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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 42

Година LI

7 - 13 ноември 2013 г.

Днес в Тутракан:

Церемония с водосвет за
модернизираната болницата
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɨɱɧɨɧɚɨɛɹɞ±ɜ
ɱɚɫɚ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɨɮɢɰɢɚɥɧɚɬɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ
ɫɴɩɴɬɫɬɜɚɧɚ ɫ ɜɨɞɨɫɜɟɬ ɨɬɫɥɭɠɟɧ ɨɬ ɨɬɟɰ ɂɥɢɹ Ɍɨɧɤɨɜ
ɡɚ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɞɨɥɟɤɭɜɚɧɟ
ɜ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨɟɮɢɧɚɥɧɚɱɚɫɬɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Äɉɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɡɚɞɨɥɟɤɭɜɚɧɟ´ɤɨɣɬɨɛɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɩɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɞɜɟ
ɝɨɞɢɧɢ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ ɧɚ ɨɛɳɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ    ɥɜ  ɤɚɬɨ
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ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨ ɨɬ ȿɎɊɊ ɟ ɜ
ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ    ɥɜ
ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬ  
 ɥɜ ɚ ɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ
ɥɜ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨ ɦɭ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ
ɩɪɨɝɚɦɚ ɡɚ ÄɊɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ³  ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚ ɨɫ  ÄɆɟɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ´ Ɉɩɟɪɚɰɢɹ
ÄȾɪɟɛɧɨɦɚɳɚɛɧɢɦɟɫɬɧɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ´ ɋɯɟɦɚ ɡɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳ
Äɉɨɞɤɪɟɩɚ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟɢɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɥɟɱɟɛɧɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɨɛɳɢɧɢ ɢɡɜɴɧ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɨɧɧɢɚɪɟɚɥɢ´

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2014
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.
ɋɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɩɪɨɟɤɬɚ
ɫɟɨɱɚɤɜɚɞɚɫɟɩɨɜɢɲɢɡɞɪɚɜɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɞɚ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɢ ɩɪɨɰɟɧɬɴɬ ɧɚ
ɪɚɧɧɚɬɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɬɚ
ɞɚ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɢ ɩɪɨɰɟɧɬɴɬ ɧɚ
ɠɟɧɫɤɨɬɨ ɡɞɪɚɜɟ ɢ ɧɚɪɚɫɧɟ
ɪɚɠɞɚɟɦɨɫɬɬɚɞɚɫɟɩɨɞɨɛɪɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɆȻȺɅ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɓɟɛɴɞɚɬɨɫɢɝɭɪɟɧɢ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ
ɝɪɢɠɢɡɚɩɚɰɢɟɧɬɢɫɯɪɨɧɢɱɧɢ
ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɤɚɤɬɨɢɡɚɞɨɫɬɴɩɞɨɛɨɥɧɢɱɧɚɩɨɦɨɳɱɪɟɡ
ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɞɨɫɬɴɩɧɚɫɪɟɞɚ
ɢɳɟɫɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬɢɤɨɧɨɦɢɢ
ɨɬ ɟɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɟɞ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɦɟɪɤɢɡɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ

Въпросителни около ликвидацията на
„Комунални дейности”
Калина ГРЪНЧАРОВА
несеният като допълнителна точка в дневния
ред на преминалото октомврийско заседание на Общински съвет-Тутракан Отчет за
дейността на ликвидатора на „Комунални дейности”
ЕООД в ликвидация за периода 1 юли – 25 октомври
2013 г. предизвика остра дискусия. Базирайки се на
него, а и на допълнителна информация, общинският
съветник Любен Драгнев зададе множество въпроси
– какво количество отпадъчно желязо е предадено
за скрап, защо желязото е продадено на цена 0,35
лв. при наличието на възможност за по-висока такава, потърсени ли са оферти от различни фирми
занимаващи се с изкупуване на вторични суровини,
къде е роторният снегорин (джоган) и чия собственост е той,
на стр. 3
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В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Весел Есенен карнавал

Николай Филипов и Ориел Групер - финалисти
в Националното състезание по английски език
Веселина СТЕФАНОВА
навечерието на Деня на
будителите в Езиковата
гимназия „Пейо Яворов“,
гр. Силистра, се проведе областен
кръг на Първото национално състезание по речево-комуникативни
умения на английски език. Ученици
в три възрастови групи: IV -VII клас,
VIII -Х клас и ХI - ХII клас, премериха сили в два модула:
1. Предварително подготвена
презентация, вписваща се в мотото на тази учебна година - "To be
lasting, peace must be anchored in
each of us so we become its natural
ambassador” („За да е траен мирът,
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всеки от нас трябва да го носи в
себе си и по този начин да се превърне в негов естествен посланик”).
2. Свободен разговор с журито
на състезанието, което оценява
участниците по предварително зададени критерии от националната
комисия.
Всеки от участниците разполагаше с до 15 минути, като в рамките на до 5 минути трябваше да
защитят тезата си, а до 10 минути
да отговарят на въпроси, зададени
от журито.
В националното състезание
имат право да участват ученици,
изучаващи английски език в за-

дължителна подготовка в училище,
които не са живели в англоговоряща страна през последните седем
години.
СОУ "Христо Ботев" участва с
дванадесет свои представители,
които се представиха отлично, като
демонстрираха стройна структура,
логични изводи и заключения
при изказванията си чрез добре
подбирани лексикални средства и
граматични конструкции. Двама от
тях продължават своето участие в
Национален кръг в гр. Пловдив на
9-10 ноември. Това са Николай Филипов от Vа клас, с преподавател
Иванка Павлова и Ориел Групер

от IХа с преподавател Веселина
Стефанова.
Благодарим и на нашите представители за упорития труд, желанието за изява и постигнатия успех,
а на класираните пожелаваме
късмет и призови места от националния кръг.
Националното състезание по
английски език се провежда, съобразно Изискванията за провеждане на ученически олимпиади
и национални състезания, утвърдени със Заповед N PД 09-1738
от 09.11.2012 на министъра на
образованието и науката и със
съдействието на РИО-Силистра.

ɧɚɫɬɪhhh

Ивайло ЙОРДАНОВ: Лаура и
международното положение...

ɧɚɫɬɪhhh
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Тежка октомврийска сесия проведе
Вечер на моето село
Общински съвет-Тутракан
В с. Цар Самуил:

Калина ГРЪНЧАРОВА
онкурс за управител на
МБАЛ-Тутракан да бъде
обявен решиха на октомврийското си заседание общинските съветници от крайдунавския
град. Според гласувания текст
на обявлението той ще се проведе на 18 декември, а двама от
петчленната конкурсна комисия
ще са от състава на Общинския
съвет – д-р Синан Топал от ПК по
здравеопазване и Любен Драгнев
от Бюджетната комисия.
Поради съмнения в надписване
на извършвания брой курсове по
сметосъбирането в община Тутракан и извозването на отпадъците
до Депо Русе, съветниците избраха
свой представител – Адем Адем,
който в рамките на един месец ще
контролира извършването на услугата и ще докладва резултата на
следващата сесия. Това действие е
предприето и заради предстоящия
дебат при формиране на размера
на такса „Битови отпадъци” и
бюджета за следващата година за
дейността.
На заседанието бе актуализиран
Планът за защита при бедствия в
община Тутракан и допълнена Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2013 г.
Представител в Асоциацията на
ВиК ще бъде кметът на общината
д-р Димитър Стефанов, а при
невъзможност той да присъства,
негов заместник ще е председателят на местния парламент Данаил
Николов.
Данаил Николов ще представля-
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ечер на моето село
под надслов "От миналото вземаме искрата - не пепелта" организира
на 8 ноември НЧ "Искра-1928
г." в село Цар Самуил. Освен
голям празничен концерт
от самодейните колективи
и индивидуални изпълнители, ръководството на
Читалището ще представи
пред публиката своя проект
"Информационните технологии - услуга на библиотеката", който се финансира
от Програма "Глобални библиотеки-България" 2 200 лв.,
а съфинансиращата част
е 440 лв. Читалището го
изпълнява в партньорство с
ОУ "Стефан Караджа".
Две тематични области
са били основа на проек-
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та – „Открий света на
ИКТ с Глобалните библиотеки” – обучение на хора
над 50-годишна възраст и
кръжок „Краезнание” – събиране, сканиране и систематизиране на снимков
материал заедно с децата
от училище.
В крайна сметка 20 царсамуилци вече са на „ти” с
компютъра, а от събрания
снимков материал е изготвен албум, от който всеки
може да научи историята
на селото. По проекта са
закупени нов фотоапарат
и дъска за писане. Осъществено е и пътуване до
библиотеката в гр. Шумен,
където са обменени добри
практики.
“ТГ”

Проверки за издаване на касови
бележки започнаха данъчните
т началото на ноември стартират
проверки за издаване на касови бележки
в обекти за продажба на
дребно в цялата страна, съобщиха от НАП.
На база на анализите
от данните, подавани
от касовите апарати в
Агенцията, вече са селектирани 1000 обекта,
които ще бъдат посетени през следващите
няколко седмици от данъчните.
Целта е търговците, чиито обороти се
различават значително
от тези на аналогични
обекти в съседство, да
бъдат проверени дали
издават касови бележки
и на какво се дължат разликите. Едновременно с
проверките на касовите
апарати, инспекторите
по приходите ще следят
и дали се спазва осигурителното законодателство, дали продавачите
имат сключени трудови
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договори, подадени ли
са всички осигурителни
декларации в НАП.
10 проверки на търговски обекти в района
на Дулово извършиха
инспекторите от силистренския офис на
Националната агенция
за приходите. Проверени
са хранителни магазини,
питейни заведения, печатница, фотографско
ателие. В една пета от
случаите служителите
на НАП са установили, че
търговците не издават
фискален бон за извършената покупка или за
предоставената услуга,
като за това ще им бъдат съставени актове
за нарушение.
От НАП-Силистра напомнят, че глобата за
физическо лице, което
не издаде касова бележка на свой клиент, е до
500 лв., а когато фирма
направи това, търговският обект може да
бъде запечатан.
“
ТГ”

Съобщение
Във връзка със строително-ремонтните работи за
реконструкция на водопровод, канал и пътна настилка
ще бъде затворен за движение на транспортни средства участък от ул. „Рибарска” между улиците „Пирин”
и „Кръстьо Стоянов” в Тутракан до края на м. декември
2013 г.

След остри дебати по искането
на общинския съветник Адем Адем
за дофинансиране на четири футболни клуба до края на есенния
полусезон с 6 хил.лв. от общинския бюджет, Общинският съвет
реши помощта да бъде в рамките
на 2 хил.лв., като препоръча на
клубните ръководства да допълнят
недостига като кандидатстват с
проекти по различни програми.
Отборът на Тутракан в младежката му формация ще получи 200
лв., тъй като мъжкият отбор е
прекратил участие в Областното

първенство, стана ясно на сесията, а отборите на Белица-юноши,
на Цар Самуил и Преславци – по
600 лв.
Цялото движимо имущество
на „Комунални дейности” ЕООД
в ликвидация да се прибере в
базата му до 10 ноември решиха
общинските съветници след като
близо час дискутираха по отчета
на ликвидатора. Изказани бяха
съмнения и приведени примери за
продажби, за изписана техника за
скрап, която е забелязана налична
в града др.

Първо редовно заседание на Ученическия парламент
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 4 ноември новоучреденият Ученически
парламент (УП) проведе своето първо редовно заседание. То започна
с дискусия за бъдещата
дейност, след което бе
обсъден вътрешен Етичен
кодекс. Документът да е
отворен, за да дава възможност да бъде допълван
винаги, решиха младите
парламентаристи.
Членовете на УП - според
интересите си, се разпределиха в работните комисии и екипи: „Образование
и осмисляне на свободното
време“, „Технологии“, „Култура, спорт и туризъм“
и Дебати-инициативи с
местната власт“.
В края на заседанието бе
приет и План за дейността
на Ученическия парламент,
който не по-късно от 13
ноември трябва да бъде
публикуван.
Като първа инициатива
е заложена Анти СПИН
кампания, която ще се

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

ва Общински съвет-Тутракан и в
заседанията на Областния съвет за
развитие – Силистра и на НСОРБ.
Д-р Синан Топал ще е член
от името на Общинския съвет в
Комисията по социални проблеми за разглеждане на молби на
граждани от община Тутракан,
които се нуждаят от еднократни
социални помощи и се намират в
тежко финансово, здравословно и
социално положение.
На заседанието бяха приети и
няколко разпоредителни сделки с
общинска собственост.

осъществи съвместно с
Местната комисия за борба
с противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните на 1

декември. През последния
месец на година предстои
да се организира викторина
"Светът на науките", както и Коледни танци.

Ученическият парламент
вече има и своя страница в социалната мрежа
Facebook, която се нарича
„Ученически парламент-

Еврофондовете – научени уроци и нови възможности
аботна среща на тема „Еврофондовете – научени уроци (2007-2013) и
нови възможности (2014-2020)” ще се
проведе на 13 ноември (сряда) в Тутракан.
Тя се организира от Областен информационен център-Силистра и в нея са поканени да участват всички заинтересовани
лица – представители на местната власт,
местния бизнес, образователни и културни
институции, неправителствени организации и други.
Срещата ще започне в 10:00 часа, а експерти от ОИЦ-Силистра ще представят

Р

работни документи 2020 – Споразумение
за партньорство, Оперативни програми,
нови подходи - ВОМР и интегрирани териториални инвестиции.
Националната селска мрежа през следващия програмен период ще бъде представена от нейния координатор за Силистренска
област Диана Бебенова.
Участниците ще имат възможност да
зададат своите въпроси към експертите
и да участват в дискусиите.
Работната среща ще се проведе в залата на Общинския съвет.
“ТГ”
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Областната епизоотична комисия предписа Извънредно събрание на МИРГ
мерки за предпазване, ограничаване и "Главиница-Тутракан-Сливо поле"
ликвидиране на болестта бяс
И

бластната епизоотична
комисия, свикана от нейния председател Насуф
Насуф, областен управител, заседава на 5 ноември. Обсъждане
и предприемане на превантивни
мерки по отношение на ограничаване и ликвидиране на болестта
бяс на територията на областта,
съгласно Наредба №23 от 17 май
2012 г. за профилактика и борба
с болестта бяс при животните бе

О

основната тема на състоялата се
дискусия. Към проекта за мерки,
утвърден от Комисията, бе прибавено и предложението, направено
от членовете й, вкл. конкретно от
д-р Димитър Стефанов, кмет на
община Тутракан, във връзка с планиране на регулацията на космати
хищници (лисици, чакали, ловни
котки и др.) в област Силистра,
което да бъде вменено на трите
държавни горски стопанства.
Повод за провеждане на заседанието на Епизоотичната комисия

звънредното Общо
събрание на Местната инициативна
рибарска група (МИРГ)
„Главиница-Тутракан-Сливо поле” ще бъде проведено на 8 ноември 2013
г. (петък) от 14.00 часа
в залата на Общински
съвет. В предварителния
дневен ред са включени няколко точки, между
които - освобождаване/
приемане на членове на

е случай на бяс при две кучета,
пратени от Силистра в Холандия,
където те са дали положителен
резултат. Кучетата са евтаназирани. От страна на РЗИ–Силистра
е направено подробно обследване. Докато са били в България,
конкретно в дома на силистренка,
която ги е взела от улицата, кучетата са нямали бяс. Ветеринарните
лекари, били в контакт с тях, в
момента са в процес на вакси-

ниране, въпросната силистренка
обаче е подписала отказ от ваксинация. Междувременно става
ясно, че в районите в близост до
областите Добрич и Силистра, но
на територията на Румъния, също
има положителни случаи на бяс,
предстоящо е и ръчното залагане
на ваксини за бяс по лисиците в
изпълнение на писмо от Областната дирекция за безопасност на
храните в Силистра.
Какво споделиха в рамките на
дискусията участниците в заседа-

нието на Областната епизоотична
комисия? Д-р Теодора Начева:
„От началото на годината в област
Силистра има регистрирани случаи
със 132 лица, ухапани от кучета
(предимно улични, но и домашни)
и от други животни (вкл. котки,
хамстер, заек, кон и пр.) и съответно потърсили медицинска помощ“.
Повечето от случаите са в община
Силистра. Д-р Константин Попов:
„Разполагаме с достатъчно ваксини. Имаме три писма до община
Силистра с препоръка да бъде намалена популацията на бездомни
кучета, има обаче проблеми със
собствеността в района на готовия
приют в Калипетрово“.
Д-р Димитър Стефанов, кмет
на община Тутракан и председател на местното Ловно-рибарско
дружество: „Епизоотичната верига се къса някъде, от 20 години
насам при разпространението на
бяс задължително има участие
и на котка. От 3 години насам

се наблюдава т.нар. тих бяс по
лисиците, който чрез котка може
да превърне в истински бяс. По
принцип на 5-7 години има бум на
бяс. В случая е възможно да става
дума за инсинуация, целяща забрана на износа на кучета от България
за други страни на ЕС. Смятам, че
трябва да се прилагат радикални
мерки. Ваксини да се прилагат
при лисиците в леговищата им
както в изоставени къщи, така
и дворове на населените места,
където те също живеят. Никой не
може да каже дали чакалът не е
резервоар за бяс, поради което
предлагам планираното му регулиране. Предлагам да се изследват
главите и кръвта на всички мъртви
животни, вкл. язовците, намерени
по пътищата и в покрайнините
на населените места. Подобно на
Тутракан, където неваксинирано и
нерегистрирано ловно куче не се
допуска до лов, трябва да стане и
в останалите общини от областта“.

МИРГ, освобождаване и
приемане на членове на УС
на МИРГ и приемане на актуализация на Местната
стратегия за развитие
на МИРГ.
При липса на кворум
на основание чл.27 от
ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от
Устава на Сдружението,
събранието ще се проведе
същия ден 1 час по-късно,
на същото място и при
същия дневен ред.
“ТГ”

Пътна полиция
стартира акция „Зима”
Засилени проверки за
подготвеността на автомобилите
за движение през зимния сезон

т 5 до 25 ноември и сигнализацията на велов Силистренска об- сипеди, каруци, селскостоласт, както и в цяла- панска и малогабаритна
та страна, се провежда ак- техника също ще бъде
ция „Зима”. Инициативата обект на проверка.
е на Пътна полиция и цели
Предвидени са специалида се ограничат предпос- зирани полицейски операции
тавките за тежки пътно- по метода на широкообтранспортни произшествия хватния контрол. Съвместпрез есенно-зимния сезон, но с представители на
когато светлата част от общините ще се извърши
денонощието намалява, а оглед на уличното осветинтензивността на дви- ление в населените места
жение остава непроменена. и ще се изготвят предпиЩе се извършва засилен сания за отстраняване на
контрол за технически нередностите.
неизправности по автомоЗаконът предвижда глобилите, създаващи пред- ба от 20 до 150 лева за
поставки за катастрофи неправилно използване на
– повреди по светлинните светлини, 30 лева – за техсистеми, износеност на нически неизправни фарове,
гумите, неизползване на а за управление на МПС
вериги за сняг при въведено с износени или повредени
възнаграждения за пазач-не- задължение. Изправността гуми паричната санкция е
въоръжена охрана – 841,12 лв.; на осветителните системи 50 лева.
“ТГ”
изразходвана ел.енергия – 709,85
лв.; изразходвана вода – 260,32
лв.; разходи по регистрация на
ликвидацията на дружеството –
107,45 лв.( разходи във връзка с
извършена ревизия – 140,48 лв.;
разходи по изготвяне на пазарните
оценки – 4 000,00 лв.; разходи по
геодезическо заснемане и обособяване на самостоятелни обекти
– 1 500,00 лв.; командировъчни
разходи – 256,00 лв.;телефонни
Програма
разходи – Виваком – 149,69 лв. и
М-тел – 294,51 лв., възнагражде6:00 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 9 часа.
ния на ликвидатора – 3 049,47 лв.”.
- Посещение в Природонаучния музей (Muzeul National de Istorie
Лаически въпрос на първо чеNaturala) на Букурещ - минерали и скъпоценни камъни, много видове
тене: Какво означава „геодезичептици и насекоми, ще чуете грохота на изригващ вулкан, ще видите огско заснемане и обособяване на
ромни скелети на динозаври, пресъздадени от восък океани и планини,
самостоятелни обекти”? И защо
древни бозайници от ледената епоха.
е нужно? „Комунални дейности”
- Посещение по избор на Двореца на Чаушеску (настоящия Парламент,
няма да се заличава тотално от
прави се предварителна заявка) или Двореца Котрочени, в който днес се
земята, та, нали вече е обособено
помещава президентската администрация. На това място първоначално е
общинско предприятие „БКС”,
построен манастирски комплекс (1697 г.), по-късно се изгражда сградата
което ще се базира на основните
на двореца по проектантските планове на френския архитект Пол Готеро
средства, сградния фонд и терена
(между 1888 и 1893 г.), като резиденция на княза наследник Фердинанд
на „Комунални дейности”?
I, бъдещия крал на Румъния.
Другата любопитка е „проя- Свободно време за предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
вения интерес от купувачи към
18:30 – Отпътуване от Букурещ; 21:00 – Пристигане
автокран „ИФА”… Тъй като въЦена: 45 лв.
просното МПС е с нулева стойЦената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
ност, съгласно изготвената от
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в
вещото лице оценка, този факт
чужбина”, водач от туроператора, Снимка за спомен – колаж от
възпрепятства организирането и
снимки направени по време на пътуването
провеждането на търга от ликвиЦената не включва: - Вход за Палата на Парламента - 25 леи за
датора”. Втори лаически въпрос
възрастни, 12 леи за деца
– що е нулева стойност на авто- Вход за Природонаучния музей - 20 леи за възрастни, 10 леи
кран? Но дори и да не намерим
за пенсионери, 5 леи за ученици и студенти
отговора, на Общинския съвет е
- Вход за Палата Котрочени - 27 леи за възрастни, 21 леи за
предложено да вземе решение, с
ученици и студенти
което да се съгласи собствеността
1 леа = около 0,50 лв.
на въпросното МПС да му бъде
Необходими документи: - валидна лична карта
прехвърлена.
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия роКакво ще се случи от тук надител – нотариално заверено пълномощно от липсващия родител
татък времето и компетентните
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
органи ще решават. Но въпросиGSM: 0887 553884 и 0895 425453
телните засега остават.

О

Въпросителни около ликвидацията на „Комунални дейности”
от стр. 1 града упорито се носела мълвата,
че „там (в бившето „БКС”) е минал
башибозук и всичко е разсипано”.
По предложение на Любен
Драгнев, общинските съветници
приеха решение цялото движимо
имущество на „Комунални дейности” да се прибере в базата до
10 ноември.
Всъщност, процедурата по ликвидацията на „Комунални дейности” ЕООД е открита от принципала - Общински съвет-Тутракан,
с решение №333/30.05.2013 г., с
което е определен 6-месечен срок
за ликвидацията считано от 1 юли
2013-та. За ликвидатор е избрана
адв. Маргаритка Шербанова с възнаграждение определено в размер
на 1,5 минимални работни заплати.
В същото решение е записано:
„Останалото след заличаването
на дружеството от Търговския
регистър дълготрайни активи се
предават с приемно-предавателен
протокол на Община Тутракан.”
В мотивите за пристъпване
към ликвидация на дружеството
е записано, че през последните
две години то приключва на загуба – през 2011 г. – 19 хил.лв, а
през 2012 г. – 13 хил.лв. В същото
време, тъй като е регистрирано
по Търговския закон то трябва да
участва задължително в процедури
по обществени поръчки за различни услуги, а не може да бъде
избирано направо.
Любопитни цифри се четат в Отчета за дейността на ликвидатора
за горепосочения период. Оказва
се, че дружеството към 1 юли т.г е
разполагало с налични средства в
размер на 17 050,22 лв., а вземанията от клиенти са 4 196,30 лв.
Отчетът сочи още, че към същата
дата задълженията към кредиторите са в размер на 14 472,36 лв.,

къде е кранът, защо скелето е
нарязано за скрап, какви вземания
е представила фирма „Калатея”
ООД, гр. Силистра, къде е джипът
ЮМЗ, който е забелязан в чертите
на града и др.
„200 позиции са дадени за
скрап, за следващата сесия ще
представя още материал” – отговори ликвидаторът адв. Маргаритка
Шербанова и поясни, че роторният
снегорин не е нито на „Комунални
дейности”, нито на Общината, а е
подарен от държавата. До един
момент той се водел по задбалансовите сметки на Общината, а покъсно е бил отписан. Тя беше категорична, че няма да удовлетвори
вземанията на фирма „Калатея”.
Адв. Шербанова припомни какви
са й задълженията като ликвидатор – да издири кредитори, длъжници, да осребри имуществото и
да ликвидира дружеството.
„Не съм извършила нищо противозаконно. На 7 октомври съм
депозирала оставка, но не е разгледана още от Общинския съвет”
– каза още адв. Шербанова.
Като отказа да отговори на част
от зададените й въпроси, тя насочи
питащите към съответните институции – прокуратура и съд, където
да докажат претенциите си. Ако
обаче не успеят да ги докажат, тя
ще заведе регресен иск.
На сесията стана ясно още,
че за скрап е даден и роторният
снегорин. „И греблото, което е
запазено и може да свърши работа
ли?” – попита общинският съветник Красимир Петров. „Да” – беше
отговорът.
Както самите питащи поясниха,
до конкретиката от въпроси към
ликвидатора се стига, защото в

задълженията по ДДС (м.06.2013
г.) – 1 712,63 лв., остатък от задължения за осигуровки – 563,79 лв.
Което означава, че с посочените
наличните финансови средства
е можело да се погасят всички
задължения на дружеството, без
да се прибягва до разпродажба,
скрап и прочие дейности.
Бърза юридическа консултация
даде информация и за още едно
необходимо действие – има норма
в Търговския закон, според която
всеки ликвидатор при встъпването
си трябва да представи на принципала началния баланс на дружеството. За да я ясно какво трябва
да се предприеме по-нататък.
В случая, началният баланс
трябва да бъде представен в деловодството на Общинския съвет на
вниманието на всички съветници.
Такъв баланс в тутраканския
парламент не е представен и нито
един общински съветник не го е
виждал.
Началният баланс става ясен
едва на сесията проведена на 31
октомври.
Така от отчета се вижда, че „с
цел удовлетворяване на вземанията на горепосочените лица и
на основание чл. 268, ал.1 от ТЗ
извърших продажба на имущество
на обща стойност 14 425,00 лв.,
от които: отпадъчно желязо – 11
025,00 лв., двигател на МАЗ – 2
хил.лв, трактор ЮМЗ (повреден)
– 1 100,00 лв., електротелфер
(повреден) – 300,00 лв.”
Постъпили са още приходи от
отдадено под наем съоръжение
– 500.00 лв., предоставена електрическа енергия – 3 026,68 лв.,
предоставена за ползване вода
– 113,00 лв.
„През отчетния период са извършени и следните разходи:

На 7 декември 2013 г.
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поетично поетично поетично
Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Жената на рибаря
"...рибарски живот - неизвестност..."
Вапцаров
Брегът, жената, звезди сияят,
свети в реката лунният рог
а в огледалото, речното, бялото
сякаш лицето си плакне сам Бог.
Пряко реката носи се празна
лодка рибарска с едно весло.
Ех, ти рибарска смърт недоказана,
ни кръст над гроба, ни опело!
„Два бряга имах, като реката:
мъжът и вярата, а между тях
като реката дните минаваха.
Няма го вече първият бряг!
Ала синът ми в лодката сяда,
сине рибарски, син вироглав…
Свири във мрежите песен загадъчна,
хапе лопати вятър – ватаф.”

Екатерина
ДИМИТРОВА
гр. Тутракан

Иван ЯНКОВ,
с. Варненци

Върви си...
Напразно аз обичала съм тебе,
та ти не заслужаваш...
Животът ни до тук е бил различен от мене той направи търсеща натура,
а теб - ощастливи - всичко предостави
и може би това ти пречи да видиш
и цениш човека в мен.
Ти търсиш само някаква наслада в мен,
а и в други, може би
и искаш животът вечно щедро да ти дава.
В тебе обич трудно ще събудя затуй върви си и не се връщай никога при мен!

ǵȧȒȖȑȌȍȕ
Някой ден в своя произвол смъртта във черно, царствена и властна
ще ме покани с жест предопределен
в "каляска" с дълъг път без връщане назад.
Някой ден и аз ще сляза
в царството й мрачно - на смъртта,
и тялото безжизнено, отпуснато
ще се предаде на кръговрата...

Новини от читалищата:

Веселин Владимиров – носител на Среща с доц. Васил Дойков
годишната награда „Златен делфин”
Н
аградата "Златен
делфин" се връчва
за цялостен принос
за развитие на библиотечната и читалищната
дейност в с. Нова Черна.
Тя е учредена от Читалищното настоятелство
на НЧ „Васил Йорданов”
през 2004 година, а за
ден на нейното връчване,
настоятелите са определили 1-ви ноември – Ден на
народните будители.
„Тази година наградата
„Златен делфин” беше
дадена на човека с добро сърце - самодееца,
читателя, доброволеца
Веселин Владимиров. Награда заслужена за един
достоен човек” – обобщи библиотекарят Радка
Иванова.
Наградата връчи председателят на Читалищното настоятелство Тодорка Владимирова на
специално организирана
за повода среща.

иблиотеката на НЧ „Искра” в с. Цар Самуил в партньорство с ОУ „Стефан Караджа” организира среща с доц.
д-р Васил Георгиев Дойков. Той е роден в семейството
на военен, в застава на българо-румънската граница, близо
до село Кютиклии, сега Цар Самуил. Живее и учи в град Русе.
Завършва специалност „География и история” в Софийския
университет „Климент Охридски”, както и докторантура по
икономическа география.
„Доц. д-р Дойков, който бе представен от директора на
училището Димитър Пенев, разказа впечатления от пътуванията си до различни страни и най-вече до Япония. Автор
е на 80 книги, част, от които дари на царсамуилската
библиотека, за което искрено му благодарим”, каза библиотекарката Стефка Василева.

Б

Нов сезон – нов късмет!

овият творчески сезон започна и в Школата по
изобразително изкуство и керамика към НЧ „Христо
Ботев” в с. Зафирово.
Школата, чийто възпитаници всяка година печелят
множество награди от различни национални конкурси и
през този сезон ще доказва качества и възможности.
Неизменен неин ръководител е Лорета Станева.

Н

ȾɟɧɹɬɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟɛɭɞɢɬɟɥɢɛɟɨɬɛɟɥɹɡɚɧɜɫɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɦɟɫɬɧɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟɛɹɯɚɝɨɫɬɢɧɚɇɑɉɪɨɫɜɟɬɚɤɴɞɟɬɨɢɦɛɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ
ɦɭɥɬɢɦɟɞɢɣɧɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɚɬɟɪɚɡɤɚɡɚɯɚɡɚɛɭɞɢɬɟɥɢɬɟ

ȿɠɟɞɧɟɜɢɟɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚɧɚɇɑɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɝɜ
ɫȻɟɥɢɰɚɩɪɟɞɤɨɦɩɸɬɪɢɬɟɨɫɢɝɭɪɟɧɢɨɬɩɪɨɝɪɚɦɚȽɥɨɛɚɥɧɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢȻɴɥɝɚɪɢɹɜɢɧɚɝɢɟɩɴɥɧɨɫɦɨɦɢɱɟɬɚɢ
ɦɨɦɱɟɬɚ

Музейно – образователна програма
за народните будители
В

навечерието на Деня
на народните будители, в експозиция „Градски бит” на Исторически
музей – Тутракан се проведе музейно-образователна
програма с ученици от IIIа
IIIб клас на СОУ „Йордан
Йовков”, информираха от
културната институция.
Облечена в градски костюм на дама от началото
на ХХ в., Екатерина Николова, уредник в музея посрещна учениците още на
входа на музейния комплекс.
Програмата стартира с
авторска приказка на Николова за ежедневието на
децата от миналото. Насядали около нея децата с
интерес слушаха за „Било е
време, когато, макар че буквите са били вече измислени
от Кирил и Методий, много
малко хора ги знаели, защото нямало къде и кой да ги

научи на тях. Нямало е нито
училища, нито учители. Децата обаче, въпреки че не
ходели всеки ден на училище

Муза

Лаура и
международното
положение...
Ивайло ЙОРДАНОВ,
с. Цар Самуил

Н

като вас сега, по цял ден
помагали на родителите си
на полето в прибирането на
житото или гроздето, цепили са дърва или са помагали

в домакинската работа,
като носенето на вода от
кладенеца и миенето на
съдовете, или са хранели
кокошките и прасетата или
са пасли козите и овцете.
Затова децата знаели приказки не от книжките, а от
това, което им разкажат
баба или дядо и не знаели,
че Земята е кръгла или че
преди много хиляди години
са живеели динозаврите.”
Екатерина Николова представи детството на децата от разказите на баби
и дядовци без телевизия,
мобилни телефони и интернет, след което започна да
разказва за народните будители. За да добият визуална
представа учениците, бе
подготвена мултимедийна

презентация за Паисий,
Софроний, Васил Левски.. А
за утвърждаване на новите
знания, учениците попълниха
кръстословица.
Безспорно, най-интересно
и атрактивно за децата бе
направата на тайно писмо.
Избрани бяха двама ученика,
които с течност от неизвестни съставки, написаха
думи върху бял лист. След
като течността изсъхна и
леко се обгори белия лист,
върху него изникна и текста
„Свобода или смърт”
В края на програмата,
учениците се досетиха, че
будителите на нашето съвремие са учителите.
Обещахме си с учениците
да се срещнем отново и да
работим съвместно.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

С обич и благодарност към нашите будители
Н
Мариета СПИРОВА
ɚɧɨɟɦɜɪɢɜɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚȾɟɧɹɧɚɛɭɞɢɬɟɥɢɬɟɬɨɡɢɫɜɟɬɴɥɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɩɪɚɡɧɢɤ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɢ ɨɬ
ɋɈɍ³ɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɯɚɪɚɡɥɢɱɧɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ
ȼ ɝɨɥɹɦɨɬɨ ɦɟɠɞɭɱɚɫɢɟ ɜɴɜ
ɮɨɚɣɟɬɨɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨȼɟɫɟɥɢɧɚɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜɚɢɭɱɟɧɢɰɢɨɬ9ɚ
ɤɥɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ
ɡɚɢɡɜɟɫɬɧɢɥɢɱɧɨɫɬɢɢɫɴɛɢɬɢɹ
ɨɬɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɢɫɬɨɪɢɹ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɚɤɥɚɫɢɭɱɢɥɢɳɧɢɹɬɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɄɪɚɫɢɦɢɪɚɇɟɣɱɟɜɚɩɨɞɪɟɞɢɯɚɜɢɬɪɢɧɚɫ
ɤɧɢɝɢɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚ;;ɜɟɤɩɨɞ
ɧɚɞɫɥɨɜ ÄȺɧɬɢɤɜɚɪɧɢɬɟ ɤɧɢɝɢ ±
ɜɟɧɟɰɴɬɧɚɜɫɹɤɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ´
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɩɨɥɭɢɧɬɟɪɧɚɬɧɢɬɟ ɝɪɭɩɢ 9  9,,, ɤɥɚɫ ɢ ɬɟɯɧɢɬɟ ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚɉɴɪɜɢɬɟɛɭɞɢɬɟɥɢ Ⱦɟɰɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɜɴɩɥɴɬɢɯɚ ɜ
ɪɨɥɢɬɟɧɚɉɚɢɫɢɣɏɢɥɟɧɞɚɪɫɤɢ
ɋɨɮɪɨɧɢɣȼɪɚɱɚɧɫɤɢɞɪɉɟɬɴɪ
Ȼɟɪɨɧ ȼɚɫɢɥ Ⱥɩɪɢɥɨɜ ɢ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɢ ɪɚɡɤɚɡɚɯɚ
ɡɚ ɬɟɯɧɢɬɟ ɪɨɞɨɥɸɛɢɜɢ ɞɟɥɚ
ɉɪɢɩɨɦɧɢɯɚ ɧɢ ɡɚ ³ɂɫɬɨɪɢɹ
ɫɥɚɜɹɧɨɛɴɥɝɚɪɫɤɚ´ɤɨɹɬɨɫɬɚɜɚ
ɩɴɪɜɢɹɬ ɭɱɟɛɧɢɤ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ɢ ɨɳɟ
ɡɚ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɫɤɨɬɨ ɞɟɥɨ ɧɚ
ɋɨɮɪɨɧɢɣɡɚɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɚɬɚ
ɢ ɜɫɟɫɬɪɚɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ
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ɧɚ ɞɪ Ȼɟɪɨɧ ɢ ɡɚ ɫɴɡɞɚɬɟɥɢɬɟ
ɧɚ ɩɴɪɜɢɬɟ ɦɨɞɟɪɧɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɭɱɢɥɢɳɚ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɩɪɟɫɴɡɞɚɞɨɯɚ ɢ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ ɜ ɟɞɧɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨ ɜɡɚɢɦɧɨ ɭɱɢɥɢɳɟ ɜ ɤɨɟɬɨ
ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ ɢ ɧɚɩɪɟɞɧɚɥɢ ɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ ɞɟɰɚ ɩɨɦɚɝɚɥɢ ɧɚ
ɩɨɦɚɥɤɢɬɟɋɩɨɪɟɞɫɜɨɟɬɨɩɨɜɟ-

ɞɟɧɢɟɢɡɧɚɧɢɹɧɚɲɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢ
³ɨɬɦɢɧɚɥɨɬɨ´ɩɨɥɭɱɢɯɚɬɚɛɟɥɤɢ
ɫɧɚɞɩɢɫ³ɞɨɛɴɪɭɱɟɧɢɤ´³ɦɴɪɡɟɥɢɜɭɱɟɧɢɤ´³ɥɨɲɭɱɟɧɢɤ´ɢɩɪ
ɤɚɤɜɢɬɨɭɱɢɬɟɥɢɬɟɫɚɩɨɫɬɚɜɹɥɢ
ɧɚ ɜɫɟɤɢ ɫɜɨɣ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɤ ɜɴɜ
ɜɴɡɪɨɠɞɟɧɫɤɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ ɡɚɜɴɪɲɢ ɫ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɩɟɫɟɧɬɚɏɭɛɚɜɚ

ɫɢɦɨɹɝɨɪɨɤɨɹɬɨɛɟɩɨɡɞɪɚɜ
ɡɚɜɫɢɱɤɢɭɱɢɬɟɥɢɢɭɱɟɧɢɰɢ
Ɉɬɩɪɚɜɹɦɟ ɫɜɨɢɬɟ ɝɨɥɟɦɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɤɴɦ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɤɨɢɬɨ ɫɟ
ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ ɧɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚɢɧɢɨɤɚɡɚɯɚɧɟɡɚ
ɩɴɪɜɢɩɴɬɫɜɨɹɬɚɝɨɥɹɦɚɩɨɦɨɳ
ɢɩɨɞɤɪɟɩɚȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦȼɢ

авремето понаучих италиански език и реших
да се усъвършенствам. Та си купих италианско
списание от РЕП-а.
Беше в края на 1998 г.
Списанието изчетох старателно, а в края му открих
обяви за запознанства. Хич и не се поколебах да пиша.
Изпратих писмо на някаква Лаура от Андрия (град в Южна
Италия). Хареса ми името и заради това я избрах.
По него време много вървеше хита на Nek - "Laura Non
C' " ( "Лаура я няма"). Вероятно и песента ми повлия.
Беше щастлива изненада, когато получих отговор. И
се зареди искрена и сърдечна кореспонденция.
Лаура се оказа средната от пет сестри, убедена комунистка и страстна почитателка на руската литература.
Аз с неясни политически пристрастия и чел единствено
"Мъртви души" от Гогол. По него време още не бях се докоснал до Чехов, Пушкин, Толстой и най-вече Достоевски..
Бях си един невеж селянин с малко повече любопитство
към света.
Усещайки, че на интелектуално ниво издишам, а тя
проявява слабост към комунизма взех в писмата си да и
разказвам истории и разни лакърдии от нашето соцминало и да избягвам литературните теми.
В едно от писмата си тя ми предложи да си разменим снимки, което ме хвърли в потрес. Не се имам за
привлекателен, с едро лице и некрасиви черти съм. И
си помислих, че след недодяланите си писма, една отблъскваща фотография съвсем ще попари ентусиазма й
да общуваме. Та реших да изпратя снимка на брат си.
Брат ми е по-млад, симпатичен, фотогеничен, усмихнат. Така и сторих. Изпратих снимката на брат си, уж,
че съм аз. Следващото й писмо предизвика истинска
паника у мен. Лаура ми пишеше, че ме харесва и ще ми
дойде на гости. Брат ми, който не знае и дума италиански, току-що бе вдигнал сватба и дори хал-хабер си
нямаше какво съм натворил. Гафът щеше да е нечуван..
Идея си нямах как да се измъкна от нелепата ситуация.
И точно в тоя решителен момент се случи едно събитие,
което предреши цялата тая авантюра.
Бил Клинтън взе, че нападна Сърбия в края на март 1999
г. Беше продължителна бомбардировка, вдигна се олелия
по целия свят. Дори някои бомби паднаха и в България.
Лаура се изплаши от тая война до границата ни и се
отказа от посещение (италианците не правят особена
разлика между сърби и българи).
Аз си отдъхнах облекчено, а с времето кореспонденцията ни затихна и приключи. Клинтън и американската
армия по някакъв невидим начин, помогнаха и на мен…
Та изводът е, че международното положение, често
влияе и на личното такова, колкото и да пренебрегваме
тоя факт…
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Приключи походът „По стъпките на шейх Бедреддин”

БЕДРЕДДИН: Мистик-философ
Община Тутракан финансира участието на тутраканските представители или бунтовник-реформатор

т 17 години КПД “Родно Лудогорие” провежда
културологичния поход
“По пътя на Шейх Бедреддин”.
Изявата, със съдействието на
Министерство на образованието и

О

ɑɚɫɬɨɬɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɝɪɭɩɚ

си Даниел Терещенков от СОУ лекция”.
Участието на тутраканската група
„Христо Ботев”. През втория ден
приключихме похода-семинар в културологичния поход "По стъп-

ȺɤɚɞȽɟɨɪɝɢɆɚɪɤɨɜɞɪȺɧɚɬɨɥɢɄɴɧɟɜɢ
ɩɪɨɮɏɪɢɫɬɨɆɚɬɚɧɨɜ

науката, е придружена с викторина-конкурс за есе, стихотворение,
рисунка и мултимедия, като досега
са участвали над 5000 ученика от
цялата страна.
Тази година под патронажа на
Исторически факултет - СУ „Св.
Климент Охридски” изявата се
проведе под формата на научен семинар, в който участваха ученици и
учители по история и културология
от цялата страна, включително и
от Тутракан.
„Времето на Бедреддин, Осман-

Митев – декан на Историческия
факултет в една от залите на ПГТЕ
„Хенри Форд”.
„Организаторите на похода "По
стъпките на Бедреддин" честитиха
празника на съвременните будители с пожеланието хората да
ценят повече труда им. След двете
поучителни и интересни лекции,
ȾɪȺɧɚɬɨɥɢɄɴɧɟɜɩɪɨɮɉɥɚɦɟɧɆɢɬɟɜɢ
посетихме Археологическия музей
ɩɪɨɮɏɪɢɫɬɨɆɚɬɚɧɨɜ
и Градската художествена галерия,
където видяхме изложбата-ре- с посещение на Националния ките на шейх Бедреддин" е осъщесттроспекция на Любен Диманов”, исторически музей, в чиято зала вено с финансовото съдейстиве на
сподели за „ТГ” впечатленията акад. Георги Марков изнесе своята Община Тутракан.
“ТГ”

Археологическа експедиция
ɢɡɦɢɧɚɥɢɬɟ ɬɨɩɥɢ ɞɧɢ
ɞɚɪɟɧɢɧɢɨɬɩɪɢɪɨɞɚɬɚ
ɟɤɢɩɴɬ ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɦɭɡɟɣ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɟɞɩɪɢɟ
ɟɤɫɩɟɞɢɰɢɹ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɡɤɢɬɟ
ɞɨ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɨɛɟɤɬɢ Ɇɚɥ ɬɟɩɟ Ʉɚɥɟɬɨ ɢ
Ɇɚɪɚɬɚ ȼɨɞɟɧɢ ɨɬ ɧɚɲɢɹ
ɚɪɯɟɨɥɨɝȿɦɢɥɉɟɬɤɨɜɜɴɪɜɹɯɦɟɩɨɫɬɴɩɤɢɬɟɧɚɪɢɦɥɹɧɢɢ
ɛɴɥɝɚɪɢ ɉɴɪɜɚɬɚ ɧɢ ɫɩɢɪɤɚ
ɛɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɹ ɨɛɟɤɬ
Ɇɚɥɬɟɩɟɫɴɜɫɟɦɛɥɢɡɨɞɨɫ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨɢɧɚɦɫɟɜɟɪɧɨ
ɨɬɩɴɬɹɡɚɊɭɫɟɋɩɨɪɟɞɚɧɬɢɱɧɢɹɚɜɬɨɪɉɪɨɤɨɩɢɣɟɛɢɥɚɟ
ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɤɪɟɩɨɫɬ ɩɪɟɞɢ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɢɫɟɟɤɚɡɜɚɥɚ
ɄɢɧɬɨɧɄɭɢɧɬɭɦ Ɉɬɤɪɢɯɦɟ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɢɡɤɨɩɢɧɚɢɦɚɧɹɪɢ
ȼɬɨɪɚɬɚɧɢɫɩɢɪɤɚɛɟɄɚɥɟɬɨ
ɨɛɟɤɬɛɥɢɡɨɞɨɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɂɦɟɬɨɧɚɬɚɡɢɤɪɟɩɨɫɬɟɛɢɥɚ
Ɇɟɞɢɨɥɚɧɭɦ
Ɂɚɦɟɧɥɢɱɧɨɧɚɣ±ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɫɟɨɤɚɡɚɚɧɬɢɱɧɚɬɚɤɪɟɩɨɫɬ
ɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚɆɚɪɚɬɚɇɚɦɢɪɚ
ɫɟ ɜ ɛɥɢɡɨɫɬ ɞɨ ɫ Ɇɚɥɴɤ
ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ ɧɚ ɛɪɟɝɚ ɧɚ ɪɟɤɚ
Ⱦɭɧɚɜɇɟɣɧɨɬɨɪɢɦɫɤɨɢɦɟɟ
Ʉɚɧɞɢɞɢɚɧɚ ɜ ɩɪɟɜɨɞ Ȼɹɥɚɬɚ
ɤɪɟɩɨɫɬ  ɋɩɨɪɟɞ ɤɚɪɬɚɬɚ
ɧɚ Ʉɚɫɬɨɪɢɹ ɦɹɫɬɨɬɨ ɟ ɛɢɥɨ
ɫɬɚɧɰɢɹɧɚɊɢɦɫɤɢɩɴɬɩɨɩɨɪɟɱɢɟɬɨɧɚȾɭɧɚɜɚɢɞɜɚɳɨɬ
ɇɨɜɟɢɦɢɧɚɜɚɳɩɪɟɡɋɟɤɫɚɝɢɧɬɚ ɉɪɢɫɬɚ  Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
 ɇɢɝɪɢɧɢɚɧɚɄɚɧɞɢɞɢɚɧɚ
 Ɍɟɝɭɥɢɰɢɭɦ ɢ Ⱦɭɪɨɫɬɨɪɭɦ

В

ɂɦɚɧɹɪɫɤɢɢɡɤɨɩ

реди 560 години, в първите десетилетия на
османската инвазия в Европа, един философмъдрец, хуманист и революционер-реформатор,
роден в българските земи повежда бунтовна армия
срещу централната османска власт. Бедреддин Симави се явява вожд на първото антифеодално въстание срещу султана и спахийския феодален ред, който
новата империя насажда.
Усвоил знанията на Изтока, запознат с противоречията на властта и дошъл до философски изводи за
ценностите в човешкия живот, шейх Бедреддин проповядва равенство между хората и религиите, отрицание
на робството и експлоатацията на човек от човека и
отрицание на съдбовната предопределеност на нещата
в света от волята на Аллах. Той възвестява правото
на всеки човек да бъде свободен и щастлив, но същевременно отговорен за делата си и учи, че светът е
само тук на земята, че всички проповеди за друг свят
са само заблуда.
В 1418-1419 г., в съюз с влашкия воевода Мирчо Челбътрън, шейх Бедреддин застава начело на 3000 войници – турци, българи, власи, християни и мюсюлмани,
бедни и средни собственици и в името на братството
и солидарността ги повежда от Силистра през Лудогорието към Одрин, където е била столицата на султана
тогава. Негови сподвижници в Мала Азия са Бьорклюдже
Мустафа /Деде Султан/ и Торлак Кемал. Султанската
армия го пресреща при Стара Загора и се разиграва
решителното сражение. Бунтовната армия е разбита и
Бедреддин се връща в лесовете на Лудогорието, където
две години води партизанска борба. Привържениците му
са много и го пазят. Султанските хора обаче успяват да
го пленят с измама. Отвеждат го в гр. Серес, където е
лятната резиденция на султана. Те могат да го убият,
но искат първо да го разгромят идейно. Подлагат го
но богословски диспут и съд, но той ги оборва в спора.
Обесват го гол, като символ на голямо унижение. През
нощта тялото му изчезва от бесилката.

П

ската империя и състоянието на
Балканите в началото на XV в. е
лекцията на проф. Христо Матанов, а „Българските будители от
епохата на Възраждането” - темата,
по която говори проф. Пламен

Общински съвет - Тутракан
Област Силистра

Обява
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 63, ал.3 от Закон
за лечебните заведения и чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения Общински съвет Тутракан:

Ɉɬɤɪɢɜɚɦɟɚɪɬɟɮɚɤɬɢ

Ɂɚ ɞɚ ɫɬɢɝɧɟɦ ɞɨ ɧɟɹ ɦɢɧɚɯɦɟ ɩɨɤɪɚɣ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨ ɛɥɚɬɨ
ɥɸɛɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɝɨ
ɧɚɪɢɱɚɬ ɐɚɪɫɬɜɨ ɧɚ ɜɨɞɧɢɬɟ
ɥɢɥɢɢɄɴɬɱɟɡɚɨɬɦɨɪɚɅɢɱɢ
ɫɢɱɟɦɟɫɬɧɚɬɚɭɩɪɚɜɚɟɜɥɨɠɢɥɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɞɚɧɚɩɪɚɜɢ
ɩɪɟɫɬɨɹɧɚɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟɩɪɢɹɬɟɧ ɭɞɨɛɟɧ ɢ ɧɟɡɚɛɪɚɜɢɦ
ɇɹɤɨɝɚɬɚɦɟɫɩɢɪɚɥɦɟɬɟɨɪɚ
ɦɨɠɟ ɛɢ ɧɹɤɨɢ ɱɢɬɚɬɟɥɢ ɳɟ
ɫɢ ɫɩɨɦɧɹɬ Ɋɚɡɤɚɡɚɯɚ ɧɢ ɱɟ

ɧɹɤɨɝɚ ɜ ɛɥɢɡɨɫɬ ɞɨ ɪɟɤɚɬɚ
ɟ ɢɦɚɥɨ ɪɢɛɚɪɫɤɢ ɛɢɜɚɰɢ
ɚɤɨɧɹɤɨɣɨɬɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɢɦɚ
ɫɧɢɦɤɢɦɨɥɹɜɪɟɦɟɧɧɨɞɚɧɢ
ɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢ Ȼɢɥɨɟɦɧɨɝɨ
ɠɢɜɨɩɢɫɧɨ ɡɚ ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ
ɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɫɟɝɚɟɭɧɢɳɨɠɟɧɨ
ɢ ɜ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɚɦ ɫɟ ɫɬɪɨɢ
ɇɚɲɢɹɬɦɚɥɴɤɟɤɢɩɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɧɚɩɪɟɞɩɨɫɬɚɪɢɹɩɴɬɩɨɧɟɝɨ
ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɬ ɜɟɥɨɩɨɯɨɞɧɢɰɢ
Ɉɬ ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɩɴɬɹ ɧɢ
ɦɚɦɹɬɞɴɪɜɟɬɚɜɟɫɟɧɧɚɩɪɟɦɹɧɚȿɞɜɚɢɡɦɢɧɚɥɢɦɟɬɪɚ
ɢ ɜɢɠɞɚɦɟ ɩɴɪɜɢɬɟ ɫɥɟɞɢ ɨɬ
ɫɬɟɧɢɬɟɧɚɤɪɟɩɨɫɬɬɚȺɜɛɥɢɡɨɫɬɞɨɬɹɯɨɬɧɨɜɨɨɬɤɪɢɜɚɦɟ
ɢɡɤɨɩɢɢɫɬɚɪɢɢÄɩɪɟɫɧɢ´Ɋɟɲɚɜɚɦɟɞɚɫɟɢɡɤɚɱɢɦɧɚɝɨɪɟ
ɞɨɫɬɚɟɫɬɪɴɦɧɨɲɟɝɭɜɚɦɟɫɟ
ɱɟɢɧɚÄɲɭɦɤɚɪɢɬɟ´ɢɦɟɛɢɥɨ
ɬɪɭɞɧɨ ɧɨ ɧɟ ɫɟ ɨɬɤɚɡɜɚɦɟ
ɋɬɴɩɜɚɦɟɜɴɪɯɭɤɢɥɢɦɨɬɥɢɫɬɚɩɴɬɹɧɢɩɪɟɩɪɟɱɜɚ ɢɥɢɧɢɟ
ɧɟɝɨɜɢɹ  ɟɞɧɨ ɦɚɥɤɨ ɡɦɢɣɱɟ
ɧɨɛɴɪɡɨɫɟɲɦɭɝɜɚɜɛɥɢɡɤɢɬɟ
ɲɭɛɪɚɰɢ Ⱦɨɛɪɟ ɱɟ ɧɹɦɚɲɟ
ɞɪɭɝɢɬɚɤɢɜɚɢɡɧɟɧɚɞɢɜɫɟɩɚɤ
ɫɦɟɩɪɟɞɩɚɡɥɢɜɢɞɨɤɨɥɤɨɬɨɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɂɡɦɨɪɟɧɢɫɬɢɝɚɦɟ

ɞɨɜɴɪɯɚɢɨɬɬɚɦɫɟɪɚɡɤɪɢɜɚ
ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɚ ɝɥɟɞɤɚ ɤɴɦ ȾɭɧɚɜɚɄɪɚɫɢɜɨɟɢɫɢɫɬɪɭɜɚɲɟ
ɭɫɢɥɢɹɬɚ ɉɨɝɥɟɞɢɬɟ ɧɢ ɩɪɢɜɥɢɱɚɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɢɡɤɨɩɢɤɨɣ
ɨɬ ɤɨɣ ɩɨ±ɞɴɥɛɨɤ«ɜɢɠɞɚɦɟ
ɱɟ ɢɦɚɧɹɪɢɬɟ ɫɚ Äɛɟɥɹɡɚɥɢ´
ɩɴɬɹ ɫɢ«Ʌɸɛɨɩɢɬɟɧ ɧɢ ɛɟ
Äɩɪɟɫɧɢɹɬ´ɩɪɚɜɨɴɝɴɥɟɧɢɡɤɨɩ
ɞɴɥɛɨɤ ɨɤɨɥɨ ɞɜɚ ɦɟɬɪɚ ɚ ɜ
ɫɪɟɞɚɬɚ ɦɭ ɫɟ ɨɬɥɢɱɚɜɚɲɟ
ɞɭɩɤɚ ɤɨɹɬɨ ɨɩɪɢɥɢɱɢɯɦɟ ɧɚ
ɨɬɩɟɱɚɬɴɤɨɬɝɴɪɧɟɈɬɤɪɢɜɚɦɟ
ɢɤɟɪɚɦɢɤɚɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɟɩɨɯɢ
ɇɚɣɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɛɟ ɱɚɫɬɬɚ ɨɬ
ɚɧɬɢɱɧɚɬɚɤɭɥɚɋɢɝɭɪɧɚɫɴɦ
ɱɟɡɚɥɸɛɢɬɟɥɢɬɟɧɚɤɭɥɬɭɪɧɢɹ
ɬɭɪɢɡɴɦ ɳɟ ɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɞɚ
ɩɨɫɟɬɹɬɬɨɜɚɦɹɫɬɨɋɥɢɡɚɧɟɬɨ
ɧɚɞɨɥɭɩɨɫɬɪɴɦɧɢɹɫɤɚɬɫɴɳɨ
ɫɟɨɤɚɡɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨ
ɉɪɢɹɬɧɢɬɟ ɟɦɨɰɢɢ ɫɜɟɠɢɹɬ ɜɴɡɞɭɯ ɧɨɜɢɬɟ ɡɧɚɧɢɹ
ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɢ
ɡɚɜɥɚɞɹɯɚɈɛɟɳɚɯɦɟɫɢɧɨɜɚ
ɟɤɫɩɟɞɢɰɢɹ
ȾɚɧɢɟɥɚɂȼȺɇɈȼȺ
ɍɪɟɞɧɢɤ±ɉɊ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣ

I. Обявява конкурс за длъжността „ Управител” на „Многопрофилна болница за активно лечение Тутракан” ЕООД:
1. Изисквания към кандидатите:
- Да притежават образователно - квалификационна степен „магистър" по
медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно - квалификационна степен „магистър" по
икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика
и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
- Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар
по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална
медицина, да имат придобита специалност;
- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления
от общ характер, освен ако са реабилитирани.
2. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса;
- Автобиография;
- Дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация за здравен
мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9 / 26.06.2000 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се удостоверява с документите, посочени в § 3 от Заключителните
разпоредби на същата наредба;
- Диплом за специалност;
- Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия
стаж;
- Документ за самоличност;
- Свидетелство за съдимост;
- Програма за развитие на „МБАЛ Тутракан" ЕООД за тригодишен период,
включително шестмесечен оздравителен план.
3. Място на подаване на документите и срок:
- Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се
подават в деловодството на Община Тутракан в запечатан плик в срок до 17.00
часа на 17 декември 2013 г., като програмата за развитие и дейността на „МБАЛ
Тутракан" ЕООД за тригодишен период се слага в отделен запечатан плик .
- „МБАЛ Тутракан” ЕООД - гр. Тутракан следва да предостави на кандидатите
документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание
на персонала след публикуването на обявата.
4. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
- От 10.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване
на документите - 18.12.2013 г. - I етаж, Заседателна зала на Община Тутракан.
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
- проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период;
- събеседване с кандидатите;
5. Информация относно темите на събеседване:
- В сградата на Община Тутракан, I етаж, стаята №4 - Заместник-кмет Петя
Василева - до изтичане на срока за подаване на документите.
Председател на Общински съвет-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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ХОБИ
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Инструктор пита блондинка-курсистка:
- Какво става, когато вдигнете десния крак от педала?
- Отнемам газ.
- А левият?
- Отпускам съединителя.
- А като вдигнете и двата?
- Вземам си изпита!
Попитали радио Ереван: - Вярно ли е, че като дойде комунизма, ще
можем да си поръчваме храна по телефона?
- Да, отговорило радиото, и ще я получавате по телевизията.
Двама човека наели един чукча да реже дървета. Дали му един моторен трион и му казали, че трябва да отсече 100 дървета за 10 дена.
Шефовете останали малко да видят как реже и се оказало, че след
един час чукчата бил готов. Двамата човека си говорят:
- Е, стига бе. Тоя отряза 500 дървета за един час!
- А представяш ли си, ако беше пуснал триона?
Мъж си поръчва 5 водки. Изпива ги. Иска още четири водки. Отново ги
изпива. Иска още три. И тях гаврътва. Замислен се обръща към бармана:
- Ето, това е парадокс. Колкото по-малко пия, толкова повече се
напивам.
- Как много възпитано да кажеш да жена, че е овца?
- Хелоу, Доли!
Новобогаташ и бандит обсъждат как да се развие сътрудничеството
им за в бъдеще. Новобогаташът:
- А какво ще правим с синът ми?
Бандитът:
- Да проверим.Ти сложи на масата пачка пари, а аз ще оставя пистолета си.Викаш сина си, ако нищо не вземе, значи
ще стане порядъчен човек.Ако вземе парите, ще тръгне по твоя път,
а ако вземе пистолета - по моя.
Влиза сина, слага в единия джоб парите, а в другия пистолета и
излиза....
Новобогаташът и бандита се споглеждат:
- Какво пък, полицай също не е зле...

Малки обяви
ОБЯВА
Дом за стари хора гр. Тутракан обявява свободно работно място
за медицинска сестра /ако няма желаещи мед. сестри, може да
назначим фелдшер или акушерка/.
Желаещите да получат повече информация за длъжностните
изисквания и работно време за обявената длъжност, могат да се
обръщат към администрацията на ДСХ-Тутракан, ул.”Цибър” № 1,
на тел.61245 или GSM 0879668618.

Магазин за модни дрехи
Качествени маркови облекла на много
изгодни цени ще намерите в магазина на
ул. "Трансмариска" №26
За справки: 0894 527079

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Предлагаме размяна

ɧɚɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɧɚɭɥȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨʋɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭɞɜɭɫɬɚɟɧɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɞɨɬɢɟɬɚɠɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɩɚɪɤɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɬɟɥ

ПРОДАВАМ
Къща с офис на ул. "Родина" №38 в Тутракан
За информация: тел. 0866 65890
GSM: 0895 425 453 и 0887 553 884

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”,
"Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

СУДОКУ

СМЯХ
Мъж в сексшопа : - Покажете ми тази кукла...
- Заповядайтe...
- А дата на производство?
- Януари 2005.
- Козирог? Не става...

Сканди

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

НОВО МОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА
БЪЛГАРИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
„Една посока – много възможности“ е мотото, което ще отличава европейското финансиране
в България в следващия програмен
период 2014-2020 г. Автор на слогана
и логото към него е Тахсин Тасим от
София. В концепцията си авторът
е посочил, че логото за визуалната
идентичност на новата финансова
рамка за периода 2014-2020 г. е
изчистено, лесно за комуникация и
в цветовете на Европейския съюз програми, които се включват във фи- от съюза. Посланието доразвива
и на България. „Цветните дъги сим- нансовата рамка. Дъгите образуват логото. Различните посоки всъщволизират различните оперативни звезда – символът на всяка страна ност са част от единна, обоснована
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IN MEMORIAM

стратегия. Това е посока, която
дава възможности за развитие и за
растеж“, заключава концепцията на
Тахсин Тасим.
Рекорден брой кандидати – 150 се
включиха в конкурса. Жури в 15-членен състав под ръководството на
проф. Виктор Паунов – председател
на Общото събрание на НХА, оцени и
класира получените предложения. Победителят получи награда в размер
на 5000 лв. и тридневно посещение
в Брюксел за двама.
“ТГ”

Ново начало:

Весел Есенен карнавал
Светлана ПЕТКОВА,
Секретар
на НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”
луб "Импулс" в Тутракан беше огласен
от детски смях, щур
купон и игри на 2-ри ноември. Повод за това
беше Есенният карнавал, организиран от НЧ
"Н.Й.Вапцаров-1873". С
него поставяме началото
на нова инициатива - всяка година да се провежда
Есенен и Пролетен карнавал, в които да вземат
участие не само децата,
а и техните майки, а
защо не и други смелчаци.
В съботния следобед да
се премени в карнавален
костюм се престраши
само една майка - Ивелина Тонкова, която взе
дейно участие и в подготовката на карнавалната украса, за което и
благодарим.
Забавленията за децата бяха много - игри,
лакомства, танци и томболата, от която всеки
спечели интересни наȾɟɰɚɬɚɭɱɚɫɬɜɚɯɚɜɪɚɡɥɢɱɧɢ
гради.
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɧɢɢɝɪɢ
Усмивките и доброто
настроение бяха в изо- билие. За тези, които не остава да се подготвят който ще се проведе през
успяха да присъстват, за пролетния карнавал, месец Април.

К

На 3 ноември 2013 г. внезапно почина Джафер Мехмед.
През последните няколко години той бе сътрудник на в.
„Тутракански глас” за община Главиница.
Поклон пред паметта му!
Редакцията на в. „Тутракански глас”

ɂɜɟɥɢɧɚɌɈɇɄɈȼȺ

Ɏɟɹɬɚɜɴɥɲɟɛɧɢɰɚ

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 ноември – Димитра ЕФТИМОВА, Гл. спец. „Бюджет”, Главиница
12 ноември – Георги АЛЕКСИЕВ, Земеделски производиОбщина Тутракан
11 ноември – Радка ИВАНОВА, Библиотекар, НЧ „Васил тел, с. Нова Черна
13 ноември – Светлана ГВОЗДЕЙКОВА, „Български
Йорданов-1942 г.”, с. Нова Черна
пощи”-Тутракан
11 ноември – Ивелина КОСТАНЦАЛИЕВА, гр. Тутракан
11 ноември – Сузан АКИФ, Гл. спец. „Бюджет”, Община

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

