РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
утра

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 45

Година LI

28 ноември - 4 декември 2013 г.

Цена 0.60 лв.

Русенки предпочитат тутраканското Родилно

Първият сняг

Галя Бисет стана млада баба, а малкият Гоши разполага
с цял арсенал гледачи
Валентина КАРАДЖОВА
т няколко дни русенката Галя Бисет не е
на себе си от щастие
– стана баба на първороден
внук. Бебето е студентско
дете на сина й Вихрен и
снахата Деница, които
учат в Русенския университет. Малкият се роди в
тутраканската болница, а
раждането бе водено от
д-р Любомир Бойчев. Акушер-гинекологът е избран
лично от Галя и е изпълнил
желанията на младата
баба и на снаха й Деница
раждането да протече по
естествен път, а бебето
веднага да бъде закърмено.
Планът за раждане, разработен от Галя, включва
още достъп на таткото до
родилката и бебето.
Малкият е с перфектни
мерки 3,50кг/51см. Наречен

О

на стр. 8

ɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɧɚ 
ɧɨɟɦɜɪɢɡɚɜɚɥɹɩɴɪɜɢɹɬ
ɫɧɹɝɧɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɫɟɡɨɧɚɁɚɟɞɧɚɧɨɳɫɧɟɠɧɚɬɚɩɨɤɪɢɜɤɚɞɨɫɬɢɝɧɚɩɨɜɟɱɟɨɬɫɦ
Ɉɬɫɟɱɤɢɨɬɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɩɴɬɧɚɦɪɟɠɚɜɩɨɫɨɤɚɒɭɦɟɧɰɢȼɚɪɧɟɧɰɢɢÄɄɴɦɩɢɧɝɚ´ɛɹɯɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɡɚɪɚɞɢ
ɫɧɟɝɨɧɚɜɹɜɚɧɟ ɢ ɡɚɤɴɫɚɥɢ
ɬɟɠɤɢɤɚɦɢɨɧɢ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɫɟɥɚɬɚ ɜ ɬɟɡɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɦɨɠɚɯɚ ɞɚ
ɫɬɢɝɧɚɬɞɨɫɪɟɞɢɳɧɢɬɟɝɪɚɞɫɤɢ
ɭɱɢɥɢɳɚ
Ɂɚɪɚɞɢ ɫɢɥɧɢɹ ɜɹɬɴɪ ɫɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɯɚɫɦɭɳɟɧɢɹɜɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨ ɚ ɜ ɧɹɤɨɢ
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ɆɥɚɞɢɬɟɪɨɞɢɬɟɥɢȾɟɧɢɰɚɢ
ȼɢɯɪɟɧɢɬɟɯɧɢɹɬɧɨɜɨɪɨɞɟɧ
ɫɢɧȽɟɨɪɝɢ

Коледната елха ще светне

Днес - 28 ноември, от 14:00 часа:

Заседания на общинските съвети
В Тутракан:
В Главиница:
Л
Р

иквидацията на общинската фирма „Комунални
дейности” ще стои на вниманието на Общински
съвет-Тутракан в две докладни записки по време
на редовното заседание, което ще се проведе днес.
Общинските съветници ще дебатират също и върху
определянето на оценки на общински земеделски земи,
върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в параграф 4 от Преходните и
Заключителни разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи.
Предстои да бъде избрана и петчленна комисия за набиране на предложения за кандидати за съдебни заседатели
за мандат 01.01.2014 г. – 2018 г. в Окръжен съд Силистра.

ɫɟɥɚɢɫɩɢɪɚɧɟɧɚɜɨɞɚɬɚ
ɬɨɧɚɨɫɨɥɟɧɩɹɫɴɤɢɦɚɲɟɜɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢɧɮɨɪɦɢɪɚɡɚɦɤɦɟɬɴɬ Ɇɢɥɟɧ Ɇɚɪɢɧɨɜ ɉɹɫɴɤɴɬ
ɟ ɪɚɡɧɟɫɟɧ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɞɨ
ɧɚɜɪɚɥɝɢɱɧɢɬɨɱɤɢɜɰɹɥɚɬɚɨɛɳɢɧɚɈɳɟɬɨɧɚɩɹɫɴɤɳɟ
ɞɨɫɬɚɜɢɢɮɢɪɦɚɬɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ
ɧɚɫɧɟɝɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨ
Ɍɟɯɧɢɤɚɬɚɧɚɮɢɪɦɚɬɚɤɨɹɬɨ
ɩɪɟɡɬɚɡɢɡɢɦɚɳɟɫɟɝɪɢɠɢɡɚ
ɫɧɟɝɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨ ɜ ɝɪɚɞɚ
ɟ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢ ɨɳɟ
ɬɨɣ ɉɴɬɢɳɚɬɚ ɜ ɫɟɥɚɬɚ ɳɟ
ɫɟ ɩɨɞɞɴɪɠɚɬ ɤɚɤɬɨ ɞɨɫɟɝɚ
± ɫ ɬɟɯɧɢɤɚ ɨɬ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ
“ТГ”

на 2-ри декември (понеделник) в градския парк „Христо
Ботев” в Тутракан.
От 17,30 часа, в приказна обстановка наречена „Вълшебна Коледа”, която ще поднесат съставите на Общинския център за извънучилищни дейности, ще бъдат
запалени светлините на коледното дърво.

едовното ноемврийско заседание на Общински
съвет-Главиница ще започне с полагане на клетва
от нов общински съветник.
Общинските съветници ще разгледат още докладни
записки отнасящи се до приемане на годишна програма
за развитие на читалищната дейност през 2014 год.,
разглеждане инвестиционна инициатива на общинската
администрация за обект – „Изграждане на пожароизвестителна кула на територията на община Главиница”,
учредяване на регионално сдружение, съгласно чл.24 от
Закона за управление на отпадъците и попълване на
годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост.

Добра превенция – малко възпитателни дела
Членове на Ученическия парламент
се срещнаха с Местната комисия за
борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
Калина ГРЪНЧАРОВА
ткрити дни на Местната комисия за борба
с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни (МКБППМН)
в Тутракан се провеждат
през тази седмица.
Те се осъществяват в
партньорство и общинските училища, училищните
комисии за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни,
на стр. 3

О

На 11 декември 2013 г. от 18:00 ч. в Читалището
Цена на билетите:
6.00 лв. – за пенсионери и ученици
8.00 лв. – за работещи
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ОБЩИНА

НОВИНИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
„Ръка за ръка с децата в нужда” се нарича Благотворителният спектакъл, подготвен от ОЦИД. Той ще започне в 14.00 ч. на 3 декември
(вторник) в залата на Читалището.
НИКУЛДЕН В ТУТРАКАН
Празнична Света литургия в чест на св. Николай и благоденствие
на гражданите от община Тутракан ще започне в храм „Свети Николай” в Тутракан на 6-ти декември от 9:00 часа по случай храмовия
празник на църквата – Никулден. Тя ще бъде отслужена от отец Илия
Тонков. За участие в литургията е отправена покана към българския
патриарх Неофит.
В 11:00 часа от православния храм ще тръгне литийно шествие до
Лодкостоянката, където половин час по-късно ще започне водосвет
за благополучие на рибарите и гражданите. Точно на обяд - в 12:00
часа ще бъде пресъздаден ритуал на стар рибарски обичай.
СЕМИНАР ЗА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
В рамките на проект на Община Тутракан „Ефективност и ефикасност – гарантиране на целите в местната администрация на община
Тутракан чрез оптимално използване на наличните ресурси”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”,
ще се проведе семинар, чиято цел е представяне на извършения
функционален анализ на структурата на Община Тутракан, разработените наръчници и инструкция, актуализираните вътрешни
правила и процедури.
Семинарът е предвиден за служители на Община Тутракан и звената, които са финансово зависими или на бюджетна издръжка от
Община Тутракан. Той ще се проведе на 28 ноември (четвъртък) от
9:30 часа в залата на читалище „Вапцаров”.
КРИМИНАЛЕ
С 2.93 промила алкохолно съдържание в издишания въздух шофирал „Фолксваген Голф” 39-годишният И.А. Той бил засечен от пътни
полицаи на 25 ноември около 17:00 часа в село Шуменци. Отказал
е да даде кръвна проба за химичен анализ. По случая е започнато
незабавно производство.
Кражба от частен дом в село Шуменци разследва полицията. На
24 ноември неизвестен към момента извършител е отнел противозаконно 2670 лв., мобилен телефон и личната карта на собственика
на дома. Образувано е досъдебно производство.
Тутракански огнеборци са загасили горящи отпадъци в контейнер
за смет на 26 ноември около 00.10 часа. Причината е небрежна
работа с открит огън. Спасен е паркиран в непосредствена близост
лек автомобил.
Четири тона люцерна са изгорели при пожар в село Бреница на 27
ноември около 02 часа. Причината за произшествието се изяснява.
Пожарът е потушен от екип на тутраканската противопожарна служба.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Общините в Силистренско –
по-информирани за новия програмен период
бластен информационен
център – Силистра (ОИЦ)
завърши пореден цикъл от
информационни срещи във всички
общини от област Силистра. Над
230 представители на различни целеви групи от местните общности
присъстваха и се информираха по
темата: „Еврофондовете – научени
уроци (2007-2013) и нови възможности (2014-2020)“. „Предварителната информация е важна по
пътя на ефективното планиране и
успешно изпълнение на дейностите.“ – това бе основното послание,
отправено от експертите по време
на срещите.
Оживена дискусия предизвика
по места общата инициатива на
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мрежата от ОИЦ - „Научени уроци“. Бяха представени основните
трудности от работата по проекти
от настоящия програмен период,
като основен акцент беше поставен
върху предложенията за преодоляването им. Предстои провеждането
и на Национална кръгла маса с
всички Управляващи органи на
оперативните програми, където

да бъдат разгледани обобщените
предложения и да бъде обсъдена
възможността за прилагането им
в действие.
Интересът към новите моменти
в Политиката на сближаване 20142020 на европейско и национално
ниво бе огромен и всеки от присъстващите потърси своето място
по отношение на възможността

да участва активно с проекти. В
тази връзка, новите Оперативни
програми (ОП) със своите цели,
дейности, бенефициенти и очаквани резултати очертаха общата
картина на Кохезионната политика
за следващия програмен период.
В работните документи, които
предстои да бъдат одобрени от
Европейската комисия, се пред-

вижда новите ОП да бъдат 7, като
две от настоящите – Административен капацитет и Техническа
помощ се обединяват в ОП Добро
управление, а предложението е
да има изцяло нова ОП – Наука
и образование за интелигентен
растеж (НОИР).
Регионалният експертно-консултантски и информационен център
„Читалища“ (РЕКИЦ) в лицето на
Мария Неделчева оказа организационна подкрепа при подготовката на срещите по отношение на
читалищата. Според Неделчева,
все повече се засилва ролята на
читалищата като информационни
центрове, които са най-близо до
хората в малките населени места, и
е необходимо да се работи активно
за запознаването им с всяка нова и
актуална информация.
Специално внимание беше обърнато и на новата визуална идентичност на еврофондовете през новия
програмен период – всички оперативни програми ще имат общо лого
и общо послание: „ЕДНА ПОСОКА,
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ”. “ТГ”

Седмица без бежанци при Силистра

ЗАПОВЕД
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 16 ал. 2, т. 4 от Наредбата
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Тутракан,
ОПРЕДЕЛЯМ:
Единична цена за 2014 г. на контейнер за битови отпадъци тип
„Бобър” с обем 1,1 м3, както следва:
1. За нежилищни имоти на фирми в гр. Тутракан 1464,85 лв. с
включен ДДС годишно.
2. За нежилищни имоти на фирми в селата от община Тутракан
744,65 лв. с включен ДДС годишно.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на
Заместник кмета по стопанските дейности на Община Тутракан.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ɆɨɦɟɧɬɨɬɪɚɛɨɬɧɢɬɟɫɪɟɳɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɢɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

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

№ 2721/25.11.2013 г.
гр. Тутракан

28.11 - 4.12.2013 г.

рез изминалата седмица до Силистра не са достигнали бежанци, бе отчетено в специализираната комисия, свикана от областния управител
Насуф Насуф на заседание в началото на седмицата
както винаги от месец насам. В национален мащаб
за същия период става дума за 330 души. Няма увеличение на бройката и на бежанците, настанени на
външни адреси в крайдунавския град, където сами си
поемат разходи за престой, храна, дрехи и медицинско обслужване. За разлика от северната ни граница,
където естествена преграда е река Дунав, по-голямо
напрежение има при някои от граничните ни пунктове към Турция, Македония и Сърбия. В западната ни
съседка все по-често връщат бежанците в Македония. Там не е създадена практика да се изграждат
бежански лагери.
По-малко от 10% от пристигналите у нас сирийци

П

декларират готовност да бъдат емигранти в България с тенденция да се устроят тук за местоживеене
и работа. Част от тях по правило имат роднини или
приятели, на които разчитат за помощ и социализиране. Останалите искали да достигнат до страни
като Германия, Швеция и Норвегия.
Близо 600 са влезлите до този момент в списък
деца до 15 г. в област Силистра, неваксинирани
срещу полиомиелит (б.а-детски паралич), показва
статистиката на РЗИ – Силистра. Поне 111 от тях
вече са ваксинирани със съгласието на родителите,
каквато е предварителната процедура. Други 132
са поканени да го направят чрез личните лекари, а
134 са извън България. Списъкът продължава да е в
процес на актуализация. Децата от семействата на
бежанците задължително преминават през ваксинация
в лагерите по места.
“ТГ”

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават
едновременно и само ако задълженията в тях са равни
т 1 януари 2014 г.
две от най-често
подаваните от осигурители и работодатели
месечни декларации - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и образец
№ 6 „Данни за дължими
вноски и данък по чл. 42
от ЗДДФЛ”, трябва да
постъпват в НАП едновременно. Това се отнася
за данните, които ще
подават задължените за
месеците след декември
2013 г. Тоест това важи
за декларациите образец 1
и 6, които ще се подават
например за месец януари
2014 г., които трябва да
постъпят в Агенцията до
25 февруари 2014 г. Това
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е записано в Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № Н-8
от 29 декември 2005г. за
съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване
и съхранение на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от
самоосигуряващите се
лица. НАП ще приема двете декларации само ако
декларираните месечни
задължения с декларация
образец № 6 са равни на
изчислените задължителни осигурителни вноски,
от подадените декларации
образец № 1.
Промените в наредбата бяха публикувани в

Държавен вестник бр. 99
от 15.11.2013 г. и влизат
в сила от началото на
следващата година. Със
посочените съпоставки
на декларираните данни,
освен улесняване на клиентите на приходната администрация, се минимизира
и възможността за подаване на данни за осигурени
лица, когато осигурителят не е декларирал в пълен размер задълженията
си за осигурителни вноски.
По този начин ще намалеят и опитите за манипулиране на данните, подавани
с декларация образец № 1,
водещи до злоупотреби с
фондовете на Държавното
обществено осигуряване и

със средствата на НЗОК.
Промените в Наредба №
Н-8 от 29 декември 2005
г. бяха предварително
съгласувани и с разработчиците на програмни продукти за работни заплати
и управление на персонала,
така че работодателите
и осигурителите да не
бъдат затруднени в края
на годината от преработването на софтуера.
Повече информация за
попълване на декларациите, плащане на осигурителните вноски и новостите, може да се получи
на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на
цената на един разговор.
“ТГ”
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Добра превенция – малко възпитателни дела
от стр. 1 вени прояви на малолетни
и непълнолетни, където
обстойно се запознаха с
ангажиментите и дейностите по превенция, които тя
организира и провежда.
Срещата бе открита
от зам.-кмета Петя Князо-

обществени възпитатели, Детска педагогическа
стая, отдел „Закрила на
детето” към Дирекция
„Социално подпомагане”,
Шахматен клуб и Общински
ученически парламент.

нач.-отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” разясни
санкциите от едноименния закон. Тя припомни,
че родители/настойници/
попечители са длъжни да
не оставят без надзор и
грижа деца до 12-годишна
възраст.
Забранена е продажбата
в търговски обекти на
алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни лица.
Глобата за търговски обекти-нарушители е от 2 до
4 хил.лв., а при установено
повторно нарушение – се
спира дейността.
От местната комисия
призоваха към активност,
гражданите да не са рав-

Ɋɚɛɨɬɟɧɦɨɦɟɧɬɜɉɪɢɟɦɧɚɬɚ
ɧɚɆɄȻɉɉɆɇ

ȾɢɩɥɨɦɡɚɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɭɱɢɥɢɳɟɧɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ȾɚɧɢɟɥɌȿɊȿɓȿɇɄɈȼ

Целта на инициативата
е да се запознаят учениците от 8 до 18 годишна
възраст, родителите и
обществеността с основните и най-важни моменти
от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните, както и
с дейността на нашите
партньори, като превенция
срещу асоциалното поведение на подрастващите.

ва-Василева, която връчи
Диплом за участие в Откритите дни на присъстващите.
Пред учениците бяха
представени важни законови текстове със санкции,
включително от Семейния
кодекс и Закона за закрила
на детето. Превенцията
на противообществените
прояви цели подрастващите да бъдат подпомогнати, за да не стигат до
грешни стъпки, за които

ȾɢɩɥɨɦɡɚɆɢɧɱɨɐȼəɌɄɈȼɂɧɫɩɟɤɬɨɪ
Ⱦɟɬɫɤɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɫɬɚɹ

През седмицата се провеждат различни инициативи. В часовете на класа във
всички училища присъства
темата за превенцията
на противообществени
прояви.
В следобедните часове
на 26 ноември, представители на Ученическия парламент посетиха приемната
на Местната комисия за
борба с противообщест-

се носи наказателна отговорност. Най-честите
противообществени прояви
са бягствата от дома и от
училище. Следствие, на което децата попадат в рискова среда – сред цигарен
дим, алкохол, наркотици,
отклонения в сексуалното
поведение, ранно започване
на сексуален живот и др.
Теменужка Маринова,

Приключи шахматен
турнир за ученици
Тодорка АНГЕЛОВА
а 23 и 24 ноември
т.г. се проведе шахматен турнир за ученици. Играта се води по
системата „всеки срещу
всеки”. Участваха ученици
от двете средни училища
в града. Целта на турнира
бе, да се даде началото
и се сформира отбор на
шахматистите от V до
ХII клас.
Съдия на турнира - Бехчет Патраклъ. Крайно
класиране:
I-во място за Шенол Мурат Молла от ХII клас, СОУ
„Й. Йовков”

Н

II-ро място за Петър Драгомиров Лазаров от IХ клас,
СОУ „Хр. Ботев”
III-то място за Валери
Венциславов Танчев от IХ
клас, СОУ „Й. Йовков”
IV-то място за Руслан
Орлинов Стоянов от Х
клас, СОУ „Хр. Ботев”
Следва класиране с еднакъв брой точки на Беркин
Ердинч Акиф – Х клас СОУ
„Хр. Ботев”; Милко Светлозаров Йорданов - ХI клас,
СОУ „Хр. Ботев” и Божидар
Константинов Симеонов IХ клас, СОУ „Й. Йовков”.
Предстои турнир и за
по-малките.

ɌɟɨɞɨɪɚɎɂɅɂɉɈȼȺ

нодушни и апатични при
забелязани подобни прояви.
Минчо Цвятков, инспектор „Детска педагогическа
стая” разясни дейността
на своя ресор. Обекти/субекти на престъпно деяние се
водят на отчет в Детска
педагогическа стая (ДПС).
Две години инспекторът
трябва да се работи с детето и ако в този период
то не допусне нарушения на
закона, отпада от отчет.
Ако навърши междувременно 18 г., регистрацията в
ДПС спира, но с него продължават работа органите
на полицията.
Към момента в ДПС са
регистрирани 15 малолетни
и непълнолетни на територията на общините Тутракан и Главиница, стана ясно
на срещата.
Местната комисия е завела 10 възпитателни дела
за 2013 г. Възпитателните
дела се провеждат от правоспособен юрист и двама
членове на МКБППМН. В
по-голямата си част те се

отнасят до кражби на мобилни телефони, информира
секретарят на комисията
Тодорка Ангелова.
На 29 ноември предстоят
да се разглеждат четири възпитателни дела, на
които ще бъдат наложени
съответните мерки. Обществени възпитатели
работят с тези деца, ако
техните усилия не дадат
необходимия ефект, те се
привеждат в определена институция – възпитателно
училище-интернат.
„Срещата беше неочаквано интересна, защото се
получи структурен диалог,
коментира председателят
на Ученическия парламент
Даниел Терещенков. Радваме се, че МКБППМН апелира
за активно гражданско
общество сред младите,
защото едни от целите
на парламента са именно
такива.
Бе трудно да се синтезира работата на обществените възпитатели и техния
подход, защото работата
им е много динамична, но

те успяха да представят
най-важното от тяхната
юрисдикция.
Бях изненадан и от Диплома, който не очаквах. Беше
едно приятно преживяване.
Нещата, които се правят
с много желание, винаги се
получават добре.
От името на Общинския
ученически парламент Тутракан, искрено благодаря на Местната комисия
за поканата, с която ни
удостои” – заключи Терещенков.
Откритите дни на МКБППМН продължават до
края на седмицата.
На 28 ноември (четвъртък) от 15.00 часа Шахматният клуб, очаква всички
ученици, можещи или просто желаещи да се занимават с този спорт. Клубът
предлага добро решение
срещу безделието, скуката
и лошите навици - тайните
на „тихата игра”.
На 29 ноември (петък) от
14.30 часа в Консултативния кабинет в Общинския

център за извънучилищни
дейности на ваши въпроси
свързани с възпитателнокорекционната дейност
на деца от 8–18 години и
техните родители, ще отговаря експерт – психолог.
Същият ден от 18.00
часа в салона на читалище
„Светлина” в с. Варненци,
Местната комисия организира вечер по повод Международния ден за борба с
ХИВ/СПИН - 1-ви декември,
която е част от общинската кампания ”Животът е
безценен”. Тя се организира
в партньорство със СПИ
„Христо Ботев” – Варненци.
„Да помислим за хората,
които обичаме и не искаме
да страдат, за своето
здраве, живот и реализация. Да бъдем толерантни,
добри, позитивни!
Да изградим мост на
доверие и човечност и се
борим открито с проявите
на агресия и посегателства
върху човешката личност.
Заедно ще успеем!” – призовават организаторите.

ɋɢɦɨɧɚɉȿɇȿȼȺ

Визията на Филиал Силистра на Русенския университет
ще се разглежда на семинар
бластният управител на Силистра Насуф Насуф е поканен да
участва на 28 ноември в семинара „Русенският университет –
партньор и двигател в областното регионално развитие“ лично
от проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на Университета, заедно с областните управители на Разград, Търговище и Русе. Всяка от областите от
Североизточна България ще представи своята визия за развитие на РУ
„А. Кънчев“ в контекста на съответното областно регионално развитие.
Специално внимание ще бъде обърнато на Филиал Силистра. Вече 15
години продължава партньорството на университета с институциите в
област Силистра в осъществяването на идеята – младите хора от нашия
край да заложат на авторитетен и разпознаваем у нас и в чужбина
регионален образователен център, доказал в годините, че има добра
материална и преподавателска база, перспективни специалности и
потенциал за развитие.
За област Силистра Русенският университет е най-близката по територия образователна институция, предлагаща обучение в образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“ по две важни
направления: педагогика и инженерна насоченост. По икономически

О

съображения за мнозина младежи тази възможност е и единствената, обслужваща потребностите на обществото от надграждане на
образователния ценз. Включително и за придобиване на второ висше
образование, в обучение по докторска програма по „Български език“
и в обучение с цел допълнителна квалификация и преквалификация.
Педагогическо образование в Силистра е имало още в края на поминалия век в рамките на Педагогическото училище, просъществувало
над половин век, а от повече от 40 години в Силистра се провежда
обучение по педагогически специалности, първоначално в Полувисшия педагогически институт, после във Филиала на Русенския
университет. Малко по-млада е инженерната програма – от 1986 г.
насам, но и при нея има натрупан достатъчен опит, за да се залага и
занапред на осъществяването й в Крайдунавска Добруджа. В проведено изследване сред работодателите в Силистренския край 85% от
запитаните заявяват, че ръководените от тях випускници на Русенския
университет притежават умения за прилагане на знанията, придобити
във Филиала, на базата на които съумяват да се ориентират лесно в
информационната среда.
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140 години Читалище в Тутракан

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɢɸɛɢɥɟɟɧɦɟɞɚɥɨɬ
ɋɴɸɡɚɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟɱɢɬɚɥɢɳɚ
ȼɨɞɨɫɜɟɬɡɚɡɞɪɚɜɟɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
ɨɬɫɥɭɠɢɨɬɟɰɂɥɢɹɌɨɧɤɨɜ

Ⱦɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ

П

Ⱦɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɹɬɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȿɥɟɧɚȺɌȺɇȺɋɈȼȺ

рез 1873 г. младият даскал Неделчо Балкански
заедно с тутраканските първенци Кръстю
Стоянов, Георги Дойнов, Георги Байнов, Никола
Копанов и др. основават Народно читалище и го
кръщават „Возрождение”. И днес – 140 г. по-късно,
ние гледаме смело в бъдещето, но се обръщаме с
гордост към миналото.
Да, Читалището навърши 140 години! Неговите
зали и досега събират мало и голямо – на концерт,
на театър, на различни културни събития.
През годините тук са извисявали гласове народни
певци, хор, народни оркестри, на сцената самодейни
актьори са събирали овациите на публиката.
И днес, 140 години по-късно пак е така! Фолклорна
формация „Дунавска младост”, оркестър „Веселие”,
ВГ „Северина”, фолклорен състав „Детелини”, Школа
по китара „Акустика”, Театрален състав „Борис
Илиев” и още, и още…
Юбилейният концерт на 20 ноември 2013 г. показа
и доказа ентусиазма на читалищните дейци, самодейците, обществеността.
Пълната зала, нестихващите аплодисменти…

ɎɨɥɤɥɨɪɟɧɫɴɫɬɚɜȾɟɬɟɥɢɧɢ

Честит юбилей!
Ɉɪɤɟɫɬɴɪȼɟɫɟɥɢɟɢɫɨɥɢɫɬɤɚɬɚ
ɋɬɟɮɚɧɢɹɂɜɚɧɨɜɚ

ɇɨɜɚɬɚɧɚɞɟɠɞɚɄɚɥɢɧɚɏɊɂɋɌɈȼȺ

Иван ЯНКОВ,
с. Варненци

Мълвата
У нас животът е така:
Ако искаш някого да унищожиш,
пусни мълва – тя всичко най-добре ще
свърши.
Българинът най-лесно вярва на мълви.
- „Така е!” – потвърждава той.
- „Това го чух от други – и той е като нас,
нека ври във общия казан.”
Наказваме се всички ний
и стреляме се с думи.
А те – по-страшни и от куршуми,
убиват ти душата.
Остава тялото – какво е то?
Една обвивка на душата,
а тя е вече мъртва –
разстреляна е от мълвата…

ȿɦɨɰɢɹɬɚɨɬɸɛɢɥɟɣɧɢɹɤɨɧɰɟɪɬɫɟɩɪɟɧɟɫɟɧɚɤɭɩɨɧɚ

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

ȼȽɋɟɜɟɪɢɧɚ

Малко философия
за истинската вяра
Ивайло ЙОРДАНОВ,
с. Цар Самуил

На инат
Взирам се аз в тъмнината,
сърцето ми тупти, тупти страхувам се от самотата,
а тя душат ми мори.
Но съмне ли отново в мен
животът закипява,
и нямам аз умора и тъга,
а взирам се във слънцето отново то чака ме със свойта топлина.
Зимата ден след ден напомня,
че иде и нищо не ще са я спре.
Но здраве да е – пак ще изживеем дните
на нейните фучащи студове.
А пролетта и тя ще дойде,
ще се завърнат лястовичите ята
и щъркелите пак ще закръжат отново
над старичките си гнезда.
И кръговратът пак ще завърти се.
Годините и те се нижат в такт.
Но с радост аз посрещам дните
и радвам им се на инат.

Ще напиша статийка, който не е по-силите ми изложа ясно и
убедително. Философията е далечна и непозната територия за мен.
Наскоро размених няколко думи с лекар-гинеколог. Страстен
привърженик на протестиращите, окупаторите, на идеята за нов
морал в политиката. Аз вероятно се подразних леко от разговора,
щото накрая му пожелах по-малко аборти, понеже са тежък грях.
Лекарят ми отговори: „Понятието грях струва ми се не съществува
само по себе си. То е човешки продукт, както и представата за Бога.”
С две думи: Лекарят не вярва в Бога и в греха. Логиката му: Всичко
в този свят е позволено. А дири нов морал. Странно противоречие.
Според мен, "моралът" се крепи на два стълба: страх от Бога (че
вършейки грях ще бъдете наказани и хвърлени в ада) и страх от закона (вършейки престъпление ще свършите в затвора.). Представете
си за миг, че няма Бог и закони. Тогава тутакси някой ще ви нападне
да ви ограби и убие, вие ще му отвърнете със същото и моралът
изчезнал. Няма го. Е финито...
"Новият морал" вероятно ще се опита да вселява повече страх, за
да функционира. "Старият" доведе до кражби, лъжи, разложение.
Всички се убедиха в неефикасността му. Няма да завършвам с финал,
щото материята ми е тъмна, бъдещето неясно и се надявам поне
мир да има и да помагаме на бедните, възрастните и изоставените.
Щото моралът е да вършиш добро, не само да клатиш нечия ограда.
Доброто се учи, човек не се ражда с морал. Вярата в Бог помага
моралът да укрепва. Истинската вяра.
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Да бъдем добротворни или Патронен празник
на СОУ "Йордан Йовков"
Н
ай-голямото средно училище в община Тутракан
- СОУ "Йордан Йовков", отбеляза своя патронен
празник. Поздравления и много цветя, награди
и усмивки... и един страхотен концерт подготвен в
партньорство с Общинския център за извънучилищни
дейности!
„Да съхраним своя дух устремени към добротворство, познания, красота и усвояване на ценностите на българското слово! Честит празник!” – поздрави присъстващите директорът Соня Златарова.
От името на кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов поздравление поднесе Стефка Станкова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”
в общинската администрация.
За високи постижения в национални и международни
конкурси бяха наградени победителите, възпитаници
на училището и техните преподаватели.
Тържеството бе почетено от много бивши учители
и ученици от СОУ „Йордан Йовков”.

ɉɟɩɟɪɭɞɟɧɚɦɚɝɢɹɢɌɟɚɬɪɚɥɧɨɫɬɭɞɢɨȻɪɚɜɨ

ɇɟɩɭɤɢɫɬ

ɊɢɩɧɢɄɚɥɢɧɤɟɞɚɬɪɨɩɧɟɦɟ

В СОУ „Христо Ботев”:

Литературно четене посветено на писателя Асен Босев
а 22 ноември т. г. се навършиха 100 години от
рождението на незабравимия детски писател Асен Босев.
Поколения българи са отраснали с
неговите творби. Автор на повече
от сто книги за деца и юноши.
Много от тях са преведени на английски, арабски, испански, немски, руски, украински, френски,
японски езици. Някак неусетно той
се превърна в класик на съвременната литература за деца и юноши.
По повод вековния юбилей,
съвместно с Деана Маринова –
класен ръководител на V б клас,
организирахме и проведохме
с любознателните четвъртокласници литературно четене,
посветено на писателя и неговото творчество. Момичетата и
момчетата с интерес проследиха
презентацията „Приказно и любопитно” за живота и дейността
на Асен Босев. Насладиха се на
видео филми, запечатали неговите, актуални и в нашето време,
хумористични произведения в
изпълнение на деца – „Кирчо
пред съда”, „Хвалил ми се Данчо”, „Ванко Забраванко”, „Панчо
Повлеканчо”. Гледаха, слушаха и
коментираха поемата „Мимето".
Зададоха си въпрос и отговориха
положително „Има ли такива момичета като Мимето днес?” Вни-

Н

мателно четоха и наблюдаваха
презентацията „Гатанки от Асен
Босев”. Бързо откриха верните
отговори. Четоха изразително
преданието „Слънцето, луната
и петелът”, приказката „Как е
произлязъл хлябът” от книгата
„Светът в приказки”, както и

хумористични стихотворения от
книгите „Книжко моя, сладкодумна”, „Скок-подскок”, „Здравейте, приятели мои”, „Карнавал”.
Надпреварваха се кой по-бързо
ще прочете и скороговорките,
написани от детския писател.
Всички единодушно решиха, че

Ɍɚɧɰɫɥɴɠɢɰɢ

Пролет, лято, есен, зима –
на риболов!

ще продължат да се запознават
с творчеството на Асен Босев и
ще нарисуват картини по негови
произведения. За пореден път
показаха, че умеят да ценят хубавите книги и да черпят знания
от тях.
Анка КОЗАРЕВА

ибарският занаят е основен поминък за местното
население в Тутракан от
хилядолетия. Рибното многообразие, природните забележителности и хилядолетната история на
риболовния поминък в Тутракан
са привлекателни маршрути за
всички любители на туризма. За
тяхното популяризиране вече са
заснети шест епизода, които формират документалната поредица
„Рибното богатство”, осъществена
по проекта на Община Тутракан
„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на
продуктите от риболов и аквакултура в община Тутракан”.
Един от героите на поредицата
е професионалният рибар Милен
ПОРОЖАНОВ, който с малки пре-

Р

късвания е в професията от 40
години.
„През пролетта обикновено се
работи на винтери – това са едни
обръчи обвити с мрежи – вид
капан. Понеже водата е висока,
голяма, рибата се пръска и на
мрежи няма риба. Аз най си уважавам дневния риболов. В реката
има всякакви риби, дори и да са
намалели, Дунавът си е велик и
никога няма да изчезнат.
През лятото нивото на реката
спада и тогава в Дунава влиза
скумрия от морето и риболовът
се сменя от винтери на мрежи.
Ползват се различни видове мрежи
за различните риби, както и кльонк
– един специален уред.
Уловът на риба през есента
зависи от видовете мрежа – найлонови, капронови - трябва да са
направени професионално, за да
имаш успех.
През зимата нещата се сменят
и в реката тръгва една друга риба
– михалц, и тя се хваща на малки
винтерчета. Михалца е дънна риба
и всички я харесват, ние я наричаме
миалц. Много е актуална в момента, всеки иска да си вземе и от нея
се прави рибена чорбичка със зелева чорба. Просто си е гевезелък
за зимата” – кулинарно приключва
своя разказ Милен Порожанов.
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ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
към участниците в движението за безопасно поведение и
избягване на рисковите фактори и ситуации за тежки пътнотранспортни произшествия през есенно-зимния период
Продължение от миналия брой
ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДАЧИТЕ
ПРЕПОРЪКА 1. НЕ ПЕСТЕТЕ
СРЕДСТВА ЗА ПЪЛНАТА ИЗПРАВНОСТ НА АВТОМОБИЛА ПРЕЗ
ЗИМАТА!
Не пестете нито време, нито
средства, за да приведете осветителната система на Вашия автомобил в пълна изправност. Изгоряла
крушка на стоп, мигач, габаритна
светлина или особено на ляв
фар, създават голяма опасност
за злополука. Ако фаровете не са
правилно регулирани и СВЕТЯТ
НИСКО като осветяват платното на по-късо от необходимото
разстояние - това многократно
увеличава риска да не забележите
навреме и да блъснете пешеходец,
каруца, велосипед или друго превозно средство без сигнализация.
Непременно се погрижете да си
осигурите ЗИМНИ ГУМИ, /найдобре нови/ - от стабилността на
автомобила на пътя зависи Вашият
и живота на хората, които возите
и срещате по пътя си! Подменете
остарелите и втвърдени пера на
чистачките, които не чистят добре
- те са крайно важни за видимостта напред; снабдете се с вериги
за сняг, които следва да бъдат в
багажника от началото до края на
зимата; проверете изправността
на отоплението, устройството за
измиване на предното стъкло и
това за подгряване на задното
стъкло. Поддържайте зареден
с незамръзваща течност резервоара за измиване на предното
стъкло; проверете концентрацията

на антифриза в охладителната
система. Прегледайте в сервиз
състоянието на акумулатора, спирачната течвност. Амортисьорите
са крайно важни за стабилността
на автомобила, особено по неравни настилки и на завои. Трябва
да бъдат прегледани от опитни
механици и подменени, ако вече
не са ефективни.
ПРЕПОРЪКА 2. СКОРОСТТА
ВИНАГИ ТРЯБВА ДА Е ТАКАВА,
ЧЕ ДА МОЖЕТЕ ДА СПРЕТЕ В
ЗОНАТА НА ВИДИМОСТТА!
При пътуване по тъмно с автомобил, ВИНАГИ ОЧАКВАЙТЕ пред Вас
на платното да се намират: пешеходец, който се движи неправилно,
отдясно по платното, а не по банкета, при това трудно забележим,
с тъмни дрехи; също неправилно
движещ се, криволичещ колоездач
без светлоотразителна жилетка,
чийто велосипед е без изправен
фар и без светлоотразител. Голяма
е вероятността да застигнете каруца, почти незабележима поради
липсата на фенер и светлоотразители, или пък, ако светлоотразяващата й сигнализация е закрита от
товара - дърва, сено, царевичак и
др. Такива трудно видими обекти
очаквайте не само в населените
места, а и по пътищата между тях,
дори твърде далече от селищата,
включително и по първокласните
пътища, където движението на
каруци е забранено. ИЗБЕРЕТЕ
ТАКАВА СКОРОСТ, КОЯТО ДА ВИ
ПОЗВОЛИ ДА РЕАГИРАТЕ И СПРЕТЕ, /БЕЗ ДА ЗАГУБИТЕ КОНТРОЛ

НАД АВТОМОБИЛА/ В ЗОНАТА,
ОСВЕТЯВАНА ОТ ФАРОВЕТЕ! Преди разминаване с насрещни автомобили сте заслепени от техните
фарове. Това налага непременно
намаляване на скоростта до момента на разминаването и даже
малко след него. Само с такова
“презастраховане” Вие си осигурявате необходимата безопасност
при намалената видимост.
ПРЕПОРЪКА 3. НАМАЛЕТЕ
СКОРОСТТА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ
НАД ПОДЛЕЗ!
Когато вечер, на фарове, приближавате към участък, под който
има подлез за пешеходци, непременно намалете скоростта до
максимално безопасната, за да
може да реагирате на изненада.
Дори подлезът да е осветен, винаги
би трябвало да очаквате, че над
него, по платното, ще се опита да
пресече пешеходец - най-често
възрастен или дете.
ПРЕПОРЪКА 4. ПРЕМИНАВАЙТЕ
БАВНО И ПРЕДПАЗЛИВО ПОКРАЙ
СПИРКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
ТРАНСПОРТ!
Те са места с концентрация на
злополуки с пешеходци. Край
спирките на автобуси, тролейбуси, трамваи е най-голяма вероятността пред Вашия автомобил
внезапно да се появи на платното
забързан, тичащ пешеходец,
който не се е огледал преди да
пресече. Слизащите от автобуса
най-често пресичат пред предната или задната му броня без
да се огледат. Затова още преди
спирката непременно намалете
плавно скоростта и увеличете
максимално страничната дистанция от заобикаляния от Вас спрял
автобус, в очакване на внезапно
пресичане от пешеходец. Когато
настилката е хлъзгава /мокра,
заснежена, заледена/, се движете

още по-бавно. Ако в момента от
спрелия автобус слизат или в него
се качват хора, бъдете в очакване
както пред или зад автобуса, така
и от отсрещния тротоар през
платното да се втурнат внезапно
възрастен пешеходец, дете – които се държат също нестабилно на
краката си по хлъзгавото платно.
ПРЕПОРЪКА 5. НА НАВОДНЕНО
ПЛАТНО ВИ ЗАПЛАШВА “АКВАПЛАНИНГ”. НАМАЛЕТЕ ЗНАЧИТЕЛНО СКОРОСТТА!
При дъжд и мъгла мокрото
платно поглъща до голяма степен
светлината на фаровете и видимостта силно се влошава. Тогава
пешеходците гледат по-скоро
надолу, отколкото настрани, към
приближаващите автомобили.
Намалете скоростта поне с още 20
км /ч в сравнение с онази, с която
бихте се движили по суха настилка вечер. Увеличете дистанцията
двойно и не използвайте рязко
спирачките. Бъдете в очакване за
излизане на трудно забележим
пешеходец на платното пред автомобила Ви. При висока скорост
по наводнено платно и с износени
гуми рискувате да попаднете в
“аквапланинг” - автомобилът става неуправляем, носейки се като
водни ски, върху тънък слой вода
между асфалта и гумите.
ПРЕПОРЪКА 6. НЕ СЕ ДВИЖЕТЕ
С ОПАСНА СКОРОСТ В “ТЪМНАТА
ЗОНА”
Когато превключвате от дълги
на къси светлини, преди разминаване с насрещен автомобил,
НАМАЛЯВАЙТЕ НЕПРЕМЕННО
СКОРОСТТА до такива граници, че
ДА МОЖЕТЕ ДА СПРЕТЕ, в случай
че има препятствие, превозно
средство или човек пред автомобила Ви. Когато зрението Ви е
затруднено от насрещните фарове,
преди разминаването Вие попадате
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в “ТЪМНА ЗОНА”. В нея имате
видимост само на съвсем късо разстояние пред автомобила. А в тази
зона Е ВЪЗМОЖНО да се движи
човек, каруца, да има неправилно
спрял, аварирал несигнализиран
автомобил. Преобладаващата
част от водачите нямат навика да
намаляват скоростта при движение
в тъмната зона и немалко от тях
са изпадали в критични ситуации
и пътни злополуки.
ПРЕПОРЪКА 7. НЕ БЪРЗАЙТЕ
ДА ПРЕВКЛЮЧВАТЕ НА КЪСИ
СВЕТЛИНИ ТВЪРДЕ ОТДАЛЕЧЕ!
Ако преди разминаване насрещният Ви колега превключи
прекалено отдалече /много повече
от 150 метра разстояние/ от дълги
на къси светлини, по-добре е да
не последвате примера му веднага, тъй като ще се наложи да
се движите на къси светлини в
т.нар. “тъмна зона” в доста дълъг
участък, а това увеличава риска.
ПРЕПОРЪКА 8. ПРОГНОЗИРАЙТЕ ПОПАДАНЕТО В КОВАРНИ
ХЛЪЗГАВИ УЧАСТЪЦИ!
В късна есен сутрин много участъци от пътищата се покриват със
слана или скреж. В районите около
водните басейни може да попаднете изведнъж в гъста мъгла. Знайте,
че при общо сух път настилката
на мостовете е възможно да бъде
покрита с тънък слой лед, който е
трудно забележим. Още по-голяма
е вероятността от това, ако в момента има мъгла и температурите
са ниски. Гъстата мъгла и заскрежаването на дърветата в студено
време вече е предупреждение,
че върху платното може да се е
образувал вече тънък слой поледица. Участъците върху мостовете
се заледяват най-рано от цялото
протежение на пътя и поради
специфичните въздушни течения.
Най-правилно за Вашата сигурност
е да се движите предпазливо, в очакване на попадане върху хлъзгав
участък. НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА
ОЩЕ ПРЕДИ НАВЛИЗАНЕТО ВЪРХУ
МОСТА . Вече навлезли в него,

не употребявайте спирачките, а
намалявайте скоростта с помощта
на двигателя, без да форсирате и
като не изключвате от скорост.
Увеличете значително дистанцията от автомобила пред вас и не
предприемайте изпреварвания.
ПРЕПОРЪКА 9. БЪДЕТЕ ОСОВЕНО
ПРЕДПАЗЛИВИ В ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ НА СЕВЕРНИТЕ СКЛОНОВЕ!
Когато през зимата при отрицателни температури управлявате
автомобил по общо суха настилка,
не се стремете към максимално
разрешената скорост, тъй като
има голяма вероятност на северен склон, в гориста местност,
на сенчест участък, изведнъж да
навлезете върху заледена настилка
/там снегът и ледът се запазват
много по-дълго от участъците,
огрявани през деня от слънцето/.
Ако попаднете върху лед, найнеправилното е да задействате
рязко спирачките и да отнемете
изведнъж газта. При тези действия
може да загубите управлението на
автомобила. Правилно и безопасно
е да запазите самообладание и
постепенно, плавно да намалите
скоростта с помощта на двигателя,
при включена предавка.
ПРЕПОРЪКА 10. ОЧАКВАЙТЕ
ВНЕЗАПНИ ДЕЙСТВИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ПЕШЕХОДЦИ И ДЕЦА!
При управление на автомобила
по хлъзгава настилка /покрита
с утъпкан заледен сняг/, при
застигане на пешеходец, дете,
които вървят по платното, поради
непочистени от снега тротоари, отдалече плавно намалете скоростта,
и увеличете максимално страничната дистанция при заобикалянето
им, защото всеки момент те биха
могли да се подхлъзнат и попаднат
пред автомобила. Не забравяйте,
че децата и възрастните често
навлизат внезапно на пешеходните
пътеки след като не са преценили
реално скоростта на приближаващия автомобил и възможността на
водача да спре.
Следва

25 - 29 ноември 2013 г.
Открити дни на МКБППМН,
Община Тутракан
ПАРТНЬОРИ: Училища, Училищни комисии БППМН,
Класни ръководители; Обществени възпитатели;
Инспектор „Детска педагогическа стая”; Отдел
„Закрила на детето; ОЦИД; Общински ученически
парламент-Тутракан; Шахматен клуб „Трансмариска”
- Тутракан.
Целта на инициативата е да се запознаят учениците от 8 до 18 годишна възраст, родителите и
обществеността с основните и най-важни моменти
от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, както и
с дейността на нашите партньори, като превенция
срещу асоциалното поведение на подрастващите.
- 25-29 ноември - инициативи в Час на класа.
- На 26 ноември от 14.00 часа в заседателната зала
на Общината, ще бъде открита приемна с членовете
на МК, които ще ви запознаят с ангажиментите си
и с дейностите по превенции, които МК организира
и провежда.
- На 28 ноември от 15.00 часа Шахматният клуб,
очаква всички ученици, можещи или просто желаещи
да се занимават с този спорт. Клубът предлага
добро решение срещу безделието, скуката и лошите
навици - тайните на „тихата игра”.
- На 29 ноември от 14.30 часа в Консултативния
кабинет, намиращ се в сградата на ОЦИД, на ваши
въпроси свързани с възпитателно-корекционната
дейност на деца от 8–18 години и техните родители,
ще отговаря експерт – психолог.
- На 29 ноември от 18.00 часа в салона на читалище „Светлина”, с. Варненци МК организира вечер по
повод Международния ден за борба с ХИВ/СПИН - 1-ви
декември, част от общинската кампания ”Животът
е безценен”.
Партньори - Читалище „Светлина”, с. Варненци и
СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци.
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ,
Да помислим за хората, които обичаме и не искаме
да страдат; за своето здраве, живот и реализация.
Да бъдем толерантни, добри, позитивни!
Да изградим мост на доверие и човечност и се борим открито с проявите на агресия и посегателства
върху човешката личност.
ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!
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- Вчера ми откраднаха куфара и палтото.
- Ходи ли в полицията?
- Ходих. Не са те!
Футболист се превива на терена. Съдията отива при него и го пита:
- Лекар, ли да извикам или театрален критик?

Малки обяви

Фризьорски салон “Офелия”

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

Красота на народни цени!

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

Купувач към продавач на пазара: - Тия домати защо миришат на ракия?
Продавачът отстъпва три крачки назад. - Сега как е?
- Чух, че сте се разделили с Мария ?
- Вярно е.
- Жалко, а само преди седмица ми обясняваше колко ти е скъпа...
- Точно в това бе проблемът. Беше ми много скъпа и си намерих
по-евтина.
Мъж се хвали пред приятелите си, че ще пътува за Париж.
- Сигурно ще вземеш и жена си - предполага един.
- Чуваш ли се какви ги приказваш? Все едно да отида в Пилзен и да
нося със себе си каса бира!
- Пил ли си скоч?
- А ти пушил ли си с овци?
Възрастна госпожа нервничи преди полет: - Момче, нали ще ни
свалите на земята благополучно? - пита тя пилота.
- Естествено, Госпожо, досега не е имало случай да оставя някой
във въздуха!
Мъж крещи на жена си:
- Стига си ми казвала какво да правя...писна ми! Сега отивам на кръчма
с приятели и ще се напия много...може и някоя мацка да забия. Ще се
прибера много късно и много пиян...и познай кой ще ми свали обувките?
- Патологът!

Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Заповядайте!

Предлагаме размяна

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

Сканди

тел.: 0894 204 486

на жилищен имот на ул. "Велико Търново" №17а в Тутракан
срещу двустаен апартамент до 3-ти етаж в близост до парка и
допълнително споразумение. Оглед след угворка.
За контакти: Иванка Калинова

СУДОКУ

СМЯХ
Както си вървял по улицата нощем, Киркор бил прибран от полицаи
за разпит. - Къде живееш?
- Комсомолска 33.
Бой, бой и бум в мазата. На другия ден: - Къде живееш?
- Комсомолска 33, бе.
Бой, бой, бой и пак в мазата. След 3 дни го пускат. Прибира се той
целия насинен. А Гарабед радостно го посреща:
- Киркоре, ще черпиш! От три дена идва полиция да те търси, а аз
викам. Тука не живее такъв...

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Русенки предпочитат тутраканското Родилно
Галя Бисет стана млада баба, а малкият Гоши разполага
с цял арсенал гледачи
от стр. 1
е Георги по няколко причини. Първата – кръстен е
на Галя, втората - заради
шотландския си прадядо
Джордж Бисет, третата
причина – за да се уважи и
дядото на Галя по майчина
линия Горан. Вкъщи наричат момченцето Гоши, но
за мъжа на Галя, Дейвид
Бисет, внукът е „младият
мастър Георги”. Въпреки
че стана баба на 45 години,
Галя не смята, че има нещо
смущаващо във факта. Напротив, щом двама човека
се обичат и спонтанно стават родители, това значи,
че са хармонична двойка и
хармонично развити хора,

убедена е тя. Освен това,
малкият Гоши разполага с
цял арсенал от гледачи, които ще се грижат за него:
баби и дядовци, прабаби и
прадядовци, добавя Галя.
Галя и Дейвид Бисет са
създатели на сдружение
„Еквилибриум”, което управлява Комплекса за социални услуги в Русе. Освен
това, Галя е регионален
координатор за Югоизточна Европа на английската
организация „Надежда и домове за децата” и се бори
за правото на всяко дете
да има свое семейство и
свой дом.
www.zdravedae.com

Голямата тръпка да уловиш
есетра

ȽɚɥɹȻɢɫɟɬ
ɳɚɫɬɥɢɜɚɬɚɛɚɛɚɧɚȽɨɲɢ

Един разговор за ценностите в семейството
Стефка КАПИНЧЕВА
ценностната система на
българина семейството е
заемало и заема главно
място. „Няма път, който да не започва от къщата” - казват мъдреците.
Пак от нея започва и пътят към
Църквата и Вярата. Затова и празникът Въведение Богородично е на
особена почит сред православния
български народ.
Отправихме покана за отбелязване на празника към учениците от
III"а" клас на Искра Върбанова при
СОУ "Христо Ботев ", които с радост
посетиха Детският отдел на библиотеката при НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873",
за да отбележим големия Богородичен празник. С прекрасните
стихотворения посветени на семейството написани от български поети
започна празникът. Децата вложиха
много чувства при рецитирането
на стиховете "Майчина и таткова
милувка ", "При мама и при татко",
"Молитва" и др. посветени на найобичаните - мама и татко.
Гост ни бе Калина Михайлова,
учител в СОУ "Й. Йовков”, която с
изнесе беседа за празника Въведение Богородично - за влизането
на Светата Дева в Йерусалимския
храм, какво е семейството и какви

В

са традициите.
Представената от библиотекаря
презентация допринесе за още
по-доброто онагледяване на празника. Прочетена бе и "Приказка за
бъчвата”, в която се разказва за

съгласието в семейството, за да има
честит живот. Накрая малчуганите
получиха икони на Св.Богородица
и Св.Мина, от К. Михайлова, която
освен учител е и презвитера на
църквата в с.Шуменци и с.Варненци.

По традиция на трапезата трябва
да има лакомства за децата, затова
ги почерпихме със сладкиши и бонбони. Малчуганите останаха впечатлени и доволни от гостуването им
в библиотеката по повод празника.
В Пенсионерски клуб "Младост" в гр. Главиница се
проведе среща с председателя на Съюза на пенсионерите в област Силистра
Ани Терзиева.
В нея участваха още председателите на пенсионерски клубове от Силистра
и селата Айдемир и Бабук,
както и ръководители на
самодейни състави.
Участниците в срещата бяха приветствани от
кмета на община Главиница
Хюсеин Хамди.
Съвместната бъдеща
дейност бе обсъдена от
всички, а срещата продължи непринудено - с музика,
“ТГ”
песни и танци.

„Кажи, кажи, бедни ми рибарю, ти
знаеш ли мрежи да плетеш?
И в мрежите си, бедни ми рибарю, две сърца в едно да оплетеш...” – тази популярна песен запя
тутраканската рибарка Милена
Ламбаджиева по време на снимките
за документалната поредица „Рибното богатство”, където тя е един
от героите.
Милена не за първи път застава
пред камера, но този път чувствата
са по-различни. Защото тя разказва
за своята професия, нехарактерна за
жените, през призмата на природните сезони. И още, чрез поредицата
много хора ще научат, че и жени
практикуват този мъжки занаят. И
то в Тутракан.
„Занимавам се с риболов от 24
години. През пролетта хващаме различни видове риби – шаран, мряна,
бяла риба, ласпер и др. Харесва ми
тръпката и чакам да изляза, да хвана
рибите” - разказва тя. За това време
тя е преживяла различни случки в
реката и през смях си спомни за една
от тях, която с удоволствие сподели
за документалната поредица.
„Хванахме един сом около 40 кг
и имаше още към 10 м мрежа да се
вади. През това време забелязвам,
че сомът половината е излязъл от
лодката. И аз оставих греблата, скочих и легнах върху него и натискам,
обаче той ме повдига. Племенникът
ми остави мрежата и той легна

върху мен. И отсреща въдичарите
започнаха да викат: „Какво правите?
Какво правите?” Смешно, но сомът
наистина ме повдигаше.”
„През лятото търсим по-дълбоките места в реката, където да работим,
понеже нивото е ниско. Обикновено
работим вечер, защото през деня
много рядко можеш да хванеш
риба” – обяснява летния рибарски
майсторлък.
Есента е особен сезон за Милена
Ламбаджиева. Тя го свързва с голям късмет, макар да я е сполетял
преди 10 години: „С племенника ми
Радослав хванахме есетра и бяхме
много щастливи, защото дотогава
такава риба не бяхме хващали. Тя
се оказа женска, с черен хайвер.
Предадохме я на борсата – отделно
се плаща хайвера, който е много
скъп, отделно трупното месо. Голяма тръпка беше за нас, даже от
отсрещния бряг румънците викаха:
„Ти момиче, ти момче!”
Като се видим с колегите-румънци, те ни питат „Аре пеще?”, ако има
риба отговаряме: „Аре”, ако няма
– „Наре” – обяснява тя взаимоотношенията с рибарите от отсрещния
румънски бряг.
През зимата може да хващаме
риба, когато не е замръзнала реката обикновено толстолоб, амур, миалц.
Не излизаме за риба само когато има
силен вятър и реката замръзне.” –
завършва разказа си Милена.

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 ноември – Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Акушер-гинеколог, Началник на Главиница
30 ноември – Калоян ГРЪНЧАРОВ, Графичен дизайн на в. „ТутраАГО, Ротари Клуб Тутракан
кански глас”
28 ноември – Никола РАЙКОВ, Охрана, Община Тутракан
30 ноември – Адриана СЪБОТИНОВА, 9 клас, гр. Горна Оряховица
28 ноември - Звезделина ТРОСКОВА, Касиер, Община Тутракан
2 декември – Христина МАРГАРИТОВА, Гл. експерт „Общинска соб29 ноември – Наталия АНДРЕЕВА, гр. София, Фен на в. „Тутракански глас”
29 ноември – Диляна КИРЧЕВА, Ст. инспектор „Еколог”, Община ственост”, Община Тутракан
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