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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Вестникът
е основан
през 1962 г.

Брой 48

Година L

23 декември 2011 г.

Болницата - тежкото финансово
наследство от предишното
общинско управление
- Над два милиона и половина лева без лихвите са задълженията в края на годината
- Вчера кметът д-р Димитър Стефанов подписа договор за реализация
на проект в здравното заведение
Калина ГРЪНЧАРОВА
ад 2,5 милиона лева
са задълженията на
МБАЛ-Тутракан без
лихвите натрупани през
годините. Най-големи са
задълженията към фирмите-доставчици на медикаменти и консумативи – 1,8

Н

милиона лева, следвани
от задължения към НОИ и
НАП – 460 хил.лв. Дължимите работни заплати към
персонала са над 200 хил.
лв., а краткосрочните задължения – 70 хил.лв. Това
е „наследството” от управлението на бившия кмет

"Зов-92-Комерс” ЕООД,
гр. Тутракан
На Коледа чудесата се случват, стига да ги пожелаете!
Имайте надежда, вярвайте
в доброто и не забравяйте да
помечтаете!
Нека чудесата оживеят
в магията на празника!
Любен ДРАГНЕВ, Управител

"Моника-92” ЕООД, гр. Тутракан
Когато най-хубавите празници
потропат на вашата врата
посрещни ги с вяра и красива
усмивка,
а тяхната отплата ще е здраве,
щастие и много късмет
през цялата 2012 година!
Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

Фурна "Николови"

Да се изпълнят
нашите сърца
със мисли чисти и
дела красиви,
успехите да бъдат
редом с нас,
да бъдем истински
щастливи!

Весели
празници!

и неговия екип, за които
цели осем години болницата не беше първа грижа,
а просто едно „търговско
дружество”.
За месец и половина време новият кмет д-р Димитър Стефанов, който бе
поставил здравеопазване-

то като първи приоритет
в своята програма, проведе
множество срещи с представители на фирмитедоставчици и след тежки
преговори са постигнати
договорености за разсрочване на задълженията със
на стр. 2

"Славянка” АД, гр. Тутракан
Бъдете живи и здрави, щастливи и
добротворни!
Нека всичките Ви дела бъдат
увенчани с успех и
носят удовлетворение и радост!

Весели празници!
инж. Красимир ПЕТРОВ, Изпълнителен директор

"Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
Нека да съумеем да запазим магията на Коледната нощ през цялата година, за да бъдем по-добри, да се обичаме повече и да имаме силата да
сътворяваме по едно малко чудо всеки ден - една
усмивка, едно добро дело,
един топъл жест!
Бъдете живи и здрави и
истински щастливи!
Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова Година!

инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Държавно Горско Стопанство,
гр. Тутракан
Нека не броиме дните,
много да са ни парите!
Нека всеки ден е чудо!
Нека зло под камък спи по вода да ни върви!
инж. Людмил УЗУНОВ,
Директор

Цена 0.60 лв.
Уважаеми съграждани,
Магията на светлите коледни дни
вече пълни душите ни с надежда.
Здраве и добро във всеки дом, задружни
усилия за благото на жителите на
Тутраканска община!

Честито Рождество!
Щастлива Нова Година!
д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Уважаеми съграждани!

Отлита още една година. Запомняме я само с хубавите моменти и в
тези последни минути я изпращаме с
благодарност за всичко, което ни е
дала и пожелаваме Новата 2012-та
да ни донесе здраве и благоденствие!

Весели празници!

Кмет на Община Главиница:
Хюсеин ХАМДИ
Председател на ОбС-Главиница:
д-р Себахтин ХАЛИД

В очакване на Коледа и Новата 2012
г. от името на Общински съвет - Тутракан поздравявам нашите съграждани с настъпващите празници!
Радост и добри дни за
всички вас!
Иван НЕДЕВ,
Председател на ОбС-Тутракан

"ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД,
гр. Тутракан
Най-искрени благопожелания за
здраве и сили, за ползотворни дела,
за топлота и доброта – дарявани
и получавани, за дни на радост
с усмивки и веселие,
за мигове на сбъднати мечти!

Щастливи празници!
Георги ПЕНЕВ, Управител
ЗК „Ген. Атила Зафиров”,
с. Зафирово, Община Главиница
Приказна зима - чиста и свята
по детски Нова година, пълна с
мечти, с вечна надежда за мир,
благополучие и човечност!

Честита Коледа!
Успешна Нова година!
Петко ПЕТКОВ,
Председател на УС

2 Весела коледа! Щастлива 2012-та година!

НОВИНИ
ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА

На 25 декември в парк „Христо Ботев” –
Коледен базар, а в полунощ на 31 декември
срещу 1 януари – Новогодишно хоро, отново
в парка – това са предложенията на организаторите от Община Тутракан.

Болницата - тежкото финансово наследство...
от стр. 1

„Софарма”, „Хигия” и Е.ОН.
Вчера, в София, д-р Стефанов подписа договора за
финансиране на проекта на

ШАХ-ТУРНИР

Общински коледен турнир по шах организира Шахматният клуб „Трансмариска”. Срещите за деца се състояха на 20 декември,
а мъжете могат да премерят сили на 27
декември от 17:00 часа. За победителите
са осигурени награди и грамоти.

КРИМИНАЛЕ

Два автомобила горяха и в Силистра.
Произшествието е станало на 19 декември
около 01.10 часа на паркинг пред жилищен
блок по ул. „Баба Тонка”. Първоначално пожарът е възникнал в лек автомобил „Ауди А
6”, собственост на 37-годишна жена, който
частично е изгорял в предната си част. В
по-голяма степен от огъня е бил засегнат
паркираният в непосредствена близост
лек автомобил „Ауди А 4”, собственост на
31-годишен мъж. Пожарът е потушен от
екип на РС „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра, спасени
са останалите автомобили на паркинга.
Причините, довели до инцидента, са в процес на изясняване”. По случая е образувано
досъдебно производство.
Двама са задържани за извършен грабеж.
На 19 декември около 17.30 часа по ул. „Ясен”
в града 45-годишният Е.Т. и Т.М. (25 г.) застигнали 15-годишно момче и след като го
заплашили, насилствено му отнели 14 лв.
и предплатена карта за мобилен оператор
на стойност 6 лв. По случая е образувано
досъдебно производство.

Заседание на Общински
съвет - Главиница
На 27 декември от 14:00 часа ще се проведе редовното декемврийско
заседание на местния парламент на община Главиница.
То ще започне с полагане на клетва от общински съветник, а останалите точки от дневния ред включват още актуализация на поименния
списък за капиталови разходи, разглеждане на докладна записка
относно закриване на кметства, определяне годишния размер на такса
„Битови отпадъци” и утвърждаване на план – сметка на разходите за
2012 г., разкриване на “Център за временно настаняване “ като делeгирана от държавата дейност, приемане на Наредбата за таксите, които
се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи
в община Главиница, определяне начина на ползване на дървесина от
подотделите - общинска собственост за календарната 2012 година,
определяне на делегати на общината в Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”, избиране на нови пълномощен
и заместник-пълномощен представители на община Главиница в
Общото събрание на Асоциация общински гори, изменение на тарифа
за определяне на месечен наем за 1 / един / кв.м. при предоставяне
на помещения и терени по Наредба № 3 в Община Главиница, както и
определяне на възнаграждението на председателя на Общинския съвет

общинската болница, с който 4,3 млн. лв. се отпускат
по Компонент 1 "Болници за
активно лечение с възможност да предлагат услуги
за долекуване" по схемата
"Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни
заведения в общини, извън

градските агломерационни
ареали”. Тези средства
обаче не са за погасяване
на натрупаните задължения, а за закупуване на медицинска апаратура и ремонтни дейности.
На церемонията по подписването участва
и началникът
на Акушеро-гинекологичното
отделение, д-р
Любомир Бойчев.
По същото
време, управителят на тутраканската болница д-р Кръстю
Кръстев бе във
Варна, за да подпише споразумение и план за
погасяване на
дълг от 60 хил.лв. към фирма „Фаркол”.
Коя е панацеята за „финансовото заболяване” на
тутраканската болница
трябва да стане ясно в
най-скоро време. И макар
да е клише – спешните
мерки са задължителни.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ве нови мерки, които ще
бъдат отворени за кандидатстване с проекти в
началото на следващата година
бяха представени от управителя
на МИРГ „Главиница-ТутраканСливо поле” Евелина Иванова по
време на проведения в средата
на седмицата Годишен форум на
Рибарската група, домакинстван
от Тутракан.
Първата Мярка 1.1. „Създаване
на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура“
ще бъде отворена през м.март.
Размерът на финансовия ресурс
по тази схема е 540 200,00 евро
или 1 056 148,20 лв. За проектно
предложение, което е от частен
интерес, размерът на безвъзмезд-

Кметство с. Търновци
Посрещнете с радост Новата
2012 година,
живейте я в щастие, изпратете я със здраве!
Нека магията на святата
Коледна вечер влезе в дома ви и
донесе здраве, мир и благодат!

Весели празници!
Севим КЯЗИМ, Кмет

и възможността да се
работи по повече на брой
клинични пътеки, от които
идват основно приходите.”
Това е картината за
финансовото състояние
на тутраканската болница, която за 130 години
от съществуването си
се доказа като търсено
и предпочитано място за
лечение. Сега тя има нужда
от… „лечение”…
А на Коледа ставали
чудеса...

Д

Пожелавам на всички да
сте здрави и много щастливи през идващата 2012-та
година!

Ибрям ТАЗМАНОВ, Кмет

Според кмета д-р Димитър
Стефанов е необходимо
„смяна на ръководството,
стягане на коланите, да
се спрат „кранчетата”
на изтичане на средства,
а лекарите да поемат
отговорност, вкл. и с намаляване на работните
заплати. Не може фонд
„Работна заплата” да е
по-голям от заработеното.
Болницата трябва да се
бори за качването нивото
на отделенията, а от там

Годишен форум на Рибарската група

Кметство с. Преславци,

Весела Коледа!
Честита Нова Година!

23 .12.2011 г.

ната финансова помощ е до 60%
от одобрените и реално извършени разходи. Минималният размер
на безвъзмездната финансова

помощ за един проект не трябва
да бъде по-малък от левовата
равностойност на 5000 евро, а
максималният – 75 хил. евро.
Същите са критериите за разме-

ра на финансиране и при другата
Мярка 1.2. „Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура
чрез създаване и модернизиране
на търговски пунктове, развитие
на нови пазари и маркетингови
подходи“, която ще бъде отворена
през м. януари. Допустими за финансиране дейности по тази схема
са: Инвестиции за създаване на
рибни борси и модернизиране
на съществуващите търговски
пунктове за риба, включително
закупуване на оборудването им хладилни камери, закупуване на
хладилни транспортни средства;
Внедряване на информационни
системи за компютърни системи
за съвременен контрол върху
проследяемостта на продуктите
до крайния потребител; Дейности,
свързани с проучване на нови
пазари, извършване на маркетингови анализи и проучвания,

Последна сесия за годината
В

чера се проведе
последното за настоящата година
заседание на Общински
съвет-Тутракан. Сред
включените 29 докладни
записки за разглеждане
в предварителния дневен ред, най-важни бяха
определянето на раз-

мера на такса „Битови
отпадъци” и План-сметката за сметосъбиране
и сметоизвозване за
2012 г., закриване на
кметства с. Варненци
и с. Бреница, промяна
по Бюджета на Община Тутракан за 2011
г., актуализиране на

поименен списък за разпределението на план на
капиталовите разходи
към 1 декември 2011г.,
приемане на Наредба
за съставяне, изпълнение и отчитането на
бюджета на Община
Тутракан, актуализация на Наредба № 1 за

разработване на маркетингови
стратегии, посещения на специализирани изложения и панаири,
посещения на борси с учебна цел
и с цел създаване на нови професионални контакти, организиране
на местни изложения на продукти
от рибарската индустрия и др.
С горецитираните две мерки,
които дават възможност пред
членовете на Рибарската група за
кандидатстване с проектни идеи,
отворените мерки за финансиране стават общо седем, каза председателят на УС на Групата Иван
Недев. Той припомни, че крайният
срок за кандидатстване с проекти
до приключване на Програмата
изтича в края на 2013 г.
Присъствалите на Форума изгледаха филми за добри европейски практики в работата на
Рибарските групи – от Франция,
Испания, Германия и Дания.

поддържане и опазване
на обществения ред,
чистотата и общественото имущество, разглеждане и приемане на
Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета,
няколко разпоредителни
сделки с общинска собственост и др.
Конкретна информация – в следващия брой
на „ТГ”.

23 .12.2011 г.
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Училището в Главиница работи
по трансграничен проект
Калина ГРЪНЧАРОВА
ърва информационна среща по проект
"Информационни и
комуникационни технологии
- движеща сила за промяна
в образованието“ се проведе
на 20 декември във Велико
Търново.
Проектът обхваща трансграничния регион на България и Румъния и реализирането му е съвместна дейност
на специалисти от двете
страни, като водещ партньор
е Сдружение Евроинтегра,
съвместно със СОУ „Васил
Левски”, гр. Главиница, СОУ
„Емилиян Станев”, гр. Велико
Търново (домакин на първата
среща) и Математическа гимназия „Баба Тонка”, гр. Русе.
От румънска страна участват
Теоретическа гимназия „Михай Еминеску“, гр. Кълъраш
и Общообразователно училище „Александру Одобеску“,
Лехлюи гара. Партньори по
проекта от румънска страна са Сдружение Access и
Училищен инспекторат в
Кълъраш.
В работната среща участва
кметът на Община Главиница
Хюсеин Хамди, както и група
от Главиница съставена от
учители, родители и ученици, водена от началника на
Управление „Образование”
Нефие Раим и директора на
СОУ „Васил Левски” Еленка

Честита Коледа!
Щастлива Нова Година!
Най-искрени благопожелания за здраве
и сили, за ползотворни дела, за топлота
и доброта - дарявани и получавани, за
дни на радост с усмивки и веселие, за
мигове на сбъднати мечти.

П

Ангел АНГЕЛОВ, Кмет

Кметство с. Нова Черна
Хайде, с чаши в ръката
да застанем до елхата!
Нека всеки да си пожелае
това, за което
най-мечтае!

Весели празници!
Нехат ЕБАЗЕР, Кмет
Борисова.
Главинишкото средно училище е най-малкото сред
останалите партньори, но
затова пък бе представено от
своя директор по запомнящ
се начин. В приветствието
си към участниците, кметът
Хюсеин Хамди очерта параметрите на съвместната работа на местната власт с образователната сфера, като се
спря отчасти и на българския
просветен закон, чийто нов
вариант се очаква да бъде
приет от парламента. В това
отношение, стана ясно на

срещата, румънската страна
е по-напред. Те са горди, че
под №1 през настоящата година е приет именно техния
закон за образованието, това
каза представителя на Образователния инспекторат в Кълъраш - Николае Минческу.
Форумът бе уважен от зам.областния управител на Велико Търново Любомира
Павлова, а негов модератор
бе журналистът Георги Коритаров.
Целта на проекта е уеднаквяване на преподавателските
стандарти и образователното

равнище в два образователни предмета – биология
и здравно образование и
математика. По време на
неговата реализация ще се
наблюдават и регистрират
психологическите параметри
в поведението на учениците,
динамиката на социалната
им активност и нивото на
усвоени знания, умения и
компетентност.
И още – изцяло преобзаведени и преоборудвани
ще бъдат 10 кабинета – по
два във всяко училище, съответно по Биология и Математика. За учителите са
предвидени лаптопи, а за
всеки ученик – персонален
компютър. Ще бъдат създадени 40 дигитални урока
– по 20 в двете дисциплини,
ще има и демонстрационни
уроци по училищата, както
и обучителни семинари. Общите учебни дни се наричат
„Ние учим заедно”.
Ръководител на проекта е
Десислава Дончева от Сдружение „Евроинтегра”, а той
ще се осъществява в рамките
на 18 месеца - от 23.09.2011
г. до 23.03.2013 г. Реализацията му се обезпечава от
Програмата за трансгранично сътрудничество РумънияБългария 2007-2013, финансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

Празничен концерт в с. Зебил
Джафер МЕХМЕД
репълнен до краен предел
бе салонът на читалище „Христо Ботев” в с.
Зебил, община Главиница на 20
декември. Учениците от ОУ „Васил
Априлов”, гр. Исперих изнесоха
Празничен концерт пред своите
родители по случай наближаващите Коледа и Нова година.
Концертът бе открит от директора на училището Екатерина Димитрова, която похвали учениците
от с. Зебил за тяхното ученолюбие, доброта и послушност.
От името на учителския колектив тя предаде поздравления за
предстоящите коледни и новогодишни празници.
Невероятна литературно-музикална програма изнесоха учениците от първи до осми клас. Те
изпяха много песни, представиха
игри и сценки. Разбира се, по-

Кметство с. Зафирово,
община Главиница

П

Кметство с. Белица,
Пожелавам на всички да са усмихнати в
Коледната нощ, топлината в сърцата ви да
стигне за цяла година напред, да събирате и
раздавате безкрайно много любов!
Нека добротата никога не ви напуска!

Весела Коледа!
Честита Нова Година!
Костадин МАНЕВ, Кмет

Кметство с. Старо село
Мирна, спорна и щастлива!
Здраве и късмет да има!
Нека всичките снежинки покрай нас
бъдат поздрави за вас!

Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова Година!
Ангел ДРУМЕВ, Кмет

Кметство с. Цар Самуил
Когато в Коледната нощ снегът примамливо блести, когато свещите трептят, а
виното искри, приемете моите пожелания за
много щастие и радост през
Новата 2012-та година!

Весели
празници!
Мехмед ЮМЕР, Кмет

Кметство с. Шуменци
Пожелавам на всички да сте здрави и
много щастливи през идващата 2012-та
година!
Да изживявате само
такива мигове, каквито, надявам се, ще
имате по време на
семейните празници,
срещнаха Дядо Коледа и изпратиха старата година.
Сурвакайки присъстващите,

първокласниците пожелаха много
здраве, щастие и берекет през
новата година.

За своите прекрасни изпълнения децата получиха нестихващи
аплодисменти от присъстващите.

Весели празници!
Симеон ДИМИТРОВ, Кмет
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Празник на химията
Нели МАНЧЕВА
имията е могъща и сериозна наука, което не пречи
обаче да ни весели и да ни
забавлява. Тя е вечна спътница
на човека, наричаме я наука на
чудесата. От 5 до 15 декември
учениците от СОУ „Йордан Йовков” бяха в този свят - света на
химията и на нея посветиха своите

Х

стихотворения и есета, разработиха презентации, създадоха
постери. Най-добрите проекти
бяха показани на заключителния
етап от десетдневката – Празника
на химията, който се проведе на
14 декември. Той бе подготвен
от екип с ръководител - преподавателката по химия Даниела
Петкова.
Заседателната зала на учи-

лището бе изпълнена с гости,
родители, ученици и учители.
Официален гост беше С. Пенева,
старши експерт по природни науки и екология от РИО – Силистра.
Едно пътуване с химията през
вековете ни представи Еслин
Каранасуф от 10б клас, чрез
своята презентация „Химията от
първобитния човек до днес”. С ин-

тересните и забавните моменти от
химическите открития ни запозна
Радостина Стефанова от 11б клас.
Пред химията са поставени
редица необятни перспективи.
В това ни убедиха със своята
презентация Гергана Росенова,
Маринела Калчева и Павлина Иванова от 9б клас. Вълшебствата на
химията представиха с поредица

от опити учениците от 10в и 9б
класове. Те показаха сръчност и
впечатлиха публиката - Цветен букет получии Моника от 10в клас;
Запалване без кибрит - Виктория
от 10в клас; Взаимодействие на
натрий и вода - Васил от 10в клас;
Горене на метал с ослепителна
бяла светлина - Диян от 9б клас;
Вулкан при взаимодействие на
йод и алуминий - Емил от 10в
клас; Бяла светкавица - Борислав
от 10в клас; Дим без огън - Калоян от 10в клас; Вулкан от калиев
перманганат и глицерин - Камен
от 9б клас; Слонова паста от
перхидрол, перилен препарат и
калиев перманганат - Валери от 9б
клас; Вулкан от амониев бихромат
- Тихомир от 10в клас.
Авторски стихотворения заели
първо място в обявения конкурс
представиха Християна Раева
от 7б клас и Кирилка Томова от

"Интелигентна енергия - Европа"

10а клас.
Седмокласниците за първа
година изучават науката химия
като самостоятелен предмет,
но показаха досетливост, знания и пъргавина на ума чрез
отборното състезание между
7а, 7б и 9б клас. Жури в състав
Елена Желева, Мария Кирякова
и Бисерка Симеонова оценяваха
техните резултати и отбелязаха
победителя - сборния отбор на
7б клас и Валери и Диан от 9б
клас. В проведената викторина
се включи и публиката, като се
откроиха с верни отговори Росен
от 7б клас, учениците от ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий” – с. Нова
Черна, Магдалена Ангелова и
Милена Пеева от 10б клас.
Всички участници получиха
поздравителни адреси, грамоти,
благодарствени адреси и предметни награди.

23 .12.2011 г.

Празникът на Химията бе изпълнен с много заряд и остави дълбоки
впечатления във всички присъстващи. Залата беше изпълнена с
многоуважавани гости, родители, всеотдайни на химията учители и
също толкова всеотдайни ученици, търсещи все нови и нови познания
във вълнуващата наука.
Това, че празникът се състоя малко преди Коледа и сякаш допринесе за коледното ни настроение, защото именно тогава се случват
чудеса.
Е, и на празника на химията се случиха доста чудеса, представени
от ученици под формата на химични опити. Те отново ни показаха
колко необятна е тази наука и как завладява всеки, докоснал се до
нея.
Едни от най-впечатляващите опити бяха: димът без огън, запалване
без кибрит, слонова паста, при която се получи пяна, приличаща на
слонски хобот и разбира се завършекът на вечерта - вулкан с лава
и пепел от дихромен триоксид.
Проведе се и викторина с изключително интересни въпроси, която
повдигна още повече тонуса. А в състезанието между сборните отбори на седмите и 9,,б” класове, учениците показаха знания, бързина,
сръчност и досетливост.
Ако тази вечер е имала за цел да ни позабавлява, да ни развълнува
или просто да ни научи на нещо, то със сигурност е успяла. И всичко
това благодарение на нашите учители, които с радост приеха инициативата да ни разведат из обширния свят на Химията!
Кирилка ТОМОВА, 10,,а” клас

информационни технологиии

Анна ГЕОРГИЕВА
ъзпитаниците на
СОУ "Христо Ботев",
гр. Тутракан за поредна година участваха
във VIII–то Коледно състезание по информационни
технологии за ученици от
I до VIII клас, организирано
от ЦУТНТ Русе.
Учениците от V до VIII
клас показаха своите практични умения и знания в
областта на Информационните технологии в направление презентация на тема
„Тиха нощ, свята нощ” за
време от 60 минути, а за
петокласниците - коледна
картичка.
Във възрастовата група
- 5 клас Теодора Николова
от пети до осми клас и всеки има
завоюва пето място.
задачи за изпълнение.
При седмокласниците
Заедно с колегите - М. Ганева и
Валентин Николов от 7б
З. Асан даваме насоки и помагаме
клас зае четвърто място,
на въглеродните детективи от
нашето училище.
През учебната 2011/2012 г.
формата на участие е улеснена.
Целта е да се даде възможност
на всяко училище да има достатъчно време да обърне внимание
на енергийното потребление
(в сградата на училището) и да
предприеме реално изпълними
дейности за намаляването му.
Олекотеният регламент за участие в състезанието и за работа с
интернет платформа на проекта
ще облекчи ангажиментите на
учителите и ръководителите на
училищни проекти.
Заповядайте колеги, нека всички от катедра ПНЕ да научим нашите възпитаници на опазване на
околната среда и да формираме
достойни европейци. Децата са
бъдещето на планетата!
Колектива при ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, с.Нова Черна
желае на всички весели празници!

В
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У "Св.Св. Кирил и Методий”, с. Нова Черна
участва в проект "Въглеродни детективи Европа" по
програма "Интелигентна енергия
- Европа", който е продължение на
проект осъществен през миналата
година. Официално е подкрепен
от Министерството на образованието, младежта и науката и
се изпълнява паралелно в десет
държави-членки на ЕС.
Програмата е насочена към
развиване на отговорно енергийно спестяващо поведение на
учениците и към реализиране на
енергийни спестявания в училище, които водят до намаляване на
отделените в атмосферата емисии
въглероден диоксид и опазване
на околната среда. На интернетплатформата на проекта има
около 200 регистрации на български училища, което ни нарежда
сред първите в международно
състезание с още 9 европейски
страни. През учебната 2010/2011
г. беше проведен национален етап
на междуучилищно състезание, в
което се включиха 20 училищни

проекта от 17 български училища.
На 18 декември в хотел "Дръстър" гр.Силистра се проведе работна среща между националния
координатор Стоян Фълджийски,
координатора за Североизточна
България Петя Иванова, Олга
Иванова от гр. Добрич и Наталия
Генчева - ръководител на проекта
за училището в с. Нова Черна. Миналата година голямата награда
беше участие в международния
етап на състезанието, провел се
в чешкото градче Литомиежице
през месец юли и бе спечелена
от ЕГ „Гео Милев”, гр. Добрич.
Срещата премина в споделяне
на идеи и опит, напътствия и
ценни съвети за работата, която
предстои пред екипа на новочерненското училище.
Учениците с ентусиазъм участват при изпълнение на отделните
етапи. Надяваме се за едно добро
представяне на финала. Екипната
работа е доказала своите плюсове, а ние можем да работим в
екип, за да защитим достойно над
стогодишната история на нашето
училище. Включили сме ученици

а Моника Данчева от 7а
клас - пето място.
Най-голям успех бе постигнат при осмокласниците. Йорданка Петрова
от 8а клас се класира на

първо място, Владимир Димитров от 8б клас е втори,
Радостина Пейчева от 8б
клас - четвърто място и
Владимир Енев от 8а клас
- пето място.

23 .12.2011 г.
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В СОУ “Христо Ботев”:

ОТЛИЧЕН МАТЕМАТИК
К
оледно математическо състезание се
проведе в гр. Силистра, където се събраха
почитателите на точната наука от различни
възрастови групи.
От СОУ „ Христо Ботев” - Тутракан участваха 17 ученици от пети
до дванадесети клас. Те
се включиха с желание и
ентусиазъм в състезанието и се представиха
достойно.
На трето място при
дванадесетокласниците
се класира Тодор Сашев
Георгиев от ХII б клас с
преподавател Ценка Маринова. Младият математик

се справи с коледното
предизвикателство. Умението му да прилага конкретния математически
материал при решаването
на задачите личи от отличното му представяне.
Той бе награден с грамота
и подаръци. Поздравления и
пожелания за нови успехи
на състезанията по математика!
Да пожелаем от сърце и
на учениците, участващи
в това състезание, както
и на техните преподаватели, успехи в областта
на математиката и класиране на призови места.
Анка КОЗАРЕВА

В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА
Анка КОЗАРЕВА,
Библиотекар
аближава Коледа –
най-желаният от
децата празник. Започна трескава подготовка
за отпразнуването му и в
училище, където всички ученици се стараят да украсят
в навечерието на празника
класните си стаи с ръчно
изработени материали.
Своите умения демонстрираха и учениците от
втори „б” клас с класен ръководител Деана Маринова.
На 15 декември с второкласниците посветихме
времето си на предстоящия празник. Проведохме
мероприятие „В очакване
на Коледа” в празнично
украсената им класна стая.
В началото те гледаха с
интерес приказни коледни
презентации и доказаха, че
владеят отлично четивната техника. Всички се
включиха активно в четенето на текста. Направиха
емоционален и артистичен
прочит. В състезанието
със забавни игри, относно
наближаващия празник, отборите на момичетата и
момчетата бързо и точно
изпълниха поставените задачи. Справиха се с лабирин-
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Пътуващ семинар

тите. Подредиха пъзелите.
Свързаха еднаквите предмети. Откриха разликите.
Преброиха предметите,
скрити в коледните картинки. Свързаха точките
последователно и оформиха
елхички. Не ги затрудниха и
зимните гатанки. Състезателите доказаха, че са много наблюдателни и могат

безпогрешно да се справят
с всяка поставена задача.
Накрая всички ученици от
втори „б” клас показаха, че
могат красиво и старателно да оцветяват коледни
илюстрации, които подредиха в изложба в училищната
библиотека за радост на
читателите. Удоволствието от постигнатите

резултати на организатори
и участници беше взаимно.
Благодаря на класната ръководителка Деана Маринова за оказаното съдействие
и помощ при осъществяването на мероприятието,
както и на възпитателката Ирена Проданова за
чудесните снимки, които
направи.

"Пиша вярно и красиво"
Николина МИЦОВА, Главен
специалист, Управление "Образование”, Община Главиница
СОУ ”Васил Левски”,
гр. Главиница се проведе традиционното
състезание за грамотност, организирано от Управление „Образование” и
Общинското методическо
обединение на началните
учители с председател
Юлия Георгиева. В него
взеха участие 51 ученици
от втори до четвърти
клас от петте общински
училища на територията
на община Главиница.
Участниците бяха с нагласа и очакване за отлично представяне в състезанието.
В празнично украсения
кабинет по физика бяха
разяснени условията, съобщени бяха комисиите за
оценка и квесторите по

В

Габриела ПЕТРОВА
ЦДГ ”Славянка” се
състоя сбирка на регионалната форма
за квалификация на детските учители “Пътуващ
семинар”, с ръководител
старши експерт Диана
Гайтанджиева.
В подготвителна група
”Смърфчета” беше изнесена открита практика
по образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности
от старши учител Иванка
Славова. Децата показаха

В

своите умения и бяха възнаградени за положените
усилия.
В същия ден и по същото
образователно направление беше проведен и практикум с лектор и треньор
старши учител Албена
Маринова. Пред аудитория
от родители, учители и
директори от Тутраканска
и Силистренска община,
тя представи различни
приложни техники, които
са лесни и достъпни за
децата от предучилищна
възраст.

кол - Юмюгюл Емилова Чавдарова, ученичка от 4-ти
клас, с класен ръководител
Камелия Крумова.
С най-много награди са
учениците от СОУ ”Васил
Левски”, гр. Главиница –
две първи, една втора, три
трети и една поощрител-

зали и комисията за присъждане на специален приз
”Аз съм грамотен”. Учениците работиха спокойно и
отговорно в определените
зали.
Наградите на изявените ученици се връчиха по

училища след излизане на
окончателните резултати на комисиите. Те бяха
осигурени от Управление
”Образование”.
За втора година, специалният приз се присъди
на ученик от ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Со-

на, следвани от ОУ ”Св.
Св. Кирил и Методий”, с.
Сокол – една първа, една
втора и една трета награда, ОУ ”Иван Вазов”, с.
Зафирово – една втора и
ОУ”Н.Й.Вапцаров”, с. Листец – една поощрителна
награда.
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там, край реката...

Нотариална кантора
Анелия Николова - РАЕВА
Тиха нощ! Свята нощ!
Песен Ангелска нежно
звъни!
Пожелавам на всички
блажена и незабравима
Коледа и щастлива Нова
година!!

ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан
Пожелавам на всички найкрасивата и истинска Коледа! Нека всяка снежинка,
която пада от небето
е една Ваша
сбъдната мечта!

Благодатна да е Новата 2012-та година!

Валя ПЕТРОВА, Управител

За децата с любов!
Калина ГРЪНЧАРОВА
атя Тодорова и Драгомир Иванов, Ангел
Ранчев и Мария Порожанова за пореден път посетиха Центъра за настаняване
от семеен тип и Дома за деца
лишени от родителска грижа
в с. Малък Преславец.
Дечицата ги посрещнаха с
радост и грейнали очички. С
любопитство изваждаха играчките и лакомствата, с които младите хора ги зарадваха
в навечерието на коледните
и новогодишни празници и
им благодариха от сърце – с
песничка и стихче.
Центърът за настаняване
от семеен тип функционира от
м.март т.г. Капацитетът му от
15 деца е запълнен. Как един
бивш Родилен дом събра
деца и доближи битието им
до семейната среда – четете
в следващия брой на „ТГ”.

К

Нотариална кантора
Йордан ДАКОВ
В святата Коледна
нощ чаши с искрящо
вино вдигнете и моите
пожелания приемете за
много успешни начинания, здраве и късмет!

ЕТ "Кипарис”, гр. Тутракан
Когато старата година си
отива,
а Новата в дванайсет се
роди,
желая Ви от все сърце да
сте щастливи
и нека в тази нощ красива
се сбъднат всички Ваши
хубави мечти!

Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Управител

Весела Коледа!
Щастлива да е
Новата 2012-та година за всички
читатели и приятели
на в. „Тутракански глас”!
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор
Следващият брой очаквайте на 6 януари 2012 г.

Коледно парти
О
Мариета СПИРОВА
бщин а Ту тр а к а н и
Общински център за
извънучилищни дейности организираха празненство за децата със специални
потребности от цялата община, които са 48 на брой. Гости
на тържеството бяха и десет

23 .12.2011 г.

Абонамент'2012
"Тутракански глас" -Вашият вестник!
Годишен абонамент - 25,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на вестника на ул.”Трансмариска” 6, ет.3 - в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната.

от възпитаниците на СПИ
„Христо Ботев”, с. Варненци.
Празника на децата уважиха секретарят на Общината
Даниела Гвоздейкова – Кирякова, началникът на отдел
„Образование и духовна
дейност” Светла Змеева,
родители и учители.

Талантите на Тутракан
- детските вокални групи
„Усмивчица” и „Слънчева
усмивка” и ВГ „Вива тийнс”,
подариха най-хубавите си
песни на своите връстници. Децата показаха колко
много знаят като отговориха
правилно на въпросите от
викторината, подготвена от
организаторите. И за всеки
верен отговор, естествено,
имаше лакомство. Празникът
продължи с много танци за
децата, които се налудуваха
на воля.
В красиво украсената зала

на ОЦИД дойде и най-чаканият гост - Дядо Коледа.
Благодарение на паричната
подкрепа на Община Тутракан добрият старец раздаде
на всеки малчуган подарък и
лакомство. Защото, какво е
едно коледно тържество без
подаръци?!
Но най-хубавият подарък
беше за възрастните. На
своите родители и учители,
на организаторите на тържеството децата подариха
красивите си детски усмивки
и искрената си радост!

Честит рожден и имен ден
и да почерпят:

23 декември - Елка ГОРАНОВА, адвокат
24 декември – Теменужка МАРИНОВА, нач.-отдел „Закрила на детето”, Д „Социално подпомагане”-Тутракан
26 декември – Мариян КАРАСТОЯНОВ, 11 б клас, СОУ „Йордан
Йовков”
26 декември – Снежана НИКОЛОВА, нач.-отдел „Инф. обслужване””,
Община Тутракан
28 декември – Вергил РУСЕВ, общински съветник, ОбС-Тутракан
29 декември – Диляна БУКЕВА, фин. контрольор, Община Тутракан
29 декември – Лидия ИВАНОВА, нач.-отдел ГРАО, Община Главиница
29 декември - Венета АЛЕКСАНДРОВА, Учител, СОУ "Йордан Йовков"

1 януари - Младен МИХАЙЛОВ, собственик на "Младенова изба"
2 януари – Мехмед РАМАДАНОВ, с. Преславци
3 януари - Сашко ЗМЕЕВ, общински съветник, ОбС-Тутракан
24 декември – Бъдни вечер – Евгени, Евгения
25 декември – Рождество Христово – Христо, Христина, Християн,
Кристина, Кристиян, Божанка
26 декември – Йосиф
27 декември – Стефановден
1 януари – Нова година - Васильовден – Васил, Васила, Василена,
Васка, Веселин, Веселина, Весела
6 януари - Богоявление (Йордановден) – Йордан, Йорданка, Богомил

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на
касови апарати, POS-системи,
компютърни аксесоари
За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

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