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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 46

Година LI

5 - 11 декември 2013 г.

На 6 декември (петък) - Никулден:

Патриарх Неофит ще отслужи
литургия в тутраканския
храм „Св. Николай”
авръх храмовия празник на православната
църква „Св. Николай”
в Тутракан – на 6 декември,
Никулден, Света Литургия
ще отслужи Негово Светейшество Патриархът на
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България Неофит и Митрополит Софийски, временно управляващ Русенска
епархия.
Празникът ще бъде съпътстват от литийно
шествие до брега на река

Дунав, където ще бъде
отслужен водосвет за благополучие на рибарите и
жителите на община Тутракан. След него ще бъде
представена възстановка
на стар рибарски обичай.

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.

В следобедните часове на Никулден ще бъдат
осъществени две събития
по проект „Промоционална
кампания, насочена към
подобряване престижа на
на стр. 2

Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница:

Да гледаме в перспектива
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Зимата напомни за
себе си вече, надявам се
да не Ви е изненадала.
Готова ли е Община Главиница да се справи със
зимните предизвикателства?
- Вече са минали процедурите по избор на фирмите-изпълнители за снегопочистването в града и
в самите населени места.
Първият сняг падна и нашето първо изпитание за
сезона също. Всички пътища, които се числят към
общинската пътна мрежа
бяха почистени и затова
нямаше закъсали автобуси
и други превозни средства
по нея.
Възникна проблемът както всяка година за почистването на второкласната
и третокласна пътна мре-

жа – това са държавните
пътища. Имаше едно затапване между Главиница
и Подлес, но без да има
закъснения за училищата
или да е възпрепятстван
учебен процес.
Разнесен е пясък две седмици преди снега по всички
рискови участъци и завои.
Има и резерв в общинското
предприятие.
- Колко „струва” зимата?
- Целевите средства за
зимно поддържане са целеви, в рамките на близо 20
хил.лв. Това е условно предвидено, не се знае каква ще
бъде зимата. За сравнение
мога да кажа, че през миналия зимен период имахме
разходи за близо 74 хил.лв.,
като очаквахме да получим
допълнително средства от
на стр. 3

Започна раздаването на
продукти от втория транш
на интервенционалните запаси
870 са бенефициентите
от община Тутракан, които
ще получат пакети с хранителни продукти от втория
транш на интервенционалните запаси на Европейския
съюз, съобщи секретарят
на БЧК-Тутракан Виолета
Любенова. Това са лица получавали енергийни помощи
през миналия отоплителен
сезон, хора с увреждания,
деца в неравностойно положение, майки с деца-първокласници от миналата
учебна година и др.
Помощите ще бъдат раздавани в офиса на БЧК-Тут-

ракан от 4 до 20 декември
от 8:00 до 12:00 часа. Пакетите съдържат 2 кг ориз, 5
кг захар, 5 л олио, 1 кг боб,
2 кг леща, 2,5 кг мед, 1 кг
конфитюр, 2 кутии вафли и
4 кутии картофено пюре.

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
„НЕПУКИСТ” В ТЕЛЕВИЗИЯ СКАТ

5 - 11.12.2013 г.

Тутраканските червенокръсци – водещи
в Силистренска област
Тодорка АНГЕЛОВА
а 27 ноември се проведе
годишното отчетно събрание на Общински съвет на
БЧК-Тутракан. Гости от Областния
съвет на БЧК бяха Маргарита
Касабова – изпълнителен директор, Юлиян Рачев – специалист и
Анелия Георгиева - председател на
Областния младежки червен кръст.
Доклад за дейността на съвета
представи председателят Сенами
Рашид, който сподели: ”Отчетната
кампания 2012/2013 г. протича отново в условията на разширяване
на обхвата на уязвимостта на членовете на българското общество и
за поредна година това е едно от
големите предизвикателства пред
БЧК, да оправдае очакванията и
доверието на обществеността, за
възможностите му да работи за
ограничаване на проблемите на
уязвимите хора”.
Приет бе План за дейностите
през 2014 г., като очакваните
резултати са: укрепване и изграждане на нови дружества, създаване
на постоянен състав от доброволци; подобряване качеството
и ефективността на дейността на
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На 11 декември (сряда) след 22:00 часа тутраканската рок група
„Непукист” ще участва в предаването "Карай да върви, това е блус"
по телевизия СКАТ с водещ Васко Кръпката.
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА СПИН В ГЛАВИНИЦА
Районната здравна инспекция-Силистра, съвместно с РЗИ-Русе
организираха на територията на община Главиница безплатно изследване на ХИВ - статус в подвижна лаборатория.
Кръвният тест е безплатен и анонимен.
Инициативата е посветена на 1 декември, Световен ден за борба
против СПИН.
Жители на общината, които са навършили 16 години имаха
възможност да се изследват на 4 декември пред училището в гр.
Главиница, където бе разположена подвижната лаборатория.
ФУТБОЛ
Юношите на ФК „Трансмариска” (Тутракан) останаха да защитават
честта на крайдунавския град, след като мъжката гарнитура се отказа
от участие в Областната "А" футболна група. В края на есенния полусезон те завършиха на предпоследното 9-то място в Западната група.
В същата група при юношите води ФК „Левски-96” (Главиница),
който при мъжете е на четвърто място. На шесто място и при юношите, и при мъжете е ФК „Заря-2006” (Цар Самуил).
При мъжете водач в Западната група е ФК „Спортист” (Преславци),
а при юношите отборът е на осмо място.
КРИМИНАЛЕ
Късо съединение причинило пожар в стопанска постройка в село
Пожарево на 2 декември около 18 часа. Изгорели 120 кв. м покрив и
100 бали слама, преди тутраканските огнеборци да потушат пожара.
Спасени са 97 овце, купа люцерна и съседна постройка.

Патриарх Неофит...
от стр. 1 „Яжте риба, тя е вкусна и
полезна”.
продуктите от риболов
Финал на конкурса за
и аквакултура в община най–атрактивна рецепта с
Тутракан” - официална це- риба преминал под мотото
ремония за рибарите, на „Рибният дар на трапезакоято ще бъде представен та е господар” ще бъде
и годишния календар със издаването на книга с 56
заснети кадри на рибари- автентични рецепти.
те и техния улов, както и
Рецептите ще бъдат
церемония по награждава- публикувани и на странинето на победителите от ците на в. „Тутракански
детския конкурс на тема глас”.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ 42 от 29.11.2013 г.
На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Тутракан уведомява заинтересованите, че е издадено
Разрешение за строеж № 49/28.11.2013 г. от Главният архитект на
Община Тутракан за строеж на:
„Промяна предназначението на част от промишлена сграда № 2 в
цех за сепариране на безопасни отпадъци”
Застроена площ приемно помещение за отпадъци = 349,79 м2
Местонахождение: кв. 75, УПИ ХLII-3185 по плана за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год. на
Общински съвет гр.Тутракан;
- поземлен имот с идентификатор 73496.501.3185 по КК на
гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008 год. на ИД на
АГКК гр. София.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Славянка” № 1
На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж заедно
с одобрения инвестиционен проект може де бъдат обжалвани по
законосъобразност от заинтересованите лица чрез главния архитект на Община Тутракан пред началника на РДНСК /Регионална
дирекция за национален строителен контрол/ в 14–дневен срок от
настоящото съобщение.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

организацията; социалната дейност да е в полза на уязвимите,
с цел по адекватно задоволяване
на техните потребности и както
винаги по-добро фондонабиране.
Уточнени бяха и заседанията на
съвета през 2014 г.

Здраве, успехи и бъдещи ползотворни контакти в името на хората пожела в заключение Сенами
Рашид.
За добрата дейност на БЧК-Тутракан говори изпълнителният директор на ОбС на БЧК, Маргарита

Касабова, която за пореден път определи тутраканската организация
като водеща в областта.
„Благодаря ви за усилията,
бъдете по-усмихнати и с добро настроение за предстоящите празници” - пожела на всички гостенката.

Пожарната отваря врати по случай
Международния ден на доброволеца - 5 декември
ен на отворените врати
организира Областно
управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” - Силистра на
5 декември. На тази дата по
инициатива на ООН от 1985 г. се
отбелязва Международният ден
на доброволеца. Силистренските огнеборци са предвидили
демонстрация на пожарна и
спасителна техника, противопожарни автомобили и оборуд-
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ване. В районните служби ще
гостуват млади огнеборци от
младежките противопожарни
отряди, за които са планирани теоретични и практически
занятия.
Всеки гражданин, който се
интересува от темата за доброволните формирования за
защита при бедствия и пожари,
ще има възможност да посети
приемните, които ще функционират в областното управление

и в районните служби на 5
декември от 9.30 до 12.00 часа.
Обаждания ще се приемат и на
телефони (086) 83 23 07, 88 66
95 за Силистра, (0866) 61160
за Тутракан и (0864) 225 46 за
Дулово.
Огнеборците са планирали
още да проведат работни срещи
с различни категории граждани
в общинските центрове, на
които още веднъж да бъде разяснена ролята на доброволното

движение и необходимостта от
неговото развитие.
На територията на Силистренска област към момента
са изградени 3 доброволни
формирования за защита при
бедствия, пожари и други извънредни ситуации – в Алфатар, Ситово и Кайнарджа.
В процес са сформиране е
доброволно формирование
и на територията на община
“ТГ”
Главиница.

Започва подаването на проекти за управление на животински отпадъци по ПРСР
т 9-ти до 16-ти декември ще продължи кандидатстването за субсидии за изграждане или ремонт
на малка инфраструктура за управление на животински отпадъци (само трупосъбирателни площадки).
Инвестициите могат да включват и купуването на
специализиран транспорт.
Приемът е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР), а определените
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за него средства са 6 500 000 евро. Те са съобразени
с допустимия процент за договаряне над бюджета.
Наддоговарянето стана възможно с решение на Министерски съвет от март тази година и засяга ПРСР
и програма „Рибарство”.
Кандидатите могат да подават документите си в
областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на
извършване на инвестицията.
“
ТГ”

19,1% е безработицата в Силистренско
езработицата в област Силистра надхвърли 19%, сочат
данните на Агенцията по
заетостта. Към края на
октомври равнището е
19,1% – с 0,5 пункта по-високо спрямо септември и с
близо 8 на сто по-високо
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от средното за страната.
Общият брой на безработните в региона е 8 707.
Сред регистрираните в
Бюрата по труда има 142
заети, 55 пенсионери и 19
учащи.
Най-висок е процентът
на безработните в община

Кайнарджа – над 46, следвана от община Главиница –
40,6, а най-нисък – в община
Силистра – 11%.
Най-голям е относителният дял на безработните над
50 години - 40 на сто. Регистрирани са и 557 души с
намалена трудоспособност.

През миналия месец работа чрез трудовите посредници са си намерили 320
души. Обявените свободни
места през септември са
225. Най-голяма част от
тях са в преработващата
промишленост, търговията
и строителството. “ТГ”

Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите
се отлага до началото на следващата година
редвиденото да влезе в
сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС
при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1
януари 2014 г.
Доставчиците и получателите
на доставки на зърно и технически
култури ще продължат да отчитат
сделките си по същия начин, както
са го правили и досега до края
на 2013 г., допълват от НАП. Допълнителна информация за промените заинтересованите могат
да получат на информационния
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телефон на НАП 0700 18 700 или
чрез електронна пощаinfocenter@
nra.bg .
Обратното начисляване на ДДС
е изключение от общия принцип на данъка върху добавената
стойност, при който данъкът се
начислява не от доставчика, а от
получателя. Новият механизъм на
обратно начисляване ще се отнася
до зърнените и технически култури
в непреработен вид, посочени в
част втора на Приложение № 2 от
Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Режимът

ще се прилага, когато получател
на зърно или технически култури
е регистрирано по ЗДДС лице, а
доставчик може да бъде както регистрирана, така и нерегистрирана
по ЗДДС фирма или физическо
лице. Начисляването на данъка
в този случай ще се извършва
от получателите по доставките с
издаването на протокол. Протоколът може да е общ за всички
доставки, за които данъкът е
станал изискуем през съответния
данъчен период, когато доставчиците са физически лица, които не

са данъчно задължени. Фактурите
за доставки с обратно начисляване
трябва да съдържат като основание „обратно начисляване чл.163а,
ал.2 от ЗДДС“, допълват от НАП.
Обратно начисляване няма да се
прилага при вътрешнообщностни
доставки и придобивания (доставки от и към български лица с
контрагенти от държави-членки на
Европейския съюз), в случаите на
тристранни операции, внос и при
облагаеми с нулева ставка доставки на стоки извън територията на
“ТГ”
Европейския съюз.
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Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница:

Да гледаме в перспектива
от стр. 1 ме разходите
и ч рез ф и р мата, която
поддържа държавните пътища – „Път
Перфект”. Въпрос на реакция, въпрос на
добро желание… Въпреки всичко ние
сме готови да
помогнем на
хората, които
чакат на държавния път.
- Осигурено ли е превозването до
областната
болница на
нуждаещи се?
Да, имаме списък с бре- менните жени и техните та и улиците в населените
термини. Засега синоп- места. Нашият бюджет
тиците познават доста като местни дейности не
точно времето и ще ги е достатъчен, за да може
В ОбС-Главиница:
транспортираме, ако тряб- да покрием поне 20 или 30
ва, предварително в бол- % от потребностите за
ницата.
ремонт на уличната мрежа.
Нуждаещите се от хемоДобре трябва да се обдиализа – също.
мисли и балансира бюдже- Навсякъде ли са доста- тите за училищата, макар
вени горива за общински- и делегирани. Голяма тете звена?
жест са и детските гради- Да, осигурили сме дърва ни, а те са изцяло местни
и течни горива за всички дейности. Тези затруднения
училища и детски градини възникват, защото децата
в общината.
намаляват, а намаляващият
- Какво предстои да се брой ученици и деца означаслучи в Община Главиница ва и намаляване на бюджетда края на годината?
ните средства. Затова бих
- Предстои да обсъдим призовал обществеността
бюджета за следваща годи- и общинските съветници
на, план-сметката за такса да се състои една добра
„Битови отпадъци”. Мисля, дискусия, в която да участче един бюджет трябва да ват всички заинтересовани
бъде добре дискутиран и да страни, за да се стигне
намери отговор за ползите до доброто и разбираемо
върху населените места. решение, защо трябва да
Няма голяма разлика между се наложат някои промени.
бюджетите на 2013-та и Моят подход е бил да не е
2014-та година, увеличени- чисто административен,
ето е съвсем минимално. а едно решение да е адекДано държавата в това ватно с потребностите на
Калина ГРЪНЧАРОВА
участва в учредяването кризисно състояние да ус- хората. Разбира се, тези
С полагане на клетва на Регионално сдружение пее да осигури това, което решения и аз, и общинската
от нов общински съветник за управление на отпадъ- е предвидено за община администрация би трябвазапочна заседанието на Об- ците решиха общинските Главиница.
ло да ги зададем, за да не
За нас винаги е било ин- получи объркване, да няма
щински съвет-Главиница на съветници. Освен това
28 ноември. На мястото на те попълниха Годишната тересно в какво направле- страсти в краткосрочен
подалия оставка съветник програма за управление ние бихме насочили финан- план. Ако може да поглеот ПП ГЕРБ Георги Петров, и разпореждане с имоти совите средства. Големият днем и по-напред – след
клетва положи Гюлнур Ис- – общинска собственост проблем винаги е била ин- няколко години какво може
с още четири имота в фраструктурата – пътища- да се случи.
маил.
Групата общински съ- землището на Главиница, и
ветници от ДПС внесоха дадоха положително стапо време на сесията въз- новище относно ИнвестиВ ОбС-Тутракан:
ражение срещу полагане- ционната инициатива за
то на клетва от Гюлнур обект – „Изграждане на
Исмаил, тъй като същата пожароизвестителна кула
била в болничен заради на територията на община
бременност, което, според Главиница"
тях, я възпрепятства да
изпълнява задълженията на
общински съветник.
Местните парламентао четири докладни недвижим имот – Читалище
ристи, след уточняващи
записки се води дис- „Никола Йонков Вапцаров”,
дискусионни въпроси, прикусията по време на от публична в частна обеха Годишна програма за
последното заседание на щинска собственост.
развитие на читалищната
Общински
съвет-Тутракан
На същото заседание бе
дейност през следващапроведено на 28 ноември.
определена оценка за земета 2014 година. В нея за
Най-напред
общинските
делска
земя от 944 кв.м.,
съвместно организирани
съветници дадоха съгласие върху която е било учредено
с Община Главиница кулликвидаторът на „Комунал- право на ползване въз оснотурни събития са предвини дейности” ЕООД в лик- ва на актовете, посочени
дени 26 хил.лв. Ще бъдат
видация да прехвърли без- в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
финансирани „Празници на
възмездно, преди изтичане Нивата е при неполивни усмоето село” по населените
срока на ликвидацията на ловия, четвърта категория,
места на територията на
дружеството, на Община намира се зад болницата и
общината, преглед на худоТутракан отделни обекти оценката е 447,00 лв.
жествената самодейност,
от ликвидационното имуСедем души от община
честването на 24 май, Деня
щество – пет моторни Тутракан са утвърдени за
на детето, „Празник на вопревозни
средства,
едно
съдебни
заседатели към
дните лилии”, Празника на
ремарке и самоходно шаси. Окръжен съд-Силистра за
гр. Главиница, новогодишна
Заради
кандидатстване
мандат
2014-2018
г. Това са
наздравица. Предвидени са
с проект по Програмата за Шенол Молла, Февзия Асан,
средства и за отбелязване
развитие на селските райо- Младен Минчев, Анастасия
на юбилейната годишнина
ни и изискуемите критерии, Якова, Янка Ангелова, Димина Главиница – 30 години от
ȽɸɥɧɭɪɂɋɆȺɂɅɩɨɥɚɝɚ
Общинският съвет взе ре- тринка Рашева и Петранка
обявяването за град.
ɤɥɟɬɜɚɤɚɬɨɨɛɳɢɧɫɤɢ
шение за преобразуване на Стефанова.
“ТГ”
ɫɴɜɟɬɧɢɤ
Община Главиница ще
държавата за компенсиране
на тези разходи. Искам да
отбележа една особеност
- трябва да има много
добра координация. Всяка
година го обсъждаме, но за
съжаление не се получава.
Разбираме, че държавните
пътища са основните пътища, които свързват чрез
общинската пътна мрежа
при нас по-голямата част
от селата. Ние се принуждаваме да поддържаме и
държавните пътища. Не
можем да оставим гражданите на пътя, заради
административни пречки.
Когато има проблем ние
извършваме разходи и по
държавните пътища. А когато намерим и добър език
- успяваме да компенсира-

Главният юрисконсулт
на НАП-Силистра
Константин Стоилов
подаде оставка

Приета е Годишната програма
за читалищната дейност

Избрани са съдебни
заседатели за Окръжния съд

П

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 2 декември т.г
главният юрисконсулт на НАП-Силистра Константин Стоилов е
подал оставка.
„След повече от 8 години работа в НАП искам да
започна самостоятелна
кариера” – обясни причините за предприетия
ход пред „Тутракански
глас” юристът. Прецених,
че сега е моментът да
направя самостоятелна

Н

адвокатска кариера”.
Константин Стоилов
работи за приходната
агенция от м. ноември
2005 г. Преди това, повече от шест години, е
бил водещ и репортер в
силистренското радио
„Менес”.
„В данъчни, осигурителни, здравни, трудови
проблеми и обществени
поръчки ще бъде насочена
моята бъдеща адвокатска
работа”, поясни още той.

Общински съвет - Главиница
УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 66 АПК
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс /
АПК/ Общински съвет-Главиница уведомява всички заинтересовани
лица, че открива производство по издаване на общ административен
акт относно одобряване на план сметка за разходите по третиране
на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места на Община Главиница и за
определяне на такса за битови отпадъци за 2014 г. в съответствие с
изискванията на раздел I, глава трета от Закона за местните данъци
и такси и чл. 14 и чл. 16 от Наредба № 11 на Общински съвет - Главиница за определянето и администратирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Главиница.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от АПК заинтересованите
лица могат да участват в производството по издаването на акта
чрез подаване на писмени предложения и възражения и участие в
заседания на постоянните комисии на Общински съвет-Главиница,
обявени по надлежния ред.
На основание чл. 68 от АПК, правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по
издаване на общия административен акт, да се осъществява от сайта
на Община Главиница.
Председател на ОбС-Главиница:
/Д-р Себахтин ХАЛИД/

Обява
На основание чл.95,ал. 3 от Закона за опазване
на околната среда „АА ФАРМА" ЕООД обявява
консултации по изготвено задание за разработване на доклад по ОВОС за ИП „Ремонт, разширение и оборудване на Птицеферма – Шуменци”,
с местоположение землището на село Шуменци,
община Тутракан.
Заданието и приложенията към него са на
разположение на площадката на „АА ФАРМА"
ЕООД - с. Калипетрово, ул. „Ново Петрово” №13.
Становища и препоръки очакваме в 14-дневен
срок.
За допълнителна информация:
тел. 0878 229 919
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Премахни бариерите!
Калина ГРЪНЧАРОВА
еждународеният ден на хората с увреждания е обявен
от Генералната асамблея на
ООН през 1992 г. да се празнува на 3
декември. Държавите, които членуват в
ООН и международните организации са
призовани да честват Деня на хората с
увреждания и да провеждат постоянни
мероприятия за интегрирането им в

М

ализирани уреди. В церемонията по
откриването й участваха екипът на
Ресурсен център-Силистра воден от
директора Недка Русева, началникът на
РИО на МОН-Силистра Габриела Миткова, кметът на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов, зам.-кметът Петя
Василева, Стефка Станкова, Директор
на дирекция "Хуманитарни дейности",
директори и учители от други учебни

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Празник
На хората с увреждания
Как всеки иска му се да живее,
как всеки иска всичко да му е наред,
но ние тук сме всички хора
и то с обширен мироглед.

осъществяването на идеята. Пожела на Съюза на инвалидите и Съюза на
също приятни мигове на децата и ко- слепите в България събрани в механа
легите-учители, които ще работят с тях. „Мелани”.
В този ден ние призоваваме об„Община Тутракан не може да не

Макар не всичко можем ний да правим,
макар не всичко в нас да е наред,
ний хора сме и то корави
със поглед бистър гледаме напред.
Несгодите посрещаме ний твърдо
и радваме се всеки Божи ден,
да може в Клуба ний да идваме редовно
със радост и разтуха всеки ден.

заведения.
„Да работиш с различните означава
да покажеш силата на характера си. В
днешния Ден на хората с увреждания
една благородна инициатива ни събра
тук с г-н Стефанов - каза в словото си
Недка Русева. – Да открием тази зала
оборудвана със съвременни технологични средства и материали, които
ще дадат една привлекателна среда
за децата със сензорни и двигателни
увреждания”.
Русева благодари на семействата,
които са „поели трудната задача и трънливия път, който те само си знаят, за
да се грижат за децата си с проблеми”.
Тя се обърна с благодарствени думи и

Болежки – кой ли пък ги няма,
забравяме ги като се сберем.
Та, кой ли ти ги мисли тез болежки –
остават те на заден план.
Животът си живеем кой как може
и всеки му се радва по своему сега.
Огледайте се, мили Боже,
празнуваме си празника тъй, от душа.
18.11.2013 г., 18:00 часа, Тутракан

окаже съдействие, защото това, което
се прави е за нашите деца, каза в словото си кметът д-р Димитър Стефанов.
Не всички сме еднакви, но за различните трябва да отделим толкова, колкото
отделяме и за другите деца. Показахме,
че можем да вървим в една посока в
името на децата.”
Децата с увреждания от община
Тутракан – 50 на брой, са в детските
градини и училищата. Те имат нужда
от такова място, защото броят им всяка
година се увеличава. А чрез това ново
място – залата, те могат да се социализират, да се работи върху социалните
им умения.
обществото.
От 2002 г. Международният ден на
хората с увреждания преминава под
определено мото. Тази година мотото
е "Премахни бариерите".
Три събития съпътстваха празничния
3-ти декември в Тутракан.

Зала за рехабилитация на
деца с увреждания
В ОДЗ "Полет" бе открита Зала за
рехабилитация на деца с увреждания,
която е оборудвана със съвременни
технологични средства и дидактични
материали, осигуряващи достъпна и
привлекателна среда за деца с двигателни и сензорни увреждания.
Ресурсен център-Силистра и Община Тутракан са в основата на осъществяването й – те осигуряват средства към кметския екип на Тутракан, който
Старши ресурсни учители Теменужза ремонт и закупуване на специ- е съдействал изключително много при ка Цонева, Нелюфер Чокой, Дияна Нейчева и Атанас Станев е екипът, който
ще работи с децата с увреждания. Те
ще работят по график през деня, който
ще бъде съобразен със заетостта на
родителите и тяхната възможност да
водят децата в залата.
Малките палавници, възпитаници на
ОДЗ „Полет”, поднесоха на присъстващите букет от песни и танци.

Празник с членовете на
Клуба на инвалида и
Съюза на слепите
В обедните часове кметът на общината д-р Димитър Стефанов поздрави
за празника на хората с увреждания
членовете на общинската организация

ществото да ни запомни, защото ние
имаме много проблеми и много грижи.
Апелираме за много топлина, разбиране и внимание, каза при откриването
на празника секретарят на общинската
организация на Съюза на инвалидите
Елена Ангелова.
„Искам да знаете, че не трябва да си
мислете, че сте по-различни от другите.
Не, вие сте като нас. Всеки може да
е на вашето място и да има нужда
от помощ. Затова Община Тутракан
е поела инициативата да помага на
всички вас” – с тези думи се обърна в
приветствието си кметът д-р Димитър
Стефанов.
Той информира присъстващите,
че след броени минути ще подпише
договор за строителна площадка за
изграждане на Център за рехабилитация за деца с увреждания. В същото
време ще бъде изграден и Център за
настаняване от семеен тип, в който ще
бъдат приютени 12 сирачета.
2013 година е юбилейна за организацията – навършват се 5 години от
създаването й. Петгодишната история
представиха председателят на СИБТутракан Диян Дяков и неговият заместник Георги Василев, включително
и чрез видеофилм.
Празникът продължи с много музика, песни и танци.

Благотворителен спектакъл „Ръка за ръка с
децата в нужда”
По повод Международния ден на
хората с увреждания, в залата на
читалището бе представен Благотворителен спектакъл „Ръка за ръка с
децата в нужда”, чийто организатори
са Ресурсен център – Силистра в
партньорство с Общински център за
извънучилищни дейности-Тутракан и
Община Тутракан.
Драматизация на народната приказка „Болен здрав носи”, чудесни
изпълнения на вокалните формации
и мажоретния състав на ОЦИД събра
аплодисментите на препълнената зала
с деца от двете градски училища.
Ресурсен център-Силистра организира подобни Благотворителни
концерти още в Дулово и Силистра.

Специален празник за
рибарите в Тутракан
В

четири проведени конкурса за “Най–голяма
риба“, рибарите от
община Тутракан бяха предизвикани, за да покажат
уменията си като се включат в конкурса и се напреварват за най–добър улов.
Тутракан е известен с
развитието на риболов и
общината работи и продължава да работи в тази
насока, защото голяма част
от местното население се
препитава от рибарството.
Чрез организирането на подобни конкурси се цели да се
подпомогне сектора и да се
повиши потреблението на
рибни продукти.
По проекта бяха проведени четири конкурса, от които участниците си тръгнаха освен с добри емоции и с
превъзходни награди.
На 6 декември ще бъде
организирана и официална
церемония за рибарите, на
която ще бъде представен
и годишния календар със

заснети кадри на рибарите
и техния улов.
На организираната церемония ще бъдат поканени
всички рибари – участници
от конкурса, представители
на местния рибарски бизнес
и общественици, които ще
имат възможност да дегустират подбрани рибни
специалитети и да получат
годишния рибен календар на
Община Тутракан.
Проведените четири конкурса за „Най–голяма риба“
са част от проект за провеждане на промоционална
кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Тутракан.
Кампанията е по мярка 3.4
„Развитие на нови пазари и
промоционални кампании”
по Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ и се финансира
от Европейския фонд за
Рибарство и от бюджета
на Република България.

Коледната елха светна – пишете писма
до Дядо Коледа!
К

оледната елха светна в градския парк на Тутракан
на 2 декември под звуците на песните на младите
изпълнители от вокалните формации на Общинския
център за извънучилищни дейности.
„Елхата светна! Това е знак, че е време да напишете
писмата си до Дядо Коледа.” – припомни на всички кметът на общината д-р Димитър Стефанов.
Повече от час в приказна обстановка наречена „Вълшебна Коледа” и светлините на „синята река”, присъстващите усетиха духът на идващите празници и
отиващата си поредна година от календара.

о инициатива на
началните учители
от СОУ "Христо Ботев” в Детски отдел на
библиотеката започна
четенето под надслов
"Мама, татко и аз заедно
четем".
В началото библиотекарят Стефка Капинчева запознава децата с детски автор
по избор на учителите
чрез презентация, след
което поканен родител
прочита своята любима
приказка.
Първи бяха учениците
от III "б" клас с преподаватели В. Кирилова
и А. Тодорова. Децата
с интерес слушаха за
вълшебника Ангел Каралийчев и приказката
му "Чудната история"
прочетена от майката
Ясенка Христова.

П

„Красотата на моя град…”
Н

ламента, сме отворени към
нови идеи за бъдещи инициативи. Готови сме да чуем
и мненията Ви относно
дейността ни." – обръщат
се към гражданите от уче-

В Тутракан издават
луксозна книга с
автентични рибни
рецепти от региона
од мотото „Рибният дар
на трапезата е господар“
бяха проведени шест различни конкурса за най–атрактивна
рецепта с риба в община Тутракан.
В надпреварата се включиха на
50 участници, които с много любов
и специално отношение се впуснаха в надпревара за най–вкусна
рецепта.
Тутраканци могат да се похвалят
с много и най–различни рибни
специалитети. Освен, че бяха
сготвили, красиво аранжирали и
презентирали своите специалитет,
те разкриха и тънкостите на приготвянето им. Журито имаше тежката задача да отреди призьорите
от всеки един от шестте проведени
отделни конкурса, които си тръгнаха с прекрасни подаръци.
Автентичните рецепти ще бъдат публикувани в книга с рибни
рецепти, която Община Тутракан
ще издаде и ще разпространи
безплатно след 6 декември сред
обществеността. Книгата е луксозно изработена, с твърди корици и
обем от 56 страници – рецепти и

П

Мама, татко и аз заедно четем

якой, някога беше казал "Опознай родината, за да я обикнеш..."
На 2 декември във фоайето на читалище „Вапцаров”
Общинският ученически
парламент-Тутракан откри
фото и видео изложба на
тема "Красотата на моя
град". Изложбата представя 26 фотографии и два
видеоматериала.
Всички млади фотографи,
представили фотоси или
видео за изложбата, получиха Сертификат за участие.
"Всеки един жител на
град Тутракан трябва да
знае, че макар и малък, нашият град е богат на красиви и неповторими места.
Места, които не могат да
се видят никъде по света.
Места, които имат силата
да спрат дъха ни. Защото
животът се измерва не с
броя вдишвания, които правим, а с моментите, които
спират дъха ни!
Ние, учениците от Пар-
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ническата институция.
"От името на Общински
Ученически ПарламентТутракан, благодаря на
хората, които ни уважиха
с присъствието си. Благо-

дарности отправяме към
Община Тутракан и НЧ
"Никола Йонков Вапцаров",
каза председателят Даниел
Терещенков.
“ТГ”

снимков материал на приготвените
ястия.
Тази книга ще остане в историята на общината и ще предаде на
поколенията напред запазените с
годините рецепти с риба на различни местни кулинари–любители
и професионалисти.
Провеждането на конкурса и
издаването на книгата с рибни
рецепти ще допринесе за повишаване на потреблението на риба
и рибни продукти и запознаване на населението с доказаната
полезност и висока хранителна
стойност на продуктите от риболов
и аквакултура.
Конкурсът и издаването на
книгата с рибни рецепти се осъществява по проект за провеждане
на промоционална кампания,
насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и
аквакултура в община Тутракан.
Кампанията е по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Оперативна
програма за развитие на сектор
„Рибарство”.
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СЛЕД ТРИ ГОДИНИ...
ри години, след като Пеню
Владимиров не е сред близките си, всичко в неговата
стая, в кабинета, в който е творил,
си стои на мястото. Бюрото. Книгите по многобройните лавици.
Медалите и ордените. Грамотите.
Скицираният портрет, направен от
големия художник Греди Асса. Часовникът с гравиран надпис. Снимки от различни години, запечатали
мигове с близки, познати и колеги.
С известни за времето си личности.
Запазен е дори бележникът му от
първи клас.
В стаята сега витаят спомените.
И тишината…
Сред тази тишина преди няколко
години историкът Пеню Владимиров е творил и създал своите шест
книги, в които с много любов разказва историята на родното си село
и училище. На кметството. В тях
личи обичта към родния край. Към
хората, които е срещнал в живота
си. С които е работил. Които познава. Отношението му към миналото.
Настоящето. И бъдещето.
Стилът му е витиеват. Богат на
изразни средства. От всяка дума
личи възхищението му пред природата. „Като дете израснах сред
тази красота. Кът от рая на земята,
в който може би най–характерното
е изяществото и хармонията. Тази
неземна палитра е неръкотворна.
Тя е дар от природата.“
Той цени високо умението на
съселяните си да създават красота
около себе си – да съчетават по
неповторим начин багрите не само
в дома и в цветните градини, но и
в дрехите, които приготвят с изящество и фантазия. Възхищава се
на таланта им да пеят и свирят, да
извиват хора и да се веселят. „Черненското хоро е ревю, спектакъл,
атракция. Ефектно, вълнуващо,
впечатляващо с разкошните си
облекла и накити.“
Но най–силните му думи са за
трудолюбието на хората. Прекланя
се пред денонощната им грижа към
земята и многобройните стада.
Независимо кой какво работи – в
селското стопанство, в промишлеността, в строителството, в културата и образованието, в спорта
– всеки е намерил място в книгите
му. „Черненци са хора, широко
скроени, с голяма, разкошна душа.
Това е един талантлив народ.“
Не пропуска да спомене, че
селото, единствено в страната, по
подобие, може би само на Стара
Загора, има най–добре планираните улици. Че за едно десетилетие,
между 1960–70 год., са построени
големи и красиви обществени
сгради – физкултурен салон към
училището, детски ясли, кметство,
фурна, селкооп, сушилни, започнато е читалище, асфалтирани са
улици.

Т
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Авторът оценява по достойнство приносът на хората от Нова
Черна за развитието на родното
село, което нарича „Перлата на
крайдунавска златна Добруджа “. В
книгите се докосваме до различни
съдби и житейски драми, но и до
духовното извисяване на черненци.
Не без гордост той издирва
имената на всички възпитаници
на местното училище, които завършват висше образование и
установява, че от 1960 до 2000
година те са 300.
Намира добри думи за колегите
си от всички училища, в които е
работил: Нова Черна, Черногор,
Паисиево, Зафирово, Цар Самуил.
В тях е бил директор. Стоял е начело на колектив от над сто души.
Всеки със своите умения, но и с индивидуалностите, и различията си.
Извеждал ги е на призови места. В
областта. И в страната. Училищата
в Паисиево и Зафирово са национални първенци. Над сто учителски
колектива посещават училището в
Паисиево, което по онова време
е базово към Министерството на
просветата.
Независимо от заетостта си, самият директор се усъвършенства.
Защитава втори, а после първи
клас квалификация. И въпреки това
смята, че директорът е диригент.
Но зад завесата. На авансцената –
колективът.
В същото време ръководи строителството на нови училища или
корпуси към вече съществуващи
училища, в които стаите са недостатъчни за нови кабинети или за
многото паралелки.
Разказва за трудностите, през
които са минали. За малките и
големите им успехи и постижения
в областта на образованието. За
общата радост от постигнатото.

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

ПРЕПОРЪКА 11. БЪДЕТЕ В ГОТОВНОСТ ДА ПРЕДПАЗИТЕ ПЪРЗАЛЯЩИ СЕ ПО УЛИЦАТА ДЕЦА!
Още при първия сняг децата ви
ще пожелаят веднага да излязат
и се пързалят навън. Тогава и
при следващи такива случаи вие
- родители, близки, - направете
всичко възможно и непременно
ги придружете, за да им посочите
къде да се пързалят в безопасност,
по-далеч е от движещи се автомобили. Пързалката им не трябва да
съвпада с платно с автомобилно
движение. Всяка зима има нещастни случаи със загинали при
злополуки деца, блъснати от автомобили, когато те са се пързаляли
по наклонена улица и внезапно /
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Никулден - празник на рибарите

еката дава живот и прехрана, сливайки през вековете
културата на европейските
народи. Тя отразява като огледало
занаяти, поминък, бит, облекло,
съчетава в себе си красота и потресаващи гледки. Точно до тази река,
разлят амфитеатрално по стръмните склонове на Добруджанското
плато, обърнал се на север към
европейския хоризонт, Тутракан
продължава да пише историята
си. Тук риболовът придобива найширока популярност и до средата
на ХХ век градът става средище на
Дунавския риболов.
Празниците в живота на българина са съобразени със стопанската дейност, затова най–много
са те през зимата, когато земята
и човекът си почиват от усилената
стопанска дейност. Централно
място в празнично-обредната система на рибарите заема Никулден
(6 декември). За рибарите празникът е повратен момент в техния
годишен трудов цикъл, с него се
бележи краят на есенно-зимния
риболовен период. За Никулден
е задължително жертвоприношението в чест на светеца. По
дунавското крайбрежие първият
улов рибарите посвещават на своя
покровител. Първата уловена риба
те консумират на брега, от нея не
трябва да се носи вкъщи. След този
ден ловенето на риба се смята за
забранено.
В Добруджа Никулден не е само
черковен празник с тържествена
служба в църквата. На този ден
рибарите не работят и устройват
голямо празненство. Изпълняват
се всички обичаи и обреди за
почитането на Свети Никола като
патрон и покровител на рибарите.
С това те очаквали той богато да ги
възнагради и най-вече да помогне
на бедните рибари да се отърват

от немотията. За Никулден стопанката приготвяла обреден хляб
„Никулденски кравай”, който се
украсявал със символични знаци
– лодка, риби, змиорки, кръст и др.
На празничната трапеза задължително присъства “рибник” –
пълнен шаран с лук, ориз, булгур
и орехи, увит в тесто и опечен в
плосък съд на фурна или керемида. Рибникът и обредният хляб се
носят в черквата, където след богослужението в чест на Св. Никола
жените „раздават” помежду си с
молба за благополучие и закрила.
В дома си всеки рибар устройва
празнична трапеза, като основно
ястие е рибата. Костите от нея не
се изхвърлят, изгарят се или се
пускат в реката.
Според народното поверие шаранът се възприема като „слуга” на
св. Никола. Сред подводния животински свят той бил благословен
от Господ и затова имал кръст на
главата си.
Тържественото отбелязване на
Никулден е един от празниците на
живеещите в крайдунавските селища, при който те отдават почитта
си към Реката. Празнуват всички,
не само рибарите, за здраве и
напредък в семейството.
Тази година на Никулден, за
пръв път в историята на Тутракан,
празничната света литургия, в
чест на Свети Никола и за благоденствие на жителите на община
Тутракан, ще бъде отслужена от
Негово Светейшество Патриарха
на България Неофит, в храм „Свети
Николай”.
На 6 декември, Етнографски
музей „Дунавски риболов и лодкостроене” ще приема посетили
безплатно.
Величко АТАНАСОВ, Етнограф
при Исторически музей Тутракан

ПРЕПОРЪКА 14. ПРЕДИ ВСЯКО
ЗИМНО ПЪТУВАНЕ ПЪРВО СЕ ОСВЕДОМЯВАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО
ЗА ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО И
СЛЕДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА
ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА ПО ПРОГРАМА “ХОРИЗОНТ” НА НАЦИОНАЛНОТО РАДИО, КАКТО И В
ПРОГРАМИТЕ НА РАДИОСТАНЦИИ
И ТЕЛЕВИЗИИ С НАЦИОНАЛНО ИЛИ
РЕГИОНАЛНО ПОКРИТИЕ!
Ако се предвиждат обилни
снеговалежи, ако автомобилът Ви
не е добре подготвен за зимни пътувания, както и ако Вашият опит
зад волана при зимни условия е
недостатъчен и ако нямате резервен по-опитен водач, по-добре е
да отложите пътуването, ако то не
е крайно наложително!
ПРЕПОРЪКА 15. НЕ БЛОКИРАЙТЕ АВАРИЙНИТЕ ЛЕНТИ НА
МАГИСТРАЛИТЕ!
При образували се колони на магистралите поради временно спиране за разчистване на снега или
закъсали автомобили, не навлизайте и не спирайте в аварийните
ленти - така блокирате достъпа на

автомобили на полицията, пътните
служби, Спешна помощ.
ПРЕПОРЪКА 16. Ако автомобилът закъса или аварира, пътниците
на трябва да излизат и се движат
около него, защото рискуват да
бъдат блъснати от преминаващ
автомобил. Това се отнася и за пътниците на автобусите. Те не трябва
да излизат на платното откъм
страната на движението.
ПРЕПОРЪКА 17. НЕ ОТЛАГАЙТЕ
ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМНИТЕ
ПЪТУВАНИЯ!
Не се настройвайте погрешно,
че първият сняг ще падне късно,
след края на ноември, и не отлагайте подготовката и оборудването
на Вашия автомобил. Имайте предвид, че през последните години
първият сняг пада още в първата
половина на ноември. Навреме
подменете летните гуми със зимни /по възможност - нови/ и се
снабдете с вериги за сняг. Носете
в багажника лопата и пясък.

Р

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръки към водачите!

Заглавията на книгите му гово- напуща до края на дните му.
Представени са мнения и изказрят сами по себе си за това, над което е работил и оставя в наследство вания и на други хора за него и за
на своите съселяни Пеню Владими- работата му:

при невъзможност да спрат/ са
излезли с шейни пред движещи
се автомобили на кръстовище в
края на своята “писта”. Когато шофирате, прогнозирайте откъде на
платното от наклонени улици могат
да се появят увлечени в зимните
си игри деца. При забелязването
им, дори да са извън платното,
незабавно намалете скоростта
до такава степен, че да избегнете
всякакъв риск.
ПРЕПОРЪКА 12. НЕ ПОТЕГЛЯЙТЕ
НА ПЪТ ПРИ ПРОГНОЗА ЗА УСЛОЖНЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО И ОБИЛНИ
СНЕГОВАЛЕЖИ!
Още при първите по-обилни
снеговалежи се получават големи затруденния за движението,
образуват се колони, понякога се

ров: „История на основно училище
„Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова
Черна, общ. Тутракан /1899–1999/”,
„Нова Черна – Перлата на крайдунавска Добруджа”, ,”От осанна до
разпни го”, „Обичам те, мой роден
край”, Кметът – властелин или
слуга на народа”, „От древността
към вечността”!!!
Книгите са богати с много снимков материал. Личи, че е правена дългогодишна издирвателска
дейност. Събирани са сведения от
утвърдени автори по история на
Добруджа, личен архив, спомени
и разкази на много хора от селото.
Но и спомени и разкази за хора,
свързани със селото и дали своя
принос за просперитета му. Не
само това. Личи уважението към
всеки един човек, като към личност, за който авторът пише. Признание за заслугите му. За това,
което е. Независимо кога е живял,
къде е роден, как се облича, какво
е името му, или каква религия
изповядва. Преди всичко важат
принципите – добър ли е, трудолюбив ли е.
В книгите си авторът публикува
историята и на семейството си.
Връща се столетия назад във времето. Описва различни епизоди от
живота на поне пет поколения. И
разбира се – вълнуващи моменти
от собствената си биография.
Случки. Срещи. Преживявания…
Разказва за трепети и тревоги.
За надежди и разочарования. За
лични и чужди успехи. Но където
и да се намира, той е верен на себе
си – „В ушите ми винаги звучат
мелодиите на гайда и кавал, чуруликането, щърковото тракане. Това
са моите рапсодии.“ Споделено
кратко и ясно – за онази, голямата
любов към селото, която не го

„За разлика от всички, които
казват, че училището е било техния втори дом, Пеню Владимиров
казва: „Не! Училището винаги е
било моя първи дом.“ – М. Владева.
„Демократ по убеждение, хуманист по дух“ – Г. Йорданов.
„Той мислеше в перспектива.
Умееше да убеждава. Работеше
за общото благо, за престижа на
селото и училището“. – Й. Бъчев.
Но той не е само писател. Пеню
Владимиров, заедно със съпругата
си, учителката по български език
Мария Василева, издават вестник
„Новочерненско утро“. Хората
четат с любопитство и интерес.
Откриват себе си като герои. Обсъждат. Коментират. И чакат следващите броеве.
Пеню Владимиров е и сред
инициаторите за поставяне на две
паметни плочи. Едната се намира
на стената на училището. Посветена е на поета Панайот Черна, роден
в село Черна, Румъния. Завършил
докторат в Германия. Достигнал до
висотите на поезията в началото на
двайсети век. Гордост не само на
съселяните си, но и за всички, които са се докоснали до поезията му.
Другата плоча е поставена на
стената на читалището и е посветена на патрона му – Васил Йорданов.
И все пак. И все пак… Остава
неосъществена една мечта – да
направи музей в Нова Черна.
Който желае да научи повече – за
учителя, историк и краевед, автор
на книгите за Нова Черна, за журналиста Пеню Владимиров, може
да го направи от самите му книги.
Стоянка ПАВЛОВА
Ред. бел.: На 13 декември т.г се
навършват три години от смъртта
на Пеню Владимиров от с. Нова
Черна. Поклон пред паметта му!

налага водачите и спътниците им
да престояват часове в задръствания. Затрудненията се дължат
главно на неподготвени за зимата
автомобили, с износени и летни
гуми, без вериги против буксуване.
Мнозина бедстват в студа и заради това, че са потеглили с недостатъчно гориво, неподготвени за
усложения на метеорологичните и
пътни условия. Опитът показва, че
през зимата трябва да се тръгва на
път с пълен резервоар, с топли дрехи и храна за всички в автомобила.
Не разчитайте, че при закъсване
в снега автомобилът ви ще бъде
теглен с километри; техниката на
пътните служби ще ви изтегли
само до първата отбивка, за да не
пречите на движението.
ПРЕПОРЪКА 13. НЕ ОБРАЗУВАЙТЕ ЗАДРЪСТВАНИЯ ЗАРАДИ
НЕТЪРПЕЛИВОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ!
Ако застигнете дълга неподвижна автомобилна колона на
заснежен път и при снеговалеж и
по всичко личи, че има неизвестни
за Вас затруднения в началото

на колоната, не проявявайте нетърпение и се наредете на нея,
чакайте както останалите. Не
изпреварвайте колоната, защото
така ще образувате втора колона
и…задръстване, за чието нормализиране ще са необходими
часове за стотици автомобилисти,
спътниците им и за Вас! Причината
за колоната може да е катастрофа,
закъсали автомобили или регулярно технологично спиране на
движението от пътната полиция
и пътните органи за разчистване
на участъка. Чакайте на място
в колоната, докато движението
се нормализира. Изпълнявайте
указанията на пътните полицаи и
служителите на пътните служби и
не навлизайте в участъци при ясен
знак, че това не е разрешено! Често
шофьори на автомобили с по-висока проходимост не изпълняват
разпорежданията за ненавлизане
във временно затворен участък
заради снегонавявания, не след
дълго закъсват и се налага да се
отклонява почистваща техника за
тяхното изтегляне.

Отдел “Пътна полиция»
ГД «Национална полиция»
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ȿɞɢɧɩɟɧɫɢɨɧɟɪɫɢɤɚɪɚɥɥɚɞɚɬɚɩɨɠɴɥɬɢɬɟɩɚɜɟɬɚɌɨɱɧɨ
ɩɪɟɞȻɇȻɱɢɫɬɨɧɨɜ0HUFHGHV6FODVVɫɟɢɡɩɪɟɱɢɥɧɚɩɥɚɬɧɨɬɨ
ɧɚɫɬɚɪɟɰɚȾɹɞɨɬɨɫɟɨɩɢɬɚɥɞɚɝɨɡɚɨɛɢɤɨɥɢɥɹɜɨɞɹɫɧɨ
ɥɹɜɨ ɢ ɧɚɤɪɚɹ ɫɟ ɡɚɛɢɥ ɜɴɜ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɥɭɤɫɨɡɧɨɬɨ ɜɨɡɢɥɨ
ɋɥɢɡɚɧɹɤɚɤɜɚɦɭɬɪɚɯɜɚɳɚɞɹɞɤɚɬɚɡɚɪɟɜɟɪɚɪɚɡɞɪɭɫɜɚɝɨ
ɢɤɚɡɜɚ
Ⱦɹɞɨɫɬɚɪɫɢɞɚɬɟɛɢɹɳɟɦɢɢɡɞɴɯɧɟɲɜɪɴɰɟɬɟɡɚɬɨɜɚ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɦɢɩɥɚɬɢɲɪɟɦɨɧɬɚɂɦɚɲɥɢɥɜ"
Ɉɬɤɴɞɟɫɬɚɡɢɩɟɧɫɢɹɥɜ"ɇɹɦɚɦɩɚɪɢ
Ɍɨɝɚɜɚɞɟɰɚɢɦɚɲɥɢɧɹɤɨɢɬɪɹɛɜɚɞɚɩɥɚɬɢ
ɂɦɚɦɫɢɧ
Ʉɚɤɜɨɪɚɛɨɬɢ"
Ɍɪɟɧɶɨɪɧɚɞɟɥɮɢɧɢ
Ɉɛɚɞɢɦɭɫɟɢɦɢɞɚɣɞɚɝɨɜɨɪɹɫɧɟɝɨ
ɇɚɛɪɚɥɞɹɞɨɬɨɫɢɧɚɫɢɢɞɨɤɚɬɨɤɚɠɟȺɥɨɦɭɬɪɚɬɚɜɡɟɥ
ɬɟɥɟɮɨɧɚɢɡɚɩɨɱɧɚɥ
ȿɣɬɪɟɧɶɨɪɱɟɬɨɧɚɞɟɥɮɢɧɢɛɚɳɚɬɢɫɟɜɪɹɡɚɜɦɟɧɩɪɟɞ
ȻɇȻɢɪɟɦɨɧɬɚɦɢɫɬɪɭɜɚɂɦɚɲɦɢɧɞɚɝɢɞɨɧɟɫɟɲ
ɢɧɚɱɟɬɢɟɫɩɭɤɚɧɚɪɚɛɨɬɚɬɚɊɚɡɛɪɚɥɢɦɟ"
Ⱦɚɜɟɞɧɚɝɚɨɬɜɴɪɧɚɥɱɨɜɟɤɚ
ɇɟɛɢɥɢɦɢɧɚɥɢɢɦɢɧɤɨɝɚɬɨɫɩɪɹɥɟɞɢɧɦɢɤɪɨɛɭɫɨɬɧɟɝɨ
ɢɡɥɟɡɧɚɥɢɧɹɤɨɥɤɨɱɨɜɟɤɚɫɤɚɱɭɥɤɢɢɫɦɚɡɚɥɢɦɭɬɪɚɬɚɨɬɛɨɣ
ɋɥɟɞɬɨɜɚɝɨɧɚɬɴɩɤɚɥɢɜɤɨɥɚɬɚɢɦɭɤɚɡɚɥɢɞɚɫɟɪɚɡɤɚɪɚ
ȿɞɢɧ ɨɬ ɬɹɯ ɫɜɚɥɢɥ ɤɚɱɭɥɤɚɬɚ ɨɬɢɲɚɥ ɩɪɢ ɫɬɚɪɟɰɚ ɢ ɦɭ
ɤɚɡɚɥ
Ɍɚɬɤɨɤɨɥɤɨɩɴɬɢɞɚɬɢɩɨɜɬɚɪɹɦɱɟɧɟɫɴɦɬɪɟɧɶɨɪɧɚ
ɞɟɥɮɢɧɢɚɧɚɬɸɥɟɧɢ

Малки обяви

Фризьорски салон “Офелия”

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

Красота на народни цени!
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 0888 816 708
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Заповядайте!

част от къща с допълнителни постройки
в Тутракан, с двор от 600 кв.м.
Цена: 15 000 лв.
За контакти: 0889 298 761 и тел. 0866 61 076

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

Продавам

СУДОКУ

СМЯХ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨɊɨɬɲɢɥɞɩɪɟɬɴɪɩɹɥɢɤɨɪɚɛɨɤɪɭɲɟɧɢɟɫɹɯɬɚɬɚ
ɫɢɜɄɚɪɢɛɫɤɨɦɨɪɟȻɚɪɨɧɴɬɢɫɴɩɪɭɝɚɬɚɦɭɞɨɩɥɭɜɚɥɢɫɴɫ
ɫɚɥɞɨɧɟɨɛɢɬɚɟɦɨɫɬɪɨɜɌɨɣɫɟɞɧɚɥɧɚɩɹɫɴɤɚɢɡɚɩɨɱɧɚɥ
ɞɚɝɥɟɞɚɜɦɨɪɟɬɨ
Ʉɚɤɜɨɱɚɤɚɲɫɬɚɪɝɥɭɩɚɤɧɢɤɨɣɧɹɦɚɞɚɧɢɧɚɦɟɪɢɬɭɤɳɟ
ɭɦɪɟɦɨɬɝɥɚɞɢɠɚɠɞɚɇɚɩɪɚɜɢɧɟɳɨɡɚɞɧɢɤɢɫɬɟɪɢɱɧɨ
ɢɡɤɪɟɳɹɫɴɩɪɭɝɚɬɚɦɭ
ɍɫɩɨɤɨɣɫɟɫɤɴɩɚɋɥɭɲɚɣɤɚɤɜɨɳɟɬɢɤɚɠɚɉɪɟɞɢɬɪɢ
ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ  ɸɥɢ ɡɚ ɋɢɧɚɝɨɝɚɬɚ ɜ ɋȺɓ ɞɚɪɢɯ  ɯɢɥɹɞɢ
ɞɨɥɚɪɚȿɞɧɚɝɨɞɢɧɚɩɨɤɴɫɧɨɫɥɟɞɟɞɧɚɭɫɩɟɲɧɚɫɞɟɥɤɚɧɚ
ɛɨɪɫɚɬɚɨɬɧɨɜɨɪɟɲɢɯɞɚɧɚɩɪɚɜɹɞɚɪɟɧɢɟɢɧɚɫɴɳɢɹɞɟɧ
ɸɥɢɢɦɩɪɟɜɟɞɨɯɯɢɥɹɞɢɞɨɥɚɪɚɆɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɦɨɢɬɟɩɟɬɪɨɥɧɢɬɟɡɚɩɚɫɢɧɚɪɚɫɬɚɯɚɪɹɡɤɨɢɤɚɤɬɨɜɢɧɚɝɢɩɨ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɧɚɸɥɢɢɡɩɪɚɬɢɯɦɢɥɢɨɧɧɚɫɢɧɚɝɨɝɚɬɚ
ɂɤɚɤɜɨɨɬɬɨɜɚ"ɩɨɩɢɬɚɥɚɠɟɧɚɦɭ
ɂɦɢɬɨɜɚɫɤɴɩɚɦɨɹɱɟɞɧɟɫɟɸɥɢɢɬɟɳɟɧɚɩɪɚɜɹɬ
ɜɫɢɱɤɨɩɨɫɢɥɢɬɟɫɢɡɚɞɚɧɢɧɚɦɟɪɹɬ

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

5 - 11.12.2013 г.

Празник, изпълнен с настроение
и изненади за децата от Тутракан
На 6 Декември ще се проведе специална церемония по
награждаване на победителите от конкурса за детска рисунка
бщина Тутракан организира
специална церемония по
награждаването на победителите от детския конкурс на тема
„Яжте риба, тя е вкусна и полезна“,
която ще сe проведе на 6 декември в голямата зала на Читалище
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан.
В рамките на един месец над 240
деца изпратиха своите рисунки, с
които беше организирана и изложба.
Всички участници предстои да получат
поощрителни награди за изключителния им интерес и ентусиазъм, с който

О

се включиха в този конкурс. Освен
подаръците, децата ще бъдат зарадвани и с куклено представление, което
организаторът е осигурил и ще им подари след официалното награждаване.
Победителите ще бъдат наградени
лично от кмета на Община Тутракан,
а техните рисунки са публикувани в
годишен календар, който ще бъде
официално представен на 6 декември
и след това разпространен безплатно
сред обществеността на гр. Тутракан.
Конкурсът за детска рисунка е част
от проект “Промоционална кампания,

Животът е безценен…

насочена към подобряване престижа
на продуктите от риболов и аквакултура в община Тутракан“ и е по
Оперативна програма за развитие
на сектор "Рибарство" на Република
България. Програмата се финансира
от Европейския фонд за рибарство и
от бюджета на Република България.
Програма цели да повиши информираността на обществеността по
отношение на доказаната полезност
и високата хранителна стойност на
рибните продукти и да увеличи потреблението на риба.

Детско ателие
„Приказна Коледа”

Честит имен ден
на Никол Георгиева, Ненка Николова,
Николай Гайдарджиев и Николай Ройбов
- танцьори от ТФ "Дунавска младост",
Николинка Бъчварова от
ФТС "Детелини" и Никола Сашев от
Школата по китара!
Желаем Ви здраве и празнично
настроение!
Читалищно настоятелство
на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1873”
гр. Тутракан

а 1 декември т. г. членовете на Общински Ученически парламент - Тутракан организираха и участваха
в анти-СПИН кампания по повод Световния ден за
борба със СПИН.
Учениците апелираха към гражданите на Тутракан
да ползват предпазни мерки. Раздаваха презервативи и
ленти, защото всеки самоуважаващ се човек трябва да
носи предпазни мерки в себе си, смятат те. И защото
животът е безценен…
„Обиколихме горната част на града - по кафенетата, хранителните магазини и в парка, каза за „ТГ” председателят
на Ученическия парламент Даниел Терещенков. Гражданите
реално ни се радваха, ние също бяхме приятно изненадани
от позитивната нагласа на всички...”
“ТГ”
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„Детски отдел” на библиотеката при НЧ
„Н.Й.Вапцаров” започна
подготовката за най-веселия, найочаквания и най-обичан празник в
годината – Коледа.
„Още от м. ноември се постарахме да съживим коледният дух
в умовете и сърцата на децата,
разказва библиотекарката Стефка
Капинчева. Заниманията ни се
състоят в изработване на коледна
украса с природни материали, като
научим малките помощници да
творят и с дарове от природата,
да знаят къде да ги намерят и да
си направят сами коледни играчки
за елхата”. Програмата на ателието
е съобразена с възможностите
на децата. Всяко дете може да
си направи поставка за коледна
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свещ, коледен венец и коледни
картички. По време на ателието
децата получават информация за
коледните традиции, а който желае
може да си запише своите коледни
и новогодишни пожелания на голяма картичка.
Първото занимание в ателието
бе изработване на коледни свещници от бурканчета под вещото
ръководство на Надя Минчева
преподавател по изобразително
изкуство в СОУ "Христо Ботев" и
учениците от 4 "б" клас с възпитател Румяна Ангелова от СОУ
”Йордан Йовков”.
Предстоят занимания с децата
със специални образователни
потребности към Ресурсен център-Силистра и с други класове от
“ТГ”
двете градски училища.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

5 декември – Даниел ГРЪНЧАРОВ, Студент, гр. Варна
9 декември – Петранка СТЕФАНОВА, гр. Тутракан
7 декември – Ангел АНГЕЛОВ, Кмет на с. Зафирово,
10 декември – Евелин ТОНКОВА-АТАНАСОВА, Чикаго,
община Главиница
Илинойс, САЩ
7 декември – Валя ГРЪНЧАРОВА, Кметски наместник,
11 декември – Лилия КАЛЧЕВА, Фелдшер, СОУ „Христо
с. Царев дол
Ботев”
8 декември – Камелия ЗЛАТАНОВА, „Салвиния” ЕООД,
11 декември – Али НЕДЖИБ, Огняр, Община Главиница
зам.-кмет на община Тутракан, мандат 1999-2003 г.
6 декември – НИКУЛДЕН
9 декември – Бисерка СИМЕОНОВА, Учител, СОУ
Честито на именниците – Никола, Николай, Николина,
Николинка, Николета, Никол, Ненка, Нина, Кольо, Нико!
„Йордан Йовков”

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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