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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 4

Година LII

31 януари - 5 февруари 2014 г.

Големите надежди "Усмивчица" и "Слънчева усмивка"!

Цена 0.60 лв.

Нови заплати си гласуваха
общинските съветници
Само шестима от тях
ползват служебните
таблети

За първи път
вокални групи
на кастинга
на "Големите
надежди"
усе и регионът са
не само гласовити
и добре подготвени,
но и особено артистични
– категорични са от новия
музикален формат „Големите надежди” след финала
на кастинга проведен в
крайдунавския град. Впечатляващ репертоар, ярки
на стр. 3

Р

на стр. 3

Кметът на Каварна Цонко Цонев
Тутраканският съд гледа дело за ще участва в откриването на
изложба в Тутракан
закана с убийство
на стр. 3

По друго дело подсъдимият е
обвинен за убийството на
възрастна жена миналото лято
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъдебен състав на Районен съд Тутракан
разгледа на 28 януари
т.г наказателно дело срещу
42-годишният Светослав

С

Георгиев. Според прокурорското обвинение, в нощта
на 1 срещу 2 август 2013 г.
подсъдимият се е заканил с
убийство на Гюнюл Реджеб
от Тутракан.
на стр. 2

Зимни неволи`2014
„Най-сигурните снегопочистващи
фирми у нас от край време са
само две - "Първа пролет" ООД
и "Синьо лято" ООД...
Валери ВЕЛИЧКОВ
отънали в двумесечни мъгли и пролетни температури, вървели под януарски
дъжд, след който изгрява дъга, зимата ни
дойде на гости в любимите си дни от седмицата – уикенда. Любими, защото в почивните
дни стиковката по почистването е винаги
под въпрос – многогодишната практика го е
доказала. Доказала го е, защото винаги има
зима и снегопочистващи фирми. Нещо като
омагьосан кръг.
на стр. 5
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РЕГИОН

НОВИНИ
ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА БЕ ОТЛОЖЕНО
ɇɚɫɪɨɱɟɧɨɬɨɡɚɹɧɭɚɪɢɪɟɞɨɜɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɛɟɨɬɥɨɠɟɧɨɡɚɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɜɪɟɦɟ
Ʌɨɲɢɬɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɧɢɭɫɥɨɜɢɹɢɡɚɬɜɨɪɟɧɢɬɟɩɴɬɢɳɚɫɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɡɚɨɬɥɚɝɚɧɟɬɨɋɩɨɪɟɞɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɢɹɞɧɟɜɟɧɪɟɞ
ɱɟɬɢɪɢɫɚɜɤɥɸɱɟɧɢɬɟɞɨɤɥɚɞɧɢɡɚɩɢɫɤɢɩɨɩɴɥɜɚɧɟɫɴɫɬɚɜɚɧɚɉɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟɤɨɦɢɫɢɢɫɧɨɜɢɱɥɟɧɨɜɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɢ
ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɢɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɟɝɨɜɢɬɟɤɨɦɢɫɢɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ
ɦɭɫɈɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɩɪɢɟɦɚɧɟɧɚȽɨɞɢɲɟɧɨɬɱɟɬ
ɡɚɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬ
ɧɟɣɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡ  ɝ ɢ Ƚɨɞɢɲɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɡɚɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПАРЛАМЕНТИ В ТУТРАКАН И
СИЛИСТРА ЩЕ ОБМЕНЯТ ОПИТ
Ʌɨɲɢɬɟɡɢɦɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɨɫɭɟɬɢɯɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɪɚɛɨɬɧɚɫɪɟɳɚɦɟɠɞɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢɬɟɩɚɪɥɚɦɟɧɬɢɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɢɋɢɥɢɫɬɪɚɧɚɹɧɭɚɪɢɜɨɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɰɟɧɬɴɪÄȾɚɨɛɦɟɧɢɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɧɚɧɚɲɢɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɨɩɢɬɚɫɢɜɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨɧɚɞɨɫɟɝɚɲɧɢɬɟ
ɫɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ´±ɩɢɲɟɜɩɨɤɚɧɚɬɚɧɚɦɥɚɞɢɬɟɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬɢ
ɈɬɫɜɨɹɫɬɪɚɧɚɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɈɍɉɌɭɬɪɚɤɚɧɫɚɩɨɤɚɧɢɥɢ
ɤɨɥɟɝɢɬɟɫɢɧɚɫɪɟɳɚɤɨɹɬɨɫɚɝɨɬɨɜɢɞɚɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɧɚ
ɬɢɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɍɉȾɚɧɢɟɥɌɟɪɟɳɟɧɤɨɜɫɴɨɛɳɢɱɟ
ɧɚ ɬɢ ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɚɤɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɳɟɨɬɛɟɥɟɠɚɬɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɞɟɧɡɚɛɨɪɛɚ
ɫɪɚɤɚɩɨɫɟɳɚɜɚɣɤɢɤɚɮɟɧɟɬɚɬɚɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟɜɝɪɚɞɚɫ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɫɥɭɱɚɹÄɄɚɬɨɥɢɰɟɧɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɩɨɥɭɱɢɯɢɩɨɤɚɧɚɞɚɩɨɦɨɝɧɚɟɫɟɧɧɚɬɚɫɟɫɢɹɧɚ
ȻɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟȾɟɬɫɤɢɢɆɥɚɞɟɠɤɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɤɨɹɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɪɟɡɦɚɪɬɚɩɪɢɥɜɝɪɚɞȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ´
±ɞɨɛɚɜɢɨɳɟɬɨɣ
БЮДЖЕТ`2014
ɉɪɨɟɤɬɴɬɡɚɛɸɞɠɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɝɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɢɜɫɟɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɦɨɠɟɞɚɝɨɪɚɡɝɥɟɞɚȻɸɞɠɟɬɳɟɟɨɫɧɨɜɧɚɬɨɱɤɚɜɞɧɟɜɧɢɹ
ɪɟɞɧɚɢɡɜɴɧɪɟɞɧɨɬɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɧɚ
ɮɟɜɪɭɚɪɢ
ВЕЧЕ НАБИРАМЕ ВСИЧКИ СТАЦИОНАРНИ
НОМЕРА С КОД
Ɉɬɹɧɭɚɪɢɨɛɚɠɞɚɧɟɬɨɨɬɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟɧɬɟɥɟɮɨɧɞɨɞɪɭɝ
ɬɚɤɴɜɞɨɪɢɜɫɴɳɨɬɨɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɳɟɫɬɚɜɚɫɧɚɛɢɪɚɧɟ
ɧɚɤɨɞɚɩɪɟɞɢɧɨɦɟɪɚɫɴɨɛɳɢɯɚɨɬÄȼɢɜɚɤɨɦ³
ɉɪɨɦɹɧɚɬɚ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ ɡɚɪɚɞɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɡɚ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɴɨɛɳɟɧɢɹɬɚ ɨɳɟ ɨɬ  ɝ Ⱦɨɫɟɝɚ ɨɬ
ɬɟɥɟɤɨɦɚɫɚɞɚɜɚɥɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɨɛɚɠɞɚɧɟɬɨɨɬɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟɧɬɟɥɟɮɨɧɞɚɫɬɚɜɚɢɩɨɫɬɚɪɢɹɧɚɱɢɧ±ɫɧɚɛɢɪɚɧɟɬɨ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɧɚɧɨɦɟɪɚ
ɉɪɟɞɢ ɢɡɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɧɨɦɟɪɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɚɜɹ  ɢ
ɤɨɞɴɬ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɨɬɨ ɦɹɫɬɨ ɤɚɤɬɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɦɟɠɞɭɝɪɚɞɫɤɢɪɚɡɝɨɜɨɪɉɪɨɦɹɧɚɬɚɧɹɦɚɞɚɫɟɨɬɪɚɡɢɧɚ
ɬɚɤɫɭɜɚɧɟɬɨɧɚɪɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟ
ȼɴɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɤɨɞɩɪɢɢɡɛɢɪɚɧɟɬɨɳɟɡɚɬɪɭɞɧɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɌɨɜɚɳɟɫɟɨɬɪɚɡɢɧɚɣɜɟɱɟɜɦɚɥɤɢɬɟɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɦɟɫɬɚɤɴɞɟɬɨɫɚɦɢɬɟɬɟɥɟɮɨɧɧɢɧɨɦɟɪɚɫɚɨɬɢɥɢɰɢɮɪɢɚɤɨɞɴɬɟɫɴɳɨɬɨɥɤɨɜɚɞɴɥɴɝɁɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟɳɟɢɦɚɬ
ɢɩɨɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟɯɨɪɚɫɴɫɡɚɩɨɦɧɹɧɟɬɨɧɚɞɴɥɝɢɬɟɧɨɦɟɪɚ
КРИМИНАЛЕ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɦɴɠ ɟ ɫɴɫ ɫɪɟɞɧɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɫɥɟɞ
ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɹɧɭɚɪɢɜɪɚɣɨɧɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɌɨɣɛɢɥɡɚɞɜɨɥɚɧɚɧɚÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧɉɚɫɚɬ´ɢɛɢɥɭɞɚɪɟɧ
ɨɬɬɨɜɚɪɟɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɋɤɚɧɢɹ´ɱɢɣɬɨɜɨɞɚɱ±ɉȼ ɝ 
ɧɚɜɥɹɡɴɥɜɧɚɫɪɟɳɧɨɬɨɞɜɢɠɟɧɢɟɧɚɡɚɥɟɞɟɧɭɱɚɫɬɴɤɨɬ
ɩɴɬɹɉɨɫɬɪɚɞɚɥɢɹɬɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɡɚɠɢɜɨɬɚɉɨɫɥɭɱɚɹ
ɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤ±Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɫɚ
ɢɡɬɟɝɥɢɥɢ ɡɚɤɴɫɚɥ ɬɨɜɚɪɟɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ɜ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɫɟɥɨ
ɑɟɪɧɨɝɨɪɧɚɹɧɭɚɪɢɁɚɞɧɢɬɟɝɭɦɢɧɚɤɚɦɢɨɧɚɩɪɨɩɚɞɧɚɥɢɜɤɚɧɚɜɤɚɫɥɟɞɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɦɚɧɟɜɪɚ

31.01-5.02.2014 г.

Тутраканският съд гледа дело за
закана с убийство
По друго дело подсъдимият е обвинен за убийството на
възрастна жена миналото лято
от стр. 1 жената е била закарана
в „Бърза помощ”, където
са й промили раните и са
я върнали обратно.
По време на делото
бяха разпитани няколко
свидетели. Заради тежките зимни условия и
непроходимостта на пътищата в залата не присъстваха вещите лица
д-р Милена Русчева и д-р
Григор Иванов, както и
двама от свидетелите
– единият в чужбина, а
другият – непризован,

По думите на пострадалата, в стаята, където спяла, била нападната
от Светослав Георгиев
със сив предмет и намушкана в областта на
гърдите и кръста. Тя е
отишла при брат си и
негови приятели, които
повикали полиция и „Бърза
помощ” и са се опитали
да набият Георгиев. Той
обаче избягал и се скрил.
С полицейската кола

заради неточен адрес.
По искане на прокурора Светослав Раев и
служебния защитник на
подсъдимия адв. Елка Горанова, наказателното
дело водено от съдия
Владимир Легарски бе
отложено за 19 февруари.
Името на подсъдимия
Светослав Георгиев се
свързва и с още едно
престъпление – убийството на 85-годишната Фирдез Селимова
от Тутракан, намерена

мъртва с видими следи
от насилие на 16 август
м.г. Тогава Георгиев се
укрива два дни и бе засечен в гориста блатиста
местност в близост до
р. Дунав в района на родното му село Ряхово. Той
е приведен в следствения
арест в Силистра, а пред
разследващите е направил пълни самопризнания.
Делото за убийството
се разследва от Окръжна
прокуратура и се води в
Окръжен съд-Силистра.

Жалбата на д-р Кръстев ще
се разглежда на следващата сесия
Д
Калина ГРЪНЧАРОВА
о лют политически
спор се стигна на
заседанието на Общински съвет-Тутракан заради жалбата на участника
в конкурса за управител на
общинската болница – д-р
Кръстю Кръстев. Той е бил
единствен кандидат в конкурса, а комисията не го е
допуснала до третия етап
заради липса на оздравителна програма за 6 месеца
на здравното заведение,
което пък е задължително
изискване в конкурсните
условията.
В жалбата си д-р Кръстев
е написал: „Отношението
на комисията беше тенденциозно и преднамерено,
а в последствие това оказа
и влияние на поставената
оценка.” Според него, самият той е представил проект в таблица от 27 приоритетни точки, а 19 от
тях били оздравителните
мерки. Д-р Кръстев твърди,
че „сегашният управител
и част от комисията, поточно представителят на
РЗИ-Силистра, изкуствено водят МБАЛ-Тутракан

към изкуствен фалит”. Ако
институциите, към които е адресирал жалбата
си не обърнат внимание,
д-р Кръстев уведомява, че
ще предприеме следваща
стъпка – „да уведомя Министерство на Здравеопазването”.
Членът на конкурсната
комисия д-р Синан Топал
потвърди, че кандидатът
не е представил оздравителна програма и ако има
втори конкурс и той е член,
отново би гласувал против
такова представяне.

Д-р Кръстю Кръстев е бил
управител на МБАЛ-Тутракан преди няколко години и
винаги е бил подкрепян от
ДПС. Време, свързвано с
постепенно натрупване на
задълженията на болницата
и на запорирани банкови
сметки, напомни общинският съветник д-р Румен
Паунов. „Благодарение на
сегашния кмет болницата
още съществува, каза д-р
Паунов. Ще сложим стария управител, със стария
манталитет и ще чакаме
успех – категорично се въз-

противи той. - Провалът на
конкурса е заложен от групата на ДПС, те гласуваха
заплатата на управителя
да бъде 1200 лв.”
Според Нехат Кантаров
конкурсът е омаловажен от
комисията заради това, че
има един кандидат и „те не
го искат”. Той прехвърли
вини на тогавашния шеф
на РЗИ-Силистра и член на
комисията д-р Попов и обвини сегашното управление
на болницата: „Временно
управляващият не го интересува какво става в
болницата. Той е тук да
си взема заплатата, да
пътува до Силистра, да си
гледа кабинета. Затворени
са пътищата и болницата
няма кой да я управлява”.
След разменени политически реплики между д-р
Синан Топал, д-р Румен
Паунов и Нехат Кантаров,
общинските съветници
решиха да отложат разглеждането на жалбата за
следващото редовно заседание, а на него да бъдат
поканени председателят
на конкурсната комисия и
жалбоподателят.

Главен пожарникар Радослав Белчев –
началник на Участък ПБЗН – Главиница е сред
Информационни срещи за участниците в националния конкурс
Гаранционната схема по „Пожарникар на годината 2013”
ПРСР ще се проведат с
бенефициенти по мерките О
121,122 и 123 в цялата страна
Общо 55 информационни срещи
ще се проведат в страната за популяризиране на възможностите,
предоставяни от Гаранционната
схема към Програмата за развитие
на селските райони 2007-2013 г.
На срещите експерти ще разясняват на бенефициенти с одобрени
проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,
122 „Подобряване икономическата
стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски

и горски продукти” на ПРСР как
могат да се възползват от Гаранционната схема по Програмата.
През месец март ще бъдат проведени 24 информационни срещи
в Пловдив, Сопот, Варна, Бяла, Пазарджик, Пещера, Шумен, Каспичан, Смолян, Златоград, Добрич,
Тервел, Хасково, Ивайловград,
Силистра, Тутракан, Кърджали,
Момчилград, Търговище, Омуртаг, В. Търново, Полски Тръмбеш,
“ТГ”
Габрово и Трявна.

бластното управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” отличи огнеборците, които ще представят област Силистра
на националния конкурс
„Пожарникар на годината
2013 г.” Съгласно регламента, структурните подразделения номинираха свои
представители за участие
в конкурса, а комисия от
експерти излъчи победителите след прецизен подбор
и оценка на индивидуалната
професионална реализация.
Резултатите от класирането на областния етап на
конкурса бяха оповестени

днес от ръководството
на местното управление в
Силистра:
1. В направление "Пожарогасителна и спасителна
дейност":
- подраздел за държавни
служители категория „Д”
и „Е” – главен пожарникар
Румен Василев Василев –
началник на дежурна смяна
в група “Пожарогасене и
спасителна дейност” в
РСПБЗН-Силистра.
2. В направление "Контролна дейност":
- подраздел за държавни
служители категория „В” и
„Г” - инспектор Пламен Иванов Великов – инструктор

V ст. в група „Държавен
противопожарен контрол,
планиране и превантивна
дейност” в РСПБЗН-Силистра;
- подраздел за държавни
служители категория “Д”
и “Е” – главен пожарникар
Радослав Йорданов Белчев
– началник на Участък
ПБЗН – Главиница към
РСПБЗН- Тутракан.
Със заповед на началника на ОУПБЗН-Силистра
комисар инж. Румен Мъров
отличените служители
са наградени с „Писмена
похвала” и ще представят
областта ни на националния конкурс „Пожарникар на

годината 2013 г.”
Ежегодният националният конкурс „Пожарникар на
годината” се провежда от
1995 г. Той има за цел да
популяризира дейността
и да издигне престижа
на органите за пожарна
безопасност и защита на
населението, да стимулира
работата на служителите
в тях, както и да покаже
най-добрите професионални
практики. От създаването
му досега трима силистренски огнеборци са се
класирали в челната тройка
в различните категории –
Росен Йорданов, Красимир
Дойчев и Красимир Великов.
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Нови заплати си гласуваха общинските съветници
Само шестима от тях
ползват служебните
таблети
Калина ГРЪНЧАРОВА
ез абсолютно никакъв
дебат, на заседанието на Общински съвет-Тутракан проведено
на 30 януари, дванадесет
общински съветници гласуваха месечните им заплати
да бъдат увеличени в размер на 60% от средната
брутна заплата на общин-

Б

присъствалите граждани
направи не само липсата
на дебат, но и на конкретни
примерни цифри.
Промяната в размера на
възнагражденията се наложи след като сегашното
Народно събрание гласува
изменение и допълнение на
чл. 34, ал. 1 на Закона за
местното самоуправление

ɋɥɭɠɟɛɧɢɬɟɬɚɛɥɟɬɢɜɪɴɰɟɬɟɧɚ
ɞɪɊɭɦɟɧɉɚɭɧɨɜɢɞɪɋɢɧɚɧɌɨɩɚɥ

ската администрация, а на
зам.-председателя Светла
Стоянова – 70%.
При гласуването се въздържаха двама общински
съветници – д-р Румен
Паунов и д-р Синан Топал.
До този момент размерът
на заплатите на местните
парламентаристи бе 30%.
Възнаграждението на
председателя на Общинския
съвет Данаил Николов е 60%
от размера на кметската
заплата, но то не бе обект
на докладната записка.
Силно впечатление на

и местната администрация. Според него общият
размер на възнаграждението на общинския съветник
за един месец не може да
бъде повече от 70 на сто
от брутната работна заплата на председателя на
общинския съвет за съответния месец – в общините
с население над 100 000
души и не повече от 70 на
сто от средната брутна
работна заплата на общинската администрация
за съответния месец – в
общините с население до

ПОКАНА
Към бившите и настоящите живеещи
на ул. „Кърпачев”, сега „Рибарска”
Ако искате да се видите със свои приятели, с които сте имали щастливо детство и да споделите
спомени за игри и емоции от минали години в махалата, елате на среща на 1 февруари 2014 г. в 15:00
часа в Механа "Мелани", до парк "Христо Ботев".
Носете запазени снимки от вашите архиви.
За записвания: Анастасия Якова,
0866 65890 и мобилни 0895 425 453, 0887 553 884

В с. Белица:
Ʉɪɚɫɢɦɢɪɉɟɬɪɨɜɧɟɩɨɥɡɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɢɧɚɯɚɪɬɢɟɧ
ɧɨɫɢɬɟɥɜɢɧɚɝɢɟɫɴɫɫɥɭɠɟɛɧɢɹɬɚɛɥɟɬɧɚɫɟɫɢɹ

100 000 души.
През последните седмици
увеличението на възнагражденията на общинските съветници в страната
е една от основните теми
за коментар в медиите.
Коментарите са не само
журналистически, а в повечето случаи на гражданите
и то в отрицателна посока.
На фона на ширещата
се безработица и никаква икономика, заплатите
си увеличиха и народните
представители.
Кратка справка, да я
наречем «груба сметка»
сочи, че средната брутна
заплата в Община Тутракан за месеца е 662,00 лв.
Общинските съветници ще
получават 60% от нея или
397,00 лв. Към тази сума
трябва да се добави и 18,1%
осигуровки. Или месечно
един съветник струва около 500 лв. на тутраканския
данъкоплатец. За една година ще са необходими 100
000,00 лева.
Междувременно градската мълва в Тутракан разнасяйки още по-високи цифри,
се питаше и за какво отработено време се получават
заплатите. Доверявайки се

отново на грубата сметка,
заетостта през месеца на
общинските съветници е
около 8-10 часа. Сесиите
обикновено са по 2–2,5 часа,
заседанията на постоянните комисии по 1-1,5 часа.
През този мандат общинските съветници се сдобиха и с таблети, макар първоначалните им желания да
бяха за лаптопи. Целта на
закупуването на таблети е
да се намалят разходите за
хартия и тонер. Към всеки
таблет има и персонален
достъп до интернет, който всеки месец се плаща.
Всичко това струва много,
ама много хиляди левове
годишно.
До този момент само
двама общински съветници
са се отказали от материали за сесия на хартиен
носител – Красимир Петров
и д-р Синан Топал. Освен
тях с таблети на сесия
могат да се забележат
още д-р Румен Паунов, д-р
Юрий Василев, Шенол Молла
и Адем Адем.
Загадката къде са таблетите на останалите общински съветници и защо
не ги ползват остава за
читателите...

Помощ от сърце
за пострадало семейство
края на месец декември 2013 г., няколко дни преди Коледа,
ужасна беда застига едно
семейство от Белица. При
пожар изгаря къщата им.
Това нещастие трогва
всички хора от селото.
Кметство Белица и НЧ
„Христо Ботев” организират дарителска кампания,
с която да подпомогнат семейство Христови. За целта във фоайето на кметството е поставена кутия
за дарения и за радост

В

Конституционният съд
отмени мораториума
върху продажбата на
земя на чужденци

Кметът на Каварна Цонко Цонев
ще участва в откриването на
изложба в Тутракан
К
П

о инициатива и покана
на кмета на Тутракан
д-р Димитър Стефанов и със съдействието на
кмета на Каварна Цонко
Цонев и тамошния Исторически музей, в Тутракан ще
гостува изложбата «Реликвите на Калиакра».
Тя ще бъде открита на
7 февруари, от 16.30 часа
в Изложбената зала на

тутраканския Исторически
музей.
Автор на експозицията
е доц. д-р Бони Петрунова
от Националния археологически институт с музей
при Българска академия на
науките, която е и ръководител на археологическите
проучвания.
В изложбата са включени
250 находки, открити в

столицата на Добруджанското деспотство през
последните 10 години. Посетителите ще могат да
видят пръстен със специална кухина за скрита отрова
от края на 14 век, напълно
запазен кръст-енколпион за
съхранение на частици от
мощи на светци с изображение на Богородица, както
и накити и монети, свиде-

телстващи за търговските
връзки на населението.
В откриването на изложбата ще вземе участие
кметът на Каварна Цонко
Цонев.
След Елена и Тутракан,
тя ще гостува в Свищов
и Велико Търново, а след
това в Националния дворец
на културата в столицата.
“ТГ”

„Комунални дейности” ще бъдат заличени от Търговския регистър
тчет за дейността по ликвидацията на
„Комунални дейности” ЕООД за периода от
26.10.2013 г. до 31.12.2013 г. бе представен на
януарската сесия на Общинския съвет от ликвидатора Маргаритка Шербанова.
На представител на Община Тутракан е
извършено фактическото предаване на недвижимото имущество, транспортните средства и цялата документация отнасяща се до
работниците и служителите на трите бивши
предприятия – „БКС”, „Свежест” и „Комунални

О

дейности”.
По сметките на Общината е преведен финансовият остатък от ликвидацията - 1 388,81 лв - под
формата на данък върху превозните средства, 6
260,00 лв. плюс още 385,14 лв.
Ликвидационният баланс на дружеството е
занулен.
На тази база, общинските съветници приеха с
решения отчета на ликвидатора, ликвидирането на
дружеството, както и освобождаването от длъжност и отговорност на ликвидатора.

много хора са се отзовали
на призива за помощ.
Коледният концерт, който читалището провежда
всяка година, е посветен
също на тази кауза. Предварително обявяват вход от 1
левче и вместо билетчета
зрителите получават четирилистни детелини.
В края на концерта кметът Костадин Манев благодарейки на всички хора
отзовали се на апела за
помощ е обявил събраната
сума - 1700 лв.

онституционният
съд единодушно обяви
за противоконституционно решението на
парламента, с което беше
удължен мораториумът
за продажба на земя на
чужденци. Според съдиите
то противоречи както на
Конституцията, така и
на Договора за присъединяване на България към
Европейския съюз, съобщи
националното радио.
Делото по този казус бе
образувано на 5 ноември
2013 година по искане на
55 народни представители
от ДПС и БСП. Няколко дни
по-рано депутатите от
ДПС Четин Казак, Митхат
Метин и Мустафа Карадайъ внесоха в Конституционния съд искането
за отмяна на решението
на парламента за удължаването на мораториума
за продажба на земя на
чужденци до 2020 година.
С оглед на европейското
бъдеще на България се
надявам Конституционният съд да се произнесе в
най-кратки срокове, заяви

тогава Казак и показа
папката, в която беше
искането, заедно с 55те подписа на народни
представители, които са
го подписали – 36 са от
ДПС и 19 от Коалиция за
България.
Решението на Конституционния съд е очаквано и дава възможност
на институциите да излязат безпроблемно от
ситуацията, в която ги
вкара парламентарното
гласуване, достигнало непостижимото за този
парламент квалифицирано
мнозинство. Заради него
България получи напомняне
от Брюксел, че разговорът
за удължаване на мораториума за продажба на земя
минава през преразглеждане на Договора за присъединяване и се нуждае
от подкрепата на всички
страни-членки на Съюза.
След обнародването на
решението в „Държавен
вестник“ европейски граждани без притеснение ще
могат да си купуват земя
“ТГ”
у нас.
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поетично поетично поетично
Иван ВЪЛЕВ,
Пловдив

Дървена хижа
Полутъмно и тихо. Далеч от пазарите.
До сърцето ти близо в неделния ден.
Вече всичко е казано, но го повтаряме
само с поглед, прегръдка и жест съкровен.
Върху стария скрин - недопити две чаши,
недописан сонет, недочетен роман...
Календарът, часовникът, който ме плаши
от стената със своето често дан-дан.
В този Ноев ковчег сме пленени от зимата,
а наоколо - снежна пустиня и здрач.
Само няколко часа за ласки ще имаме,
само няколко мига за радост и плач.
Допусни ме до своите тайни желания,
освети непонятната моя тъга.
Твоят глас е за мене неделна камбана
и за светла молитва зове ме сега.

Пламена НИКОЛОВА,
Черногор

Мечта
Преследвах те със дни, месеци, години...
Забързана да те догоня, уловя.
В своя бяг не усетих колко време мина,
а днес разбирам, че мечтата остаря!
Толкова ли дълго съм те гонила?
В косите ти е спрял снега...
С мечтата моя нещо съм пропуснала Навярно пропилях си младостта...
Очите ти са празни и студени, погледът суров,
Гледаш някъде, но не към мене...
И така си гледал цял живот,
А аз по теб загубих толкоз време,
Но какво?!

Любен ДАШЕВ,
Силистра

ǰȏȌțȔȈȕȐȔȐșȓȐ
ǷȖȌȖȉȕȖȕȈȌȢȎȌȍȞșȈȌțȔȐȚȍ
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ȗȘȐȍȓȐȕȍȗȖȌȊȓȈșȚȕȖșȚȕȈșȚȐȝȐȧ"
ǷȘȐȏȕȈȊȈȔșȐȋȖȟȍȚȖȊȈȕȍȏȕȈȧ
ȐȔȐșȓȧȟȍȕȍȔțșȍȝȊȈȡȈȒȘȈȧ

В СОУ „Христо Ботев” реализират проект „Компасът на живота”
У

чилищното настоятелство от СОУ
„Христо Ботев”,
гр. Тутракан кандидатства по Програма „Знания за успех” към Фондация „Работилница за
граждански инициативи”
/ФРГИ / с проект „Ком-

пасът на живота”.
Основна цел на програмата е да предостави
нови възможности за
развитие на младежи
чрез включването им в
инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и
умения и ангажиране с
дейности, които са полезни не само за самите
участници в програмата, но и за общественото развитие.
За наша радост, бяхме
подкрепени от фондацията. Проектът ни бе
одобрен. Безвъзмездната финансова помощ предоставена от
ФРГИ е на стойност
5530.00 лева. Училищното настоятелство ще
участва със собствен
принос от 600.00 лева.
Продължителността
за изпълнение на дейностите по проекта е

8 месеца – от месец
ноември 2013 година до
края на месец юни 2014
година, когато ще отчетем постигнатите
резултати. Участници са ученици от СОУ
„Христо Ботев”, техните учители и родители,

институции, представители на местния бизнес,
общественост.
Планираните дейности, с които се очаква да постигнем целите
на проекта са следните:
1. Конкурс за изготвяне на интерактивно
портфолио - сайт за кандидатстване за работа;
2. Дебатът - изкуство
на демокрацията;
3. Първи старт в кариерата;
4. Винаги може повече;
5. Как да се реализираме успешно;
6. Обновяване на училищната библиотека.
Вече стартираха две
от дейностите. На 7
януари 2014 г. бе обявено състезание за изработка на сайт по
дейност „Изготвяне на
интерактивно портфолио - сайт за кандидатстване за работа”
с отговорници
Анна

Георгиева и Снежана
Данчева.
На 25 януари 2014 г.
се проведе Тренинг 1
по дейност „Дебатът
- изкуство на демокрацията”. За целта бяха
сформирани два клуба клуб „Дебати-ученици”
и клуб „Дебати-родители” с отговорници по
дейността Маргарита
Димитрова и Радка Трифонова.
Изпълнението на дейностите по проекта
„Компасът на живота”,
ще даде отговор на въпросите: Къде се крие
успехът? Има ли шанс
младият човек да го
постигне, ако живее в
малко населено място
с висок процент на безработица? Знае ли как
да го постигне и кой
може да му окаже съ-

ɍɱɟɧɢɰɢɢɪɨɞɢɬɟɥɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜȾɟɛɚɬɴɬɢɡɤɭɫɬɜɨɧɚɞɟɦɨɤɪɚɰɢɹɬɚ

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɩɴɪɜɢɹɬɪɟɧɢɧɝ

действие? Кой и защо
трябва да инвестира в
младите хора?
С реализирането на
този проект се цели учениците от СОУ „Христо

Ботев”, гр. Тутракан,
по-бързо и по-лесно да
се адаптират към променящия се свят. Глобализацията и новата
икономика, ориентирана
към познания, довеждат

до бързи промени в пазара на
труда. В тези
условия училището трябва
да осигури кадри с необходимите умения,
за да може те
да се справят с
промените.
Проектът
„Компасът на
живота” ще
допринесе за
осъществяването на този
процес, както с
възможността
за надграждане на знанията
и придобиване
на нови умения,
така и посредством насърчаване на качеството на образованието
и адаптиране към новите изисквания на пазара
на труда с помощта на
сътрудничество и обмен на добри практики.

Идеята за проекта
дойде от ангажирани
с бъдещето на децата
родители, членуващи и
нечленуващи в училищното настоятелство,
подкрепени от Дияна
Станкова - директор на
училището, и учители,
работещи в СОУ „Христо Ботев”.
Вярваме, че учители,
родители и ученици ще
работим съвместно и
ще се подкрепяме при
изпълнението на набелязаните по проекта
дейности, за да оправдаем доверието, което
ни е гласувала ФРГИ и
изпитаме удовлетворение от постигнатите
резултати.
Проектът "Компасът
на живота" е подкрепен
по програма "Знания за
успех" на ФРГИ.
Маргарита КОСУЛИЕВА,
Председател на УН,
СОУ „Христо Ботев”,
гр. Тутракан

ОБЩЕСТВО
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Големите надежди "Усмивчица" и "Слънчева усмивка"!
от стр. 1 с първите вокални групи,
които се изправиха пред
екипа на шоуто, научаваме
от сайта на Нова телевизия. Облечени в специално
подготвени за кастингите
костюми, вокална група
„Усмивчица“ от Тутракан

изпълнения и атрактивни
костюми е другото мнение
на организаторите за малките таланти.
Освен с талант и артистичност, Русе се открои и

ȼȽɍɫɦɢɜɱɢɰɚ

развесели вокалните педагози, изпълнявайки Hit the
Road Jack на Рей Чарлз.
Още една усмивка, но „Слънчева усмивка“, отново от
Тутракан, бе втората петчленна формация кандидат
за „Големите надежди“.
Двете вокални формации
са от Общинския център
за извънучилищни дейности
и техен ръководител е
Доротея Бальовска. Да
пожелаем успех на нашите
талантливи, красиви и амбициозни момичета!
„Големите надежди“ продължава своето кастинг
турне в страната. Финалът на маратона е в столицата, където прослушванията ще са три дни - от 3
до 5 февруари.
Снимки: www.novatv.bg

ȼȽɋɥɴɧɱɟɜɚɭɫɦɢɜɤɚ

„Ние, врабчетата”
алките възпитаници от Целодневна детска градина „Васил
Левски” в с. Зафирово
с интерес гледаха
филма „Ние, врабчетата”, след като посетиха местното читалище „Христо Ботев”.
Децата получиха интересна информация
за автора – писателят Йордан Радичков.

М
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Зимни неволи`2014
от стр. 1
ɄɥɢɲɢɪɚɧɨɬɨÄɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɢɬɟɬɟɥɟɮɨɧɢɩɪɟɝɪɹɯɚ´ɟɮɚɤɬ
ɫɴɳɨ ɤɚɬɨ Äɧɟɧɚɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ
ɛɚɜɧɨ´ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɭɥɢɰɢ ± ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨɬɨ
ɦɧɟɧɢɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɂɟɞɢɧ
ɯɜɚɧɚɥɛɪɚɞɚɜɴɩɪɨɫɧɚɠɢɜɟɟɳɢɜɩɨɦɚɥɤɢɭɥɢɱɤɢ±ÄɁɚɳɨ
ɩɪɢɧɚɫɧɚɣɧɚɤɪɚɹɱɢɫɬɹɬ"´
Ɂɚɳɨɬɨ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɫɬɢɝɧɟ ɞɨ
ɦɚɥɤɢɬɟ ɭɥɢɱɤɢ ɬɪɹɛɜɚ ɧɚɣ
ɧɚɩɪɟɞ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɱɢɫɬɹɬ ɝɥɚɜɧɢɬɟɜɢɧɚɝɢɟɛɢɥɨɬɝɨɜɨɪɴɬ
Ʌɨɲɨɬɨ ɟ ɤɨɝɚɬɨ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɫɟ
ɱɢɫɬɹɬ ɛɚɜɧɨ Ɉɬ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɯɚɱɟɢɡɛɪɚɧɚɬɚɫ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɩɨɪɴɱɤɚ ɮɢɪɦɚ
ɡɚɩɴɪɜɚɝɨɞɢɧɚɳɟɢɡɜɴɪɲɜɚ

ɫɧɟɝɨɩɨɱɢɫɬɜɚɳɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
Ɍɨɱɧɨ ɧɚɜɪɟɦɟ ɨɬ Ɏɟɣɫɛɭɤ
ɞɨɣɞɟɢɲɟɝɨɜɢɬɚɬɚɮɪɚɡɚɧɚ
ȼɚɥɟɪɢ ȼɟɥɢɱɤɨɜ Äɇɚɣɫɢɝɭɪɧɢɬɟɫɧɟɝɨɩɨɱɢɫɬɜɚɳɢɮɢɪɦɢ
ɭ ɧɚɫ ɨɬ ɤɪɚɣ ɜɪɟɦɟ ɫɚ ɫɚɦɨ
ɞɜɟ  ɉɴɪɜɚ ɩɪɨɥɟɬ ɈɈȾ ɢ
ɋɢɧɶɨɥɹɬɨɈɈȾ
ɂɦɚ ɢ ɨɳɟ ɟɞɢɧ ɜɚɠɟɧ ɦɨɦɟɧɬ  ɩɴɬɹɬ ɒɭɦɟɧɰɢȻɟɥɢɰɚɉɪɟɫɥɚɜɰɢɩɴɬɹɬɡɚɐɚɪɟɜ
ɞɨɥɫɚɱɚɫɬɨɬɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɬɚɦɪɟɠɚɚɜɫɴɳɧɨɫɬɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢɦ ɢɦɚ ɝɪɢɠɚɬɚ  ɢ
ɤɚɬɨ ɩɨɱɢɫɬɜɚɳɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ
ɤɚɬɨɮɢɧɚɧɫɢɋɴɳɨɬɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɨɫɩɴɬɹɊɭɫɟɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɜɱɚɫɬɬɚɞɨɄɴɦɩɢɧɝɚɤɴɞɟɬɨ ɜɢɧɚɝɢ ɫɟ ɨɛɪɚɡɭɜɚ ɬɧɚɪ
ɬɚɩɚ

ɉɨɰɟɧɬɚɥɧɚɬɚɭɥɢɰɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ

Зимните факти

Ɍɟɠɤɚɬɚ ɡɢɦɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɡɚɥɟɞɟɧɢɬɟ ɢ ɧɚɜɟɬɢ ɩɴɬɢɳɚ
ɛɹɯɚɩɪɢɱɢɧɚɡɚɬɪɢɞɧɟɜɧɚɬɚ
ɧɟɨɱɚɤɜɚɧɚɜɚɤɚɧɰɢɹɡɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɴɫɡɚɩɨɜɟɞɧɚɤɦɟɬɚɢɫɥɟɞ
ɫɴɝɥɚɫɭɜɚɧɟ ɫ ɊɂɈ ɧɚ ɆɈɇ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɡɚɧɹɬɢɹɬɚɛɹɯɚɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɨɬɞɨɹɧɭɚɪɢ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨȼɬɪɢɬɟɝɪɚɞɫɤɢ
ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ɪɚɛɨɬɢɯɚ ɞɟɠɭɪɧɢ ɝɪɭɩɢ ɫɚɦɨ ɜ ɩɴɪɜɢɹ
ɞɟɧɧɨɡɚɪɚɞɢɥɢɩɫɚɧɚɞɟɰɚ
ɢɬɟɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɯɚɞɟɣɧɨɫɬ
ɉɨɫɴɳɢɬɟɩɪɢɱɢɧɢɞɴɪɜɟɧɚɬɚɜɚɤɚɧɰɢɹɛɟɭɞɴɥɠɟɧɚɞɨ
ɤɪɚɹɧɚɫɟɞɦɢɰɚɬɚɚɫɴɜɩɚɞɟɧɢɟɬɨɫɦɟɠɞɭɫɪɨɱɧɚɬɚɜɚɤɚɧɰɢɹɭɞɴɥɠɢɢɝɪɢɬɟɧɚɜɨɥɹɢ
Äɜɢɫɟɧɟɬɨ´ ɩɪɟɞ ɤɨɦɩɸɬɴɪɚ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ȼɬɨɪɢɹɬ ɫɪɨɤ
ɡɚɩɨɱɜɚɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢɫɪɹɞɚ
ɇɟɜɪɚɥɝɢɱɧɢɬɟɬɨɱɤɢɢɬɚɡɢ
ɡɢɦɚ ɫɚ ɤɪɚɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɬɟ
ÄɄɴɦɩɢɧɝɚ´ ɩɨ ɩɴɬɹ Ɋɭɫɟɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ ÄɅɸɥɹɰɢɬɟ´ ɩɨ ɩɴɬɹ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɒɭɦɟɧɰɢȻɟɥɢɰɚ
Ɂɚɪɚɞɢ ɧɚɜɹɜɚɧɢɹ ɞɜɚ ɞɧɢ
ɬɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɛɹɯɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ
Äɜɚɞɢ´ɨɬɤɪɚɣɩɴɬɧɢɬɟɩɪɟɫɩɢ
ɦɧɨɝɨɡɚɤɴɫɚɥɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɢ
ɛɟ ɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨ Ƚɪɚɞɫɤɢɬɟ
ɬɪɴɝɧɚɯɚɜɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤɦɚɥɤɨ
ɩɨɤɴɫɧɨ ɢ ɦɟɠɞɭɫɟɥɢɳɧɢɬɟ

ɡɚ ȼɚɪɧɚ Ɋɭɫɟ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ ɢ ɫɟɥɚɬɚ
ɨɬ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɇɹɤɨɢ ɨɬ ɬɹɯ
ɧɟ ɫɬɢɝɧɚɯɚ ɤɪɚɣɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ
ɡɚɪɚɞɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɩɴɬɢɳɚ
ɋɨɮɢɣɫɤɢɚɜɬɨɛɭɫÄɧɨɳɭɜɚ´ɜ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɉɴɬɧɢɰɢɬɟɛɹɯɚɩɪɢɛɪɚɧɢɧɚɬɨɩɥɨɜȺɜɬɨɝɚɪɚɬɚɢ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɩɨ
ɯɨɬɟɥɢɬɟ
ȼɫɢɱɤɢ ɞɟɫɟɬ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɧɚ
ɯɟɦɨɞɢɚɥɢɡɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡɟɧɢ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɚɬɚ
ɛɨɥɧɢɰɚɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ȼɩɴɪɜɢɹɡɢɦɟɧɞɟɧ±ɫɴɛɨɬɚɹɧɭɚɪɢɡɚɪɚɞɢɚɜɚɪɢɹɜ
ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɚɜɉɨɦɩɟɧɚɬɚ
ɫɬɚɧɰɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧɨɫɬɚɧɚɛɟɡ
ɜɨɞɚ

ɍɪɚɝɚɧɧɢɹɬɜɹɬɴɪɩɨɜɚɥɢɞɴɪɜɨɜɩɚɪɤɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ

Идентична е ситуацията и
в община Главиница
ɉɪɨɛɥɟɦɧɢɫɟɨɤɚɡɚɯɚɢɬɚɡɢ
ɡɢɦɚ ɨɬɫɟɱɤɢɬɟ ɨɬ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɡɚ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɢ ɤɪɚɣ ɹɡɨɜɢɪɚ
ɧɚɫɟɥɨɋɨɤɨɥɩɨɩɴɬɹɡɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɡɚɪɚɞɢ ɤɨɟɬɨ ɬɟ ɛɹɯɚ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ
ȼɫɢɱɤɢɭɱɢɥɢɳɚɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɯɚɭɱɟɛɧɢɡɚɧɹɬɢɹ
ɨɬɞɨɹɧɭɚɪɢ
Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ
ɡɚɜɪɟɦɟɬɨɡɚɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɞɧɢ
ɋɧɟɝɨɪɢɧɩɨɭɥȽɟɨɆɢɥɟɜ
ɟɬɢɩɢɱɧɨɡɢɦɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟɳɟ
ɨɛɯɜɚɧɚɬɫɬɪɚɧɚɬɚɤɚɬɨɜɩɨɜɟ- ɦɟɧɧɨɳɟɟɫɢɥɟɧȽɥɚɜɧɨɬɚɦ ɩɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɞɧɢɡɢɦɚɬɚɳɟ
ɱɟɬɨɦɟɫɬɚɳɟɛɴɞɚɬɨɬɫɧɹɝȼɹ- ɢɜɩɥɚɧɢɧɢɬɟɳɟɢɦɚɜɢɟɥɢɰɢ ɜɥɚɫɬɜɚɫɩɴɥɧɚɫɢɥɚ
ɬɴɪɴɬɜɂɡɬɨɱɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɜɪɟ- ɢɧɚɜɹɜɚɧɢɹɄɨɟɬɨɨɡɧɚɱɚɜɚɱɟ
Калина ГРЪНЧАРОВА
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Силистренец на 70 години рецитира на един дъх свои разкази
пред публика, строи чешми и играе в "сражения"
Йордан ГЕОРГИЕВ
илистренецът Иван
Колев, който наскоро
навърши достолепните 70 години, изрецитира за
близо час свой разказ, писан
преди години и влязъл сред
творбите му в книгата
"Откровение", от която е
дарил на Регионалната библиотека "Партений Павлович"
в крайдунавския град. В зала
"Диоген Вичев" бе проявата, чрез която авторът,
дългогодишен пожарникар в
театъра в Силистра, показа
добра памет и завидни способности на декламатор и
актьор. Той изкара целия си
моноспектакъл без суфльор
и запъване пред текста.
Единствено дългогодишната
учителка Керанка Ангелова
и библиотекарката Светла
Ангелова участваха, изпълнявайки от място роли на две
от второстепенните героини. Разказът ни връща 100
години назад в Алфатарския
край преди двете тогавашни
войни и зад привидно битовите елементи се крият

С

човешки съдби, любов, благородство, романтика, тъга и
накрая признания като в латиноамерикански сериал. За
да стане ясно, че мъжката
дружба се родее с женските
уговорки в името на приятелството, продължаването
на рода и устройването на
вид отношения, благодарение
на които хора като Иван,
Добри, Богдана и др. успяват
да изживеят живота си в сго-

вор, отивайки си чисти пред
Бога. И всичко това в името
на дете, което трябва да се
роди с любов и независимо
кои са родителите, да бъде
възпитано в естествени за
човешката ни природа добродетели.
Заради самопредизвикателството си авторът
и изпълнител на разкази,
председателят на клуба
"Родно Лудогорие" получи

заслужено внимание от директора на библиотеката
Нели Стоилова, задочно
послание от зам.-областния
управител Вяра Емилова, от
Маргарита Димитрова от
КПД "Родно Лудогорие" в
Тутракан, както и от мнозина от присъстващите на
рецитала.
Театралната изява на Иван
Колев не е първата по рода
си в неговото обществено
присъствие. Той е автор на
две чешми, както и основен
герой в едно от "сраженията"
в похода "По стъпките на Таньо войвода". "И идва мигът
за възстановката на второто сражение на четата
край село Светлен. Сражение
без дубли и ето първият
убит - Гено Гроша, когото
повече от 20 години играе
пожарникарят и писател
Иван Колев от Силистра",
както писахме през юни м„г.
също във "Версинаж". Негови рецитаторски изяви са
познати в различни училища
на Силистра, вкл. в Земеделската гимназия "Добруджа".

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɢɰɜɟɬɹɡɚɂɜɚɧɄɨɥɟɜɨɬɞɪɭɠɟɫɬɜɨ
ɊɨɞɧɨɅɭɞɨɝɨɪɢɟɌɭɬɪɚɤɚɧ

Здравната каса в Силистра се отчете
бщо 26 322 026 лева за
медицинска и дентална
помощ, лекарства и изследвания на здравноосигурени
лица е платила през 2013 година
РЗОК в Силистра, информираха
оттам. Най-много от средствата
от средствата – 12 693 078 лв.
са платени за болнична помощ в
трите медицински учреждения в
Силистра, Дулово и Тутракан. От
тези пари, 70 500 лева са покрили
акушерската помощ на здравно
неосигурени жени, лежали по клинична пътека „Раждане”, 1 293 292
лв. – за диализа при терминална
бъбречна недостатъчност, а 323
849 лв. за интензивно лечение,
сочат данните.
През миналата година на трите

О

болници в областта са изплатени
допълнителни 606 962 лева над
утвърдените годишни бюджети,
съставени в съответствие с разрешителните им за дейност и нивата
на компетентност. Най-много от
тези надлимитни средства са платени на болницата в Силистра – 387
814 лв, след това на болницата в
Дулово – 40 581 лв., и на болницата
в Тутракан – 178 567 лв.
Разходите за лекарства, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели
възлизат на 7 008 165 лева и са на
второ място по разход. Следват
плащанията за първичната извънболнична медицинска помощ,
оказана от общопрактикуващите
лекари, договорни партньори на

РЗОК-Силистра, които са получили
общо 2 474 781 лева.
Средствата за специализирана
извънболнична медицинска помощ
в края на миналата година са 2 200
761 лв., за дентална помощ – 1
303 917 лева, а за диагностични
дейности са платени 620 389 лева,
съобщават още от крайдунавската
здравна каса.
В съответствие с правилата за
координация на системите за социална сигурност, през миналата
година здравната каса в Силистра
е заплатила и 20 935 лева за медицинска помощ на здравноосигурени лица от други европейски
държави, които са пребивавали
на територията на областта и са
потърсили спешна и неотложна

медицинска помощ.
Междувременно стана известно,
че РЗОК в Силистра е започнала
приема на документи за сключване на договори за работа през
2014 година с изпълнители на
първична медицинска и дентална
помощ, специализирана медицинска помощ, лечебни заведения за
болнична помощ, лаборатории.
До един месец след подаване
на документи, директорът на
РЗОК сключва индивидуални
договори с всички изпълнители
на медицинска и дентална помощ
на територията на областта, които
отговарят на постановените в
националния рамков договор
условия.
“ТГ”

Съдът забрани мобилните камери на КАТ Животът на член от
домакинство в края на 2013-та
е струвал 564,95 лв.
М

ɨɛɢɥɧɢɬɟ ɤɚɦɟɪɢ ɧɚ
ɄȺɌɡɚɡɚɫɧɟɦɚɧɟɧɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɴɬɹ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ Ɍɨɜɚ
ɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥ ȼɴɪɯɨɜɧɢɹɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɫɴɞ ȼȺɋ 
ɫ ɬɴɥɤɭɜɚɬɟɥɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ
ɢɫɤɚɧɟɧɚɩɪɚɜɨɫɴɞɧɢɹɦɢɧɢɫɬɴɪɁɢɧɚɢɞɚɁɥɚɬɚɧɨɜɚ
Ɋɟɲɟɧɢɟɬɨ ɟ ɛɢɥɨ ɩɨɞɤɪɟɩɟɧɨ ɫ ɝɥɚɫɨɜɟɬɟ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɫɴɞɢɢ ɨɬ ȼȺɋ ɧɨ ɦɨɬɢɜɢɬɟ
ɳɟɛɴɞɚɬɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɜɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɞɧɢɈɫɧɨɜɧɢɹɬɚɪɝɭɦɟɧɬɧɚɫɴɞɢɢɬɟɟɱɟɡɚɤɨɧɴɬ
ɞɨɩɭɫɤɚ ɡɚɫɧɟɦɚɧɟɬɨ ɧɨ ɬɨ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɛɟɡ
ɱɨɜɟɲɤɚɧɚɦɟɫɚ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɟ ɤɚɦɟɪɢ ɨɛɚɱɟ
ɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɦɚɧɢɩɭɥɢɪɚɧɢ
ɢɞɚɛɴɞɚɬɩɨɞɥɚɝɚɧɢɧɚɫɦɭɳɟɧɢɹ ɞɨɪɢ ɢ ɱɪɟɡ ɦɨɛɢɥɟɧ
ɬɟɥɟɮɨɧɫɦɹɬɚɬɫɴɞɢɢɬɟɉɪɢ
ɡɚɫɧɟɦɚɧɟ ɫ ɬɹɯ ɧɹɦɚ ɝɚɪɚɧɰɢɹ ɱɟ ɬɨɜɚ ɧɟ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɨɬ
ɞɜɢɠɟɳ ɫɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ɤɨɟɬɨ
ɫɴɳɨ ɛɢ ɫɟ ɨɬɪɚɡɢɥɨ ɧɚ ɞɚɧɧɢɬɟɨɬɤɚɦɟɪɚɬɚȼɢɫɤɚɧɟɬɨ
ɧɚ Ɂɥɚɬɚɧɨɜɚ ɫɟ ɩɢɬɚ ɞɚɥɢ
Ɂɚɤɨɧɴɬɡɚɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨɩɨɩɴɬɢɳɚɬɚɩɨɡɜɨɥɹɜɚɢɡɨɛɳɨɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚɧɚɦɨɛɢɥɧɢɬɟɤɚɦɟɪɢ
ɡɚɳɨɬɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɹɬ ɚɤɬ ɧɟ
ɜɥɢɡɚɜɬɚɤɢɜɚɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ

ɇɟɪɟɲɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɨɡɢ ɜɴɩɪɨɫɞɨɜɟɞɟɞɨɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚ
ɫɴɞɟɛɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚɩɪɢɨɛɠɚɥɜɚɧɟɬɨɧɚɧɚɥɨɠɟɧɢɬɟɝɥɨɛɢ
ɡɚɳɨɬɨ ɱɚɫɬ ɨɬ ɫɴɞɢɢɬɟ ɩɪɢɟɦɚɬɡɚɫɧɟɦɚɧɟɬɨɫɦɨɛɢɥɧɢ
ɤɚɦɟɪɢɚɞɪɭɝɢɝɨɨɬɯɜɴɪɥɹɬ
Ɍɴɥɤɭɜɚɬɟɥɧɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɱɟ ɡɚɧɚɩɪɟɞ ɡɚɫɧɟɦɚɧɟɬɨɫɬɟɡɢɤɚɦɟɪɢɧɹɦɚ
ɞɚ ɟ ɝɨɞɧɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɢ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɢɦɳɟɫɟɩɪɟɦɚɯɧɟɇɟɟɹɫɧɨɡɚɫɟɝɚɤɚɤɜɨɳɟ
ɫɟɫɥɭɱɢɢɫɧɚɥɨɠɟɧɢɬɟɜɟɱɟ
ɝɥɨɛɢɊɟɲɟɧɢɟɬɨɧɚȼȺɋɧɟ
ɡɚɫɹɝɚ ɨɛɚɱɟ ɦɨɛɢɥɧɢɬɟ ɪɚɞɚɪɢɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɢɬɟɤɚɦɟɪɢ
Ɂɚɤɨɧɴɬ ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɩɨ
ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹɬɚɞɚɡɚɫɧɟɦɚɫɤɚɦɟɪɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟɢɫɥɟɞɬɨɜɚɞɚ
ɢɡɞɚɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɮɢɲ ɡɚ
ɧɚɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɝɥɨɛɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɳ ɧɚ ɡɚɫɟɱɟɧɨɬɨ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɹɬɮɢɲɫɴɞɴɪɠɚ
ɞɚɧɧɢɜɤɨɹɨɛɥɚɫɬɟɧɚɪɭɲɟɧ
ɡɚɤɨɧɴɬ ɤɚɤɬɨ ɢ ɡɚ ɦɹɫɬɨɬɨ
ɞɚɬɚɬɚ ɬɨɱɧɢɹ ɱɚɫ ɧɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɬɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢɹ ɧɨɦɟɪ ɧɚ
ɦɨɬɨɪɧɨɬɨ ɩɪɟɜɨɡɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɚ ɧɚ ɤɨɥɚɬɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɬɨ ɢ
“ТГ”
ɪɚɡɦɟɪɚɧɚɝɥɨɛɚɬɚ

здръжката на живот за
домакинство с двама възрастни и две деца е 2260
лева или 564,95 лева на човек,
сочат данните на КНСБ за последните три месеца на миналата година. 80 на сто от домакинствата
в страната обаче живеят с доход
под този праг.
Издръжката за живот се е
повишила през последните три
месеца на 2013-а с половин процент спрямо юли-септември и с
1,6 на сто на годишна база.
Средногодишният темп на
нарастване се дължи основно
на поддържането на по-високи
ценови нива на годишна база през
първото полугодие на изминалата
година, независимо от факта, че
по тримесечия се наблюдават
относително стабилни цени, с
тенденция на леко покачване
през първото и леко понижение
към края на второто тримесечие.
Нарастването на издръжката на
живота за последните 5 години
е близо 22 на сто. Това означава,
че от началото на икономическата
криза издръжката на живота в
стойностно изражение се е увеличила с над 101 лева на човек

И

от 4-членно домакинство.
Паралелно с това, през този
период се наблюдава слаб ръст
на доходите, нарастване на безработицата и съкращаване на заетостта. На фона на тази картина
всяко по-нататъшно задържане на
цените или дори спад на някои от
тях няма да промени статуквото
на домакинствата и да ограничи
процеса на обедняване, прогнозират от КНСБ. Освен това, свитото
потребление е водещ фактор за
спада на производствените цените и ако тази тенденцията се
запази продължително, ще доведе до спад на икономическата
активност, до фалити на фирми и
освобождаване на персонал, допълват от профсъюза. Според тях
един от начините, с които може да
бъде пречупена тази тенденция, е
стимулиране на потреблението.
Границата на бедност през 2013
г., базирана на потребителска
кошница от 77 жизнено важни
стоки и услуги за физическо
оцеляване, е 214 лв. и отчита
ръст спрямо предходната година
с 1.9%. В сравнение с 2008 г. се
наблюдава темп на нарастване с
над 18%.
“ТГ”

1 - 5 май 2014 г.

Екскурзия
Будапеща - Виена
Програма
1-ви ден: Отпътуване в 18,30 ч., нощен преход
2-ри ден: Пристигане в Будапеща около обяд. Панорамна обиколка на Будапеща с местен екскурзовод, на български език: Площад
на героите, замък Вайдахуняд, Парламента - най-внушителната
административна сграда в Унгария /отвън/, сградата на Операта,
базиликата "Св. Ищван" /отвън/, Хълма на розите с резиденцията
на Мария Терезия, Будайската крепост: Рибарските кули, църквата
Матиаш /отвън/. Настаняване в хотел 3* в Будапеща. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Свободно време или възможност за разходка
по Дунава с корабче по р. Дунав. Отпътуване за Виена. Панорамна
обиколка – забележителностите на Рингщрасе, Парламента със
статуята на Атина Палада, Бургтеатър, великолепната сграда на
Кметството на Виена, Виенски университет, Виенската държавна
опера, Пратера с виенското колело, шарените къщи на Дома Хундертвасер, двореца на Евгени Савойски ”Белведере”. Пешеходна
обиколка с местен екскурзовод на български език в старата част
на Виена: Площад "Мария Терезия", зимната резиденция на Хабсбурската династия ”Хофбург”, катедралата”Свети Стефан”.
Настаняване в хотел 2/3* периферно разположен. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Свободно време. По желание посещение на
двореца Шьонбрун, музея Сиси, кралска съкровищница или посещение на Пратера. Свободно време. Нощувка.
5-ти ден: Закуска. Отпътуване за България. Пристигане късно
през нощта.
Цена: 395 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- две нощувки със закуска в хотел във Виена
- една нощувка в Будапеща
- панорамни обиколки на Будапеща и Виена с местен екскурзовод
на български език
- екскурзоводно обслужване по маршрута
- застраховка
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- входни такси за музеи и други туристически обекта
- разходка с корабче по Дунав – 15 евро
- посещение двореца Шьонбрун – 20 евро с екскурзовод
- двореца Хофбург /съкровищница/ - входна такса с екскурзовод
на бълг.език - 20 евро
- Увеселителен парк Пратера, с транспорт и качване на виенското
колело -12 евро
- екскурзия ”Нощна Виена” /обиколка по Ринга, панорамна гледка
от хълма Каленберг, 1 чаша вино с една порция виенски шницел
с гарнитура или друго типично ястие /28 евро на човек - при 20
човека минимум.
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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Малки обяви

Фризьорски салон “Офелия”

ЗАД "Виктория", гр. Тутракан

Красота на народни цени!

СМЯХ
Въпрос към радио Ереван: - Как най-лесно се обира банка?
- С писалка - след кратък размисъл отговорило радиото.
Работодател пита радио Ереван:
- От четири месеца не съм плащал заплати на моите работници, а те
продължават да идват на работа. Какво да правя?
От радиото след кратък размисъл му отговорили:
- Започни да им искаш такса за вход.

обявява разписка МФ серия А 2011№577307 за НЕВАЛИДНА

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.

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

Въпрос към Радио Ереван:
- Какво се казва на човек, когато спре да пие?
Радиото отговаря: - Лека му пръст!
Питат радио Ереван:
- Може ли да избухне гражданска война в България?
- Не, защото в България всички са селяни.

тел.: 0894 204 486

Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Въпрос към радио Ереван:
- Как се казва дете, което не е родено в Гърция?
- Негърче - чува се от радиото.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Въпрос към радио Ереван:
- Може ли човек да се зарази със СПИН от комар?
- Може, но има и по-приятни начини...

Продавам

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

до Общинския пазар предлага:

Попитали радио Ереван:
- Каква е разликата между руската сватба и руското погребение?
- Пияните са с един по-малко!
Питат Радио Ереван: - Как се нарича премиер, който разказва вицове?
- Вицепремиер.
Питат Радио Ереван:
- Какво трябва да има на 1-ва страница на упътването за ползване на
Москвич, Жигули и други подобни автомобили от социализма?
- Разписание на всички автобуси и влакове.
Попитали радио Ереван: - Къде жените са най-грозни?
След кратко мълчание се чуло:
- Но, пък правим много хубав коняк...

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

СУДОКУ

Попитали радио Ереван:
- Каква компания предпочитат жените в днешно време?
- Нефтена - отговорило радиото.

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

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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„НЕПУКИСТ” в ТЕЛЕВИЗИЯ СКАТ
Т
утраканската
рок група "Непукист" ще взриви
сцената на предаването "Карай да върви,
това е блус". Предаването, чийто водещ
е Васко Кръпката, ще
се излъчи по телевизия "СКАТ” на 5 февруари от 22:30 часа.
Група „Непукист” е
формация към Общинския център за извънучилищни дейности
и него ръководител е
Иван Неделчев.

XW

Той е малък, но вече знае:

Прочетох новините, сега
да реша едно судоку…

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола

дна приятна изненада поднесе на вестник
„Тутракански глас” малкият Богомил Николаев.
На 23 януари майка му Бистра Бонева от Тутракан публикува в социалната мрежа Фейсбук
снимка. Чудесно попадение на фотографски кадър, в който главният герой – Богомил, усърдно
е вперил поглед в… новия брой на „Тутракански
глас”.
„Прочетох новините, сега да реша едно судоку…” си мисли Богомил, който два дни по-късно,
на 25 януари, навърши шест месеца.
Като му честити половингодишния „юбилей”,
редакцията на в. „Тутракански глас” му подарява
целогодишен абонамент за любимото четиво.

Е

Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено следните клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките му
реквизити.
Печелившия талон ще се изтегли на 26.12.2014 в
17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

30 януари – Стефка СТАНКОВА, Директор на Дирекция
„Хуманитарни дейносит”, Община Тутракан
30 януари – Юлия ДИМИТРОВА, ВГ „Северина”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”
31 януари – Кристин ИВАНОВА, ДТФ „Дунавска младост”, НЧ „Н.Й.Вапцаров”
1 февруари – Насуф НАСУФ, Областен управител на
област Силистра

1 февруари – Алекси БАРБУЧАНОВ, Директор на Дирекция „Местни приходи”, Община Тутракан
1 февруари – Яна КУЦАРОВА, ДТФ „Дунавска младост”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”
1 февруари – Наталия НИКОЛОВА, Школа по китара,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”
2 февруари – Сениха НЕАЗИ, Общински съветник, ОбСГлавиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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