е въпросът, че в нашата Наредба има много социални моменти, които сме залегнали: за деца
на социално слаби родители, деца,
които са братче и сестриче в една и
съща детска градина, близначета в
детските градини, съответно с 50%
такса за близначетата – за второто
дете не се плаща такса изобщо...
Що се отнася до храноденя, който
се заплаща от родителите и е 2,10
лв., нека някой родител да каже как
може с 2 лева на ден да издържа
детето си? Не само с хранене 4 пъти,
а и със заниманията, които се предлагат в детските градини. Говорих с
директорите на детските градини.
В момента реалният храноден на
едно дете варира между 2,80-3,20
лв. Така че не е хубаво нещата да
се интерпретират и по този начин
да се лъжат жителите, че Община
Тутракан работи в насока „безплатни детски градини, учебници и
помагала за ромчетата“.
Дарина ИВАНОВА: - По предложението на г-н Николов 210 деца
ще бъдат освободени от таксата за
детска градина. Това са абсолютно
всички деца от 2 до 4-годишна
възраст.
- От цялата такса за детска
градина? Или от т.нар абонаментна
такса?
- От абонаментната такса. Тя е
в размер на 8 лв. Не от храноденя.
Таксата за детска градина се състои
от 2 части – от „храноден“ и от „задължителна (абонаментна) такса”.
- „Докато пазехме коледните
лампички в парка, внимавайте да не
останем на тъмно, защото предстои
увеличение на таксата за битови
отпадъци. Това заяви днес кметът
Димитър Стефанов”, четем във
Фейсбук. Увеличена ли е таксата?
- Това, което мога да кажа на
жителите на община Тутракан, е,
че промилите за 2020 г. на физическите и юридическите лица в града
и по селата не са променени и такса
„Битови отпадъци“ за населението и
за фирмите остава същата, каквато
беше в предходната година, не е
увеличена.
Що се отнася до местните данъци
и такси, облагането на недвижими
имоти, на придобиване на имущество и дарения също остана непроменено. Местните данъци и такси
остават такива, каквито са били още
може би по времето на предишните
кметове, защото през последните
8 години те не са били актуализирани. Друго, което искам да знаят
жителите на нашата община, е, че
всички местни данъци и такси тук са
най-ниски в сравнение с останалите
общини на област Силистра. Не че
ни е лесно, защото, за да не утежняваме финансово населението на
общината, част от отчисленията по
чл. 64 и чл. 60, които са за депонирането на сметта – не за събирането
и извозването й, а за депонирането
й – в размер на над 300 000 лв. на
година – се поемат от бюджета на
Община Тутракан.
- Г-н Кантаров, безплатна ли ще
е детската градина за ромчетата?
Нехат КАНТАРОВ: - Когато има
проекти на Министерството на образованието, логично е Общината
да участва. Само че там не се казва
„роми“, а се казва „в неравностойно
положение“ или „уязвима група”.
Там етническа принадлежност не
се посочва. Следователно тези
действия във Фейсбук са един вид
манипулация, която цели да засегне
хората на етнически принцип и не

Дарина ИВАНОВА: - Първо, тук не
става въпрос за ромчета. Това е проект, който не е направен и по който
не е кандидатствано от Общината,
а е проект на Министерството на
образованието и науката. Нарича се
„Активно приобщаване в системата
на предучилищното образование“.
Доколкото аз имам сведение, това
е първият проект, по който работят
нашите детски градини, финансиран от ОП „Наука и образование в
интелигентен растеж“. Този проект
включва 5 дейности. Дейност № 1 е
„Допълнително обучение по български език за деца от „уязвими групи“.
Тук ще отворя скоба, за да кажа
какво означава „уязвими групи“.
„Уязвимите групи“ са: социално слабите деца, децата със СОП (специални образователни потребности),
децата със здравословни проблеми,
децата с проблемни родители. В
тези уязвими групи се включват и
ромчета, но в тях може да има деца
от всички етноси.
Дейност № 2 е обезпечаване на
таксите. Тук пак отварям скоба, за
да поясня: тези такси не са за всички участници в този проект, а са за
тези родители, които са на социално
подпомагане, т.е. получават помощи
- за отопление, еднократни помощи. Парите за тези такси ще бъдат
обезпечени по проекта след като от
Дирекция „Социално подпомагане“
кажат кои родители отговарят на
критериите за освобождаване от
такси.
Дейност № 3 е „Обучения“. „Скрининг обученията“ в детските градини, които навлизат сега, са тестове
за деца на възраст 3-3,5 години,
които не могат да се правят от
всеки учител. Разработен е един
точно такъв „скрининг тест“ с над 40
въпроса, но за да го прилагат, учителите трябва да са обучени. „Тест“ е
много „страшно“ казано. Въпросите
му се задават под формата на игри.
Затова за учителите, които ще го
прилагат, се осигурява обучение по
тази дейност.
Дейност № 4 е за социална подкрепа и на родителите. По нея се
назначават медиатори, които поддържат връзката родител – учебно
заведение. Вече имаме назначени
трима медиатори в трите детски
градини. И аз бих попитала: „Някой
има нещо против разкриването на
нови работни места ли?“ Защото
с деца от уязвими групи се работи
много трудно. Те трябва да имат
помощници.
Дейност № 5 е за създаване на положителни нагласи у обществеността към предучилищното възпитание.
Нашите три детски градини са
определени да кандидатстват по
дейности № 1, 2 и 3, като Дейност
№ 2, която обхваща обезпечаването
на таксите, все още не е стартирала.
Има създадени групи (от деца от
„уязвимите групи“) – в едната детска
градина – 5, в другата – 2, а в третата
– 3. Тези групи са с намален брой
деца, защото с такива деца се работи
по-трудно и трябва да е по-спокойно. Нямаме групи от деца със СОП,
защото изискването е да има поне 5
такива деца в една група, за да бъде
назначен помощник-учител в нея.
- Тоест – няма такъв момент,
като ромчетата от Тутракан и от
общината да бъдат освободени от
таксите за детски градини.
- Да – няма такова нещо.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ: - Аз
искам да допълня. Зам.-кметът
правилно каза, че това е европейски
проект, на Министерството на образованието. В тези „уязвими групи“,
като говорим за деца с психически
и физически увреждания, деца,
които са малтретирани, които са
подложени на домашно насилие,
няма никакво етническо разделение. В тези „уязвими групи“ има и
ромчета, но да тръгнем да говорим в

дава добър знак на нашето общество. Изборите вече отминаха. В
момента всички съветници са на
линия и трябва да работим в интерес
на общината. Това го казва и нашият
Етичен кодекс. В раздел „Основни
принципи“, първи е принципът на
политическа безпристрастност,
който гласи: „Общинският съветник
е длъжен при всяко свое действие
да се ръководи от интересите на
цялото население в общината, без
оглед на политическите убеждения
и пристрастия на избирателите. Той
е представител не само на своите
избиратели, а на цялото население
в общината.“ Това момче трябва да
прочете Етичния ни кодекс и да се
научи да го спазва, защото е много
лесно да дадеш клетва, но после
трябва и да я изпълняваш. Според
мен не е хубаво да се противопоставят етносите. Всички общини в цяла
България се борят, за да си докарат
пари чрез такива проекти. Както
е, например, за нашите училища,
където заедно учат роми, турци,
българи и т.н.
Що се отнася до безплатна детска
градина за всички, трябва да се проучи как точно стоят нещата, колко
пари ще коства това на Общината.
Защото, ако една майка има 2 или
3 деца и няма работа, тогава тя ще
смята, че е по-добре децата й да
са вкъщи – при нея, отколкото да
ходят на детска градина. Но, ако
таксата я няма, тя ще ги пусне,
защото кой родител не иска децата
му да посещават детска градина? И
така тя ще може да си търси и да си
намери работа.
Нещата в социалната сфера са
свързани. Аз говорих с хора от
Община Главиница и смятам, че
трябва да възстановим и Социалния
патронаж, защото така ще можем да
кандидатстваме с проекти към Министерството на труда и социалната
политика. Ще обслужваме населението. Сега има много възрастни
хора, които не са в програмата. И
по селата също. Младите са навън.
Доколкото разбрах, когато има
възможност да се направи Социален патронаж, от Министерството
на труда и социалната политика по
програма дават цялото оборудване
и даже дават транспорт. Достатъчно
е само ние да намерим подходяща
сграда, за да може и тук хората да
седнат да се хранят на обяд, а не
да вземат все в купички, като тези,
които са подпомагани с топъл обяд.
Ние в момента не предоставяме
никаква социална услуга на хората
по селата. А трябва да го направим.
В Общинския съвет трябва да бъдем
единни в това отношение, а не да се
дразним едни други.
- Такса „Битови отпадъци“ увеличи ли се?
- Не. Такса „Битови отпадъци“
беше разгледана на комисията. Тя
беше допълнителна точка от дневния ред на заседанието на Председателски съвет. И кметът предварително каза, че такса „Битови отпадъци“
си остава в същия размер, без да се
увеличава, независимо от това, че се
увеличава цената на депонирането,
която държавата е определила.
Общината поема ангажимент да
изплати разликата.
- А заемът по проектите за енергийна ефективност?
- Преди две-три години започна
санирането на жилищни блокове
в Тутракан. Бяха санирани част
от „Възходите“, „Чайка 1“, „Чайка
2“... Сега се санират „Росиците“,
„Пирин 1“, „Пирин 2“. И понеже те
се санират по европейски или по
национални програми, винаги се
теглеше заем от Фонд „Флаг“, за да
може да се разплатят с фирмите, които изпълняват съответния проект.
Когато работата по проекта приключи те превеждат парите обратно на
Фонд „Флаг“. Това, което е писал,
че Общината ще плаща - не е вярно,
защото тя не е плащала досега.

4

ПРАЗНИЧНО ЕХО

8 - 15.01.2020 г.

Деца от община Главиница подпомогнаха Коледни традиции в с.Попина
шест социално слаби семейства
тници, родители, учители отличените получиха
своите награди от кмета Неждет Джевдет.
Изработените картички, както всяка година
бяха разпродадени с благотворителна цел. Набраните средства в размер на 600 лв. се дариха
под формата на ваучери
за хранителни продукти на 6 социално слаби
семейства с деца от
селата Коларово, Долно
Ряхово, Суходол, Черногор, Ножарево и Падина.
“ТГ”

бщина Главиница и
МКБППМН при Община Главиница за
поредна година организира конкурс за изработване на коледни картички
на тема „Коледна магия”,
по случай предстоящия
Коледни и Новогодишни
празници.
Главната цел беше да
накара всяко дете, изработвайки своятa коледна
картичка да се докосне
до коледните и новогодишните празници, до
добротата, до чистите
и топли човешки взаимоотношения и до магията
на святата Коледна нощ.
Стотици деца и уче-

О

ници взеха участие с
прекрасните само сръчно
изработени от тях картички с топли пожелания.
Идеята на конкурса се
роди преди три години
с инициативата на кмета на Община Главиница Неждет Джевдет и
Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, за да се усети
чувството на „Коледната магия” във всяко едно
дете.
На 18.12.2019 г. в заседателна зала, на емоционално тържество, в
присъствието на учасентърът за
настаняване
от семеен тип
„Мечта” в Тутракан
бе посетен от...
Мис Тутракан - Айшен Адил, кмета
на селоПреславци
- Кязъм Кязъм и,
разбира се, от Дядо
Коледа.
За всички момичета и момчета
имаше подаръци от
сърце, а те пяха,
рецитираха тематични стихове и
отговориха на гатанките, които им
зададе белобрадия
старец.
И се снимаха за
спомен с Мис Тутракан!

Ц

оледарска група от ЦДГ "Васил Левски" в с. Зафирово с ръководители Елена Аврамова и Бедрие
Халим бяха на гости в Кметство Зафирово и НЧ
„Христо Ботев – 1901 г.”
В Кметството бяха посрещнати от Мирослав Сали
– кмет на с. Зафирово и Жоржета Стефанова – главен
специалист „АФО”, а в читалище - от Марияна Лазарова
– секретар и Величка Пейчева – библиотекар. Децата
пяха и наричаха за здраве и плодородие. За благодарност и с надежда наричанията да се сбъднат децата
получиха пари, подаръци и лакомства.

лед предварителна подготовка - разгласяване
и отправена покана към
малки и големи в с.Попина, на 21
декември в Народно читалище "Никола Вапцаров-1940" се проведе
Коледно тържество, информират
от културната институция.
На тържеството за учудване на
всички, пристигна и самият Дядо
Коледа! Той постоя при нас, изслуша песничките и стихотворенията
на най-малките. С възхищение и
радост гледа и слуша изпълнението на групата Коледарчета и
молитвата на Царя на Коледарчетата. Представихме му и Бразая, а
малкият Никола сурвака кмета на
селото Светла Удрева.
След всички изпълнения, Дядо
Коледа бръкна в големия чувал и
раздаде на всички деца коледни
чорапчета пълни с лакомства.
Децата изпратиха добрия старец
и пожелаха догодина отново да
дойде.
От дълги години в с.Попина - в
нощта на Бъдни вечер, къщите се по-

С

сещават от групи коледари и типичната за селото Бразая с пожелания
за здраве, берекет и благополучие.
И тази година на Бъдни вечер бе
“ТГ”
спазена традицията!

Коледен празник на ПГСС

К

оледен базар бе организиран на 20 декември в СУ "Йордан
Йовков"-Тутракан!
Красивите сувенири и лакомства са подготвени от
учениците и техните родители. Събраните средства са предназначени за реализация на втората част на проект "Обичам моето
училище".
„Казваме огромно БЛАГОДАРЯ на всички, които се включиха в
нашия благотворителен коледен базар. Благодарение на вас успяхме да съберем 1523 лв.” - информират от Ученическия съвет.

К

о повод коледните и
новогодишни празници
учениците от ПГСССитово организираха свое
тържество в ресторанта
на с. Гарван. Радушно бяха
посрещнати от председателя на земеделската
кооперация г-н Иван Добрев. Мероприятието беше
изпълнено с много емоции
и забавления. Учениците
от клуб „Млад талант“ с
ръководител ст. учител Галина Борисова представиха
забавна програма - танци
и песни. Методичното обединение на възпитателите
под ръководството на ст.
възпитател Славянка Стоянова се беше погрижило за

П

украсата по масите. Найголямата изненада беше
пристигането на Дядо Коледа и придружаващата
го Снежанка. В техните
роли се преобразиха Милен
Костов от 11 клас и Мериджан от 8 клас. Чувалът
на стареца беше пълен с
лакомства за всеки клас.
Ди джей на тържеството
беше единайстокласникът
Едиз Хюсеин. Всеки вкуси
от голямата баница и изтегли своя късмет. Класните ръководители организираха томбола. Емоциите
и доброто настроение не
напуснаха учениците през
цялото тържество.
“ТГ”
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„Витлеемска нощ” с второкласници Честита Нова година!
в православния храм в с. Шуменци

а Игнажден - 20 декември, в православния храм "Св.Георги
Победоносец" в тутраканското село Шуменци, се
проведе едно интересно
събитие. Отец Михаил и
презвитера Калина посрещнаха в църквата учениците
от 2б клас от СУ "Христо
Ботев” – Тутракан.
Всъщност, това е единственият клас от училищата в Силистренска
област, в който учениците
участват в кръжочна форма по религия - група по
Богословие и християнски
празници. Техни учители са

Деана Маринова и Ирена
Проданова.
Най-напред презвитера
Калина разказа на учениците за обичаите, които
се спазват на празника
Игнажден, след което второкласниците представиха
Светото Рождество Христово с кратката пиеса
„Витлеемска нощ“.
Финалът бе поставен с
обичая Коледуване. Така
малките ученици се пренесоха във времето на
своите предци и осъзнаха
истинските ценности на
българската Коледа. “

Н

ɨ  ɬ ɪ ɚ ɞ ɢ ɰ ɢ ɹ   ɩ ɚ ɪ ɤ
Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɟ ɦɹɫɬɨɬɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧɤɴɞɟɬɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɡɚɟɞɧɨɩɨɫɪɟɳɚɬ
ɇɨɜɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɂ ɬɨɡɢ ɩɴɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɛɹɯɚ ɩɨɞɝɨɬɜɢɥɢ
ɛɚɧɢɰɚ ɫ ɤɴɫɦɟɬɢ ɢ ɜɢɧɨ ɡɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɤɨɢɬɨ ɫ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɩɨɫɪɟɳɧɚɯɚɬɚ
Äɇɟɤɚ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɧɢ ɞɚɞɟ
ɩɨɜɟɱɟ ɡɞɪɚɜɟ ɩɨɜɟɱɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢɟɦɨɰɢɢɩɨɜɟɱɟɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɚɢɞɚɫɦɟɡɚɟɞɧɨɡɚɞɚ
ɪɚɡɜɢɜɚɦɟɨɛɳɢɧɚɬɚɨɛɴɪɧɚ
ɫɟɤɴɦɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɤɦɟɬɴɬ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɇɚɜɫɢɱɤɢ

П

ɜɚɫ ɧɚ ɜɚɲɢɬɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɢ
ɧɚɛɥɢɡɤɢɬɟɩɨɠɟɥɚɜɚɦɩɴɪɜɨ
ɡɞɪɚɜɟ ɡɚɳɨɬɨ ɤɨɝɚɬɨ ɫɦɟ
ɡɞɪɚɜɢɦɨɠɟɦɞɚɩɨɫɬɢɝɧɟɦ
ɜɫɢɱɤɨ
ɇɟɤɚɝɞɚɟɩɨɞɨɛɪɚ
ɢɜɴɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɇɟɤɚ ɞɚ ɧɢ ɫɴɩɴɬɫɬɜɚ ɟɞɧɚ
ɡɜɟɡɞɚɤɨɹɬɨɞɚɧɢɧɨɫɢɫɚɦɨ
ɳɚɫɬɢɟɢɪɚɞɨɫɬɉɨɠɟɥɚɜɚɦ
ɜɴɜɜɫɹɤɚɤɴɳɚɞɚɢɦɚɫɚɦɨ
ɪɚɞɨɫɬɢɞɚɧɹɦɚɦɴɤɚɑɟɫɬɢɬɚɇɨɜɚɝɨɞɢɧɚ´
ɋ ɤɪɚɫɢɜɢ ɢɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɢ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɚɫɨɪɤɟɫɬɴɪÄɌɭɬɪɚɤɚɧ´ɩɪɨɞɴɥɠɢɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚ
ɧɨɳ
“ТГ”

ТГ”

Ученическият театър представи "Албена”

ɭɪɧɢ ɚɩɥ ɨɞɢɫɦɟɧɬɢ ɨɝɥɚɫɢɯɚ ɡɪɢɬɟɥɧ ɢ ɹ  ɫ ɚ ɥ ɨ ɧ  ɧ ɚ  ɇ ɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɥɟɞ ɤɪɚɹ ɧɚ ɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚȺɥɛɟɧɚɋɩɟɤɬɚɤɴɥɴɬɩɨɟɞɧɨɢɦɟɧɧɢɹɪɚɡɤɚɡ
ɧɚɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɟɞɟɛɸɬɧɚɬɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɧɚɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɹ
ɬɟɚɬɴɪɧɚɫɪɟɞɧɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟ

Б

ɜɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɝɪɚɞɤɨɟɬɨ
ɧɨɫɢɢɦɟɬɨɧɚɩɟɜɟɰɚɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚ ɋɩɟɰɢɚɥɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɡɟɯɚ ɉɟɬɶɨ ɋɬɨɣɱɟɜ  ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹ
ɬɟɚɬɪɚɥɟɧ ɫɴɫɬɚɜ Ȼɨɪɢɫ
ɂɥɢɟɜ ɢ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɏɢɥɢɩɨɜ
ɭɱɟɧɢɤɨɬɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
ɉɨɫɬɚɧɨɜɱɢɤ ɟ ɭɱɟɧɢɱɤɚɬɚ
əɧɚɄɭɰɚɪɨɜɚɚɧɟɢɧɩɨɦɨɳ-

ɧɢɤȾɟɧɢɫɥɚɜɆɚɪɢɧɨɜ
ȼɪɨɥɢɬɟȺɥɛɟɧɚɄɚɥɢɧɚ
ȼɚɫɢɥɟɜɚ Ʉɭɰɚɪ ɦɴɠɴɬ ɣ
 Ɍɨɞɨɪ Ʉɚɪɚɢɜɚɧɨɜ ɇɹɝɭɥ
 ɇɢɤɨɥɚɣ Ɏɢɥɢɩɨɜ ɇɹɝɭɥɢɰɚ  Ʌɸɛɨɦɢɪɚ Ȼɨɣɱɟɜɚ
ɂɜɚɧ ɋɟɧɟɛɢɪɫɤɢ  Ɇɚɪɬɢɧ
ȾɢɦɢɬɪɨɜȾɹɞɨȼɥɚɫɸɉɟɬɶɨ ɋɬɨɣɱɟɜ Ɇɚɪɢɧ ɤɦɟɬɴɬ
 ɂɥɢɹɧ ɂɥɢɟɜ Ɇɚɪɢɧɢɰɚ

 Ɋɚɥɢɰɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ Ȼɚɛɚ
ɏɚɞɠɢɣɤɚ  Ɇɢɪɚ ɋɬɨɣɱɟɜɚ
Ƚɚɜɪɢɥ  Ƚɟɨɪɝɢ Ⱦɪɚɝɨɟɜ
Ƚɚɜɪɢɥɢɰɚ  Ⱥɣɫɟɧ Ⱥɫɚɧ
ȾɚɫɤɚɥɌɨɞɨɪȾɟɧɢɫɥɚɜɆɚɪɢɧɨɜȻɚɛɚɆɢɬɚɉɥɚɦɟɧɚ
ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɋɚɜɤɚ  Ⱥɜɪɨɪɚ
ȾɚɦɹɧɨɜɚɄɟɪɚɧɢɰɚɇɢɯɚɥ
ɋɚɥɢɦ ɢ ɫɬɪɚɠɚɪ  ɇɢɤɨɥɚɣ
“ТГ”
Ʉɢɪɹɤɨɜ

Празнично настроение в училището в с.Цар Самуил

едмицата преди Коледа, по коридорите на ОУ
“Стефан Караджа” в с.Цар
Самуил, имаше много светещи

С

диционната украса на училището,
изработена от ръчичките на учениците и учителите. Организирана
бе изложба за коледни картички и
сурвачки. Децата сътвориха прекрасни картички за близките си.
Изработиха сурвачки от дрянови
пръчки, които украсиха
с пуканки, сушени плодове и вълна. Така българското и традицията
продължават да са част
от възпитанието и обучението в ОУ „Стефан
Караджа”.
На Коледното тържество в училище, учениците от 5 до 7 клас
представиха Коледните
обичаи. Гостите с интедетски усмивки - звънкащ смях, рес слушаха разказа за
много щастие, топлина и коледно началото и продължинастроение.
телността на коледните
Началото бе поставено с тра- празници, обичаите и

традициите. Коледарската дружина поздрави всички присъстващи
с коледарски песни и наричания
за здраве, късмет, щастие и хубав
живот. Кулминацията на всички
инициативи беше Коледното парти, с много музика и танци. “ТГ”

ɉɪɚɡɧɢɱɧɢɄɨɥɟɞɧɢɤɨɧɰɟɪɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɩɪɟɞɬɭɬɪɚɤɚɧ
ɰɢɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɨɬɞɜɟɬɟɤɭɥɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɟɬɧɢɢɧɫɬɢɬɭ
ɰɢɢɈɛɳɢɧɫɤɢɰɟɧɬɴɪɡɚɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɢɇɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
ɇɚɞɟɤɟɦɜɪɢɈɐɂȾɩɨɤɚɡɚɧɚɡɪɢɬɟɥɢɬɟɄɨɥɟɞɧɚɛɴɪɤɨ
ɬɢɹɢɥɢɟɞɧɚɝɟɧɟɪɚɥɧɚɪɟɩɟɬɢɰɢɹɡɚɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟɩɪɚɡ
ɧɢɰɢɚɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɫɜɨɟɬɨɢɡɤɭɫɬɜɨɩɨɤɚɡɚɯɚɜɫɢɱɤɢ
ɫɚɦɨɞɟɣɧɢɫɴɫɬɚɜɢɧɚɦɟɫɬɧɨɬɨɱɢɬɚɥɢɳɟ
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поетично
Анка
КОЗАРЕВА
гр. Тутракан

Новогодишна
благословия
За Новата 2020 година с ласкави слова и топъл глас
отправям сърдечни пожелания за Вас уважаемо ръководство на СУ „Христо Ботев“
и скъпи учители на преобразеното българско училище - крепители.
И за персонала обслужващ и административен!
За колектива наш - прецизен и активен!
Неповторими сме! Това сме ние!
И никой от нас не го крие.
С любов и отдаденост, с упоритост и желание,
работим за училището с огромно старание.
Със сериозни и многобройни изяви
СУ „Христо Ботев“ нека да се прослави!
Възпитаниците си учите, учители скъпи,
да умуват и мъдруват
и как в живота си да просперират и добруват.
За всички с любов се грижите
и за училището милеете.
Знания полезни в младото поколение сеете.
За всеотдайния си труд бъдете
по достойнство оценени!
Бъдете здрави! Бъдете благословени!
Пожелавам и на прекрасните ни ученици
да получават за своите знания безброй шестици!
Върху уроците все повече да залягат!
За успешно представяне на НВО и ДЗИ да се стягат!
От постигнати успехи лицата им радостно да греят!
Задружно и щастливо в училището наше нека да
живеят!

В СУ „Христо Ботев” - Тутракан

В навечерието на Коледа
сяко година с нетърпение
очакваме най-желания от
децата празник - Коледа.
Радостното настроение се усеща
седмица преди той да настъпи и
в училище.
На 18 декември в библиотеката
с учениците от 4а клас и г-жа
Добринка Вълкова проведохме
интерактивен урок "В света на
коледните стихове и песни". Четвъртокласниците четоха изразително стихотворения от български
автори, посветени на зимните
празници и пяха с ентусиазъм
любими български коледни песни.
Момчетата се постараха да пеят
и коледарски песни. Момичетата
си припомниха и изпълниха с
желание няколко детски зимни
песнички. За някои от тях използвахме видеоклипове с текст, а
останалите - учениците знаеха наизуст. Радостта от наближаващия
празник бе изписана на лицата им.
Урокът премина неусетно с много
смях и веселие.
В библиотеката - няколко дни
преди коледната ваканция, с членовете на Ученически съвет и с
г-жа Иванка Арсенова попаднахме
в света на загадките и искрено се
забавлявахме. Организирахме си
своеобразна коледна математика.
Чрез забавните игри и логическите задачи, работейки в екипи,
учениците показаха, че могат да
се справят с предизвикателствата,
отправени към тях от науката
математика и да ги решават с удоволствие. Дори пожелаха допълнителни математически загадки и
бързо откриха отговорите. Храна
за мозъка са те за нас, от които
имаме нужда и изпитваме удоволствие при тяхното решаване.
В последния учебен ден преди коледната ваканция, заедно
с четвъртокласниците от клас

В

"Капитани" и клас "Звездици" и
техните класни ръководителки
- Добринка Вълкова и Румяна
Статева, подготвихме изненада
за ръководството на нашето
училище, учителите, административния и обслужващия персонал.
В учителската стая учениците ги
поздравиха с песни и хора, във
връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници.
Коледарите зарадваха всички с
благопожеланията си. От името на
колектива, г-жа Дияна Станкова
- директор на нашето училище,
благодари на четвъртокласниците
и им пожела здраве и успехи в
училище.
Отиде си 2019 година. С много
преживявания и вълнения. Да се
надяваме, че Новата 2020 година
ще ни зарадва със здраве и нови
успехи в образователната и възпитателната дейност.
Анка КОЗАРЕВА

ОБЩЕСТВО

25 януари или 8 февруари 2020 г.

ТЕРМЕ БУКУРЕЩ
Програма
7:00 ч. - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 10:00 ч.
Уелнес центърът Терме Букурещ ни очаква с температура на
закрито 29-30 С и температура на водата около 33 С, 6 сухи и 4
мокри сауни.
Центърът е разделен на три основни сектора:
The Palm - Палмата е най-обширната и просторна зона, висока
повече от 50 м, с огромни палми, шезлонзи, много зони за релакс,
най-големият басейн с площ 560 м2 с външна открита зона, 2 джакузита, лаундж кресла в басейна, мокър бар .
Elysium - Елисиум е зоната на удоволствието. Предлага сауни,
тропически и контрастни душове, много зони за релакс с инфрачервени шезлонзи, хидромасажни легла. Може да опитате класически
релакс и модерни “детокс” рецепти в една от 10-те сауни:
t¼ÏÉ¼«ÌÊ¾¼ÉÍÄÃ¿Ì¼ÀÁÉ¼ÊÎÎÄËÄÓÉÊÎÊÃ¼¾ÍÎÌÄÛÄ¬ÏÈÖÉÄÛ
дърво Zambru Pinus, съчетава аромат на билки и дърво
t¼ÏÉ¼È¼ÃÊÉÄÛÁÆÃÊÎÄÓÁÉÌÁÇ¼ÆÍ¾Ê¿ÌÊÈÉ¼Ë¼ÉÊÌ¼ÈÉ¼Í¼ÏÉ¼
за 45 човека, която открива уникална гледка от високо към тропическия рай “Палмата”
t¼¾¼ÌÍÆ¼¼ÏÉ¼ÀÊÆÊÍÉÁÎÁËÌÄÌÊÀ¼Î¼¾É¼Å¿ÊÌÁÕ¼Î¼Í¼ÏÉ¼
t ¼ÏÉ¼ ÇÑ¼È½Ì¼  ÕÁ ËÊË¼ÀÉÁÎÁ ¾ ÊÌÄÁÉÎ¼ÇÍÆ¼ ËÌÄÆ¼ÃÆ¼  ¾
атмосферата на средновековна Гранада и уникални аромати.
t±ÄÈ¼Ç¼ÅÍÆ¼Í¼ÏÉ¼ÌÁÇ¼ÆÍÄÌ¼ÅÎÁÍÌÁÀËÇ¼ÉÄÉ¼ÊÎÍÊÇ ÀÄÔ¼ÅÎÁ
дълбоко и изхвърлете всички токсини от тялото си.
t¼ÏÉ¼±ÊÇÄ¾ÏÀÍÊ¿ÌÊÈÁÉÁÆÌ¼É É¼ÆÊÅÎÊËÌÊÂÁÆÎÄÌ¼ÎÐÄÇÈÄ
Galaxy - Галакси е мястото за забавления и водни приключения
за цялото семейство, с площ над 4000 м2, 16 водни пързалки,
огромен басейн с уникална система за 4 вида вълни, страхотен
мокър бар, топъл открит басейн, зона за релакс с впечатляващи палмови дървета, шезлонзи, релакс кресла за инфрачервена терапия,
хидромасажни легла, 3 тематични парни сауни. В зона Галакси ще
намерите най-впечатляващите водни пързалки на закрито.
16:30 ч. - Отпътуване за комплекс “Baneasa Shopping city “ свободно време.
18:30 ч. - Отпътуване от Букурещ.
Цена: 45 лв. от Тутракан
Цената включва:
- транспорт, пътни такси, панорамна обиколка на Букурещ,
застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач
от туроператора
Цената НЕ включва: Входни такси за посещаваните обекти!
Входна такса за зона Galaxy за 4,5 часа престой:
възрастни - 63 RON;
студенти и пенсионери – 53 RON;
деца от 3 до 16 г. - 47 RON;
Пакети за семейства: 1 възр. + 1 дете – 100 RON;
2 възр. + 1 дете – 159 RON; 2 възр. + 2 деца - 200 RON.
Входна такса за зона The Palm за 4,5 часа престой:
възрастни – 73 RON;
студенти и пенсионери – 63 RON;
Деца под 16 г. не се допускат в тази зона.
t¾ÆÇÚÓ¾¼Í¾Ê½ÊÀÁÉ¾ÑÊÀÆÖÈÃÊÉ¼(BMBYZ
Входна такса за зона Elysium за 4,5 часа престой:
възрастни – 97 RON;
Деца под 16 г. не се допускат в тази зона;
t¾ÆÇÚÓ¾¼Í¾Ê½ÊÀÁÉ¾ÑÊÀÆÖÈÃÊÉ¼(BMBYZÄÃÊÉ¼5IF1BMN
Възможно е да ползвате собствени хавлии и халат. Може и да
наемете на място: - наем хавлия – 16 lei, - наем халат - 24 lei
Бележка: Входните такси са към 03.01.2020 г.!
*Датата на пътуването зависи от климатичните условия, които
трябва да позволяват пътуване. Уведомяване за провеждането - 5
дни преди датата на пътуването.
1 леа = 0,42 - 0,44 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
Записване на телефон:
0889 43 33 59 - Туристическа агенция Салвиния
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Васил
ТЪРПАНОВ
гр. Тутракан

Зима е,
стегнете се!
До моите уважаеми съграждани

Мрачно и студено време,
ниски облаци, мъгли...
Познато ни е туй явление.
Зима е, не знаем ли?
Декември е по календара месец мрачен и студен.
Живеем тук - на Севера
и няма що да се гневим!
Тук, в най-северния Север
на скъпата ни Родина.
Този скат е първи упор
на замръза по таз земя!
Денят е къс и рано мръква.
По улиците няма глъч.
Животът е на „зимна“ релса.
Ще изтече, но е далеч!
През този месец има радост.
Празниците се редят.
Ще ги посрещнем със готовност.
Да има здраве и живот!
Бъдете жизнени и здрави
за следващите веселби.
Забравете всички грижи.
Наздраве! и с вдигнат глави!
ЧНГ 2020!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Работа
Дом за стари хора – Тутракан
търси да назначи медицински сестри.
За допълнителна информация:
0877902763

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№41/17.12.2019 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че
дадено разрешение със Заповед №РД-04-1843/19.12.2019
г. на Кмета на Община Тутракан да се възложи изработване на проект: ”Подробен устройствен план /ПУП/
- изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/
в обхват на урегулирани поземлени имоти - УПИ II - „За
обществено обслужване и търговия” и УПИ IV - „За
обществено обслужване и търговия” в кв.145 от План
за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№ 327/02.02.2006 г. на Общински съвет гр.Тутракан;
поземлени имоти с идентификатори 73496.501.3667 и
73496.501.3666 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София.
УПИ II - „За обществено обслужване и търговия” и
УПИ IV - „За обществено обслужване и търговия” в
кв.145 да се обединят в един общ - нов УПИ, който
се преотрежда в следният тип устройствена зона:
„Жилищна с преобладаващо застрояване със средна
височина (до 15 м), означена като(Жс).
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно
развитие за територията на МИГ “Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
открива процедура за подбор
на проектни предложения
BG06RDNP001-19.345 по Мярка
6.4. „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“
Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2014-2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основна цел на мярката е: Насърчаване на разнообразяването
на неземеделските икономически
дейности, създаване и развитие
на микропредприятия на територията на МИГ и разкриване на
работни места.
Процедурата за безвъзмездна
финансова помощ се реализира
с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
- Наименование на мярката от
Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка
6.4. „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“
Допустими кандидати по Мярка
6.4. „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“:
- Земеделски производители
или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци, или юридически лица
по Търговския закон, Закона за
кооперациите, както и физически
лица, регистрирани по Закона за
занаятите;
- Кандидатите трябва да имат
седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на
територията на община Главиница
или община Ситово;
- При определянето на едно
предприятие за микропредприятие се следва дефиницията
на Препоръка 2003/361/ЕО на
Комисията;
- Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план,
който да показва икономическа
жизнеспособност на инвестицията
за срок от 5 години, а при строително-монтажни работи – за срок
от 10 години.
Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези
условия ще бъдат отхвърлени като
недопустими по стратегията за
ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”
Допустими са само кандидати
със седалище за ЮЛ и постоянен
адрес за физическите лица на
територията на МИГ.
- Дейности, допустими за финансиране:
По Мярка 6.4. „Инвестиции
в подкрепа на неземеделски
дейности" от Стратегия за ВОМР
на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, финансирана по Програма за развитие
на селските райони за периода
2014-2020г., са допустими само
дейности на територията на МИГ
за:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги, свързани
с настаняване, хранене, активен
отдих и развлечения);
2. Производство или продажба
на продукти, които не са включени
в Приложение 1 от Договора за
функциониране на ЕС (независимо от вложените продукти и
материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи
за деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги (само
извън публичните), счетоводни и
други, свързани с бизнеса услуги,
ветеринарни дейности, услуги
базирани на ИТ и др.;
4. Производство на енергия от
ВЕИ за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги,
свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности)
и други неземеделски дейности.
Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за
подпомагане по линия на публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни
продукти и др.
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след
подаване на заявлението за подпомагане.
- Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване
или подобрения на недвижимо
имущество;
2. Закупуване, включително
чрез лизинг на нови машини и
оборудване до пазарната стойност
на активите;
3. Общи разходи, свързани
с разходите за точка „1“ и „2“,
например хонорари на архитекти, инженери и консултанти,
хонорари, свързани с консултации
относно екологичната и икономическата устойчивост, включително
проучвания за техническа осъществимост.
Разходите по т.3 не могат да
надхвърлят 12 % от сумата на
разходите по т.1, 2 и 4;
4. Нематериални инвестиции:
придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване
на патенти, лицензи, авторски
права и марки.
По смисъла на чл.20, ал.1, т.1 от
Наредба №22, посочените разходи
са инвестиционни.
Съгласно Указания за прием на
проекти подавани по стратегиите
за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018г.,
на Министъра на земеделието,
храните и горите), от общите
разходи по т.3, разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ
продпроектни изследвания и
маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи
(финансов анализ), извършване
на предпроектни проучвания и
окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги,

свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта
до изплащане на помощта) не
следва да надхвърлят 5 на сто от
допустимите разходи
- Период на прием и място за
подаване на проектни предложения:
Настоящата обява предвижда
два срока на кандидатстване:
Първи краен срок: Началният
срок на приема е 02.01.2020 година, а крайният срок е 17:30 часа
на 02.03.2020 година.
Втори краен срок: Началният
срок на приема е от 01.07.2020 година, а крайният срок е 17:30 часа
на 03.08.2020 година, /в случай че
са налични остатъчни средства от
първи краен срок за подаване на
проектни предложения/.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването
на проектно предложение по настоящата процедура се извършва
по изцяло електронен път чрез
Информационната система за
управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в
България (ИСУН 2020) единствено
с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), чрез
модула „Е-кандидатстване“ на
следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.
- Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по
процедурата е 294 000.00 лева.
- Минимален и максимален
размер на финансовата помощ,
предоставяна за проект:
Минималният размер на общите допустими разходи за един
проект е 9 779,00 лева.
Максималната стойност на общите допустими разходи за един
проект е 391 160,00 лева.
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ
за проект за развитие на туризъм
(изграждане и обновяване на
туристически обекти и развитие
на туристически услуги, свързани

с настаняване, хранене, активен
отдих и развлечения), е в размер
на 488,95 лева, при интензитет на
помощта 5%.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
за проект за развитие на туризъм
(изграждане и обновяване на
туристически обекти и развитие
на туристически услуги, свързани
с настаняване, хранене, активен
отдих и развлечения), е в размер
на 19558,00 лева, при интензитет
на помощта 5%.
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ
за проект, който не включва
дейности за развитие на развитие
на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги,
свързани с настаняване, хранене,
активен отдих и развлечения) е в
размер на 7 334,25 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
за проект, който не включва
дейности за развитие на развитие
на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги,
свързани с настаняване, хранене,
активен отдих и развлечения) е в
размер на 97 790,00 лева.
- Интензитет на финансовата
помощ:
Интензитет на финансовата
помощ и правила за „минимална
помощ“:Интензитетът на финансовата помощ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от
кандидата и проекта, и при спазване на правилата за „минимална
помощ“ съгласно условията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
ЕК от 18.12.2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на
ЕС към помощта de minimis.
Важно! Интензитетът на подпомагане по проект за развитие
на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и

развитие на туристически услуги,
свързани с настаняване, хранене,
активен отдих и развлечения) не
може да надвишава 5 на сто от
общите допустими разходи.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и
размера на финансовата помощ
се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да
бъде само в парична форма.
Кандидатите трябва да имат
предвид, че финансовата помощ
по мярката се предоставя под
формата на възстановяване на
действително направени и платени допустими разходи, както и
че инвестицията в частта й, която
надвишава размера на одобреното авансово плащане по проекта,
извършват със собствени или
заемни средства. Цялата сума
за инвестицията, при евентуално
приспадане на непризнатите разходи, ще бъдат възстановени на
бенефициента като финансова
помощ, след отчитане на проекта
и подаване на заявката за окончателно плащане!
- Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната
тежест:
Критерии за избор на проекти
1. Проектът е на млад предприемач до 40 години, вкл. - 15 точки
2. Проектът е в сферата на
социалните или здравните услуги
- 10 точки
3. Проектът е за производствени дейности - 20 точки
4. Проектът включва технологични иновации
- 15 точки
5. Проектът създава 1 работно
място – 10 точки, 2 работни места
– 15 точки, над 2 работни места 25 точки
6. Кандидатът е осъществявал
дейност на територията най-малко
2 години преди датата на кандидатстване - 5 точки
7. Проектът включва иновации
- 10 точки
ОБЩО - 100 точки

Лице/а за контакт и място за
достъп до подробна информация:
За контакти:
Данка Милчева – Изпълнителен
директор на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа;
Информация и консултации по
процедурата може да получите
всеки работен ден от 9.00 до 17.00
часа в офиса на „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа”
на адрес: гр.Главиница, ул.“Дунав"
№ 13 А, тел.: 088 445 9599
Кандидатите могат да задават
допълнителни въпроси и да искат
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици
преди крайния срок за подаване
на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се
задават само по електронната
поща, посочена по-долу, като
ясно се посочва наименованието
на процедурата за подбор на
проекти:
Адрес на електронна поща:
mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
Пълният пакет документи за
кандидатстване са публикувани на
следните интернет адреси:
- на сайта на сдружение „МИГ
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.
glavinitsa-sitovo.org/bg/
- на сайта на Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН 2020) в модула за
електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/
- Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло
електронен път чрез Информационната система за управление
и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България
(ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/
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Коледен турнир по футбол

ɇɚɣɞɨɛɴɪɜɪɚɬɚɪɧɚɬɭɪɧɢɪɚɟ
ɋɜɢɥɟɧɄɨɥɟɜɨɬɊɉɍɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɄɭɩɚɬɚɧɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɨɬɎɄȻɚɬɢɧ
ɜɪɴɱɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɟɯɚɬɄɚɧɬɚɪɨɜ

Калина ГРЪНЧАРОВА
утбол на малки врати събра по коледно-новогодишните
празници десет отбора в
Тутракан. В спортната
зала на СУ „Йордан Йовков”,

Ф

ɄɦɟɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɜɪɴɱɢɧɚɝɪɚɞɚɬɚɡɚɧɚɣɩɨɥɟɡɟɧ
ɢɝɪɚɱɧɚȽɸɪɫɟɫȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ

за поредна година пред любителите на
футболната игра, майсторство показаха отбори от
Силистренска, Русенска и
Разградска област. Те бяха
разпределени в две групи. В
А група се срещнаха отбо-

рите на Кубрат, Тутракан,
с.Батин, с.Шуменци и Тутракан-2, а във В група - РПУТутракан, с. Преславци,
Тутракан - А, с.Искра и
„Дестан” (Искра).
В първия полуфинала след
изпълнени дузпи, отборът

на РПУ-Тутракан победи
с резултат 3:2 отбора на
Кубрат, а във втория - ФК
„Батин” победи първия отбор на Тутракан с 3:0.
Победителите се срещнаха на финала. С 2:1 ФК
„Батин” победи отбора на
РПУ-Тутракан и е тазгодишният носител на турнирната купа, а в спора за
3 и 4 място Тутракан - 1

ȽɨɥɦɚɣɫɬɨɪɧɚɄɨɥɟɞɧɢɹɬɭɪɧɢɪɟ
ȻɨɪɢɫɥɚɜȾɹɤɨɜɨɬɎɄȻɚɬɢɧ

победи ФК „Кубрат” с 4:1.
Кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов поздрави футболистите за амбицията им да
участват в този турнир и
заедно с председателя на
Общински съвет-Тутракан
Нехат Кантаров награди
победителите.
С награди за най-полезен
играч бе отличен Гюрсес

Александров от Тутракан-1,
най-добър вратар - Свилен
Колев от РПУ - Тутракан,
а голмайстор на турнира
- Борислав Дяков от ФК
"Батин”.
Организатори на спортната проява са Община
Тутракан и дългогодишният
футболист и преподавател по физкултура Ивелин
Спасов.

Томболата на фирма „Моника-92” продължава
нел с бойлер за топла вода!
Томболата се провежда
за шеста поредна година
точно на рождения ден на
собственика на фирма "Моника-92" - Венцислав Танчев.
Историята на томболата сочи, че през 2014 г. и

славци и Пламен Добрев от
Тутракан. През следващите
две години - 2018 и 2019-та,
наградата е слънчев панел
с бойлер за топла вода и
бе спечелена от Светломир Русев от Старо село и
Димо Денчев.

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

ɑɚɫɬɨɬɤɨɥɟɤɬɢɜɚɧɚɦɚɝɚɡɢɧɚɡɚɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
ɧɚɮɢɪɦɚɆɨɧɢɤɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
редприемачът Димо
Денчев, управител
на "Булдекс" ООД Мандра в с. Белица, произвеждаща млечни продукти
"Ралица", е тазгодишният
късметлия в томболата

П

организирана от фирма
"Моника-92". По традиция,
в магазина за строителни
материали в Тутракан, в
присъствието на служители и клиенти, бе изтеглен
печелившия талон.
Наградата - слънчев па-

Ɍɚɡɝɨɞɢɲɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚɜɬɨɦɛɨɥɚɬɚɟɥɨɞɤɚ

2015 г. наградата е била
мотопед "SWAN-50" и е спечелена съответно от Илиян
Колев и Велизар Бойчев от
Тутракан.
Мотопед Zenit 50 е наградата през 2016 г. и 2017
г., когато е спечелена от
Илхан Фейзи от с. Пре-

Томболата продължава
и през 2020-та година. Регламентът остава същият
- право да участват имат
клиенти закупили стока за
над 300 лв.от магазина за
строителни материали.
Наградата и този път е
интересна - лодка!

Честит рожден ден
и да почерпят:

7 януари - Стефко БАЛКАНДЖИЕВ, ДГС-Тутракан
10 януари - Никола КРАЧАНОВ, Гл.експерт "Образование
и култура", Община Тутракан
10 януари - Атанаска ДИМИТРОВА, Спец. "АФО", Кметство с. Стефан Караджа, община Главиница
11 януари - Светослава ЙОСИФОВА, Гл.счетоводител,
ДГС-Тутракан
11 януари - Веселка ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 януари - Гергана ВОЙНОВА, Гл.експерт "Адм.-наказателна дейност", Община Тутракан
12 януари - Шенгюл АБИЛ, Общински съветник от ДПС,

ОбС-Главиница
13 януари - Ина БАЛКАНДЖИЕВА, гр.София
13 януари - Камен ЧИМИДЯЛКОВ, гр. Тутракан, Шампион по кану-каяк
14 януари - Пламен ГРЪНЧАРОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 януари - Емел ДЖЕВДЕТ, Ст.Спец. "Информаторделоводител", Община Главиница
15 януари - Йордан ГЕОРГИЕВ, ПР, Областна администрация-Силистра
15 януари - Инна ЙОРДАНОВА, гр.Тутракан

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

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
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