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За десет дни се родиха
10 бебета заченати ин витро в
Медицински център „Иван Рилски”
Калина ГРЪНЧАРОВА
етири двойки близнаци и още две бебенца
са се родили само за
десет дни (до 17 декември)
в тутраканската болница.
И всички те са заченати
по метода ин витро в Медицински център „Св. Иван
Рилски”, научаваме от д-р
Любомир Бойчев. Щастливите майки са от Русе,
Варна, Добрич, Силистра и
с. Подайва. Три от двойките близнаци са момченца, а
едната двойка – момиченца.
Акушер-гинекологът е
на стр. 3

Мирна и плодородна да
е Новата 2014 година!
д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Нека са дръзки целите, чисти
помислите и смели делата!
С мъдрост вяра и воля да
постигнем заедно мечтите си!
Бъдете благословени с обич,
здраве и живот!

Весели празници!

Кмет на Община Главиница:
Хюсеин ХАМДИ
Председател на ОбС-Главиница:
д-р Себахтин ХАЛИД

Уважаеми жители на община Тутракан!
Благословени дни, свята
радост, мечти и успехи!
Искрени поздрави към
всички Вас!
Бъдете живи и здрави!

"Моника-92" ООД, гр. Тутракан
Тиха нощ! Свята нощ!
Песен Ангелска нежно звъни!
Пожелавам на всички блажена и
незабравима Коледа
и щастлива да е
Новата 2014-та година!

Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова година!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

Пожелавам на всички
най-красивата и истинска
Коледа!
Нека всяка снежинка, която
пада от небето е една Ваша
сбъдната мечта!
инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Честито Рождество Христово!
Пожелавам здраве, творчески сили и успешни
начинания на всички жители
на община Тутракан!
Да съхраним българските
традиции, любознателността,
трудолюбието и духа
на българина в Европа!

Уважаеми жители на община
Главиница!

Ч

"Голд Кроун” ЕООД,
гр. Тутракан

Цена 0.60 лв.

ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан
Нека Коледната надежда да ни съпътства
през цялата година!
Да бъдем здрави и да имаме сили да се
борим с предизвикателствата!
Нека всичките Ви дела бъдат
увенчани с успех и носят
удовлетворение и радост!

Весели празници!
Валя ПЕТРОВА, Управител
Държавно Горско Стопанство,
гр. Тутракан
На Коледа чудесата се случват, стига да ги
пожелаете!
Имайте надежда, вярвайте в доброто и не
забравяйте да помечтаете!
Нека чудесата оживеят в магията на
празника!

Щастливи празници!
инж. Людмил УЗУНОВ,
Директор

"ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД,
гр. Тутракан
Весели Коледни празници!
Благодатна да е Новата
2014-та година!

Приказна зима - чиста и свята
по детски Нова година, пълна с
мечти, с вечна надежда за мир,
благополучие и човечност!

Георги ПЕНЕВ, Управител

Фурна "При Дидо", гр. Тутракан
Когато старата година си отива,
а Новата в дванайсет се роди,
желая Ви от все сърце да сте
щастливи
и нека в тази нощ красива
се сбъднат всички Ваши хубави
мечти!

Честита Коледа!
Успешна Нова година!
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Уважаеми съграждани,

Кметство с. Цар Самуил

Приемете моите най-сърдечни пожелания по случай настъпването на Коледните
и Новогодишни празници.
Нека Новата 2014 година
влезе във Вашите домове
с много късмет, лично и
семейно щастие, мир и
любов!

Честита Коледа!
Спорна и щастлива Нова година!

Когато най-хубавите празници
потропат на вашата врата
посрещни ги с вяра и красива усмивка,
а тяхната отплата ще е здраве, щастие
и много късмет
през цялата 2014 година!

НОВИНИ
КАК ЩЕ ОТПРАЗНУВАМЕ КОЛЕДА
И НОВА ГОДИНА
На 25 декември (сряда) – Коледа, от 17:00 часа в
парк „Христо Ботев” ще започне празнично Коледно
хоро. Ще свири народният оркестър при НЧ „Вапцаров”.
В полунощ на 31 декември – в 23:45 часа, отново в
парк „Христо Ботев” – Новогодишна наздравица „Да е
здрава, здрава годинчица!”, съпътствана с фойерверки
за посрещане на новата 2014 година.
БАЛ НА СПОРТИСТИТЕ
На 20 декември (петък) от 17:00 часа в залата
на Общински съвет-Тутракан ще започне Бал на
спортистите, който се организира от Община
Тутракан.
На събитието ще бъдат наградени със специален
плакет всички номинирани от спортните клубове
на територията на общината в различните видове
спорт – борба, футбол, тенис, водомоторен спорт,
кану-каяк, шахмат, канадска борба и гълъбовъди.
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА
Последната за годината сесия на местния парламент в Главиница ще се проведе на 27 декември
(петък).
ДАРЕНИЯ ОТ МГЕРБ-ТУТРАКАН

Хайде, с чаши в ръката
да застанем до елхата!
Нека всеки да си пожелае
това, за което
най-мечтае!

Мехмед ЮМЕР, Кмет

Симеон ДИМИТРОВ, Кмет

Регионален граждански съвет на
Реформаторския блок бе представен в Силистра
О
бласт Силистра е
сред първите четири
региона в страната,
където бе представен Регионален граждански съвет
към Реформаторския блок.
Преди Силистра е Велико
Търново, после Бургас и
Монтана. Лидерът на НПСД
Корман Исмаилов и Сергей
Добрев от националното
ръководство на ДСБ участваха в представянето на
22-ата, които влизат в
Регионалния граждански
съвет-Силистра (РГС). Десет от тях са партийци
от НПСД, ДСБ, БЗНС, ДБГ,
СДС, но с правото на общо
5 гласа, докато 12-те граждани имат право всеки на
по един глас. Решенията се
вземат с консенсус. Съветът е отворена система.
До 20 декември ще е факт
ръководният орган на национално ниво.
12 начала и 6 стъпки са
основополагащите материали, съдържанието, на

които се разпространява
сред електората и поддръжниците на Блока.
Кои влизат в РГС - Силистра?
Красимир Коев, Петър

Заседание на
Общински съвет-Тутракан
оследно за годината
редовно заседание
проведе на 18 декември от 14:00 часа Общински съвет-Тутракан. В
предварителния дневен ред
са включени десет докладни записки. Сесията започна с предложението за актуализиране на поименен
списък за разпределението
на капиталовите разходи,
след което общинските
съветници дебатираха
върху план – сметката и

П

По случай Коледните и Новогодишни празници общинското ръководство на МГЕРБ - Тутракан посети
възпитаниците на СПИ "Христо Ботев", с. Варненци.
Подарявайки им ръкавици, шапки и лакомства, пожелавайки им здраве, щастие и благоденствие през новата
година.
КРИМИНАЛЕ
С 1.43 промила алкохолно съдържание шофирал
„Мицубиши” 55-годишният П.К. Той бил засечен
от пътни полицаи на 14 декември в Главиница.
Отказал е да даде кръвна проба. Срещу него е
започнато бързо производство.
Кражба от частен дом в Главиница е извършена
в нощта срещу 15 декември. По данни на собственика противозаконно са отнети около 2000 лв.
Образувано е досъдебно производство.
75-годишна жена е с изгаряния по крайниците
след пожар в дома й в село Белица. Произшествието е станало на 13 декември около 08.30 часа.
Пламъците тръгнали от забравен върху печката
тиган с мазнина и обхванали част от къщата.
Изгорели 3 кв.м покрив, мебели, битова техника,
опушили се и около 100 кв.м стени. На сигнала за
произшествието реагирали огнеборци от тутраканската противопожарна служба и успели да
предотвратят опожаряването на цялата сграда.
Строителна неизправност на комин довела до
пожар в магазин в село Нова Черна на 12 декември
около 17.50 часа. Изгорели 10 кв. м покрив, но е
спасен магазинът и стоките в него, след като
тутракански огнеборци потушили пожара.
Кражба от частен дом в село нова Черна е извършена в периода 1-17 декември т.г. Чрез взломяване на входна врата противозаконно е отнет
плазмен телевизор. По случая работи РУ „Полиция”
– Тутракан, образувано е досъдебно производство.

Кметство Шуменци
Честита Коледа!
Щастлива Нова Година!

Весели Празници!

Нювит ЮСУФ,
Кметски наместник на с. Косара

19.12.2013 г.

размера на такса “Битови
отпадъци” за 2014 г.
На вниманието на местните парламентаристи
стояха още промени в
Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Тутракан и седем
разпоредителни сделки с
имоти общинска собственост.
Подробности – в следващия брой на „Тутракански
глас”.
“ТГ”

Порумбачанов, Десислава
Христова, Цоньо Атанасов,
Хюсеин Хамди, Орхан Кошуджу, Младен Минчев, Иван
Стайков, Стоян Русев, Пламен Милчев, Бонка Йордано-

ва, Виолета Георгиева, арх.
Димо Михалев, д-р Йовко
Хараланов, Драгомир Димитров, Нурсез Лаз, Невзат
Бедри и Любомир Ковачев.

Покана за обсъждане на
бюджета на Община Главиница
метът на Община Главиница Хюсеин Хамди
на основание чл.84,
ал.2 от Закона за публичните
финанси кани главинишката
общественост на 30 декември 2013 г. (понеделник) от
15:30 ч. в заседателната
зала на Общинския съвет
(IV етаж) на ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ на проекта за
бюджет за 2014 г.
На предстоящата сесия на
Общинския съвет ще бъде
внесена докладна записка с

К

предложение за приемане на
Наредба за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите
три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Главиница. Приемането на
Наредбата се налага във
връзка с влизането в сила
от 1 януари 2014 г. на новия
Закон за публичните финанси
и с цел спазване принципите
за добро управление. “ТГ”

Бъдете внимателни, за да се насладите на празниците!
опълнителни организационни и превантивни мерки
разпореди ръководството на ОДМВР-Силистра
във връзка с осигуряването на добър обществен
ред по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници. На
срещи с представители
на общинските администрации са обсъдени
конкретни действия за
гарантиране на безопасността по време организираните масови прояви
и тържества, както и
съвместни проверки на
питейните и увеселителни заведения.
Създадена е органи-

Д

зация за засилено полицейско присъствие в
градовете, основно в
централните части, с
цел предотвратяване
на джебчийски кражби и
нарушения на обществения ред. Планирани са
проверки в магазинната
мрежа за продажба на пиротехнически изделия без
издадени полицейски разрешения, в нестандартни
опаковки или без упътване и сертификат за качество. Четири обекта в
Силистра и един в Дулово
притежават разрешителни за търговия с този вид
изделия.
Мерки за безопасност
са предприети и по отно-

шение на движението по
пътищата при очаквания
интензивен пътникопоток през празничните
дни. Полицейските служители ще следят строго
за неправоспособни и употребили алкохол водачи,
както и за технически
неизправни моторни превозни средства.
От своя страна, служители на пожарната
извършиха проверки в 30те обекта в областта,
където ще се провеждат
празненства. Проконтролирани са организацията
за пожарната безопасност, евакуационните
изходи, състоянието на
уредите за пожарогасене

и системите за гасене и
известяване при пожар.
Издадени са разпореждания на 5 обекта за подмяна на евакуационното
осветление. С персонала
на заведенията е проведен инструктаж относно
спазването на противопожарните изисквания.
Бъдете внимателни,
за да се насладите на
празниците! Припомняме
няколко основни правила
за Вашата безопасност:
Пазете се от кражби! Пиротехническите изделия
могат да бъдат опасни,
особено в ръцете на деца!
Не подценявайте противопожарните изисквания!
Шофирайте внимателно!

19.12.2013 г.
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Кметство с. Нова Черна
Пожелавам на всички да са усмихнати в
Коледната нощ, топлината в сърцата ви да
стигне за цяла година напред, да събирате и
раздавате безкрайно много любов!
Нека добротата никога не ви напуска!

Весели празници!
Нехат ЕБАЗЕР, Кмет

Кметство с. Белица
Най-искрени благопожелания за здраве и
сили, за ползотворни дела, за топлота и
доброта - дарявани и получавани, за дни
на радост с усмивки и веселие, за мигове
на сбъднати мечти.

Весела Коледа!
Честита Нова Година!
Костадин МАНЕВ, Кмет

Кметство с. Старо село
Бъдете живи и здрави, щастливи
и добротворни!
Нека всичките Ви дела бъдат
увенчани с успех и
носят удовлетворение и радост!

Благодатна да е Новата
2014-та година!
Ангел ДРУМЕВ, Кмет

Успешно приключи реализацията на
проект в „Брезентови изделия” АД

ȺɬɚɧɚɫȺɌȺɇȺɋɈȼ

Калина ГРЪНЧАРОВА
В рамките на една година – от 1 ноември 2012-та,
започна реализирането
на проект „Да подобрим
заедно работната среда в
„Брезентови изделия” АД”.
Производствената дейност на фирмата се осъществява в с. Цар Самуил.
За ефекта от проекта и
отражението му в производствения процес и работещите там, разговаряме
с изпълнителния директор
Атанас АТАНАСОВ:
- Г-н Атанасов, какво се
случи през тази една година? Как осъществихте

проекта?
- Това е 100% безвъзмездна помощ, което е
изключително благоприятно за нашата, фирма.
Тя е малко предприятие,
в което в зависимост от
сезона, работят от 14 до
18 души. Всички тези хора
преминаха процесите на
обучение, на получаване на
съответните лични предпазни средства и работно
облекло.
Важното за самата фирма е направения Анализ на
производствения процес.
Появата на външни хора
във фирмата доведе до

мобилизиране на хората.
Проведеният едноседмичен
курс по безопасни условия
на труд ги накара да погледнат по друг начин.
И на мен, като ръководител, и на началника на
производството Павлин
Генчев ни беше заострено
вниманието да отстраним
всички нередности, ако
мога така да се изразя,
в производството, за да
може условията да станат
безопасни за хората. Защото самото сертифициране
е изключително прецизно,
руски стандарт. Специалистът намери четири
дребни детайла, които
даже не бяха свързани
със самото производство.
Едно единствено нещо
беше свързано с него –
човекът, който отговаря
за ел. системата във фирмата трябва да е преминал специализиран курс.
Другото е - условията,
които сме подписали, да
се публикуват в интернет.
Явно, ние, като екип бяхме
си свършили работата, за
да може сертифициращият
орган да работи добре.
- Какво друго реализирахте?
- Второто важно нещо
по проекта е ремонтът
на покрива на фирмата

– така спряха течовете,
които имаше в производството. Ние работим с
високочестотни машини, с
електрически нагреватели
на машината, която прави
залепването, т.е предпоставки за трудови злополуки
има и ги елиминирахме.
Комплексно се получи
ефектът от внедряването на проекта – целта е
изпълнена.
Научихме и нови неща,
които аз като член на
ръководството на Съюза
за стопанска инициатива
пренесох. Нашето ръководство участва в тристранката и на срещите,
когато новото правителство започна да работи,
успяхме да променим нещо
важно за малките предприятия. Авансът, който те
получават при стартирането на проектите (при
нас е 20%), създава много
проблеми при реализирането по-нататък, защото е необходим финансов
поток. От 1 септември
авансът се увеличи и е
между 65-70%, което дава
голям шанс на много фирми
да кандидатстват – да са
сигурни, че средствата,
които им трябват ще ги
има и ще се възстановяват бързо.

Да бъде празнично за всички!
К

оледни пакети с
провизии подготви
Община Тутракан
в помощ на възрастни
хора и лица в неравностойно положение. За
празниците, кметът
д-р Димитър Стефанов
и неговият екип връчи-

брим заедно работната
среда в „Брезентови изделия” АД” се финансира
по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”, Схема за безвъзмездна помощ „Безопасен
труд” чрез Европейския
социален фонд.

За десет дни се родиха
10 бебета заченати ин витро в
Медицински център „Иван Рилски”

ха 40 пакета в Дома
за стари
хора, 37
п а к е т а
на потреб и т е л и
с лични
асистен-

ти и 36 пакета
на възпитаниците от Социалнопедагогическия
интернат „Христо Ботев” в с.
Варненци.
Вихрен купон
във вълшебна обстановка наречен „Коледна фиеста” организира от началото
на тази седмица
Общински център за извъну-

Считам, че ефектът
от осъществяването на
проекта в нашата фирма е
много голям и благодарение
финансите, които получихме се направиха стойностни неща, колективът,
мисля, че оценява това.
Проектът „Да подо-

чилищни дейности. Той
е предназначен за деца
от 7 до 10 годишна
възраст.
На 18 декември купонът бе организиран за
48 деца със специални образователни потребности от цялата
община. Дядо Коледа
гостува на децата и
ги зарадва с подаръци.
От Общината за тях
бяха подготвени коледни пакети със сладки
лакомства.

от стр. 1 точна България. През него с
надежда за разрешаване на
здравословните проблеми
са минали десетки жени.
Той е оборудван с найвисок клас ехографи за фетална морфология и четириизмерна ехография, която
се предлага до раждането.
Идеята е пациентката да
бъде обгрижена изцяло и то
с необходимото качество.
Извършват се и пълен обем
лапароскопски и хистероскопски операции в контекста на комплексното
лечение на стерилитета.
Ендоскопските операции и
родилната помощ, които се
осъществяват са възможни
благодарение на съвместната дейност с многопрофилната болница в града.
Клиниката има свой
собствен сайт - www.invitrotutrakan.bg, от където всеки
може да намери информация
за услугите, които тя предлага и за нововъденията.

изключително доволен от
постижението, още повече
че през тази година е регистрирана висока успеваемост при прилагането на
асистирани репродуктивни
техники – над 40%.
„Страхотен успех! Заслужена радост за всички
родители, които дълго са
чакали своите рожби, каза
още д-р Бойчев. Това е
един комплексен финал на
всичко, което сме свършили
до тук в Медицинския център: от поставянето на
диагнозата, последвано от
лечение през прилагане на
асистирани техники, проследяване на бременността
и на финала – раждане в
болницата.”
При демографския срив в
страната прилагането на
метода е много важно.
Медицински център „Св.
Иван Рилски” е един от
най-търсените в Североиз-

19.12.2013 г.
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Благотворително „Усмихни се на Коледа”
бщо 955 лева бяха събрани
на организирания от Община Тутракан Благотворителен коледен базар „Усмихни се
на Коледа”. В него се включиха общински училища, детски заведения,
културни институции, местния бизнес и тутраканската общественост.
На импровизираните щандове
участниците в базара предложиха
коледни сувенири, картички, сурвакници и традиционни коледни ястия и
сладкиши, приготвени с голямо майсторство и любов. ЗК „Хр. Ботев” се
включи с парично дарение от 200 лв.
Със средствата ще бъдат закупени спортни екипи, които ще бъдат
подарени на деца в неравностойно положение. По предварителни
проучвания, четирима са пълните
сираци, а 30 – полусираците, на
територията на общината, за които
са предназначени даренията.
От общинската администрация

О

благодарят на всички
участници в инициативата: СОУ „Йордан
Йовков”, СОУ „Христо
Ботев”, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” –
с. Нова Черна, ОДЗ
„Полет”, ЦДГ „Славянка”, ЦДГ „Патиланчо”, СПИ „Христо
Ботев” – с. Варненци,
ОНЧ „Н. Й. Вапцаров”,
НЧ „Васил Йорданов
- 1942”- с. Нова Черна, НЧ „Възраждане
- 1940” – с. Старо
село, НЧ „Светлина 1904” – с. Варненци,
Исторически музей –
Тутракан, ЗК „Христо
Ботев”, фурна „Методиеви”, фурна „Берлин”, фурна „Елли
-99”, фурна „Николо-

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873"
кани всички жители на град Тутракан
и общината на

Коледен концерт

в който ще вземат участие самодейните
състави при читалището и... -останалото
на 23 декември 2013 г. (понеделник) 18:00
часа в зрителния салон на читалището.
Очакват Ви добро настроение, емоции
и изненади!
Цена на билета: 2,00 лв.

Заповядайте!
Уважаеми съграждани,
Уважаеми дейци на културата и образованието,
Уважаеми приятели,

ви”, фурна „При Дидо”,
механа „Мелани”, „Младенова изба” – Тутракан.
С дарителския си
жест гражданите на Тутракан подадоха ръка на

нуждаещите се деца, поддържайки
вярата в светлата, чистата и прекрасна Коледа!
На специална церемония децата
ще получат своите подаръци.

Честито Рождество Христово!

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

УСПЕШНА 2014 ГОДИНА,
ИЗПЪЛНЕНА С ДОБРИ ДЕЛА
И ДАРЕНА СЪС ЗДРАВЕ!

Коледно гостуване в Дома за стари хора
Мариета СПИРОВА
о повод предстоящите
празници, на 17 декември
ученици от полуинтернатните групи в СОУ “Йордан Йовков”
и техните възпитатели гостуваха на
Дом за стари хора – гр. Тутракан и
донесоха там Коледния дух.
С много настроение, желание

П

ледна надежда” от Йордан Стубел.
По стар обичай четвъртокласничките сурвакаха всички за здраве.
Ученици от VI “а” клас с помощта
на класния си ръководител Донка
Михайлова и възпитателя си Мариета Спирова поздравиха всички
възрастни хора с хумористичната
сценка “Дядо дърпа ряпа” и песен-

та “Звънят звънчета”.
Деца от ПИГ VI “б” и VII “а”клас
с възпитатели Искра Бойчева и
Вероника Атанасова рецитираха
и танцуваха с много настроение.
Те изработиха красиви картички,
които подариха на своите приятели
от Дома за стари хора.
Празничната програма продължи с изпълнението на още
песни, стихотворения и коледни

Сениха НЕАЗИ,
Член на Общински съвет
гр. Главиница,
Председател на
НЧ „Ведрина 1997” с. Косара

Стоянка Мутафова
отново в Тутракан

разкази от ученици от ПИГ VII”б” и
VIII “а”клас, подготвени от Елена
Желева и Ивелина Минчева.
Като на всяко празненство имаше и подаръци. Децата поднесоха
питки на възрастните хора, а малката Любомира Бойчева и нейното
семейство им подариха плодове
и сладкиши, с които да усладят
своя празничен обяд. Красив календар за 2014 година, изработен
от възпитателите, бе поднесен на

и талант децата представиха своята празнична програма, с която
зарадваха възрастните хора. Тя
включваше танци, песни, коледни
стихотворения и разкази, както и
една хумористична сценка.
Стела, Любомира и Цветелина
от IV “б” клас, подготвени от своя
класен ръководител Маргарита
Манолова, артистично изпълниха
стихотворениeто “Рождество” от
Асен Разцветников и разказа “Ко-

Нека си пожелаем градивна, добра и успешна
2014 година, в която всеки един от нас да получи лично удовлетворение от постигнатото!
Да посрещнем Новата година с вяра, усмивка
и красота в сърцата ни, а нейната отплата да
бъде здраве, радост, щастие и много късмет!

възрастните хора с пожеланието
всеки зачеркнат ден от него да
бъде изпълнен със здраве, благоденствие и радост.
Благодарим за топлото посрещане и гостоприемството на
всички, живеещи в Дом за стари
хора - гр. Тутракан! Вашата радост направи и нас по-щастливи!
Желаем ви светли празници, уют
и радост, здраве и благоденствие!

дна година след като
на тутраканска сцена Г-жа Стихийно
бедствие – Стоянка Мутафова, показа „Парижки
лудории”, талантът на
голямата актриса отново
зарадва публиката в крайдунавския град.
Този път 92-годишната актриса се въплати в

Е

„Безумната лейди Джули”
и заслужи бурните аплодисменти. На сцената й партнираха Адриана Андреева
и Николай Атанасов.
В края на спектакъла от
името на кмета на общината д-р Димитър Стефанов
актьорите получиха цветя
и Поздравителни адреси.
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Гергана Николаева от СОУ „Васил Левски” Главиница спечели приза „Аз съм грамотен”
Марияна ВАСИЛЕВА
ергана Маргаритова Николаева, ученичка от IVа клас
в СОУ „Васил Левски” – Главиница, е тазгодишният носител на
приза „Аз съм грамотен”. Постиженията на победителя са гордост за
семейството й и чест за класния
ръководител Мелек Абил. Плакетът
бе връчен от Ведиха Юдаим, началник на Управление „Образование”
в община Главиница. Наградата е
извоювана в конкуренция с 40 ученици от II до IV клас, избрани сред
най-амбициозните възпитаници в
петте общински училища.
Участниците доказаха грамотността си като написаха текст под
диктовка и решиха, съобразно
възможностите си, по две езикови
задачи. Докато те се трудеха съсредоточено, домакините подсигуриха
комфортно място за почивка и
отдих на децата. След приключване
на състезанието комисии, съставе-

Г

ɇɨɫɢɬɟɥɤɚɬɚɧɚɩɪɢɡɚȽɪɟɬɚɇɂɄɈɅȺȿȼȺ

ȼɟɞɢɯɚɘɞɚɢɦɇɢɤɨɥɢɧɚɆɢɰɨɜɚɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɤɨɢɬɨɧɚɣ
ɭɫɩɟɲɧɨɞɨɤɚɡɚɯɚɫɜɨɹɬɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ

ни от преподаватели от различни
училища, оцениха резултатите и
излъчиха победителите.
Класирането на най-добрите:
II клас
1. Селин Недрет Юсеин, кл. ръководител Наталия Христова, СОУ

„В. Левски”
2. Деница Николова Петрова, кл.
ръководител Виолетка Стефанова,
СОУ „В. Левски”
3. Арзу Таасим Мустафа, кл.
ръководител Наталия Христова,
СОУ „В. Левски”

2. Бурджу Бейнаби Исмаил, кл.
ръководител Светланка Иванова,
СОУ „В. Левски”
3. Едже Нурай Дауд, кл. ръководител Димитринка Милушева, СОУ
„В. Левски”
Поощрителна награда Елис
Джелял Тафет, кл. ръководител
Йозджан Расим, ОУ „Н. Вапцаров”
- с. Листец
IV клас
1. Гергана Маргаритова Николаева, кл. ръководител Мелек Абил,
СОУ „В. Левски”
2. Дилек Нурай Исмаил, кл. ръководител Емине Осман, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”
3. Севги Салим Шевкъ, кл. ръководител Емине Осман, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”
Поощрителна награда Тюйа
Хюсеин Бедри, кл. ръководител
Тодорка Спасова
Общинското състезание „Ден на
грамотността” се проведе в началото

ɇɟɮɢɟɊɚɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɞɨɦɚɤɢɧɇɚɬɚɥɢɹ
ɏɪɢɫɬɨɜɚɤɥɚɫɧɚɧɚɧɚɣɦɚɥɤɢɬɟɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɢɭɱɟɧɢɰɢ
ɬɟɤɨɢɬɨɜɟɱɟɨɩɢɬɚɯɚɪɚɞɨɫɬɬɚɨɬɭɫɩɟɯɚ

Поощрителна награда – Корай
Селчук Мустафа, ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий” - с. Сокол
III клас
1. Иляйда Мюрен Бедри, кл. ръководител Димитринка Милушева,
СОУ „В. Левски”

на декември. Тази година то премина
под мотото „Пиша вярно и красиво”.
Традиционната конкуренция бе организирана от Управление „Образование”, което подсигури и наградите
на победителите- книги и грамоти.

Коледно настроение
В

Утвърдени са датите на
религиозните празници през
2014 г. на вероизповеданията,
различни от православното
равителството определи дните на религиозните празници
през 2014 г. на вероизповеданията, различни от
православното, съобщиха
от прес службата на кабинета. Датите са съгласувани с ръководствата на
религиозните общности в
България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за
държавния служител, служителите и работниците
от тези вероизповедания
могат да ползват по свой
избор част от платения
си годишен или неплатен
отпуск за религиозните
празници.
Празниците на Католическата църква у нас са
21 април – вторият ден на
Великден, 29 юни – „Свети
Апостоли Петър и Павел”,
1 ноември – „Вси Светии”,
и 8 декември – Непорочното зачатие на Света
Богородица.
Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи
Рамазан байрам на 28, 29
и 30 юли и Курбан байрам
на 4, 5 и 6 октомври.
За религиозната общност на евреите празниците са на 15 април – Песах,
25 септември – Рош Ашана,
4 октомври – Йом Кипур, и
Сукот – на 9 октомври.
Арменската апостолическа православна църква ще
празнува Рождество Христово на 6 януари, Цветница и Великден на 13 и
на 20 април, Преображение
Господне на 27 юли и Кръстовден на 14 септември.
Празничните и почивните дни за обществото
„Бяло братство” са 22
март – Ден на пролетното
равноденствие, Рождението на Учителя Петър

П

Дънов – 12 юли, Съборните
дни – 19, 20 и 21 август,
и Денят на кончината на
Учителя – 27 декември.
Последователите на
Църквите на адвентистите от Седмия ден имат
на разположение четири
съботни дни, ако според
трудовия им или служебен
договор са задължени да
работят по това време.
Празници за Бахайската
общност са 21 март –
„Ноу-Руз” (Бахайска Нова
година), „Резван” на 21
април, Обявяване мисията
на Баб на 23 май, Възнесението на Бахаулла на 29
май, Мъченическата смърт
на Баб на 9 юли и Рождението на Бахаулла – на 12
ноември.
Обществото за Кришна
съзнание отбелязва Гаура
Пурнима на 16 март, Рама
Навами на 8 април, Нарасимха Чатурдаши на 13 май,
Ратха Ятра на 29 юни,
Кришна Джанмаштами на
17 август и Радхастами на
2 септември.
Последователите на Диамантения път на будизма
ще празнуват на 14 май
Весак (ден на раждането,
просветлението и паранирваната на Буда).
Свидетелите на Йехова в
България отбелязват Възпоминанието за смъртта
на Исус Христос на 14
април и Конгресни дни – на
29 и 30 август и на 5 и 6
септември, а Евангелските
църкви – Деня на реформацията на 31 октомври.
Празниците на Будистката общност в България
са на 14 май – Денят на
Буда (Весак), 2 март – Будистката Нова година, 12
юли – Денят Дхарма, и 8
декември – Денят Бодхи.

Даренията намаляват
данъка с до 65%

детското ателие „Приказна Коледа” към Детски
отдел на библиотеката на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1873”
– Тутракан взеха участие деца със специални образователни потребности от двете градски училища и
техните ресурсни учители.
Всички заедно работиха върху изработването на коледни свещници. Въодушевлението от постигнатите
резултати беше голямо. Децата бяха удовлетворени от
работата си, истински се забавляваха и с нетърпение
очакваха да си вземат изработените свещници, които
със сигурност някои от тях ще украсят коледната трапеза или ще подарят на свои роднини.
„За нас, най-важното нещо е, че децата бяха доволни
и щастливи, защото няма нищо по добро да видиш едно
дете лишено от нещо, да бъде щастливо, сподели библиотекарката Стефка Капинчева. Работата ни с децата
със специални образователни потребности в нашето
детско ателие ще продължи и занапред”.
“ТГ”

до 65% може да се намали данъчната основа при
дарение, ако са изпълнени определени условия. Тъй като
доходите на физическите лица
в България се облагат с единна
ставка от 10%, това означава, че
и дължимия данък, може да бъде
намален също с до 65 на сто при
дарение.
Всеки гражданин може да
намали данъците си наполовина
(до 50%), ако направи дарение
на Центъра "Фонд за асистирана
репродукция" и/или Центъра
"Фонд за лечение на деца", съобщават от НАП.
Ако пък сте решили да направите дарение за културата, ще си
намалите сумата от годишните
данъчни основи с до 15 процента. Безвъзмездно може да
се предоставя парична помощ
за произведения на изкуството
(литературни, публицистични,
музикални, сценични произведения, филми, произведения на
изобразителното изкуство, на
архитектурата, на фотографията, изпълненията на артисти и
др.). Дарение може да се направи и за археологически проучвания, реставрация и консервация,
свързани с опазване на културно-историческото наследство.
До 5 процента от всички до-

С

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

22 декември - Снежана ХАДЖИЕВА, Мед. фелдшер, СОУ "Й. Йовков"
22 декември - Сафие МАХМУД, гр. Тутракан
23 декември - Елка ГОРАНОВА, адвокат
23 декември - Величка ТОДОРОВА, Спец "АФО", Кметство Малък
Преславец, Община Главиница
24 декември – Теменужка МАРИНОВА, нач.-отдел „Закрила на детето”, Д „Социално подпомагане”-Тутракан
26 декември - Венцислав ТАНЧЕВ, Предприемач, Ротари Тутракан
26 декември – Снежана НИКОЛОВА, Гл. експерт "Здравеопазване и
социални дейности", Община Тутракан
27 декември - Йорданка МЕТОДИЕВА, Изпълнител опазване на ОС,
Община Тутракан
28 декември - Стелияна ОБРЕТЕНОВА, Гл. Спец. "Деловодител",
Община Тутракан
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28 декември – Вергил РУСЕВ, общ. съветник от БСП, ОбС-Тутракан
29 декември – Диляна БУКЕВА, фин. контрольор, Община Тутракан
29 декември – Лидия ИВАНОВА, нач.-отдел ГРАО, Община Главиница
29 декември - Венета АЛЕКСАНДРОВА, Учител, СОУ "Йордан Йовков"
1 януари - Младен МИХАЙЛОВ, собственик на "Младенова изба"
2 януари – Мехмед РАМАДАНОВ, с. Преславци
3 януари - Сашко ЗМЕЕВ, общински съветник от ГЕРБ,ОбС-Тутракан
24 декември – Бъдни вечер – Евгени, Евгения
25 декември – Рождество Христово – Христо, Христина, Християн,
Кристина, Кристиян, Божанка
26 декември – Йосиф
27 декември – Стефановден
1 януари – Нова година - Васильовден – Васил, Васила, Василена,
Васка, Веселин, Веселина, Весела

ходи на физическите лица се
намаляват с дарения в полза на
здравни или лечебни заведени,
специализирани институции
за деца, както и на домове за
отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска
грижа, на детски ясли, детски
градини, училища, висши училища или академии, бюджетни
предприятия, на регистрираните
в страната вероизповедания, на
специализирани предприятия
или кооперации на хората с увреждания, на БЧК; на културни
институти и читалища, комуни
за лечение на наркозависими,
УНИЦЕФ и др. Пълен списък с
институциите и заведенията, в
чиято полза могат да се даряват
до 5% от доходите на физическите лица, може да се види на
www.nap.bg.
ВАЖНО! Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да
е повече от 65% от годишната
данъчната основа. Всички данъчни облекчения се ползват с
подаване на данъчна декларация
за доходите до 30 април 2014 г.,
като към нея задължително се
прилагат копия на документи, от
които да става ясно кой е дарителят и че дарението действително
е получено.
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"Прати глупака за скоч, тиксо ще ти донесе!" - шотландска мъдрост
-

Тате, ти циганин ли си?
Да!
А мама, тя циганка ли е?
Да, всички сме 100% цигани!
Значи всички сме за БСП?
А-ааа, чак такива цигани не сме!

Дочуто по Никулден:
- И да поздравиш жена си за празника!
- Но тя не празнува днес.
- Кой, тая скумрия ли?
В луксозен ресторант сервитьорът пита мъжът на
масата:
- Господине, какво пие съпругата Ви?
- Най често - кръвчицата ми
В психиатрична клиника:
- Аз съм пратеник на Бога!
От съседната стая се чува:
- Не го слушайте, не съм го пращал аз!
Някаква дама отишла в оръжейния магазин да си
купува пистолет.
- За защита ли, госпожо? - попитал я продавачът.
- Не, за защитата ще си наема адвокат.
Един борец се обажда по телефона на свой приятел,
също борец: - Какво правиш, браточка?
Чува се пъшкане.
- Абе, опъвам една антена на терасата…..
Първият с изненада казва:
- Еее, ама и ти все с едни имена ги намираш…

Обява

ɎɢɪɦɚȿɌÄɊɟɝɢɧɚ´±Ɋɚɞɤɚɓɟɪɟɜɚ´ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɬɟɝɥɹ
ɨɬɩɚɡɚɪɚɞɟɬɫɤɢɟɤɢɩɢɫɬɴɪɝɨɜɫɤɚɦɚɪɤɚȿɋɂɈɈȾɤɨɢɬɨ
ɧɟɨɬɝɨɜɚɪɹɬɧɚɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɋɴɳɢɬɟɦɨɠɟ
ɞɚɜɴɪɧɟɬɟɜɦɚɝɚɡɢɧɚɧɚɮɢɪɦɚɬɚȿɌÄɊɟɬɢɧɚ´ɫɪɟɳɭɤɚɫɨɜ
ɛɨɧɡɚɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɫɭɦɚɬɚ
ȿɤɢɩɢɬɟɦɨɠɟɬɟɞɚɜɴɪɧɟɬɟɞɨɝ

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

Давам под наем
магазин 150 кв., гр. Тутракан,
ул.”Трансмариска”10.
За контакти:0886 392370

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Заповядайте!

Продавам

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

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

СУДОКУ
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ЕТ "Кипарис”, гр. Тутракан
В святата Коледна нощ
чаши с искрящо вино вдигнете и моите пожелания
приемете за много успешни начинания,
здраве и късмет!

Весели празници!
Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Управител

"Славянка" АД, гр. Тутракан
Да се изпълнят нашите сърца
със мисли чисти и дела красиви,
успехите да бъдат редом с нас,
да бъдем истински щастливи!
Благодатна да е Новата
2014-та година!

инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

В гр. Главиница:

Коледен дуухх вдъхнови учениците от
СОУ "Васил
ил Левски"
П
Катя ВАСИЛЕВА
о повод настъпващите Коледни и Новогодишни празници
учениците от СОУ „Васил
Левски” са обхванати от

Коледен дух и празнично
настроение.
Преподавателят Фатин
Расим представи изложба
от рисунки на най–добрите
художници на училището
от горния курс на тема
„Коледа е”.
Учениците от началния
курс изработиха коледни
картички, сурвакници и
други коледни предмети с
помощта на възпитателите Г. Кямил, Р. Иванов,
В. Нейкова, Д. Милчева,
С. Юмер, Н. Бейзат и Ю.
Георгиева.
Библиотекарката Катя
Василева оформи битов
кът, който пресъздава традицията на Коледната нощ.
Честита Коледа и Нова
година!
Здраве и късмет на всички ученици и учители в
СОУ”Васил Левски”!

Уважаеми жители
на община Главиница,
Скъпи приятели,

Екипът на СНЦ „ДИРЕКТ
КОНСУЛТ” гр. Главиница Ви
пожелаваме коледната нощ да
ви донесе мир, хармония и спокойствие в душата!
Нека почувствате нежността и топлината
на близките до сърцето ви хора!
Нека да бъдем добри и човечни и нека Бог
да бди над нас и да ни закриля!
за мигове на сбъднати мечти!

Вълшебна Коледа и успешна 2014-та!
С. НЕАЗИ, Управител на
СНЦ „ДИРЕКТ КОНСУЛТ”, гр. Главиница

Коледно настроение в
усмивките на нашите деца

оледа се усеща вече
като студ и настроение! С особена радост децата от IV”б ” с
класен ръководител Диана
Маринова при СОУ ”Христо Ботев”, гр. Тутракан
посетиха Детски отдел
на библиотеката, за да
се запознаят с коледните
традиции и коледните
символи, да почетат ко-

К

Новогодишна среща!
На 28 декември (събота) от 12:00 часа в механа
„Мелани” за поредна година се организира среща на
пътешествениците-екскурзианти ползващи
туроператорските услуги на „Салвиния” ЕООД.
Заявки при Анастасия Якова на тел.: 0866/65890,
0887 553884 и 0895 425453
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ледни приказки и да пеят
коледарски песни.
„Поканихме Калина Михайлова - учителка в СОУ
„Йордан Йовков”, която
разказа на децата за Коледа в България и сподели
лично тя как се подготвя
за този голям християнски празник” – информира
библиотекарката Стефка
Капинчева.
“ТГ”

Заповядайте!

СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци са
комплексен победител в турнир по тенис
СПИ „Христо Ботев”, с.
Варненци домакинства Общинския турнир по тенис
на маса, който е част от
Ученическите спортни игри
2013/2014 г.
В турнира взеха участие
три отбора - от СПИ „Христо Ботев” и двете средни
училища в Тутракан - СОУ
„Христо Ботев” и СОУ „Йордан Йовков”.
Според регламента състезанието премина в две
възрастови групи – момчета и юноши, които оформиха индивидуалното и
отборното класиране.
При момчетата възпитаниците на СПИ „Христо Ботев” не дадоха шанс никому.
В призовата тройка се класираха Асен Рашков, Стефан Иванов и Николай Асев
от училището-домакин, а в
отборното класиране СПИ
„Христо Ботев” също е
безусловен победител.
При юношите в индивидуалното класиране първи
е Денислав Петков – СОУ
„Христо Ботев”, а на второ
и трето място съответно
Асен Рашков и Риза Сали от
СПИ „Хр. Ботев”

В отборното класиране СОУ „Христо Ботев”, гр. турнира СПИ „Христо Бопървото място при юноши- Тутракан, а трети тев” – с. Варненци
те завоюваха отново СПИ
СОУ „Йордан Йовков”, гр.
Победителите получиха
„Христо Ботев”. Втори Тутракан.
купи, медали и предметни
останаха тенисистите от
Комплексен шампион на награди.

Весела Коледа!
Щастлива да е
Новата 2014-та година за всички
читатели и приятели
на в. „Тутракански глас”!
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор
Следващият брой очаквайте на 9 януари 2013 г.
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