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Ясна е ценовата оферта за модернизиране
на общинската болница
В началото на декември се очаква стартирането на
проектните дейности финансирани от
ОП "Регионално развитие"
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɨɦɢɫɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɫɴɫ ɡɚɩɨɜɟɞ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɬɜɨɪɢ ɧɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɰɟɧɨɜɚɬɚ ɨɮɟɪɬɚ ɡɚ
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ
на стр. 3
ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ

К
Скандалният писател
Христо Стоянов

ще гостува в
Тутракан на
29 ноември
(четвъртък)
Срещата с автора е от 17:00 ч.
в лекционната зала на Читалището

Заповядайте!
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НОВИНИ
ОТ ВиК НАПОМНЯТ:
"В и К" - Силистра уведомява всички абонати, че е задължително с
настъпването на зимния сезон, всички шахти да се зазимят.
СТОЯНКА МУТАФОВА ЩЕ ГОСТУВА В ТУТРАКАН
Голямата българска артистка Стоянка Мутафова навърши 90 години. Тя започва Юбилейно турне с невероятната комедия „Парижки
лудории”, в която ще й партнират артистите от Държавен сатиричен
театър Елена Кънева и Дидо Мачев.
Тутраканци ще могат да видят любимата си актриса благодарение
на финансовата подкрепа на Община Тутракан.
Комедията ще се играе на сцената на читалището на 4 декември.
РЕМОНТИРАТ УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

Започнаха ремонтните дейности по ул. "Александър Стамболийски”
в частта до бл. „Кристал”, където от години има установени свлачищни
процеси. Същите дейности се извършват и по ул. „Д. Благоев”, като
за целта са предвидени общо 180 хил.лв.
ФУТБОЛ
Отборът на „Белица” загуби с 4:1 като гост на ФК „Преслав” в 14-я
кръг на Североизточна „В” футболна група и отстъпи в класирането
с едно място. Отборът е на 4-то място с 22 точки.
В последния кръг от есенния полусезон, който ще се играе на 25
ноември, ФК „Белица” ще домакинства мач със седмия в класирането
- „Септември – 98” (Тервел).

Народен театър "Иван Вазов”
представя

„Брачната илюзия"
от Ерик Асус
ȼɢɧɚɝɢɟɪɢɫɤɨɜɚɧɨɧɟɟɩɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɨɞɚɯɜɚɧɟɲ
ɫɴɩɪɭɝɚɬɚ ɫɢ ɡɚ ɞɨɜɟɪɟɧɢɤ Ɍɪɹɛɜɚ ɢɥɢ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɫɩɨɞɟɥɹɬɟɜɫɢɱɤɨɫɱɨɜɟɤɚɞɨɜɚɫ"Ⱦɚɥɢɢɫɤɪɟɧɨɫɬɬɚɳɟ
ɫɤɪɟɩɢɛɪɚɤɚȼɢɢɥɢɳɟɪɚɡɤɥɚɬɢɨɫɧɨɜɢɬɟɦɭ"ɇɟɟɥɢ
ɩɨɞɨɛɪɟɞɨɜɟɪɢɟɬɨɞɚɨɫɬɚɧɟɩɪɨɫɬɨɢɥɸɡɢɹ"
ɇɚɬɟɡɢɜɴɩɪɨɫɢɫɟɨɩɢɬɜɚɞɚɨɬɝɨɜɨɪɢȿɪɢɤȺɫɭɫɜ
ɤɨɦɟɞɢɹɬɚɫɢÄȻɪɚɱɧɚɬɚɢɥɸɡɢɹ´ɫɭɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚ
ȿɥɟɧɚɉɟɬɪɨɜɚȼɚɥɟɧɬɢɧɌɚɧɟɜɢɆɚɪɢɭɫȾɨɧɤɢɧ
Ɂɚɛɚɜɥɹɜɚɣɬɟɫɟɫɬɹɯ
ɉɨɫɦɟɣɬɟɫɟɞɨɛɪɟɢɪɟɲɟɬɟɫɚɦɢɡɚɫɟɛɟɫɢ
ɁɚɩɴɪɜɢɩɴɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧɝɨɫɬɭɜɚ
ɇɚɪɨɞɟɧɬɟɚɬɴɪÄɂɜɚɧȼɚɡɨɜ´
ɧɚɝɨɬɱɚɫɚɜ
ɫɚɥɨɧɚɧɚɇɑ´ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ´
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɛɢɥɟɬɢɫɰɟɧɚɢɥɜ

Община Тутракан
Детски отдел на библиотеката
По повод Никулден, организират
тематичен Конкурс за рисунка
в следните възрастови групи: I-IV клас, V-VIII клас,
IX-ХII клас и над 18 години.
Формат на рисунките - А4.
Техники и материали по избор - молив, пастел, акварел, туш, флумастери, смесени. Комисия от експерти
ще оцени най-добрите във всяка група от I до III място.
Ще бъдат връчени и поощрителни награди.
Творбите на номинираните на първо място, ще
бъдат отпечатани като поздравителни картички за
Никулден и публикувани в местните вестници.
Всяка творба трябва да има на обратната страна
на формата изписани: трите имена на участника,
училище и клас, електронен адрес и телефон за обратна връзка.
От рисунките ще бъде оформена изложба, а награждаването ще се състои на 6 декември 2012 г. в
залата на ОЦИД.Участниците ще бъдат допълнително
уведомени за точния час.
Краен срок за предаване на рисунките:
3 декември 2012 г. до 16.00 ч. в Детски отдел на
библиотеката, намиращ се на ул. „Силистра” №2
Тел. за връзка: 0893504327
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Стартира литературен конкурс “Зеленото
злато на Дунав”
бластната администрация
в Силистра обяви конкурс
за литературна творба на
тема „Зеленото злато на Дунав“ за
средношколци от област Силистра
(България) и префектура Кълъраш
(Румъния).
Той се провежда в рамките на
проект „Зеленото злато на Дунав“,
по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния–България (2007– 2013).
Проектът се изпълнява от НЧ „Н.
Й. Вапцаров-1873“ от гр. Тутракан,
в партньорство с Музея на цивилизацията на Гумелница в румънския
град Олтеница и Областна администрация-Силистра.
На тематична пресконференция в областната администрация
областният управител Николай
Димов представи основните параметри на конкурса, като уточни,
че отличените съчинения ще бъдат
публикувани в специално тематично издание, в средствата за масова
информация и в енциклопедия
„Зеленото злато на Дунав”.
В събитието участие взеха и
Румяна Капинчева – председател
на Читалищното настоятелство
на НЧ „Н. Й. Вапцаров 1873“ в
Тутракан, Петя Князова-Василева
зам.-кметът на община Тутракан,
Камелия Георгиева – координатор
на проекта и Ивелин Георгиев –
ръководител на проекта в частта
за дейностите на от Областна
администрация-Силистра като
партньор.
Литературният конкурс има за
цел да се селектират оригинални
творби, написани от ученици от
област Силистра и префектура
Кълъраш, посветени на опазването на природата в района на
река Дунав. Участниците в него
са разпределени в две възрастови групи – от 14 до 16 години и
от 17 до 19 години. Условията
на конкурса са публикувани на
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интернет страницата на Областна
администрация-Силистра www.
silistra.government.bg.
Сред ангажиментите на Областна администрация в Силистра бе
администрирането на процесите, предшестващи литературния
конкурс и неговата реализация,
информира областният управител
Николай Димов. Той сподели, че
всички условия и подробности за
обявяването му са разписани и
уточнени по време на двудневна
работна среща на учители по
литература, география, биология
и други предмети, от гимназии
в област Силистра и префектура
Кълъраш. Проведена е и тридневна работна среща, с участието на
кметове на общини, представители
на защитени територии, музеи,
учебни заведения, неправителствени организации и др. „Целта
бе да се уточни структурата и
съдържанието и основните послания на двата основни продукта на
проекта – популярната енциклопедия „Зеленото злато на Дунав“ и
образователен мултимедиен диск,
който ще е адаптиран за ползване
и от хора с увреждания на слуха и
зрението“, подчерта областният
управител .
Председателят на читалищното
настоятелство на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1873“ в Тутракан Румяна
Капинчева, в качеството си на
представител на водещия партньор
изтъкна, че в своята цялост, проектът „Зеленото злато на Дунав“
има за цел да подобри информираността и знанието за опазване на
природата, устойчивото развитие
и изменението на климата в двата
гранични района – Силистра и
Кълъраш, както и да се създаде
модел, който може да се прилага
навсякъде в трансграничния район.
Общата одобрена сума за проекта е в размер на 865 014,31 евро,
а бюджетът на Областна админи-

страция-Силистра, като партньор
– 47 998,80 евро.
Сред дейностите по проекта
са: Провеждане на семинар „Природата и детето“, на който ще се
обсъдят материали за обучение в
детските градини; Фолклорни фестивали „Природата в трансграничния фолклор; Литературен конкурс
„Зеленото злато на Дунав“; Фотосафари по река Дунав и изложба от
фотографиите; Конкурс за рисунка
„Животът край реката“; Семинари
за НПО и за предприемачи; Закупуване на лодка за подобряване
на връзката между живеещите от
двата бряга на Дунав.
Реалното изпълнение на дейностите започна през лятото на
2012 г. и ще завърши в края на
март 2013 г., бе уточнено на пресконференцията.
В резултат на изпълнението
на проекта ще бъда издадена
енциклопедия „Зеленото злато на
Дунав”, мултимедиен продукт за
различните целеви групи и книжка
за оцветяване“ (предназначена за
детските градини).
Уникалното, различното и найсъщественото за методологията
на проекта е, че крайните продукти се създават с участието
на целеви групи в него, уточни
координаторът на проекта Камелия

Георгиева. Например, книжката за
оцветяване за детските градини ще
се създаде от учители от детските
градини от Тутракан и Олтеница,
фотографиите за популярната
енциклопедия ще се направят по
време на фотосафари по река
Дунав от млади хора от Тутракан
и Олтеница. Предвидени са фестивали, конкурси за рисунка и за есе,
празници и семинари. Създават се
продукти, които са подходящи за
всички целеви групи. След това,
професионални художници, издатели и режисьори ще завършат
продуктите. Разпространението
на тези издания – енциклопедия,
наръчник за добри практики на
бизнеса, интерактивен мултимедиен продукт, книжка за рисуване,
пъзел ще се направи от същите организации, които ще участват при
създаването. В рамките на проекта
ще се произведат и инсталират 50
информационни табели в областите от двете страни на границата, ще
се създадат три нови популярни
песни за младежка аудитория, посветени на природата на река Дунав.
През настоящата седмица, в
Тутракан се проведоха поредица
от творчески срещи и фестивали с
участието на румънските партньори, които генерират съдържанието
на продуктите на проекта.

Изкупуват тютюна в Главинишко,
цената е добра
О

Джафер МЕХМЕД
ɫɧɨɜɧɢɹɬ ɩɨɦɢɧɴɤ ɧɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɨɬ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɟ ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɱɟɛɹɯɚɫɩɪɟɧɢɩɪɟɦɢɢɬɟ
ɯɨɪɚɬɚɧɟɫɟɨɬɤɚɡɚɯɚɨɬɧɟɝɨ
ɂ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚɣɦɧɨɝɨ
ɬɸɬɸɧ ɨɬɝɥɟɠɞɚɯɚ ɜ ɫɟɥɚɬɚ
Ɂɟɛɢɥ ȼɴɥɤɚɧ ɢ Ʌɢɫɬɟɰ
ɦɚɤɚɪɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɞɚɢɦɚɫɩɚɞɜɞɟɤɚɪɢɬɟɫɨɤɨɥɨ
ɋɭɲɚɬɚ ɩɨɜɥɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɧɚɞɨɛɢɜɚɫɪɟɞɧɨɤɝ
ɞɤɚɞɨɤɚɬɨɜɩɨɞɨɛɪɢɨɬɤɴɦ
ɩɪɢɪɨɞɚ ɝɨɞɢɧɢ ɞɨɛɢɜɢɬɟ
ɫɚ ɞɨɫɬɢɝɚɥɢ  ɤɝɞɤɚ

Ʉɨɦɩɟɧɫɚɧɰɢɹɬɚ ɢɞɜɚ ɨɬ ɩɨ
ɞɨɛɪɚɬɚ ɰɟɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɬɨ
ɟɫɨɤɨɥɨ
Ɂɚɩɴɪɜɨɤɚɱɟɫɬɜɨɨɬɫɨɪɬɚ
Ʉɚɛɚɤɭɥɚɤ´ɰɟɧɚɬɚɟɥɜ
ɤɝɡɚɪɨɤɚɱɟɫɬɜɨ±ɥɜ
ɤɝɚɡɚɬɪɟɬɨ±ɥɜɤɝ
ɒɭɦɟɧɫɤɚɮɢɪɦɚɜɥɢɰɟɬɨ
ɧɚ ɏɢɞɚɟɬ Ⱥɯɦɟɞ ɜɟɱɟ ɢɡɤɭɩɢ ɧɚɞ  ɬɨɧɚ ɬɸɬɸɧ ɫɚɦɨ
ɨɬ ɫ Ɂɟɛɢɥ ȼ ɫɪɨɤ ɨɬ ɟɞɧɚ
ɫɟɞɦɢɰɚ ɩɚɪɢɬɟ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ
ɫɟ ɩɪɟɜɟɠɞɚɬ ɩɨ ɫɦɟɬɤɢɬɟ
ɢɦɜȻɚɧɤɚȾɋɄɚɫɬɨɜɚɫɟ
ɨɩɪɚɜɞɚɯɚ ɢ ɧɚɞɟɠɞɢɬɟ ɧɚ
ɐɜɟɬɚɧ Ɏɢɥɟɜ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɚɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɧɚɬɸɬɸɧɨɩɪɨɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ

Българите в чужбина
подават декларация, за
да не дължат здравни
вноски за стари периоди
о края на годината
българските граждани, които са напуснали страната преди 31
декември 2011 г., могат да
се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари
периоди, ако не са живели
по това време в България. За целта те трябва
да подадат декларация и
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заявление за напускане на
страната до 31 декември
2012 г. Най-лесният и бърз
начин това да стане е по
пощата. От НАП обаче
предупреждават, че за да
се отразят промените
в българската здравна
система, трябва да се
подадат и двата документа – и декларацията,
и заявлението.

От досегашната си
практика служителите
на агенцията отчитат,
че често срещан пропуск е
непосочването в декларацията на конкретна дата
за напускане на страната,
а само месец и година
или само година. По този
начин документите не могат да бъда обработени,
въпреки, че са получени в
съответния офис на НАП.
За по-бързо отстраняване
на несъответствията,
от агенцията съветват
когато декларацията и
заявлението се изпращат
по пощата, да се посочва
електронен адрес за контакт, а при възможност и

телефон или човек, с когото данъчните могат да се
свържат на територията
на България.
Допълнителна информация за реда за освобождаване от задължението
за плащане на здравни
вноски, необходимите документи и попълването
на декларацията може да
се получи от Информационния център на НАП на
телефон 0700 18 700 на
цената на градски разговор от цялата страна.
Българите, пребиваващи в
чужбина могат да зададат
въпросите си и чрез електронната поща на адрес
infocenter@nra.bg
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Да спрем подмяната!
Д

нес в Силистра от
18:00 часа ще се проведе среща-дискусия
под надслов „Да спрем подмяната!” организирана от
ПП Демократи за Силна
България.
В обръщението към всички, които споделят Синята
идея, съмишлениците и
симпатизантите на ДСБ
се казва: „Неофициално
вече върви предизборната
кампания. Събитията около разцепването Синята
коалиция и политиката
на официалните среди в
СДС, създаването на все
по-нови партии с уж дясна
ориентация, коалициите
от рода на „Янев-Марешки”, ВМРО-Атака и други
подобни – всичко това събужда основателна трево-

га. Разбираемо е, че става
дума за организирани опити
демократичните процеси у
нас да тръгнат в посока,
удобна за олигарсите и
монополистите и срещу хората на средния и дребния
бизнес, както и срещу гражданското начало, откритостта и публичността в
управлението на страната
и подмяната му с еднолично
управление.
В тази обстановка партия Демократи за Силна
България - Силистра намира
за особено важно да сподели с вас опасенията си и да
потърси вашата подкрепа.
Ние искаме да спасим дясното от неговата подмяна.
Да спрем спекулациите с
успехите на комунизма и
мълчаливата му реставра-

Плюс / Минус

От
безнадеждността
на Вселената
ция. Да поставим в центъра
на държавната политика
гражданското достойнство, грижата за развитието на икономиката и
за благоденствието на
хората. Ние се нуждаем от
вас, за да създадем около
ДСБ-Силистра съмишленици, с които да обсъдим кандидатурите, както и с вас
да организираме и проведем
успешни парламентарни

избори.”
Един разговор за ценностите на модерната
десница на българите и за
съвременната политическа
обстановка в страната ще
бъде дискусията, в която
ще участва и Главният
секретар на ДСБ – Георги
Караджов.
Тя ще се проведе в залата на Младежки дом в
Силистра.

ЦИК ще определи служебно състава на
Районната избирателна комисия за референдума
Районната избирателна
комисия за 20-ти изборен
район-Силистра ще бъде
служебно назначена от
Централната избирателна
комисия (ЦИК). Това стана
ясно на проведените при
областния управител Николай Димов политически
консултации за състава на
РИК-Силистра за предстоящия Референдум (насрочен
за 27.01.2013 г.).
Покани за участие в тях
бяха изпратени до ПП ГЕРБ,
"Коалиция за България", ПП
ДПС, ПП Атака, Синята
коалиция и ПП НДСВ (която
има членове в Европейския
парламент).
В началото на консултациите бе установено, че не
е налице пълно представителство на парламентарно
представените партии и
коалиции и в тази ситуация, областният управител
Николай Димов обяви, че не

е възможно да се стигне
до съгласие за състава на
РИК-Силистра.
Причината - непредставено пълномощно, легитимиращо представителя на
Синята коалиция, каквото
е едно от изричните изис-

квания, посочено в решение
№8 на ЦИК.
Пред участниците в консултациите бяха представени писмените предложения за състава на РИК-Силистра по реда на тяхното
постъпване.

За Председател на РИКСилистра постъпиха две
предложения: от ПП ГЕРБ –
за Мирослава Красимирова
Червенкова и от „Коалиция
за България“ – за Димитър
Генов Петров.
За Секретар на РИКСилистра постъпиха две
предложения: от ПП ДПС –
Алтан Джевдетов Чакъров
и от ПП Атака – за Ванушка
Василева Георгиева.
За заместник-председател на РИК не постъпиха
предложения.
Предложенията на партиите и коалициите ще
бъдат изпратени в ЦИК
за служебно определяне на
Районната избирателна
комисия за 20-ти изборен
район-Силистра.
От своя страна, ЦИК
трябва да назначи Районната избирателна комисия
в срок до 27.11.2012 г.

Ясна е ценовата оферта за модернизиране...
от стр. 1 ɹɬɚɟɞɨɩɭɫɧɚɬɞɨɩɨɫɥɟɞɧɢɹ
ɬɪɟɬɢ ɟɬɚɩ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ
ɰɟɧɨɜɚɬɚɨɮɟɪɬɚ
Ɉɛɳɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɟɥɜɫ
ȾȾɋɤɨɹɬɨɜɤɥɸɱɜɚɞɨɫɬɚɜɤɚɬɚɧɚɬɨɦɨɝɪɚɮ±ɥɜ
ɞɪɭɝɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɚɩɚɪɚɬɭɪɚ±
ɡɚɥɜɢɫɬɪɨɢɬɟɥɧɨ
ɦɨɧɬɚɠɧɢɪɚɛɨɬɢ±
ɥɜɐɟɧɚɬɚɟɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɚɢɧɟ
ɩɨɞɥɟɠɢɧɚɩɪɨɦɹɧɚ
Ⱦɨ ɩɟɬ ɞɧɢ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ ɳɟ
ɢɡɥɟɡɟɫɪɟɲɟɧɢɟ
Äɇɚɞɹɜɚɦ ɜ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɨɦɨɧɬɚɠɧɢɪɚɛɨɬɢ
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬ Äɉɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɆȻȺɅ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɞɨɥɟɤɭɜɚɧɟ´
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬ ɤ ɚɧɞɢɞɚɬ
 ɋɞɪɭɠɟɧɢɟ ÄɎɚɪɦɚ ȽȻɋ´
ɩɨɞɚɥ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɢ ɩɪɟɦɢɧɚɥ
ɩɪɟɡɩɴɪɜɢɬɟɞɜɚɧɟɣɧɢɟɬɚɩɚ
± ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɫɪɟɲɟɧɢɟɧɚɤɨɦɢɫɢ-

ɦ ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɞɚ ɫɬɚɪɬɢɪɚɬ
ɩɪɨɟɤɬɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɤɚɡɚ
ɡɚɦɤɦɟɬɴɬɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚɤɨɹɬɨɟɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚɨɰɟɧɢɬɟɥɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚɛɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚ
ɜɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɮɢɪɦɚɬɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ´
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟ ɱɟ ɞɨɝɨɜɨɪɴɬ
ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɟ ɫɤɥɸɱɟɧ
ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɞɟɤɟɦɜɪɢ 
ɝ Ʉɴɦ ɧɚɫɬɨɹɳɢɹ ɦɨɦɟɧɬ ɟ
ɫɮɨɪɦɢɪɚɧ ɟɤɢɩ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɋɬɚɪɬɢɪɚɧɢ ɫɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟ

ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ ɢ ɡɚ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɟɧ
ɧɚɞɡɨɪɂɡɛɪɚɧɟɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ
ɡɚ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢ
ɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɚɦɚ ©Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟª ɋɯɟɦɚ ɡɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɦɨɳ
Äɉɨɞɤɪɟɩɚ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟ ɢ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɥɟɱɟɛɧɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɨɛɳɢɧɢ ɢɡɜɴɧ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɨɧɧɢɚɪɟɚɥɢ´

Филиз Хюсменова направи НАП напомня на новите
дарение за децата от с. Цар Самуил студенти да си платят
здравните вноски

Е

вродепутатът и заместник-председател
на ДПС Филиз Хюсменова дари за децата от
село Цар Самуил уреди за
детска площадка, съобщиха
от офиса на Хюсменова.
Площадката е 300 квадратни метра и е съобразена с всички изисквания за
безопасност.
Младежката организация
на ДПС ще помогне за допълнително облагородяване
на района около площадката.

И

ма голяма вероятност
студентите, които
тази година са първокурсници, да се окажат
на една крачка от прекъсването на здравноосигурителните им права. По данни на
НАП над 70% от редовните
студенти, които са български граждани, имат пропуски
в здравното осигуряване за
един, два или три месеца.
В типичния случай пробле-

мът идва от това, че учениците завършват средното
си образование до края на
юни на текущата година,
а започват следването си
през септември или октомври. В диапазона юли - септември те не са осигурени
за сметка на републиканския
бюджет, защото не попадат в нито една от двете
категории. За този период
бъдещите студенти трябва

Генерал Морко управляваше държавата Вулгария на
Най-Безнадеждната планета във Вселената. На тази
планета перманентно се
водеха войни, алчни крадци
управляваха народите й, а
Ивайло ЙОРДАНОВ,
гладуващите отдавна бяха
с. Цар Самуил
спрели дори да ги броят.
Вулгария всъщност бе
малка васална провинция, част от разширяваща се
империя. Генерал Морко бе марионетка на имперските интереси. Ония искаха магистрали и пътища за
мощните си камиони и превозни средства и Морко
строеше. Лъготеше народа си, че строи за тяхно
добро и народецът стискаше зъби вярвайки в светлото бъдеще.
Навремето хитри сатрапи произведоха Морко в
генерал за една нощ, виждайки в него удачно оръдие
за тъмните си козни. Новоизлюпеният генерал бе с
огромно тяло, ниско чело и остриган като мазен борец.
Беше влюбен в спорта и софрата.
Колкото повече народът му гладуваше, толкова
повече растеше Генералското тяло. Той сякаш се
хранеше с живителните сокове на Вулгария.
Морко обслужваше олигарсите, богаташите и
далавераджиите. В провинцията му процъфтяваше
корупцията и лицемерието. Всеки по-малък властник
крадеше от имперските подаяния, които не стигаха до
народа. Дори и най-низшите съветници припечелваха
без ум и усилия.
Генералът знаеше за кражбите, но мълчаливо ги
поощряваше, защото когато подчинените по стълбицата са сити - те нямаше да смущават рахатлъка му.
Морко мразеше културата, образованието, просветителите.
На астрономите бе забранил да гледат звездите,
защото звездите са мечти (един обаче тайно прогледна и се свърза с нас).
Във Вулгария имаше едно селце без име. Там селцата
нямаха имена - приличаха си до едно и нямаше нужда
да бъдат различавани.
Хората в селцето бяха безработни. Измъчени от
палещото през лятото слънце и безмилостните студени зимни виелици.
Сееха тютюн. Тежка работа - неблагодарна…
Хората на генерала изкупуваха тютюна им по 3
гроша за килограм, докато в сърцето на империята
цената стигаше до 10 гроша.
Парите на селяните стигаха само за хляб и за дърва.
Техният живот бе подчинен на чуждото благоденствие.
Те бяха като ония животни отглеждани за заколение.
И тук спира изведнъж разказът на анонимния писач.
От това безутешно кътче на Вселената получихме
чудноватото писмо.
Да отворим ли бутилка шампанско, че сме осъществили първи контакт с извънземни или да обявим
минута мълчание?

да платят сами здравноосигурителните си вноски.
607 ученици от Силистра
завършиха средното си
образование тази година.
Всеки от тях, който се е
дипломирал и не е започнал
работа веднага, трябва
сам да внася здравните си
осигуровки. Студентите
задочно обучение също се
осигуряват сами. От своя
страна студенти в редовна
форма на обучение заплащат
вноски за здраве за месеците до започване на учебната
година.
При допуснати пропуски
във вноските за здраве, настоящите студенти може
да се озоват с прекъснати
здравни права и да нямат
достъп до безплатните
здравни услуги, осигурени от
Националната здравноосигурителна каса. Напомняме,
че повече от три неплатени
вноски за последните три
години водят до прекъсване
на здравните права.
Сумата за здравни осигуровки през 2012 г. е 16,80

лв. на месец и се внася до
10-о число на следващия месец, след което ежедневно
започва да се трупа лихва.
Затова, ако се внасят пари
за няколко месеца назад,
преди да се издължи сумата трябва да се направи
справка за актуалния размер
на лихвата. Справката се
прави на място в салона
за обслужване на офиса на
НАП или чрез електронните
услуги в сайта на НАП - www.
nap.bg, където безплатно е
достъпен здравноосигурителен калкулатор. При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно
осигурителните вноски е
необходимо да се напише
точната сума, кодът за вид
плащане (код 560405 -„Вноски от лица, неподлежащи
на здравно осигуряване на
друго основание по ЗЗО" и
код 560101 - „Наказателни
лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК"),
като задължително се посочва периодът, за който
се отнася вноската, и ЕГН.
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Първи „телевизионни” стъпки
Калина ГРЪНЧАРОВА
орматът „телевизионно предаване”
бе експериментиран от членовете на клуб
„Краезнание” и Уеб-дизайн
от СОУ „Христо Ботев”

Ф

по повод две годишнини –
юбилейните 150 от образователното дело в Тутракан
и 102 години на училище
„Христо Ботев”.
Под ръководството на
преподавателите Маргари-

102-та годишнина от основаването на училище „Христо Ботев” в
Тутракан бе отбелязана на 19 ноември. Началото бе поставено със
знаменен ритуал, поднасяне на венец пред барелефа на Христо Ботев
и поздравления от директора Дияна Станкова.
От името на кмета на общината д-р Димитър Стефанов поздравителен
адрес прочете Стефка Станкова, директор на Дирекция „Хуманитарни
дейности” в общинската администрация.
Поздравления бяха поднесени и от пом.-директора на СОУ „Йордан
Йовков” Дияна Русева.
След което учениците според своя талант и желание се включиха в
различни занимания: спортни игри, „Аз творя” – ателие за рисунки и
„Аз пея и свиря”.

та Димитрова и Анна Георгиева „в слово и видеокадри” пред аудиторията бяха
представени исторически
факти за образователното
дело анонсирани от двете
водещи Каролина Христова
и Венета Василева.
Всъщност, началото на
„тв-предаването” постави-

Млади предприемачи
Милена ПЕНЕВА
ъв връзка с проведената
Световна седмица на предприемачеството – от 12
до 18 ноември т.г, в клуб „ Млад
предприемач”, който е формиран от четвъртокласници от СОУ
„Христо Ботев, се осъществиха две
инициативи.
Проведена бе родителска среща, на която родителите бяха
запознати с програмата „Нашата

В

труда”. Доброволни бизнес-консултанти бяха инж. Снежана Филипова и Ивайло Кискинов. Те
запознаха четвъртокласниците с
производство, различните методи
на производство - индивидуално
и производство на поточна линия.
Обясниха им, че за производството
на различни видове продукти се
използват различни стратегии. Запознаха ги с различните професии
Кръжочниците от Школата за изобразително и приложно изкуство
във фирмата и дейностите, които
извършват те. Демонстрираха им към читалище „Христо Ботев – 1901 г.”, с. Зафирово участваха за първи
практическата приложимост на про- път в Националния конкурс „Златна есен - плодовете на есента”, който
изведените продукти във фирмата. се проведе за девети път в Севлиево в края на м. октомври т.г.
В конкурса участваха над 412 рисунки и 42 пластики на клубове и
кръжоци от 37 населени места в България и творби от с. Стояновка,
Кантемирский район, Република Молдова.
Зафировските кръжочници изработиха осем рисунки и три творби на
приложното изкуство, с които участваха в конкурса. Една от творбите в
поколения деца по света.
раздел „Приложно изкуство” - на Георги Галинов Тодоров, бе класирана
Не е случайно и че „Пипи Дъл- на трето място. Десетгодишният Георги получи грамота и предметна
гото чорапче” е любимата детска награда, а за читалището - диплом и приз. (на снимката горе)
книга на България. Тя спечели с
През месец ноември кръжочниците от Школата, чийто ръководител е
16,238% след оспорвана битка в Лорета Станева, се включиха със свои произведения на изобразително
националната класация на преда- изкуство в Регионалния конкурс „Как искам Европейският съюз да
ването „Малкото голямо четене”. промени моя град?”.
Успя да се пребори в голямата
Шест кръжочници изпратиха по една своя рисунка, съгласно изискванадпревара с още 9 заглавия, дос- нията на регламента. В своите рисунки Свилен Иванов, Георги Тодоров,
тойни за финалисти. Най-силното Камен Веселинов, Богомил Савянов, Иво Иванов и Иван Димитров се
момиче в света спечели „Малкото опитаха да представят бъдещето на своето населено място според
голямо четене” в оспорвана битка европейските изисквания. След финала и шестимата участници полус малкия магьосник Хари Потър чиха грамоти и предметни награди и за читалището имаше грамота за
и веселите герои на „Патиланско активно участие.
царство”.
Лорета СТАНЕВА, Ръководител на Школата
Марияна ЛАЗАРОВА, Библиотекар-секретар

Заедно с Пипи, Карлсон и Емил от Льонеберя
Анка КОЗАРЕВА,
Библиотекар
библиотеката на СОУ
„Христо Ботев” съвместно
с учениците от III б клас с
класен ръководител Деана Маринова бе отбелязана 105-та годишнина от рождението на шведската
писателка Астрид Линдгрен, любима на няколко поколения читатели
със своите великолепни произведения за деца – „Пипи Дългото чорапче”, „Карлсон, който живее на
покрива”, „Емил от Льонеберя”...
С помощта на мултимедийна
техника на децата бе представена

В

презентация за Астрид Линдгрен.
Те научиха любопитни факти за
живота и творческата и дейност.
След това много емоционално и
с голям интерес третокласниците
проследиха презентация за Пипи
Дългото чорапче, както и видео
клип с интересни моменти от игралния филм за любимата на всички деца малка героиня. Слушаха и
пяха заедно с Йорданка Христова
прекрасната песничка за Пипи и
четоха изразително откъса „Пипи
тръгва на училище”. Показаха, че
имат много добра четивна техника
и се справят блестящо с непознат

текст. Разгледаха наличните книжки в библиотеката и се любуваха
на чудесните илюстрации в тях.
Пеейки песничката продължиха да
рисуват и да оцветяват картинки с
лика на най-популярната героиня
на Астрид Линдгрен и нейните
приятели, които ще украсят училищната библиотека в оформен
кът по повод годишнината на
писателката.
Приключенията на червенокосото момиченце ще продължават да
веселят децата и в днешно време,
а книгите на Астрид Линдгрен ще
разлистват с интерес и бъдещите

на стр. 6

Успешен старт за новия
творчески сезон на
кръжочниците от
читалището в с. Зафирово

общност” на американската организация работеща в областта
на икономическото образование
Джуниър Ачийвмънт България.
Родителите се запознаха с мястото
и ролята на предприемачеството
в образователния процес още в
начален етап на обучение. В тези
часове децата от малки се учат как
да бъдат истински предприемачи,
как да управляват кариерата си,
учат се да работят в екип и да бъдат

успешни граждани. Развиване на
дух на предприемчивост от ранна
възраст, практичност и приложимост на знанията, стимулиране на
инициативността и креативността
на учениците, възприемане на
понятия, свързани с бизнеса и
икономиката – това са основите
на програмата.
На 14 ноември във фирма “Джи
Ес Ел” в Тутракан се проведе наблюдение на тема „Определяне
на понятията дефект, качество,
производство, производителност,
специализация и разделение на

ха третокласниците-азбукарчета с класен ръководител Деана Маринова, които
с охота отгатваха гатанки, представиха мъдростта
на старите гърци, басни
и интересна информация,
предизвикала усмивките на
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70 юбилейни години на училище „Йордан Йовков”
Педагогическия съвет, а от
11:00 часа в залата на DSH
ще бъде изнесен тържествен концерт.
Началото на празничните
инициативи бе поставено
със „Седмица на доброто” в
класовете от начален етап
на обучение, последвана от
Спортен празник, в който
футболен мач изиграха
отборите на СОУ „Йордан
Йовков” и техните гости
от ОУ „Отец Паисий” от
на стр. 6

Калина ГРЪНЧАРОВА
рамките на две седмици в най-голямото
училище в Тутраканска община - „Йордан Йовков”, бяха организирани
множество инициативи, с

В

които учениците и педагозите отбелязаха един достоен юбилей – 70 години от
основаването на гимназията, чийто правоприемник
е средното общообразователно училище, носещо

името на писателя, когото
всички с любов наричат
„Певецът на Добруджа”.
Днес е кулминацията на
празненствата – в 9:00
часа ще се проведе тържествено заседание на

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество
България-Румъния 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския Фонд за
Регионално Развитие

Проект „Зеленото злато на Дунав”, MIS ETC code: 127
От 18 до 20 ноември 2012 г. в
Тутракан се проведе творчески
семинар на учителки от детските
градини от Тутракан и Олтеница.
Целта на семинара беше с общи
Заедно с него и Мира Милева,
усилия да се създаде концепцията също експерт по опазване на
и цялостната структура на книжка природата, като един цял екип, в
за оцветяване и пъзел, които да интензивна творческа работа те

Творчески семинар "Детето и природата"

се ползват в детските градини на
двете общини. Темата и на двете
пособия е „Зеленото злато на
Дунав“. Идеята им е да запознаят
възпитаниците на детските градини с богатата и ценна природа на
крайдунавските територии.
Четиринадесетте педагожки от
Тутракан и Олтеница с огромно
любопитство и интерес се запознаха с богатата информация
за биологичното разнообразие
на дунавския район. Научиха
факти за живота и особеностите на десетки видове птици,
бозайници, насекоми, влечуги,
растения, дървета, които обитават
екосистемите в и покрай реката.
Насладиха се на сладкодумието и
ерудицията на един от водещите
природозащитници в България
и създател на не една защитена
територия в последните тридесет
години Жеко Спиридонов.

успяха наистина да сътворят СВОЯТА книжка за оцветяване и СВОЯ
пъзел за СВОИТЕ възпитаници.
С вълнение те споделиха, че
вероятно всички пособия за децата
от детските градини трябва да се

изработват с участието на педагозите от реалната практика. Защото
те най-добре познават начина на
възприемане на информацията от
децата, техните любими занимания
и механизмите на възпитание и
социализация на децата от различните възрасти. Те най-добре могат
да решат колко сложна трябва да
е картинката, за да е интересно
заниманието на детето, и в същото
време да му поднася нова информация и нови знания.
Удовлетворението за участниците беше не само от факта, че бяха
определени 26-те композиции,
които ще се включат в книжката
и типа екосистема, която ще бъде
изобразена върху пъзела. Удовлетворението на участниците дойде и
от факта, че през тези три дни те
научиха много нови и интересни
неща за опазването на природата
в района на река Дунав, че се
почувстваха членове на голямото
семейство на дунавския басейн.
След семинара подготвената
концепция и структура на книжката
и пъзела ще бъдат предадени в ръ-

цете на професионални издатели и
дизайнери, за да се издаде тиража.
Промоцията и разпространението
сред другите детски градини ще
бъдат направени с активното
съдействие на участниците в семинара.
Всички присъстващи в семинара
посетиха две детски градини в
Тутракан. Румънските педагози
бяха очаровани от атмосферата
и условията в тях. Даже една от
румънските педагожки посвири
на акордеон и изпя песнички от
румънските детски градини.
Семинарът се проведе в рамките
на Проект „Зеленото злато на
Дунав“, изпълняван в рамките на
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
2007 – 2013 година. Той се реализира от Народно читалище „Никола
Йонков Вапцаров 1873“, Тутракан
в партньорство с Историческия
музей в Олтеница и Областна
администрация Силистра.
В момента по инициатива на
Областната администрация се

дейностите започна през лятото на
2012 година и ще завърши в края
на март 2013 г.
В резултат на изпълнението на
проекта ще бъда издадена популярна енциклопедия „Зеленото
злато на Дунав“ и мултимедиен
продукт за различните целеви групи. Ще се произведат и инсталират
50 информационни табели в областите от двете страни на границата,
ще се създадат три нови популярни
песни за младежка аудитория, посветени на природата на река Дунав.
През настоящата седмица, в гр.
Тутракан предстоят поредица от
творчески срещи и фестивали с
участието на румънските партньори, които генерират съдържанието
на продуктите на проекта.

За повече информация:
Анка Монева, секретар на Чипровежда конкурс за литературна талището
творба за средношколците от обтел.: 086 60 045, е-mail:
ластите Силистра и Олтеница на chitalishte_tutrakan@abv.bg
тема „Зеленото злато на Дунав“.
Условията на конкурса са
публикувани на интернет
страницата на Областна
администрация Силистра.
Сред другите дейности
по проекта са фолклорни
фестивали „Природата
в трансграничния фолклор“, първият, от които се
провежда в Тутракан на
22 ноември, фотосафари
по река Дунав и изложба
от фотографиите, конкурс
за рисунка „Животът край
реката“, семинари за НПО
и за предприемачи, закупуване на нови фолклорни
носии за читалището и
дома за детско творчество
в Олтеница, както и на
лодки за подобряване на
връзката между живеещите от двата бряга на Дунав.
Реалното изпълнение на
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70 юбилейни години на Първи „телевизионни”...
училище „Йордан Йовков”
от стр. 4
гр. Силистра. Срещата
завърши с победа на силистренци, а в училищната
спортна зала настроението повдигнаха мажоретният състав и фанфарният
оркестър.
В памет на дългогодишния преподавател по
физкултура в училището
- Трудолюб Йосифов, бе проведен Общински турнир по
футбол, в който участваха
пет отбора.
Крайното класиране се
оглави от отбора-домакин
на СОУ ”Йордан Йовков”
следван от тимовете на
СОУ „Христо Ботев”, ОУ
„Стефан Караджа”- Цар
Самуил, ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий” – Нова Черна
и СПИ „Христо Ботев” –
Варненци.
„Голямото четене” на
Йовкови творби е интересна инициатива, в която се
включиха ученици от всички

възрасти.
Фотоизложба „70 години
Тутраканска гимназия” бе
открита във фоайето на
училището на 20 ноември.
Тя е посветена на Енчо
Йорданов, дългогодишен

преподавател по история
и директор на учебното
заведение.
50 фотоси избрани от
над 300 архивни единици
показват историята на
училището и проследяват

развитието му.
В предварително обявените литературни конкурси тази година участваха
не само ученици, но и родители.
Най-малките възпитаници на училището от 1-ви
до 4-ти клас писаха по темата „Обичам моето училище”, учениците от 5-ти до
8-ми клас – „Моят училищен
свят”, а най-големите – от
9-ти до 12-ти клас – за
„Силата на любовта”.
Няколко родители се „престрашиха” и представиха
своите „Спомени от класната стая”.
Литературните конкурси бяха отчетени на 19
ноември, а директорът на
училището Соня Златарова
връчи Диплом за участие на
всички творци.
Александра Гогова от 6а
клас е победител във възрастовата група 5-8 клас в
раздел „Стихотворение” с
„Моето училище”, следвана
от творбите на Християна
Раева, Диана Тодорова и
Георги Георгиев.
В раздел „Есе” е присъдено единствено 2-ро място
на осмокласничката Елина

от стр. 4 – строго се обръща даскалът към азбукарчетата. И
зрителите.
те – „Пенчо бре, учи! Пенчо
„Захарта става от едни си мълчи. Пенчо бре, чети!
храсти, които растат по Муси се, сумти…”
восточната Индия, по някои
Музейният специалист
афрически острови и по Екатерина Николова от ИсАмерика” – отговори Миро- торически музей-Тутракан
слав на въпроса на даскала разказа на присъстващите
„От какво става захарта?”. факти от историята на
И още – „Най-големий доби- образователното дело в
тък на земята е слонът!”, крайдунавския град от да„Най-много прилича на чо- лечната 1862-ра до наши
века по лице маймунът. дни.
Също той може да ходи на
Финалът на обзорното
два крака и да върши много тв-предаване поставиха
човечески работи”…
китаристите от клуб „За„Я да ви видя, калпазани бавен метроном”, който се
Димитрова.
В раздел разказ на първо ниедни, научихте ли си води от преподавателят по
място е Мертан Мердан от стихотворенията, дето ви музика Володя Иванов.
5б клас, а на второ място поръчах още из ония дни!”
е Юлия Минкова от същия
клас.
При горния курс, на първо
място е класиран стихът
на Мариела Тодорова от 9б
клас, втора е Кирилка Томова от 11а, а трета – Петя
Морарова от 12 б.
В раздел „Есе” първа е
Теменужка Савова 12а клас,
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
втора Мария Терзийска от
9б клас, а на трето място ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ
Йонна Йорданова от 10 б и
Милена Пеева от 11а клас.
Отличени са и творбите
ОБЩИНА ТУТРАКАН,
на родителите – ЦветанОБЛАСТ СИЛИСТРА
ка Николова и Цветелина
Калчева, както и на Елена
Тел.: 0866/60621
Дочева, дългогодишен преe-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
подавател по български
Факс: 0866/60636
език в училището.
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
На проведеното тържествено заседание на
Ученическия съвет на 21
ноември в залата на Об№2747/20.11.2012 г.
щинския съвет, всички
гр. Тутракан
призьори от конкурса бяха
наградени.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното саЧестит юбилей
моуправление и местната администрация, във връзка
СОУ „Йордан Йовков”!
с чл.16, ал.2, т.4 от наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
Снимки: Нели МАНЧЕВА
територията на община Тутракан,

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

ЗАПОВЕД

ОПРЕДЕЛЯМ:

НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1873”,
гр. Тутракан
По повод предстоящите Коледни празници Ви кани да
участвате в конкурс на тема:

„И ДОБРОТО ДОЙДЕ ПРИ МЕН...”
Община Тутракан, МКБППМН
По повод Първи декември – Световен ден за борба
със СПИН, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тутракан, организира среща със
специалисти, родители и ученици от VIII до ХII клас
под мотото: ”Моето здраве днес - залог за бъдещето
ми утре!”
Инициативата ще се състои на 30 ноември 2012
г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински
съвет-Тутракан.
На вашите въпроси за ХИВ/СПИН и болестите предавани по полов път ще отговаря гостът на срещата
д-р Недка Цветкова - управител на МБАЛ-Тутракан.
ЗАПОВЯДАЙТЕ! ИНФОРМИРАНИЯТ ЧОВЕК НЕ ГРЕШИ!
Нека се обединим, заедно млади и стари и
ИЗБЕРЕМ ЖИВОТА!

Вие, уважаеми съграждани, без възрастови
ограничения, можете да
разкажете лично, или да
опишете в разказ конкретна случка от Вашия
живот, която Ви е срещнала с добри хора накарали Ви да повярвате, че
доброто съществува и
то е дошло при Вас.
Потърсете ни, за да споделите добрината или
изпратете вашите творби на адрес:
НЧ ”Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
пл.”Суворов” № 2
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
За участниците в конкурса са осигурени награди.
Повече информация на тел.: 60045, 60567,
60153
Краен срок: 28.12.2012 г.

Единична цена за 2013 г. на контейнер за битови
отпадъци тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м, както следва:
I. За нежилищни имоти на фирми в гр. Тутракан –
1224,24 лв. с включен ДДС годишно.
II. За нежилищни имоти на фирми в селата от община
Тутракан – 659,76 лв. с включен ДДС годишно.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на зам.-кмета по стопанските дейности на
Община Тутракан.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на административното производство.
Кмет на община Тутракан/
(Д-р Димитър СТЕФАНОВ)
Всички собственици на фирми на територията на
община Тутракан, желаещи през 2013 г. да заплащат
такса „Битови отпадъци” по единичните цени на използуваните от тях контейнери за смесени битови
отпадъци, а не на база отчетна стойност на притежаваните и/или използваните от тях имоти, съгласно
чл. 16, ал. 2, точки 4 и 5 от Наредбата на Общински съвет – Тутракан за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Тутракан, следва в срок до 30.11.2012 г.
да подадат декларация в Дирекция „Местни приходи”
при Община Тутракан за вида и броя на съдовете за
изхвърляне на битови отпадъци, които ще използват
през 2013 г.
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СМЯХ

Малки обяви

Продава се жилищен имот с двор на ул. "В.Търново"
№17а в Тутракан. Оглед след уговорка.
За контакти: Иванка Калинова, тел. 0866 65 746
BMW - 7-ца спира на червен светофар и изведнъж се чува силен

ВРЕМЕТО

Две врачки се срещат. Поздравите им:"Добре си! Аз как съм?"

трясък отзад. Oт колата излизат 4 дебеловрати и гледат – в BMW-то се
е натресла жигулка на около четвърт век, а от нея излиза едно дребно
старче.
- Ей, дядка, к'во щe пра'им сега знаеш ли?
- Чакайте бе, момчета, ето ви телефона на сина ми, звъннете му - той
всичко ще оправи.
- К'ъв е синът ти, бе?
- Той е главен... такова... аха – главен дресьор на делфините.
Обадили се мутрите и докато чакат изведнъж се появяват два Хамъра.
От тях изскочили едни с черни чорапи на главите и става едно мазало
– не е за гледане.
Един от тия с чорапите се приближава до старчето и му казва:
- А бе, тате, колко пъти ти казвам, че не съм главен дресьор на делфините, а главен треньор на тю-ле-ни-те...

Продавам китара – 40 лв. и булчинска рокля размер М, цвят шампанско, за слабо момиче – 70 лв.
Подарък – чанта.
За справки: 0884294379
"Магазин за обувки" в кв.Текето предлага нова
есенна стока МОДА`2013 - палта, якета, суичери,
боти, ботуши и много други.
Заповядайте при нас! Магазинът работи без почивен ден!
Телефон за контакти: 0889 36 39 55

В петък облачността ще е значителна с
временни разкъсвания главно над южните
райони. Минималните температури слабо
ще се понижат.
През следващите дни разкъсвания на облачността ще има над повече райони, в
понеделник и до слънчево време. Минимални температури между 0 и 5°, максимални
- между 7 и 12, във вторник с 2-3 градуса
по-високи.
В сряда облачността ще се увеличи, в
западните райони е възможно да превали.
Дежурен синоптик: Любка КУМЧЕВА

Търся спешно квартира под наем в Тутракан -

Циганин отива в Бюрото по труда:
къща или апартамент.
- Добър ден, искам веднага да започна работа.
Телефон за връзка: 0886867391
- Много добре, господине. За вас имаме вакантен пост на Изпълнителен директор в мултинационална компания. Вашата годишна заплата
ще бъде 200 000 евро. Ще имате собствена лимузина с личен шофьор,
бодигард и две секретарки.
- Ама, вие сигурно се шегувате!
- Ами, да - казали от Бюрото по труда - нали пък вие започнахте пръв.

www.weather.bg

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Един баща звъни на друг:
- Тошо, написа ли домашното на сина си по математика?
- Написах го.
- Дай да го препиша.
Телефонът звъни в дома на наскоро оженил се лекар. Негови колеги го канят за игра на карти. След разговора той казва на младата си
съпруга:
- Спешен случай!
- Сериозно ли е?
- Много! Трима лекари вече са там!
Съдията към обвиняемия:
- Получавате заплата осемстотин лева, а сте си построили къща за
двеста хиляди евро. Как ще обясните това?
- Дайте ми време да помисля...
- Седем години ще стигнат ли?

Шлайфане, Колянови валове - качествено,
на добра цена.
с. Старо село, община Тутракан, Завода
За справки: 0897 868783 и 0896 817007

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински консумативи, помощно-тенически средства, ортези и др.
С нов адрес: ул. "Трансмариска" №29
За справки: 0894 52 70 79

Сканди

СУДОКУ

АГРОАПТЕКА

до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Красиви усмивки при стоматолога д-р Юрий Василев
- Първата операция в България за
възстановяване на увредена
челюстна кост е дело на
тутраканския лекар

Калина ГРЪНЧАРОВА
риятели и близки, колеги и
пациенти изпълниха новия
Естетичен и дентален център на д-р Юрий Василев на връх
рождения му ден - 16 ноември.
Освен, че поднесоха своите поздравления за личния му празник,

П

Ⱦɪȼɚɫɢɥɟɜɢɫɴɩɪɭɝɚɬɚ
ɦɭɉɟɬɹ

те присъстваха и на освещаването
на Центъра. С пожелания за здраве
и успехи във всяко начинание отец
Илия Тонков извърши християнския ритуал.
Д-р Василев благодари на родиȾɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜɢɞɪɆɢɥɤɚɋɟɪɛɟɡɨɜɚ
телите си и на своето семейство за
Новината е, че на 11 ноември т.г
подкрепата през годините. Специ- то работи – асистента на денталния
лекар
Мари
(Марийка Вълчева), той направи за първи път в Бългаално се обърна и към екипа, с койадминистратора-рецепционист рия операция за възстановяване на
Ники (Николинка Йорданова) и увредена челюстна кост - присажмайстора-зъботехник Милен Ки- дане на костно блокче, специално
рилов от Русе.
поръчано в Австрийската тъканна
Естетичният и дентален център банка и изработено в Германия за
разполага с RVJ (радиовизи- 23-годишен пациент.
ограф), който позволява рентгеОт скоро в Центъра работят
новата снимка да се види веднага двама стоматолози от Русе – д-р
на компютърния екран.
Мария Събева извършва естетичеД-р Василев прилага система за ска дерматология – филъри, хиалтопла кондензация – съвременен уронова киселина, ботокс, химичен
метод за запълване на коренови пилинг, общи дерматологични
канали, който ползват едва 3-4% заболявани вкл. с направление за
от стоматологичните кабинети в РЗОК , а д-р Милка Сербезова е орстраната.
тодонт или правилно подреждане
Припомняме, че на 29 април на зъбите и захапката, вкл. лечение
2010 г. д-р Юрий Василев извърши със съвременни системи брекети.
първата автотрансплантация на
Д-р Милка Сербезова присъства
зъб в Тутракан като на 15-годишен на освещаването на реконструирапациент трансплантира зародиш на ния дентален център. Тя е завърмъдрец на мястото на шести зъб. шила Стоматология в Германия,

ȿɤɢɩɴɬɧɚȿɫɬɟɬɢɱɟɧɢɞɟɧɬɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɞɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜ
ɆɚɪɢɣɤɚȼɴɥɱɟɜɚɇɢɤɨɥɢɧɤɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚɢɆɢɥɟɧɄɢɪɢɥɨɜ

а е специализирала в Немския
университет в Швейцария.
Средно 10-11-годишна възраст
е оптималната за началото на
ортодонтското лечение на кривите зъби, макар при всяко дете
да е различно, каза за „ТГ” д-р
Сербезова.
Брекетите се поставят също
от тази възраст, защото трябва
да има достатъчна стабилност на
захапката, като горна граница за
поставяне на брекетите няма.

Захапката може да се изправи не
по-късно от 21-годишна възраст.
При всички зъбно-челюстни
аномалии, които са свързани с
изкривяване на захапката е нужно
оперативно лечение след 21-та
година, поясни още тя.
Всеки вложен лев в ортодонтско
лечение спестява доста средства в
последствие за лечение на кариеси, пародонтити, импланти, коронки, мостове и т.н. – категоричен
е и д-р Юрий Василев.

„Пенчо бре, чети!” или как
стиховете на дядо Славейков
се предават на поколенията

На среща с Мадлен Алгафари
Еслин КАРАНАСУФ
амираме се в учителския
кабинет заедно с целия
педагогически колектив
на СОУ "Йордан Йовков". Мадлен
Алгафари влиза с усмивка на лицето и с приятното си поведение и
небрежна жестикулация предразполага всички ни към един колкото
образователен, толкова и чисто
приятелски разговор.

Н

В началото за тема поставяме
"Духовното здраве на човека". Докато тя разисква по въпроса, ние
не отделяме погледа и вниманието
си от нея.
Едва ли има разочаровани от
тази среща и едва ли някой е в
разрез с нейните виждания по
въпроса. Остава ни малко време
за въпроси и отговори, при което
формалната обстановка напълно
се пречупва.

ɆɚɞɥɟɧȺɥɝɚɮɚɪɢɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɤɚɬɚ
ɩɨɮɪɟɧɫɤɢɟɡɢɤɊɨɫɢɰɚɂɜɚɧɨɜɚ

ɐɜɟɬɹɧɚɆɚɞɥɟɧȺɥɝɚɮɚɪɢɨɬ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

а 17 ноември 1827 г. е роден видния поет, публицист, фолклорист и политик Петко Рачев Славейков.Той е и основоположник
на българската литература за деца, както и автор на учебници.
Издава „Български притчи и пословици и характерни думи“, изследва
българските обичаи.
По повод годишнината, съвместно с Геновева Стоянова – преподавател по български език и литература и учениците от шестите класове в
СОУ „Христо Ботев”, бе организирано и проведено литературно четене
в библиотеката.
Децата се докоснаха до книгите с негови произведения, гледаха
с интерес презентация за живота и делото му, слушаха „Изворът на
белоногата” - изпълнени от Богдан Дуков и Бинка Добрева, пяха с
настроение песента „Татковина”, четоха изразително стихотворения
за деца, басни, пословици и поговорки.
Справиха се блестящо и с литературните игри, свързани с творчеството на писателя. Та има ли някой от нас, който да не знае „Пенчо бре,
чети!”, „Ошла баба за дренки”, „Дай ми, бабо, огнец!”, „Седнал дядо
на бучка, та си шие торбичка”. Шестокласниците споделиха, че найнапред са ги чули от своите баби и дядовци. Убедихме се, че неговите
произведения за деца се предават от поколение на поколение.
Литературното четене е продължение на поредицата интерактивни
уроци по литература с цел ангажиране вниманието на учениците и
предизвикване на читателски интерес във всеки един от тях.
Анка КОЗАРЕВА

Н

Учителите споделят неща от
личния и професионалния си
живот, а Мадлен дава пример
със случки от своите пътувания и
преживявания.
За финал на разговора тя представя книгите си, в които са записани идеите й. Разбира се, почти
никой не пропуска да се сдобие
със собствен екземпляр.
За тези, които поискаха да
се отърсят от проблемите си и
да обменят допълнителен опит,

Мадлен Алгафари предлага още
от времето си след срещата.
Искрено се надяваме да се
видим пак и да си поговорим за
живота, хората, добрите и лошите
неща на този свят.
Бел.ред.: Известната психоложка Мадлен Алгафари бе гост на
учителите от СОУ „Йордан Йовков”
на 25 октомври т.г в рамките на
изпълнението на Годишния план
за квалификация на учителите от
училището.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 ноември – Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Акушер-гинеколог, Началник
23 ноември – Росица ИВАНОВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”
на АГО, МБАЛ-Тутракан
24 ноември – Виолета СТОЙКОВА, Учител, СОУ „Христо Ботев”
28 ноември – Никола РАЙКОВ, Охрана, Община Тутракан
25 ноември – Румяна ЛЕОНИДОВА, гр. Тутракан
28 ноември – Звезделина ТРОСКОВА Касиер, Община Тутракан
25 ноември – Джанер ХАККЪ, Ст. счетоводител, Община Главиница
29 ноември – Наталия АНДРЕЕВА, гр. София, Фен на в. „Тутракански глас”
26 ноември – Цветанка СТОЯНОВА, Спец. ГРАО, Кметство Нова Черна
29 ноември – Диляна КИРЧЕВА, Ст. инспектор „Еколог”, Община
27 ноември – Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нотариус, гр. Тутракан
27 ноември – Иванела МЛАДЕНОВА, 12 б клас, СОУ „Йордан Йовков” Главиница

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɪɟɞɩɟɱɚɬɄɚɥɨɹɧɆȺɊɂɇɈȼ
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɫɪɹɞɚɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

