РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 46

Година LI

30 ноември - 6 декември 2012 г.

Юбилеен спектакъл
на Стоянка Мутафова
в Тутракан
„Парижки
лудории”
от Жан-Клод Дано
на 4 декември (вторник) от 18.00 ч. в Читалището

Вход: Свободен

Цена 0.50 лв.

На 6 декември – Никулден
ще грейне и Коледната елха!
Община Тутракан кани на:
1. Празнична Света литургия в чест на Св. Николай
и благоденствие на гражданите от община Тутракан.
9:00 часа - Храм „Св. Николай”
2. Литийно шествие и водосвет за благополучие на
рибарите и гражданите на гр. Тутракан.
11:30 часа - Лодкостоянката под
хотел-ресторант „Лодката”
3. Ритуал-възстановка на стар рибарски обичай.
12:00 часа - Лодкостоянка
4. Откриване на изложби в залата на ОЦИД
- Кулинарна изложба на апетитни блюда и ястия от
риба и рибни продукти
- Изложба на детски рисунки на тема „Никулден”
13:30 – 16:00 часа - ОЦИД
5. Запалване на светлините на Коледната елха.
17:00 часа - Парк „Христо Ботев”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007- 2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

Договор BG161РО001/4.1-05/2011/007
Проект „Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан
с предоставяне на възможност за долекуване”
На 22.12. 2011 г. Община Тутракан сключи договор за финансиране на Проект„Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за
долекуване”.Общата стойност на проекта е 4 326 933.95 лв., като финансирането от ЕФРР е в размер на 3 657 248.33 лв., финансирането от държавния бюджет е
645 396.77 лв., Община Тутракан следва да осигури 24 288.85 лв. допълнителен собствен принос. Продължителността на проекта е 24 месеца.
Финансирането на проекта се осъществява по Оперативна прогама за „Регионално развитие“ 2007-213, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”,
Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и
оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.
Целта на проекта е да се осигури ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за осъществяването на качествени диагностика, лечение и долекуване на
населението в Община Тутракан и околните населени места, възползващи се от услугите на „МБАЛ Тутракан”, да се осигури възможност за качествена ранна диагностика и превенция на социално значими сърдечносъдови и онкологични заболявания, за качествени рутинни и високоспециализирани лабораторни анализи, необходими
за ранната диагноза, контрола на динамиката на болестния процес и осъществяването на ефективна профилактика, за качествени оперативни намеси, осигуряващи
по-ефективно лечение, за долекуване и продължително лечение на пациенти с хронични и тежки заболявания и осигуряване на достъп за хора с увреждания и тежко
болни пациенти до отделението за долекуване.
Предвидените дейности по проекта включват - сформиране на екип за управление с оглед ефективно и качествено изпълнение на дейностите по настоящия проект;
упражняване на непрекъснат вътрешен мониторинг и контрол; изготвяне на документация за избор на изпълнители и избор на изпълнители по проекта; изготвяне
на информационни брошури, провеж-дане на информационни събития, монтиране на информационни табели, публикации в местни и регионални медии; доставка на
специализирано медицинско оборудване и съпътстващо обучение за експлоатация на апаратурата; СМР във връзка с привеждане на помещенията в съответствие с
изискванията на производителя и медицинските стандарти; осъществяване на мерки за енергийна ефективност на база на изготвено обследване за енергийна ефективност; обособяване на отделение за долекуване, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания; осъществяване на строителен и авторски
надзор по време на изпълнение на СМР. След финализиране предвидените дейности се предвижда официално
откриване на модернизираните отделения и на отделението за долекуване.
Към настоящия момент е сформиран екип по проекта. Стартирана е процедура за избор на изпълнител
за доставка на медицинско оборудване и изпълнение на СМР, както и процедура за избор на изпълнител за
осъществяване на строителен надзор. Избран е изпълнител за осъществяване на мерки за информация и
публичност.
С изпълнението на проекта се очаква да се повиши здравния статус на населението, да се увеличи %
на ранната диагностика и превенция на заболя-ванията, да се увеличи % на женското здраве и нарасне
раждаемостта, да се подобри инфраструктурата на МБАЛ Тутракан, ще се осигурят възможности за
специални грижи за пациенти с хронични заболявания, както и за достъп до болнична помощ чрез създаване на достъпна среда и ще се реализират икономии от енергопотребление след реализираните мерки за
енергийна ефективност.
Изпълнението на проекта ще произведе трайно благоприятно въздействие върху целевите групи и целевата територия, тъй като ще повиши качеството на болничната инфраструктура и ще допринесе за
осигуряване на по-добра здравна услуга, което от своя страна ще окаже благотворно влияние върху качеството на живот в Община Тутракан и целия здравен район на „МБАЛ Тутракан”.
„Този документ е създаден в рамките на проект „ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МБАЛ - ТУТРАКАН С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ” по Договор № BG161РО001/4.1-05/2011/007 който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”
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НОВИНИ
ТРИМА МЛАДИ ЛЕКАРИ ЩЕ ОТГОВАРЯТ
НА ВЪПРОСИ ЗА ХИВ/СПИН
По повод Световния ден за борба със СПИН – 1
декември, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
организира среща със специалисти, родители и ученици
от 8 до 12 клас под мотото „Моето здраве днес – залог
за бъдещето ми утре”.
На въпросите за ХИВ/СПИН ще отговарят трима
млади лекари от МБАЛ-Тутракан – д-р Елияна Александрова, д-р Деян Малчев и д-р Павел Ангелов.
Инициативата ще се проведе днес – 30 ноември, от
15:00 часа в заседателната зала на Общинския съвет.
ДНЕС ИЗТИЧА СРОКЪТ,
в който собствениците на фирми на територията
на община Тутракан, които желаят да заплащат през
2013 г. такса „Битови отпадъци” по единични цени на
използваните от тях контейнери за смесени битови
отпадъци, могат да подадат Декларация в Дирекция
„Местни приходи” на общинската администрация.
СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДАЦИИ
Дискусия за състоянието на обществените фондации
в България и перспективите за развитието им ще
се проведе в София на 1 декември. В нея ще участва
изпълнителният директор на «Обществен дарителски
фонд-Тутракан».
Дискусията е организирана от Фондация Работилница за граждански инициативи и Асоциацията на
обществените фондации в България, чийто член е
тутраканският Фонд.
СТОЯНКА МУТАФОВА В ТУТРАКАН
Юбилеен спектакъл по повод 90-годишния юбилей на
голямата българска комедийна актриса Стоянка Мутафова предстои в Тутракан на 4 декември (вторник).
Ще бъде представена френската комедия „Парижки
лудории” от Жан – Клод Дано. Участват още Дидо
Мачев и Жанет Йовчева. Режисьор е Дидо Мачев.
Съпружеска двойка дава обет в деня на сватбата
всеки да разкаже за своите любовници. Кой, колко
и кога може да бъде почтен и искрен към своята
половинка? Във вихъра на сценичния си талант са
артистите от Сатиричния театър.
Очакват Ви невероятни изненади и безумни ситуации, в които изпадат героите, за да поднесат тази
толкова житейска и парадоксална комедия, наситена
с много смях и удоволствия. Входът е Свободен!
СТАРТЪТ НА ДВА ПРОЕКТА ЩЕ БЪДЕ
ПРЕДСТАВЕН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ
На 5 декември от 10:00 часа е определена да започне началната пресконференция, на която ще бъде
представен проект „Преустройство и модернизиране
на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за
долекуване”.
Час по-късно, в 11:00, пък е началната пресконференция по проект „Трансмариска – древното начало на
Тутракан”. И двете събития ще се проведат в залата
на Общинския съвет.
КРИМИНАЛЕ
В с. Зафирово, за периода 04.11.2012 г. до 24.11.2012
г. неизвестен извършител, чрез взломяване на входна
врата, е извършил кражба на тридесет и два топа
оградна мрежа, от складово помещение, собственост
на „НЕГРИТА” ЕООД гр. Силистра.
На 24/25.11.2012 г. в с. Нова Черна неизвестен извършител, чрез взломяване на входна врата на частен
дом, е извършил кражба на 500 кг. сух тютюн-низи на
стойност около 1500 лева, собственост на 66-годишен
мъж от същото село.

Община Тутракан
Детски отдел на библиотеката

Назначена е Районната избирателна
комисия за референдума
РИК-Силистра бе определена служебно от Централната избирателна комисия
(ЦИК), след като на проведените при областния
управител Николай Димов
политически консултации,
не бе постигнато съгласие
между представителите
на партиите и коалициите, с представителство
в българския и европейския

парламенти за състава й,
съобщиха от областната
пресслужба.
На база постъпилите
предложения, за Председател на 13-членния състав
на РИК-Силистра, ЦИК определи Мирослава Червенкова (от квотата на ПП
ГЕРБ). Зам.-председател е
Димитър Генов (от квотата на „Коалиция за Бълга-

рия“), а Секретар – Ванушка
Георгиева (от квотата на
ПП Атака).
За членове на РИК-Силистра са назначени: Васил
Узунов, Теодора Павлова,
Иванка Милушева, Грета
Миленова, Ивелина Николова, Боян Димов, Алтан
Чаушев, Пепа Денева, Димо
Михалев и Желяна Донева.
Районната избирателна

комисия встъпи в правомощията си на 28.11.2012 г.
Решението на комисията
подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез ЦИК в 3-дневен
срок от съобщаването му
от ЦИК.
Националният референдум е насрочен за 27 януари
2013 г.

В „Брезентови изделия” АД работят
по проект за безопасен труд
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Да подобрим заедно работната среда в „Брезентови изделия” АД” се нарича
проектът, по който работи
дружеството, информира
неговият изпълнителен директор Атанас Атанасов.
Проектът е на обща стойност 110 156,20 лв. и ще се
реализира в рамките на една
година.
Предвидено е да бъдат
разработени Стандарти за
безопасни условия на труд
във връзка с въвеждането
на ново работна оборудване
и технологии, а също и сертифициране на стандарт за ȺɬɚɧɚɫȺɌȺɇȺɋɈȼ
безопасни условия на труд.
ства и специални работни
Ще бъде направен и Анализ трудовата дейност.
По проекта ще бъдат за- облекла на 15 работници
на състоянието и проектиране на организацията на купени лични предпазни сред- съобразно осъществявана-

та от тях производствена
дейност, конкретизира Атанасов. „30% очакваме да се
увеличи производителността на труда при монтажа
на изделията, това ще е
ефектът” – каза още той.
Съществена част от
дейността по проекта е
ремонтът на покрива на
фирмата.
Производствена дейност
тя осъществява в с. Цар
Самуил.
Проектът „Да подобрим
заедно работната среда в
„Брезентови изделия” АД”
се финансира по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, Схема
за безвъзмездна помощ „Безопасен труд” чрез Европейския социален фонд.

Демонстрационни уроци по
проект предстоят в Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
емонстрационни уроци по математика и
биология ще бъдат
проведени на 3 декември
(понеделник) в СОУ „Васил
Левски” в гр. Главиница. Те
са част от проект „ИКТ
– Движеща сила за промяна в образованието” на
Сдружение „Евроинтегра”,
в който си партнират
три български училища –
в Главиница - СОУ „Васил
Левски”, в Русе - МГ „Баба
Тонка” и във Велико Търново – най-голямото СОУ
„Емилиян Станев”, както и

Д

три румънски училища от
област Калъраш.
Уроците ще бъдат изнесени от български учители,
на които ще присъстват
и румънски преподаватели
с цел представяне на уникалните по рода си дигитализирани учебни помагала
по математика и биология,
разработени под платформата наречена „СУОБЪЛ”.
Проектът „ИКТ – Движеща сила за промяна в образованието” създаде нова
платформа „СУОБЪЛ”, чрез
която са разработени и
дигитализирани учебни помагала по двата предмета.

За популяризиране дейността на проекта във
всеки един от трите български града-партньори
ще се организират по два
демонстрационни урока.
Събитията ще бъдат отворени за деветокласници,
учители, родители, представители на общината
и на медиите на местно и
национално ниво.
„Демонстрационните уроци не само ще подпомогнат
популяризиране на проекта,
но и ще предоставят невероятната възможност
да се докоснете до една
иновация за България, коя-

то цели да ускори процесите на пробразяване на
традиционната училищна
система в една по-модерна
и ефективна институция”
– категорични са от „Евроинтегра”.
Проектът „ИКТ – Движеща сила за промяна в
образованието” се финансира по Програмата за
Трансгранично Сътрудничество Румъния-България
2007-2013, съфинансирана
от Европейския Съюз чрез
Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Заседание на Областната транспортна комисия

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

30.11 - 6.12.2012 г.
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ɩɪɟɜɨɡɢ ɢ ɜ ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ
ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɢ ɪɟɞɚ ɡɚ ɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ
ɫɯɟɦɢɢɡɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɩɪɟɜɨɡɢ ɧɚ ɩɴɬɧɢɰɢ ɫ ɚɜɬɨɛɭɫɢ  ɛɹɯɚ ɫɪɟɞ
ɨɫɧɨɜɧɢɬɟɬɟɦɢɤɨɢɬɨɨɛɫɴɞɢ
ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ  Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ
ɤɨɦɢɫɢɹɩɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɫɢ ɧɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɇɢɤɨɥɚɣ
Ⱦɢɦɨɜ ɧɚɩɨɦɧɢ ɱɟ ɫɩɨɪɟɞ
Ɂɚɤɨɧɚɡɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɧɢɬɟɩɪɟɜɨɡɢɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟɡɚɜɴɡɥɚɝɚɧɟ
ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɩɪɟɜɨɡɢ ɧɚ
ɩɴɬɧɢɰɢɩɨɚɜɬɨɛɭɫɧɢɥɢɧɢɢ
ɩɨɞɟɣɫɬɜɚɳɚɬɚɤɴɦɞɚɬɚɬɚɧɚ

И

ɜɥɢɡɚɧɟɜɫɢɥɚɧɚɬɨɡɢɡɚɤɨɧ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ
ɫɯɟɦɚɫɥɟɞɜɥɢɡɚɧɟɬɨɜɫɢɥɚ
ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɫɟ ɫɤɥɸɱɜɚɬ
ɫɴɫ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɞɴɥɴɝ ɨɬ 
ɞɟɤɟɦɜɪɢɝ
Ɍɨɣ ɧɚɫɨɱɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɢɬɟ ɢ ɤɴɦ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɤɨɢɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɨɬɝɨɜɚɪɹɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟɫɯɟɦɢɨɬ
ɹɧɭɚɪɢɝɢɦɚɪɤɢɪɚɢ
ɧɚɣɱɟɫɬɨɫɪɟɳɚɧɢɬɟɩɪɨɩɭɫɤɢ ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɧɚɬɴɤɜɚ ɩɪɢ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɩɨɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɨɫɬɧɚɚɤɬɨɜɟɬɟɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɢ
ɩɪɢɨɛɹɜɹɜɚɧɟɧɚɄɨɧɤɭɪɫɢɬɟ
ɡɚɢɡɛɨɪɧɚɩɪɟɜɨɡɜɚɱɢɌɨɜɚ
ɫɚ  ɥɢɩɫɚ ɧɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɨɰɟɧɤɚ  ɥɢɩɫɚ ɧɚ ɦɨɬɢɜɢ ɩɪɢ
ɜɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɤɪɢɬɟɪɢɢɢɜɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨɧɚ

ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɨɧɧɢɤɪɢɬɟɪɢɢ
Ɂɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɢɡɛɟɝɧɚɬɢ ɩɨɞɨɛɧɢɝɪɟɲɤɢɤɨɢɬɨɡɚɛɚɜɹɬ
ɨɛɹɜɹɜɚɧɟɬɨɢɩɪɨɬɢɱɚɧɟɬɨɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɢɬɟ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱦɢɦɨɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɧɚɈɛɳɢɧɢɬɟɫɴɨɛɪɚɡɹɜɚɣɤɢɫɟɫɜɥɢɡɚɳɢɬɟɜ
ɫɢɥɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚɭɪɟɞɛɚɞɚɫɢɢɡɪɚɛɨɬɹɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɡɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɫɯɟɦɢɩɨ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɥɢɧɢɢÄɈɛɳɢɧɢɬɟ
ɞɚɫɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɚɬɬɚɤɚɱɟ
ɞɚɛɴɞɚɬɫɴɡɞɚɞɟɧɢɟɮɟɤɬɢɜɧɢɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢɢɪɟɧɬɚɛɢɥɧɢ
ɥɢɧɢɢ ɛɟɡ ɞɚ ɫɟ ɧɚɪɭɲɚɜɚ
ɩɪɚɜɨɬɨɧɚɯɨɪɚɬɚɜɦɚɥɤɢɬɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɞɨɫɬɴɩ
ɞɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ³
ɩɪɟɩɨɪɴɱɚ ɬɨɣ ɢ ɩɨɫɨɱɢ ɱɟ
ɬɨɜɚ ɳɟ ɫɴɡɞɚɞɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɢɦɨɫɬɢɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ
ɜɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɢɬɟ

ɉɪɟɞɜɢɞ ɧɚɫɬɴɩɜɚɳɢɹ ɡɢɦɟɧɫɟɡɨɧɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɨɛɴɪɧɚɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚȺɜɬɨɦɨɛɢɥɧɚɬɚɢɧɫɩɟɤɰɢɹɢɄȺɌ
 ɞɚ ɡɚɫɢɥɹɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟ ɧɚ
ɚɜɬɨɛɭɫɢɬɟɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɬɚ
ɢɦɡɚɪɚɛɨɬɚɩɪɢɡɢɦɧɢɭɫɥɨɜɢɹ Ɍɨɣ ɩɨɫɨɱɢ ɧɚɣɱɟɫɬɢɬɟ
ɩɪɨɩɭɫɤɢɫɬɚɧɚɥɢɩɪɢɱɢɧɚɡɚ
ɧɟɞɨɜɨɥɫɬɜɨɤɚɤɬɨɨɬɫɬɪɚɧɚ
ɧɚɩɴɬɭɜɚɳɢɬɟɬɚɤɚɢɧɚɈɛɳɢɧɢɬɟ±ɥɢɩɫɚɧɚɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɜɩɪɟɜɨɡɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɥɢɩɫɚ
ɧɚ ɡɢɦɧɢ ɝɭɦɢ ɜɟɪɢɝɢ ɢ ɞɪ
ɢ ɧɚɫɬɨɹ  ɩɪɟɜɨɡɜɚɱɢɬɟ ɞɚ
ɫɩɚɡɜɚɬɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɡɚɪɚɛɨɬɚɩɪɢɡɢɦɧɢɭɫɥɨɜɢɹÄɡɚɞɚ
ɫɟɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɬɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ
ɪɢɫɤɨɜɟɬɟ ɨɬ ɢɡɦɪɴɡɧɚɥɢ
ɯɨɪɚɡɚɤɴɫɚɥɢɚɜɬɨɛɭɫɢɢɬɨ
 ɛɟɡ ɞɚ ɫɚ ɧɚɥɢɰɟ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢɡɚɤɪɢɡɢɫɧɢɫɢɬɭɚɰɢɢ´
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Иван НЕДЕВ, Председател на Общински съвет - Тутракан:

С обединени усилия решаваме проблемите
на общината
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Каква е равносметката за
работата на Общинския съвет за
първата година от мандата?
- През изминалата една година
Общинският съвет и постоянните
комисии работиха отговорно за решаване на обществените проблеми,
спазвайки закона и Правилника,
който имаме. Досега са проведени
19 заседания на Общинския съвет,
от които 4 извънредни и са приети
226 решения.
- Какви решения най-често се
вземат на сесиите?
- Преобладаващите докладни
записки, които са обсъждани, са
свързани със законодателната дейност на Общинския съвет. Главно,
приемане наредби и програми. На
6 заседания са приети такива 18 решения, примерно: актуализация на
Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, Наредба

- Кои са политическите решения?
- Трудно беше в началото, тъй
като от 17 съветници само 6 са
преизбрани и трябваше нещата
да се стиковат. Много бързо се
преодоляха партийните страсти
и личните амбиции и започнахме
заедно да работим за решаване на
проблемите на общината.
Политическите решения са свързани в началото с изграждането
на комисиите, където трябваше
парламентарните групи да вземат
решение кои да бъдат членове на
комисиите, за ръководствата на
комисиите и т.н. Мога да кажа, че
в последните месеци и сесии единодушно по всички въпроси всички
съветници гласуват в подкрепа на
това, което се предлага от кмета,
от администрацията за решаване на
проблемите на общината. Аз мисля,
че това е нормално, защото ние сме
избрани тук като представители на

ɆɨɧɚɇȿȾȿȼȺ

за състоянието и изпълнението на
бюджета, промени в Наредбата
за определяне и администриране
на местните данъци и такси. Това
са неща, които наистина изискват
становище и решение на Общинския съвет.
Като приоритет в нашата работа през изминалия мандат бяха
докладните записки, свързани с
кандидатстване на Общината по
различни проекти. На 10 заседания
са приети 15 такива решения. Мога
да маркирам, примерно, включване
на обектите по „Красива България”, кандидатстване по мярка 2.1
Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област,
кандидатстване на Общината за
финансиране по схема за развитие на регионален туристически
продукт и т.н.
Една от основните грижи на
Общинския съвет през това време
бе състоянието и проблемите на
общинската болница. На 5 заседания ние обсъждахме и приехме
11 решения, които са свързани
със състоянието на болницата и
излизането от кризата, в която е
изпаднала. Досега са й преведени
над 580 000 лв. от бюджета на общината. Това показва, че наистина
това е било приоритет и грижа на
Общинския съвет за запазване на
болницата и за помощта, която
трябва да се окаже.

хората да се грижим за развитието
на града и общината и мисля, че го
постигаме на този етап.
- В края на октомврийската сесия
вие поискахте среща със съветниците при затворени врати. Защо?
- Естествено, след като е минала
една година е редно да се направят
някои изводи от работата. Аз поставих въпроса пред съветниците
за повишаване ефективността на
работата на Постоянните комисии,
тъй като на практика там се обсъждат въпросите и на сесия отиваме
почти с готови решения. Добре е, че
на заседанията присъстват кмета,
ръководството, администрацията
и се дава отговор на всички въпроси, които възникват в процеса
на дебатите.
Вторият въпрос беше по присъствието. Има някои от съветниците,
които отсъстват от сесии, комисии
и аз обърнах внимание. След като
са избрани, те имат ангажимент,
отговорност и задължение да
присъстват редовно на сесиите
и мисля, че има резултат от този
разговор. Доказателството са първите заседания на комисиите, които
проведохме след тази среща.
Вчера (б.а. 26 ноември) се проведе среща на двете групи съветници
- на ГЕРБ и БСП. Отново се върнахме на анализ на едногодишната
дейност и какво трябва да направим

На 11 ноември 2011 г. бе конституиран новия
Общински съвет с четиригодишен мандат на
управление – от 2011 до 2015 г.
Интервюто с неговия председател
Иван НЕДЕВ е посветено на първата година
от мандата и е съставено от въпроси на
читателите на в. „Тутракански глас”.
от тук нататък за подобряване и за
издигане ефективността в работата
на Общинския съвет. Насочихме
се в няколко направления. Първо,
повишаване ефективността в работата на комисиите и второ - нужно
е повече срещи на съветниците с
избирателите. За сега този въпрос
е открит и се налага настина такива
срещи да се провеждат в районите,
в които са избрани, да свеждат
решенията на Общинския съвет,
да изслушат проблемите на хората,
да ги поставят отново в Общинския
съвет за решаване. В следващия
период ще насочим вниманието
именно към тези въпроси.
Коалицията, която направихме,
практиката показа, че успешно се
реализира - обединихме усилията
на всички за решаване проблемите
на общината. Мисля, че така ще
продължи и за в бъдеще. Нямаме
различия и проблеми. Естествено,
с наближаването на изборите, поляризацията ще продължи, но да
се надяваме, че ще намерим сили
в себе си да преодолеем всичко
както до сега.
- Защо общинският съветник
Вергил Русев се отказа от председателство на една комисия и
членство в друга?
- Той се отказа като председател
на Комисията по местно самоуправление и като член на Бюджетната
комисия по лични причини.
- Какви възнаграждения получават общинските съветници и председателят на Общинския съвет?
- С промяната на закона от м. юли
т.г, възнаграждението на общинските съветници беше намалено.
До сега беше 60% от средната
брутна заплата за последния месец, от последното тримесечие на
общинската администрация. Сега,
с промяната на закона, стана 30%.
Чисто съветниците получават между 150 и 180 лв. на месец. Преди
беше около 300.

За председателя на Общинския
съвет още на първата сесия се взе
решение - 60% от заплатата на
кмета. Законът дава възможност
до 90%, но тогава така се реши.
И всъщност, ако трябва чисто в
цифри да кажа, аз вземам около
600 лв. заплата.
- Защо внесохте за разглеждане на сесия докладна записка, в
която искате да бъдете настанен в
общинско жилище, без да плащате
наем?
- От начало не прецених добре
обстановката и може би това беше
една грешка от моя страна, тъй
като няма проблеми да си плащам
наема - 36 лева. Отчитам, че това
беше една грешка. Хора сме и всеки
допуска грешки в своята работа.
- Какви са отношенията Ви с
групата съветници от ДПС?
- ДПС винаги са гласували против
мен. Още от началото всички въпроси, които са свързани с мен, те
са гласували против. Така че тяхното становище го знам. Не разчитам
на подкрепа от тяхна страна.
- От политиката към семейните
радости… Внучката на дядо!
- Внучката – Монислава Недева, е
студентка в Нов български университет, 2-ри курс, Кинорежисура. В
момента играе във филма „Революция Z: Секс, лъжи и музика”.
Развива се успешно по пътя, по
който е тръгнала. Има сериозна
подкрепа от фирмата, с която има
договор в София - „София Мюзик
Ентърпрайс”. Това е фирмата на
Фънки. С удовлетворение я гледам
и й помагаме, с каквото можем.
Надявам се, че тя ще успява и за
в бъдеще.
Б.а.: От една седмица в сайта на
Общинския съвет може да се види
не само предварителната покана за
заседание на местния парламент,
но в нея „активни” са и самите
докладни записки.

Тутраканският парламент заседава

Н

а 29 ноември се проведе редовно заседание на Общински
съвет-Тутракан, чийто
предварителен дневен
ред включваше 13 точки.
Освен разпоредителни
сделки с имоти общинска собственост предложени в пет докладни
записки, на вниманието
на общинските съветници бяха представени
актуализации на две наредби - Наредба № 1 за
поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общественото

имущество на територията на Община Тутракан
и на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба за определянето
и администрирането на
местните такси и цени
на услуги на територията на Община Тутракан,
както и на поименния
списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 31
октомври.
Отчет за дейността
на местния парламент
и работата на неговите комисии за периода

май–октомври 2012 г.
бе следващият момент
в заседанието. И още:
промяна в състава на
две постоянни комисии
поради подадена оставка
от общинския съветник
Вергил Русев като председател на Комисията по
местно самоуправление и
като член на Бюджетната комисия е разгледана
и предложенат, както
и приемане на ново решение за създаване на
доброволно формирование
за предотвратяване или
овладяване на бедствия,

пожари и извънредни ситуации в общината.
Обемен и конкретен доклад на кмета на община
Тутракан д-р Димитър
Стефанов за изпълнение
решенията на Общински
съвет и за дейността
на общинска администрация за първата година
от мандата бе един от
важните моменти по
време на сесията.
Б.ред.: Конкретните
решения на Общински
съвет-Тутракан очаквайте в следващия брой на
„Тутракански глас”.

Плюс / Минус

Отвън - гълъб,
вътре - лисица!
Племенникът ми, който е в 4
клас, дойде при мен да му помогна с преразказа на една кратка
притча от Радой Ралин. Всъщност
ето и самият текст:
„Един слепец по рождение можел чрез пипане да познае всяка
една вещ. Поставили в ръцете му
едно врабче и го питат: Що е то?
Ивайло ЙОРДАНОВ,
- Предметите познавам до
с. Цар Самуил
един, защото те не се променят.
А животните и човешките създания, тях и с очи никой не може да познае какви са: отвън,
гледаш го, гълъб, вътре - лисица.
Да бъдем благодарни на боговете, че лошите характери сами
се издават рано или късно, колкото и да са се прикривали”.
И отдолу следват поне десет въпроса от типа защо външността
на гълъб може да крие в себе си характер на лисица и как да
изпитаме приятеля си, за да узнаем дали е искрен и предан.
Сложни, мъчителни, философски въпроси пред едно невръстно дете и то в една "Читанка" (забележете учебникът за 4 клас
все още не се нарича Литература, Психология или Философия,
а с простичката дума Читанка). Но няма да се спирам върху
непосилната тежест на ученическите чанти и техният материал
- това е тема за други размишления.
Реших да напиша кратък анализ върху притчата, тя ме заинтригува. Всъщност, ето какво се получи:
”Живите същества носят душевност, имат своя психика.
В основата на всяка психика е инстинктът за самосъхранение.
Страхът от смъртта е най-голяма сила, която ни движи напред
и чрез която успяваме не в едно начинание.
Светът е динамичен, човешката душевност също. Тя е като
живата Земя, като вечната Вселена, която не познава покой.
Добрият човек би сгрешил и станал лош, но лошият - добър
почти никога.
Защото малцина биха се покаяли истински, раздавайки богатството си, забравяйки егото си и прегръщайки света.
Външният вид е лъжовен и само по-очите личи характерът
на човека.
Очите не могат да скрият лукавството и фалша дори и от
най-красивото лице.
Моралът и доброто са нашият кръст, който е нужно да носим
цял живот, за да се наречем Човеци, за да се доближим до
Спасителя.
А как бихме изпитали приятел, за да проверим искреността
му?
Според мен изпитанията рано или късно настигат едно приятелство и не е уместно насила да предизвикваме устойчивостта
му.
Далеч е от искреността такава постъпка, а какво е приятелството, ако не искреност и доверие.
Преди дни в телевизионно интервю историкът Божидар Димитров изрече следната крилата фраза, по-скоро глупост, че:
„Около 25-тата си година, човек губи морала си". Изключителен
цинизъм лъха от тези думи. Все едно всички сме дяволи, живеем
на дяволска планета и не бива да хулим и да роптаем срещу крадливите ни управници съсипали България през последните 22
години, щото видите ли и ние не сме по-малко покварени от тях.
Г-н Димитров доскоро министър, очевидно е взел да се изявява като адвокат на пошлостта и лицемерието.
Ако той на 25 години е станал агент на ДС (Държавна сигурност) и е продал душата си на мрака си е негова болка и
отговорност (ако въобще ги чувства), но нека не вменява вини
и не чете присъди над целия народ.
Та тук, за да затворя кръга, се връщам отново на онези думи
на Радой Ралин - "Отвън, гледаш го гълъб, вътре - лисица”.
И не изпадайте в униние, скъпи приятели.
Докато го има слънцето над нас, лъчите на любовта никога
няма да угаснат. Ще ги има и децата, и усмивките между хората
и светлина в делата. Доброто е истинската обединителна сила
между хората и единственият смисъл на битието.

3 лв. е таксата за издаване на
свидетелство за съдимост по
електронен път

Т

аксата за издаване на
свидетелство за съдимост по електронен
път ще бъде в размер на 3
лв. Това предвижда промяна
в Тарифа №1 към Закона
за държавните такси за
таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата
и следствените служби и
Министерството на правосъдието.
Тази такса е с 2 лв. помалка от таксата за издаване на свидетелство за

съдимост по традиционния
начин и е съобразена с приетата от правителството
Методика за определяне на
разходоориентиран размер
на таксите.
Издаването на свидетелство за съдимост по
електронен път е мярка
от плана на кабинета за
намаляване на административната и регулаторна
тежест за бизнеса.
Останалите такси в тарифата не се променят.
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Оперативна програма за развитите
на сектор "Рибарство" (2007-2013)

http://www.gts-flag.org

Извънредно Общо събрание проведе МИРГ
дането на извънредното Общо събрание на
Местната инициативна
рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо
поле” на 23 ноември, информира председателят
на Управителния съвет
д-р Юрий Василев.
„Промените са няколко. В
общи линии става въпрос за
пренасочване на средства
към по-работещи мерки.
Частните мерки от 75 000
евро, максимално допустимо финансиране, станаха на
100 000 евро.
Има леко увеличение и
ȾɪɘɪɢɣȼȺɋɂɅȿȼ
на публичните мерки. Има
и някои мерки, които изктуализацията на общо премахнахме – преди
местната Стра- всичко тези с обучителен
тегия за развитие характер. Приехме такова
е поводът за провеж-

А

решение, защото се препокриват по други програми
- за развитите на административния капацитет” –
каза председателят.
Д-р Василев поясни още,
че при следващо Общо събрание ще се наложи да
се промени и Уставът на
МИРГ, в частта за начина
на обявяване свикването на
събранията.
В досегашния Устав свикването на Общо събрание
става с обява в „Държавен
вестник”. „Може би ще
направим промяна да не
се публикува в „Държавен
вестник”, а в регионална
медия.”
Членовете на Общото
събрание са били запознати
със свършеното до сега,

вкл. и движението на финансовия ресурс.
„Усвояването в момента
е около милион и половина
лева. Има проекти, които
очакват одобрение, и проекти, които са пред внасяне.
Би трябвало за следващите
месец-два да достигнем
поне 2 милиона и половина.
Очакваме Община Сливо
поле да входира два проекта едновременно, които
са на стабилна финансова
стойност. Чакаме одобрение и на втория проект на
Община Тутракан.
На 30-ти ноември ще подпишем в Изпълнителната
агенция по рибарство и
аквакултури договорите
на двете тутракански училища.

Новини от МИРГ
естната инициативна група „Главиница-Тутракан-Сливо поле” ще бъде партньор при организирането и провеждането на Никулден в Тутракан.
За първи път освен традиционната Света Литургия
отслужена в църквата „Св. Николай”, която ще чества
и храмов празник, ще има и множество светски събития, в които са поканени да участват двамата именници – Областният управител Николай Димов и Главният
секретар на областна администрация Николай Колев.

М

роект „Благоустрояване на „Крайдунавски парк”
– част I, етап II в град Тутракан”, който е
първият внесен проект в МИРГ е със сключен
Договор № 116 на 20 септември т.г. и с одобрен
бюджет на стойност 488 833, 39 лв.
Към момента се разработва тръжна документация
за провеждане на процедури по избор на изпълнител за
дейностите: Изграждане на алея, "Панорамни стълби”
и обособяване на Клуб на рибаря в Крайдунавски парк.

П

По случай Никулден
Рецепти за характерни
празнични ястия представени
от рибарката Мария Митева
от Тутракан

VIII-ми европейски семинар на ФАРНЕТ Пълнен шаран
О

Евелина ДЖЕПСЪН
т 13 до 15 ноември
2012 г. в Киберон,
Франция се проведе
VIII-ят европейски семинар
на рибарските групи на
тема „Позициониране на
МИРГ в бъдещето: Рибарските общности в сърцето
на местното развитие“,

рите.
В семинара участваха
около 150 души от всички
страни членки на Европейския съюз, преимуществено
членове на управителните
съвети на МИРГ. Рибарските групи в Европа продължават да трупат опит в
насърчаването на мест-

Необходими
продукти:

1,5–2 кг шаран – изчистен, измит и осолен
0,8–1 кг червен и бял лук
нарязан на филийки и запържен в 0,150 кг олио
Подправки: 0,5 лъжица
чер пипер; 1 ч.л червен
пипер; на върха на ножа –
канела; орехи – 2,5 ч.л едро
счукани; нарязан магданоз,
малко олио, лимонови резенчета.

Начин
на приготвяне:

организиран от FARNET
(Мрежа на рибарските групи в Европа) по инициатива
на Европейската комисия и
с подкрепата на френския
директорат на морето,
рибарството и аквакулту-

ното развитие в техните
райони и целта на този
семинар беше да се разгледат и обобщят постигнатите добри резултати и
да се направят изводи за
работата на Ос 4, за да

могат групите да намерят
своето място в бъдещото
развитие и да отговорят
на предизвикателствата и
възможностите на следващия програмен период.
В работните групи, в
които участва представител на МИРГ „ГлавиницаТутракан-Сливо поле“ бяха
разгледани редица казуси,
ангажиращи участниците
в анализ на това какво
Ос 4 може да предложи
на рибарските общности
и ролите, които групите
може и трябва да се играят
в работата с местните

заинтересовани страни,
за да се отговори на предизвикателствата и възможностите, пред които
са изправени техните територии.
В резултат на семинара
стана ясно, че задачата,
която стои пред всички
МИРГ в настоящия момент
е да направим изводите от
работата на Ос 4 конкретно на национално ниво и да
започнем усилена подготовка за следващия програмен
период, в който Рибарските
групи ще играят ключова
роля в местното развитие.

Всички тези продукти се
разбъркват добре и се пълни шарана. Остатъкът се
поставя на дъното на тавата.
Шаранът се полива с 2 с.л олио, 0,5 ч.ч вода, 0,5 с.л
доматено пюре. Пече се на умерена фурна.

Салата от риба
и картофи
0,6 кг сварена на пара бяла риба – почистена и нарязана на кубчета, се поръсва с магданоз, сол, лимон
и чер пипер.
На кубчета се нарязват сварените картофи, лукът
(червен и бял) се реже на филийки и се подправят със
сол, олио и оцет.
Всичко се обърква заедно с рибата, поставя се в
голяма чиния и се украсява с маслини и варено яйце.
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Памет за герой загинал в Балканската война Даниел Терещенков
представи Тутракан в
П
Българския детски и
Калина ГРЪНЧАРОВА
реди началото на
родовата среща проведена на 24 ноември
т.г потомците на мл. подофицер Димитър Георгиев
Стоянов от с. Антимово се
поклониха пред паметника
на загиналите във войните,
който се намира в градския
парк на Тутракан. Те положиха цветя и си спомниха
за своя дядо, участник в
Балканската война, който е
загинал само на 32 години,
на 19 октомври 1912 г. при
Бунар Хисар.
На паметното място
неговата внучка Мария
Василева запозна родствениците си и с информация
за участието на тутраканци в Балканската война,
любезно предоставена от
Историческия музей, която
всички изслушаха с внимание и насълзени очи.
Данните сочат, че от
тогавашната Тутраканска
околия са мобилизирани
около 4000 души, които
представляват – 6,7% от
населението, като само
в 45-ти пехотен полк са
538, от които 465 са от
Тутракан.
Населението на Тутраканската околия според
преброяването от 1910 г.
наброява 59 858 жители
живеещи в 56 населени
места, като от тях 24 193

младежки парламент

Д

са българи, което представлява 40,04%.
Тутраканци се сражават
в състава на 5-та Дунавска дивизия – преди всичко
в 5-ти и 45-ти пехотни
полкове и по-малко в други
подразделения.
По време на Балканската
война дивизията се командва от ген.-майор Павел

Христов и влиза в състава
на Трета армия. Дивизията включва три пехотни
бригади.
Пета пехотна Дунавска
дивизия влиза в състава
на Трета българска армия
и воюва при Лозенград, Бунархисар и Одрин.
Загиналите в Балканската война от Тутракан са

71, от околията - 120 или
всичко 191. От тях – един
офицер, 18 подофицери и
173 редници.
При Бунар Хисар са загинали 99 души, при Чаталджа
– 32, при Лозенград – 11
души, а останалите 49
души са загинали в други
населени места на Източна
Тракия.

Двучасов концерт за 70-годишния юбилей
на тутраканската гимназия
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɜɟ ɫɟɞɦɢɰɢ ɩɪɨɞɴɥɠɢɯɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɬɟ
ɩɨɫɜɟɬɟɧɢ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ

Д

Калина ГРЪНЧАРОВА
есетокласникът от СОУ
„Христо Ботев” Даниел Терещенков е избран между
200 кандидати от цялата страна да
бъде един от 120-те участници в
14-тата национална есенна сесия
на Българския детски и младежки
парламент, която се провежда
от 29 ноември до 2 декември в
София. Традиционни партньори
в организацията на събитието са
Столична община, Президентството на България, Народното събрание и общините от цялата страна.
Темата на сесията е „Гласът на
младите – ключът към демокрацията” и в нея участват представители на различни младежки организации, младежки и ученически
парламенти и съвети от столицата
и страната. Тя е насочена към повишаване активността на младите
хора, обръщайки внимание на

ɤɚɡɜɚɦɟ ɱɟ ɟ ɧɚɣɝɨɥɹɦɨɬɨ
ɫɪɟɞɧɨɭɱɢɥɢɳɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ʉɭɥɦɢɧɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɱɟɫɬɜɚɧɢɹɬɚ ɫɟ ɫɴɫɬɨɹ ɜ ɩɟɬɴɱɧɢɹ

нуждата от тяхното гражданско
сдружаване и повишаване капацитета на организациите им с цел
въвличане, реална инициатива и
участие в обществения и икономически живот.
Ще бъде проведено обучение
по парламентаризъм, предвиден
е един работен ден в Президентството, а в края участниците ще
получат документи, че са преминали успешно обучението.
Припомняме, че Даниел Терещенков наскоро спечели второ
място в раздел „Есе” в Националния конкурс „Времето е в нас
и ние сме във времето…” на НК
„Родолюбие” и второ място в раздел „Презентация” в Националното
състезание „Водата – извор на
живот” проведено в Бургас.
Грамота и награда той получи и в
Националния конкурс „Балканската война – война освободителна”.

Литературен празник
в библиотеката

ɝɢɦɧɚɡɢɹɱɢɣɬɨɞɧɟɲɟɧɩɪɚ-  ɧɨɟɦɜɪɢ ɤɨɝɚɬɨ ɜ ɩɪɟɞɢɜɨɩɪɢɟɦɧɢɤ ɟ ɋɈɍ ÄɃɨɪɞɚɧ ɨɛɟɞɧɢɬɟ ɱɚɫɨɜɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
Ƀɨɜɤɨɜ´Ɂɚɧɟɝɨɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɹɫɴɜɟɬɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɚɫɥɟɞɧɟɝɨɜɡɚɥɚɬɚ
ɧɚ'6+±ɝɨɥɟɦɢɹɬɩɪɚɡɧɢɱɟɧ
ɤɨɧɰɟɪɬɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɤɨɣɬɨ
ɛɹɯɚɛɭɪɧɨɚɩɥɨɞɢɪɚɧɢ
ɉɟɫɧɢɢɬɚɧɰɢɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɢɢɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɧɨɚɤɬɶɨɪɫɤɨ ɦɚɣɫɬɨɪɫɬɜɨ ɩɨɤɚɡɚɯɚ
ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟɧɚɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɤɨɢɬɨɫɴɫɫɴɳɢɹ
ɟɧɬɭɫɢɚɡɴɦɚɩɥɨɞɢɪɚɯɚɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɨɬɦɚɥɤɢɬɟɬɚɧɰɶɨɪɢɨɬɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢÄɉɚɬɢɥɚɧɱɨ´Äɋɥɚɜɹɧɤɚ´
ɢÄɉɨɥɟɬ´Ɇɚɠɨɪɟɬɧɢɹɫɴɫɬɚɜ
ɧɚɈɐɂȾɌɚɧɰɨɜɢɹɫɴɫɬɚɜɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɧɚ
Ʉɥɭɛɚɡɚɫɩɨɪɬɧɢɬɚɧɰɢ
ɉɪɨɱɟɟ ɤɚɤɜɨɬɨ ɢ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɩɢɲɟɦ ɋɈɍ Ƀɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜɟɞɨɤɚɡɚɥɨɱɟɟɧɚɣ
ɞɨɛɪɨɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ ɋɩɪɚɜɤɚ
ɍɫɩɟɯɴɬɨɬɦɚɬɭɪɢɬɟɢɩɪɢɟɦɴɬ
ɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɬɟ

а 23 ноември най-голямото и доказано през годините училище - СОУ ”Й. Йовков”, отпразнува своя
70-годишен юбилей. След празника, група ученици
посетиха Информационния център на библиотеката. Още
в еуфория те продължиха и тук да коментират изявите
и участията си.
Тогава им предложих да проведем един импровизиран
урок за патрона на тяхното училище Йордан Йовков. И
се получи. За моя изненада, повечето от участниците
(от различни класове), бяха много добре запознати с биографията и творчеството на писателя. След като всеки
от тях разказа каквото знае за Йовков, преминахме към
книгите, в които имаше информация за автора, неговия
живот и творчество. А в Интернет потребителите
разгледаха много портрети и снимки от организирани
чествания за писателя, намериха и прочетоха разказите
„По жицата” и „Божура”.
Да бъдем посредници между информацията и потребителите и да работим за утвърждаването на библиотеката като обществен, информационен и културен център,
осигуряващ равен достъп на всички, е нашата мисия.
А един от приоритетите на библиотеката е продължаване на добрите традиции в културната дейност и
включване на различни форми.
Здравка КИРОВА,
Библиотекар
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ɢɫɤɥɸɱɟɧɫɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚȾɋɏ
ɞɨɝɨɜɨɪɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɫɨɰɢɚɥɧɢɭɫɥɭɝɢɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥȼ
ɨɬɉɉɁɋɋɥɟɞɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɬɨ
ɜȾɋɏɜɫɟɤɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɩɨɥɡɜɚɫɥɟɞɧɢɬɟɫɨɰɢɚɥɧɢɭɫɥɭɝɢ
Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɩɚɥɧɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɦɟɛɟɥɢɪɚɧɨ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɨ ɩɨ ɩɨɞɯɨɞɹɳ ɧɚɱɢɧ ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹɥɢɱɟɧɢɡɛɨɪ
Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɫɬɨɩɥɚ
ɢɫɬɭɞɟɧɚɜɨɞɚɢɜɟɧɬɢɥɚɰɢɹ
ɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɬɚ ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɬɟɧɨɪɦɢɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚ ɯɪɚɧɟɧɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹɢɞɪɭɝɢɫ
ɭɥɟɫɧɟɧɞɨɫɬɴɩɞɨɬɹɯ
Ⱦɨɫɬɴɩɧɨɫɬɞɨɛɪɟɩɨɞɞɴɪɠɚɧɚɛɢɬɨɜɚɢɨɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚ
ɇɚɥɢɱɢɟɧɚɩɨɦɨɳɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɢ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɚ  ɭɫɥɭɝɚ

ЕДИН ДЕН ЩАСТИЕ
Господин Кмете, Вие направихте
голямото добро.
Благодаря Ви и има защо.
Сбъднахте детската ми мечта.
Това беше един ден екскурзия
подарък и голямо щастие за нас.
Бяхме в манастира ”Покров на Пресветата
Богородица”. Там запалихме по свещица.
Всеки от нас се помоли на Бог и
на Божията майка за здраве и късмет
на своите внуци и дечица.
Ходихме и на езерото Сребърна.
Там в големия резерват видяхме
чуден птичи свят.
Аз лично много доволна бях.
Най-много се радвах на
величествените пеликани.
Тая чудна гледка до края на
живота ми ще остане.
На връщане и на „Къмпинг”-а се отбихме.
там си поръчахме ядене и пихме.
Много хубаво се повеселихме.
Господин Кмете,
аз съм убедена, че не сме забравени.
Държавата големи грижи полага за нас
до последния ни час.
Ние знаем, че няма много да живеем.
От земята ще се изтрием
в пръста ще се скрием.
Хубав спомен ще ни остане днешния ден.
За добрината, която ни направихте
всеки от нас доволен остана.
Господин Кмете,
от сърце Ви благодарим!
Дано живота Ви щастливо да върви !
Дано Бог Ви поживи!

Калина ГРЪНЧАРОВА
ȾɨɦɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɦɚɨɬɝɨɞɢɧɢ±ɬɨɣɛɟɨɬɤɪɢɬɩɪɟɡɥɹɬɨɬɨɧɚɝɢɞɨɫɟɝɚɟɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɢɧɫɢɬɭɰɢɹ
ɤɨɹɬɨɛɟɡɦɧɨɝɨɞɚɩɚɪɚɞɢɪɚɞɚɜɚɧɟɫɚɦɨɩɨɞɫɥɨɧɚɧɨɜ
ɠɢɜɨɬɧɚɫɜɨɢɬɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ±ɯɨɪɚɬɚɨɬɬɪɟɬɚɬɚɜɴɡɪɚɫɬ
Ɋɚɡɥɢɱɧɢɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɯɨɪɚɫɚɠɢɜɟɥɢɬɚɦɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɯɨɪɚɫɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɢȾɨɦɚɍɫɦɢɜɤɚɢɛɨɥɤɚɪɚɞɨɫɬ
ɢɬɴɝɚ±ɬɨɜɚɟɟɠɟɞɧɟɜɢɟɬɨɧɚɜɴɡɪɚɫɬɧɚɬɢɟɯɨɪɚ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɧɚȾɨɦɚɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɟȾɢɦɢɬɪɢɧɚ
ȻɚɪɛɭɱɚɧɨɜɚɁɚɧɟɹɜɫɢɱɤɢɤɚɡɜɚɬɱɟɟɬɨɱɟɧɱɨɜɟɤɪɨɞɟɧɚ
ɡɚɬɚɡɢɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɚɩɨɡɢɰɢɹɂɯɨɪɚɬɚɨɬȾɨɦɚɹɨɛɢɱɚɬɢ
ɭɜɚɠɚɜɚɬ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɜɬɨɡɢɛɪɨɣɧɚɜ©Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫªȼɢɩɪɟɞɥɚɝɚɦɟɟɞɜɚɦɚɥɤɨɩɨɫɭɯɚɦɚɬɟɪɢɹ ɦɨɠɟɛɢɬɚɤɚɳɟɫɟɫɬɨɪɢ
ɧɹɤɨɦɭ ɧɨɩɨɬɚɤɴɜɧɚɱɢɧɨɬɤɥɢɤɜɚɦɟɧɚɦɨɥɛɚɧɚɱɢɬɚɬɟɥɢ
ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɬ ɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɤɨɢɬɨ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɨɬɝɨɜɚɪɹɱɨɜɟɤɡɚɞɚɫɬɚɧɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɧɚȾɨɦɚɨɬ
ɫɚɦɢɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɨɢɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ
ɉɨɥɭɱɢɯɦɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɫɥɸɛɟɡɧɨɬɨɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚȾɢɦɢɬɪɢɧɚȻɚɪɛɭɱɚɧɨɜɚɉɥɸɫɢɧɬɟɪɟɫɧɢɦɨɦɟɧɬɢ
ɨɬɛɢɬɢɟɬɨɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɨɬȾɨɦɚ
Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɢ ɯɨɪɚ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɳɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɬɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɫɨɰɢɚɥɧɢɭɫɥɭɝɢɧɚɥɢɰɚɧɚɜɴɪɲɢɥɢ
ɜɴɡɪɚɫɬɡɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɩɟɧɫɢɹ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧ
ɫɬɚɠɢɜɴɡɪɚɫɬɫɴɝɥɚɫɧɨɄɋɈ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɧɚɨɧɟɡɢɨɬɬɹɯ
ɤɨɢɬɨɢɦɚɬɩɪɨɰɟɧɬɧɚɦɚɥɟɧɚ
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧ
ɫɟɤɫɩɟɪɬɧɨɪɟɲɟɧɢɟɧɚɌȿɅɄ
ɇȿɅɄɍɫɥɭɝɚɬɚɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɋɝɪɚɞɚɬɚ ɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɜɭɟɬɚɠɧɚ ɫ ɩɨ ɞɜɟ ɤɪɢɥɚ ɧɚ
ɞɜɚɬɚ ɟɬɚɠɚ Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬɴɬ ɦɭ
ɟ ɡɚ  ɥɢɰɚ ɤɨɢɬɨ ɠɢɜɟɹɬ ɜ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɫɬɚɢ
ɈɫɧɨɜɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɜȾɋɏ
ɫɚ ɫɴɨɛɪɚɡɟɧɢ ɫ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɬɟ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟ
ɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɭɫɥɭɝɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɢɜɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɡɚɤɨɧɚɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɤɚɬɨ ɰɟɥɬɚ ɟ ɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɧɟ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ȼɫɟɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ ɫɟ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚɬɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɫɥɟɞɢɡɞɚɞɟɧɚɡɚɩɨɜɟɞɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚȾɢɪɟɤɰɢɹ©ɋɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟª
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С уважение и благодарност:
Марийка ЖЕКОВА,
Потребител в Дом за стари хора
гр. Тутракан

ɋɩɟɰɢɚɥɧɢɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɨɬɩɪɚɜɹɬɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɧɚȾɨɦɚɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɜ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɤɴɦɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɡɚɩɨɞɚɪɴɤɚɤɨɣɬɨɬɨɣɢɦɧɚɩɪɚɜɢ
ɩɨɩɨɜɨɞɨɤɬɨɦɜɪɢɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɞɟɧɧɚɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟɯɨɪɚɞɜɟɬɨɪɬɢɢ
ɟɤɫɤɭɪɡɢɹɤɚɬɨɈɛɳɢɧɚɬɚɡɚɩɥɚɬɢɩɴɬɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɞɨȺɣɞɟɦɢɪ
ɫɤɢɹɦɚɧɚɫɬɢɪɢȻɢɨɫɮɟɪɧɢɹɪɟɡɟɪɜɚɬɋɪɟɛɴɪɧɚɢɨɛɪɚɬɧɨ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɩɨɠɟɥɚɧɢɹɞɚɪɚɫɬɚɬɡɞɪɚɜɢɢɳɚɫɬɥɢɜɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɨɬ
ȾɨɦɚɨɬɩɪɚɜɹɬɢɤɴɦɞɟɰɚɬɚɨɬɐȾȽɉɚɬɢɥɚɧɱɨɡɚɤɨɧɰɟɪɬɚɤɨɣɬɨɢɦ
ɢɡɧɟɫɚɯɚɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ

ɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɡɚɜɪɴɡɤɚɫ
ɛɥɢɡɤɢɯɨɪɚ
ɋɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɬɟ
ɢ ɯɢɝɢɟɧɧɢ ɧɨɪɦɢ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥ
ɜɴɪɯɭ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɢɧɮɟɤɰɢɢɫɴɨɛɪɚɡɧɨɞɟɣɫɬɜɚɳɨɬɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
ɉɨɱɢɫɬɜɚɧɟɧɚɫɬɚɢɞɧɟɜɧɢɬɪɚɩɟɡɚɪɢɹɤɨɪɢɞɨɪɢ
ɉɪɚɧɟ ɧɚ ɫɩɚɥɧɨ ɢ ɥɢɱɧɨ

ɛɟɥɶɨ ɩɪɚɧɟ ɧɚ ɦɨɤɟɬɢ ɩɴɬɟɤɢ  ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɴɤɥɚ
ɳɨɪɢ
Ɉɫɢɝɭɪɟɧ ɩɪɚɜɢɥɟɧ ɪɟɠɢɦ
ɧɚɯɪɚɧɟɧɟɨɬɱɢɬɚɳɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɧɚɪɨɞɧɨɬɨ
ɡɞɪɚɜɟɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɬɟɚɤɬɨɜɟ
ɩɨɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɦɭ
Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɡɚɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɭɫɥɭɝɢ  ɭɪɟɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɜɴɩɪɨɫɢ
Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɞɨɫɬɴɩɞɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɱɟɬɟɧɟ ɧɚ ɩɪɟɫɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɢ
ɩɪɟɞɚɜɚɧɢɹ
Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɡɚɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɢɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɧɚɩɨɦɨɳɤɚɤɬɨɢɧɚɞɪɭɝɢɡɞɪɚɜɧɢɝɪɢɠɢ
Ɉɤɚɡɜɚɧɟɧɚɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚ
ɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ ɫ ɩɪɟɞɩɢɫɜɚɧɢɬɟ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ
Ɉɫɢɝɭɪɟɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɧɚ

ɉɋɍ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨɫɢɜɪɟɦɟ
Ɉɫɢɝɭɪɟɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɧɚ
ɉɋɍ ɡɚ ɥɢɱɧɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɫɴɫ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɥɢɰɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɢɟɤɫɤɭɪɡɢɢɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ
ɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɜɬɹɯ
Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɜ ɬɪɭɞɨɬɟɪɚɩɢɹ ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ ɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹɬɚ ɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɧɨɬɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɭɫɥɭɝɚ
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɫɴɛɟɫɟɞɜɚɧɟ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɫɴɛɢɬɢɹ ɝɥɟɞɚɧɢ
ɮɢɥɦɢ ɛɟɫɟɞɢ ɧɚ ɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢ
ɬɟɦɢɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɛɟɥɟɠɢɬɢ
ɝɨɞɢɲɧɢɧɢ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɢɩɪɚɡɧɢɰɢ
 Ɂɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɬɹɯɧɚɬɚ ɩɨɞɨɛɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬɢɦɚɩɪɟɤɚɪɚɧɚɤɚɛɟɥɧɚɬɟɥɟɜɢɡɢɹɞɨɜɫɹɤɚ
ɫɬɚɹɁɚɧɭɠɞɢɬɟɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɜȾɨɦɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɫɚ
ɡɚɤɭɩɟɧɢɧɹɤɨɥɤɨɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ
ɜɢɞɟɨɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ ɢ ɪɚɞɢɨɤɚɫɟɬɨɮɨɧɢɤɨɢɬɨɫɚɩɨɫɬɚɜɟɧɢ
ɜɨɛɳɢɬɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɤɴɞɟɬɨ
ɦɨɝɚɬɞɚɫɟɩɨɥɡɜɚɬɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚ ɫɟ
ɚɛɨɧɚɦɟɧɬ ɧɚ ɜɟɫɬɧɢɰɢ ɢ
ɫɩɢɫɚɧɢɹ
ȾɨɦɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɝɪɌɭɬɪɚ-

ɤɚɧɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɤɭɯɧɟɧɫɤɢɛɥɨɤ
ɫ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɢ ɩɨɞɝɨɬɜɢɬɟɥɧɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ
ɝɨɬɜɚɪɫɤɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɤɴɞɟɬɨ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɟ ɩɪɢɝɨɬɜɹ  ɯɪɚɧɚɬɚɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɤɨɹɬɨ
ɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚɢ
ɩɢɬɚɬɟɥɧɚ ɉɪɢɝɨɬɜɹɧɟɬɨ ɢ ɟ
ɫɴɨɛɪɚɡɟɧɨ ɫ ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɢɰɢ
ɭɬɜɴɪɞɟɧɢɨɬɆɇɁȼɝɨɥɹɦɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɬɪɚɩɟɡɚɪɢɹɫɟɯɪɚɧɹɬɩɨɞɜɢɠɧɢɬɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ
ɚ ɧɚ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɢɬɟ ɢ ɬɪɭɞɧɨɩɨɞɜɢɠɧɢ  ɥɢɰɚ  ɯɪɚɧɚɬɚ ɫɟ
ɫɟɪɜɢɪɚɩɨɫɬɚɢɬɟ
Ⱦɨɦɴɬɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɨɛɲɢɪɧɨ
ɩɟɪɚɥɧɨɩɨɦɟɳɟɧɢɟɢɬɪɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɩɟɪɚɥɧɢɱɪɟɡɤɨɢɬɨ
ɫɟɩɟɪɟɩɪɚɧɟɬɨɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɉɪɟɡɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɹɫɟɡɨɧɩɨɦɟɳɟɧɢɹɬɚɫɟɨɬɨɩɥɹɜɚɬɱɪɟɡ
ɥɨɤɚɥɧɚɩɚɪɧɚɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ
Ɂɚ ɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɭɫɥɭɝɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɬɡɚɩɥɚɳɚ
ɦɟɫɟɱɧɚ ɬɚɤɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
Ɍɚɪɢɮɚɬɚɡɚɬɚɤɫɢɬɟɡɚɫɨɰɢɚɥɧɢ ɭɫɥɭɝɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢ ɨɬ
ɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɹɛɸɞɠɟɬ
ȼɫɟɤɢɦɟɫɟɰɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ
ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɥɢɱɧɨ ɫɜɨɢɬɟ ɩɟɧɫɢɢ ɨɬ ɩɨɳɟɧɫɤɢɹ ɫɥɭɠɢɬɟɥ
ɤɨɣɬɨɢɦɝɢɧɨɫɢɜȾɨɦɚ
ȼȾɨɦɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɪɚɛɨɬɹɬɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧɢɪɚɛɨɬɧɢɰɢɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɬɨ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ
ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɨɬ ɫɬɚɪɲɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɫɟɫɬɪɚɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɫɟɫɬɪɢ ɤɨɢɬɨ ɞɟɧɨɧɨɳɧɨɫɟɝɪɢɠɚɬɡɚɡɞɪɚɜɟɬɨ
ɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɒɟɫɬɫɚɧɢ-

ɬɚɪɤɢ ɨɛɫɥɭɠɜɚɬ ɞɟɧɨɧɨɳɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɚɬɪɢɝɨɬɜɚɱɤɢ
ɩɪɢɝɨɬɜɹɬɟɠɟɞɧɟɜɧɨɯɪɚɧɚɬɚ
ɢɦ
ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɫɟ ɝɪɢɠɚɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬ ɞɨɛɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɜ ɞɨɦɚ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɢɡɪɚɡɹɜɚ ɜ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ
ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɝɨɪɢɜɚ
ɤɨɧɫɭɦɚɬɢɜɢ ɢ ɜɫɢɱɤɢ ɞɪɭɝɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɤɨɢɬɨ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɫɨɰɢɚɥɧɢɭɫɥɭɝɢɢ
ɞɨɜɨɥɧɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ
Ɉɬ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ ɩɪɟɡ  ɝ
ɧɚȾɨɦɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɜɢɧɚɝɢ ɟ ɢɦɚɥɨ ɞɨɛɪɢ
ɢ ɫɴɫɬɚɞɚɬɟɥɧɢ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ
ɫɚɩɪɚɜɢɥɢɞɚɪɟɧɢɹɡɚɞɨɦɚ
Ɍɟɡɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɞɚɥɢɫɚɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɬɟɯɧɢɤɚɞɪɟɯɢɢɥɢɞɪɭɝɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢɜɢɧɚɝɢɫɚɨɛɥɟɤɱɚɜɚɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɚɧɚȾɋɏɢɫɚɫɩɨɦɚɝɚɥɢɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɧɢɬɟ ɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɭɫɥɭɝɢɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ
Ɉɬɢɦɟɬɨɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ
ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚ ɧɚ Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɢ
ɯɨɪɚ ɢɫɤɚɦɟ ɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɞɚɪɢɬɟɥɢ ɤɚɬɨ ɢɦ
ɠɟɥɚɟɦɡɞɪɚɜɟɢɦɧɨɝɨɤɴɫɦɟɬ
ɜɴɜɜɫɢɱɤɢɬɟɢɦɧɚɱɢɧɚɧɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɢɪɚɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ
ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɞɚɪɟɧɢɹ ɡɚ Ⱦɋɏ ɱɟ
ɩɪɢɟɦɚɦɟɩɨɜɫɹɤɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɞɟɧɨɧɨɳɢɟɬɨɞɚɪɟɧɢɹɜɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɞɨɦɚ
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Белите блокирали дивизията. Няма какво да се яде. Седи Петка и №17а в Тутракан. Оглед след уговорка.
мечтае:
За контакти: Иванка Калинова, тел. 0866 65 746
- Сега да имаше един самун хляб... Ти, Василий Иванич, ам и аз
ам-ам...
Продавам китара – 40 лв. и булчинска рокля разВасилий Иванич се обърнал и пернал Петка зад врата:
мер М, цвят шампанско, за слабо момиче – 70 лв.
- Защо отхапваш по два пъти, ти, бе?
Баба се спира пред сергия на пазара и пита:
- Колко пари са доматите?
- Пет лева бабо.
- Уууууу, сякаш с бензин си ги поливал.

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.
Лекар казва на пациента си:
Заповядайте при нас! Магазинът работи без поИ запомнете, алкохолът е най-лошия ви враг! Избягвайте го!
- Докторе, какъв мъж ще съм аз, ако се покажа страхливец в лицето чивен ден!
на врага?
Телефон за контакти: 0889 36 39 55
Блондинка:
- Вчера бях на очен преглед.
- Какво ти казаха?
- Казаха да науча азбуката!
Питат радио Ереван:
- Вярно ли е, че около атомния реактор в Чернобил има много четирилистни детелини?
- Вярно е!
- А защо никой не е успял да си вземе поне една?
- Много бързо бягат!
- Люк, къде е Йода?
- В аптечката.
Американец, французин и българин летят в самолет. По едно време
гледат един дявол реже крилото на самолета. Американецът се провикнал:
- Ей дяволе, ако спреш ще ти дам един милион долара.
Обаче дяволът не спрял.
Французинът му предлозил 10 милиона франка, но дявола пак не
спрял и казал, че с толкова пари не могат да го подкупят.
Българинът мислил, мислил, и се провикнал:
- Ей дребния, давам ти 5 лева да продължиш да режеш.
Дяволът моментално спрял и казал:
- Ай стига бе, за 5 лева да се бъхтя тука като луд.

Търся спешно квартира под наем в Тутракан къща или апартамент.
Телефон за връзка: 0886867391

ВРЕМЕТО
През почивните дни ще преобладава облачно време, на места със
слаби валежи. Температурите постепенно ще се понижават с 1-3° на
ден. По-чувствително застудяване ще започне в понеделник. Облачността ще е предимно значителна, ще завали в Западна България.
През нощта срещу вторник и във вторник валежите ще продължат,
като по високите полета на Западна България и в Предбалкана дъждът
ще преминава в сняг. Ще бъде и доста ветровито, вятърът ще е със
северна компонента и застудяването ще продължи. До края на деня
валежите ще отслабнат и ще започнат да спират.
В сряда сутринта ще бъде студено, с минимални температури до
минус 5, минус 6°. Вятърът ще отслабне, по-късно ще се ориентира
от югоизток и в Източна България ще стане умерен. Там дневните
температури ще се повишат, докато в западните райони, където ще
има и тънка снежна покривка, ще остане студено. Ще бъде предимно
облачно, с временни разкъсвания и намаления на облачността.
В четвъртък отново ще завали, в западните райони предимно сняг,
в източните - дъжд и сняг.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА
www.weather.bg

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

30.11 - 6.12.2012 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

30.11 - 6.12.2012 г.

Тутраканските театрали
събират овации
ка, на която обещахме да
гостуваме отново.
По повод Деня на християнското семейство и
младежта, Театралният
състав гостува и на с.
Варненци със същата постановка. В залата на НЧ
”Светлина-1904” дойдоха
жителите на селото и
ученици от Социално – педагогическия интернат.
Спектакълът направи
силно впечатление на децата, които се включиха
Анка МОНЕВА
еатрален състав „Борис Илиев” при НЧ ”Н.
Й. Вапцаров-1873” Тутракан, с художествен
ръководител Ценка Бойчева
представи пиесата „Танц
със смъртта” на сцената
на Читалището в с. Старо
село.
Публиката, заела всички места в Читалищния
салон, с нетърпение очакваше началото. Следейки
внимателно събитията по
време на представлението,
вълнуващите моменти бяха
съпроводени с ръкопляскания и със задоволство
за положителния изход от на Читалището в с. Старо активно в обсъждане на
село за гостоприемството драматичните ситуации в
драматичната ситуация.
Благодарим на колектива и на староселската публи- пиесата.

Т

„Стоп на училищния тормоз”
Анка КОЗАРЕВА
ъв връзка със Седмица за
превенция на училищния
тормоз (19-23 ноември)
учениците от четвъртите класове с
класни ръководители Милена Стоянова и Виолета Стойкова от СОУ
„Христо Ботев” бяха приятно изненадани с интерактивен урок „Стоп
на училищния тормоз”, проведен

ние в такава инициатива, Арсенова
представи гостите и обясни, че
Тодорка Ангелова, Минчо Цвятков
и класните им ръководители ще са
техни консултанти. Ще им помагат
в груповата работа. По интересен
начин с разноцветни картончета
четвъртокласниците бяха разпределени в три екипа. Всеки от тях, след
изтеглен жребий, състави проблем-

кан” представи Тодорка Ангелова с
цел да се популяризира дейността
на горепосочената комисия. Тя
успя да заинтригува и да привлече
вниманието на участниците в урока.
Оформи се ползотворен диалог
между специалист и ученици.
Те преодоляха притеснението и
започнаха да споделят примери
от ежедневието. Активираха се и

от педагогическия съветник Иванка
Арсенова, съвместно със секретаря
на МКБППМН Тодорка Ангелова и
инспектора от „Детска педагогическа стая” – Минчо Цвятков.
Урокът е част от механизма за
превенция на училищния тормоз,
който трябва да има всяко училище,
съгласно заповед на министъра
на образованието. Част от този
механизъм са двете училищни кампании - „Кампания за превенция на
насилието и училищния тормоз” и
„Кампания за превенция на противообществените прояви”.
Именно затова педагогическият
съветник Иванка Арсенова организира и проведе интерактивния урок.
След като приветства учениците за
готовността им да участват с жела-

на ситуация по опорни думи и набеляза мерки за разрешаването й.
Целта бе да се стигне до различните
видове тормоз – физически, психически, виртуален или така нареченият кибертормоз. Да се набележат
мерки за преодоляването им и как
да постъпят, когато са жертви на
насилие и тормоз. Благодарение на
напътствията на своите консултанти, учениците успяха да се справят
отлично със създадените ситуации.
Всеки екип избра свой говорител,
който представи резултатите от
груповата работа и изрази мнението
си по този актуален в днешно време
проблем за разрешаване. Презентация „Нашата нова визия – местна
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тутра-

засипаха с въпроси Минчо Цвятков,
който търпеливо и компетентно
отговаряше на всеки един от тях.
В края на урока педагогическият
съветник Иванка Арсенова подари
на учениците от IVа клас и IVб
клас изработено от ученическия
съвет послание с лого „Стоп на
училищния тормоз!” с отправен
към тях апел „Нека всички заедно
да не допускаме това да се случва
в нашето училище!”
Четвъртокласниците бяха зарадвани с подаръци от Община
Тутракан, връчени от Тодорка
Ангелова. Усмивки и удовлетворение от постигнатите резултати в
интерактивния урок се изписаха не
само на лицата на учениците, но и
на техните ръководители.

В

"Екскурзия из необятния свят на електричеството"
Наталия ГЕОРГИЕВА
ще в началото на новата
учебна година в ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий” в Нова
Черна, м. ноември беше избран за
Месец на природните науки.
Ентусиазираните седмокласници
Айджан, Севгинай, Йозджан, Асан и
Шурай предложиха да си поканим
гости, пред които да разкрият необятният свят на електричеството. С
помощта на елементарни подръчни
материали те сглобяваха и експериментираха почти цял месец и се
подготвяха упорито.
„Екскурзията из необятния свят
на електричеството” се проведе на
21 ноември пред представители
на РИО-Силистра в лицето на С.
Пенева, експерт по природни науки и екология, Община Тутракан

О

чрез Стефка Станкова – директор на Дирекция „Хуманитарни
дейности”, учители и ученици от
тутраканските училища „Йордан
Йовков” и „Христо Ботев”, както
и директора на новочерненското
училище Венелин Димов, Мар-

гарита Владева – председател
на Методичното обединение на
учителите от прогимназиален етап
и преподавател по английски език,
преподавателите В. Панайотова и
М. Александрова.
В инициативата се включиха и
шестокласничките Несрин и Айсел - с презентации за „Безопасна
работа с електрически уреди” и
„Действие на електричния ток
върху човешкото тяло”.
Адмирации и благодарност заслужават всички ученици, които
бяха амбицирани да покажат една
малка част от необятния свят на
електричеството! Доказаха на себе
си, че могат да бъдат прекрасни
екскурзоводи в света на науката, и
в същото време прекрасни артисти!
В края на събитието учениците
получиха специални грамоти и Благодарствен адрес от РИО-Силистра.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

30 ноември – Калоян ГРЪНЧАРОВ, Графичен дизайн на Д "Социално подпомагане" - Филиал Главиница
в. „Тутракански глас”
6 декември – НИКУЛДЕН
30 ноември – Адриана СЪБОТИНОВА, 8 клас, гр. Горна
Оряховица
2 декември – Христина МАРГАРИТОВА, Гл. експерт
Честито на именниците - Никола, Николай,
„Общинска собственост”
5 декември – Даниел ГРЪНЧАРОВ, 12б клас, СОУ „Йор- Николина, Николинка, Николета, Никол, Ненка,
дан Йовков”
Нина, Кольо, Нико!
5 декември – Румянка ГЕОРГИЕВА, Социален работник,

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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