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Грипна епидемия в
Тутракан все още няма
Необходим е
стриктен
контрол в
училищата и
детските
градини
ългария се намира
в традиционната за
това време на годината опасност от грипна
епидемия. До края на седмицата се очаква грипна
епидемия да бъде обявена и
в областите Русе, Монтана, Ямбол и Стара Загора.
Заболеваемостта там е
нараснала чувствително.
Какво е състоянието в
Тутракан научаваме от
началника на Детско отделение в МБАЛ-Тутракан д-р
Диана БОЙЧЕВА:
на стр. 4

Цена 0.60 лв.

Данаил Николов
участва в националното
съвещание на БСП
На 26 януари ще бъде проведена
общинска конференция на
левицата в Тутракан
едмица след като
президентът Георги
Първанов обяви, че
тръгва с проекта си АБВ
на европейски избори със
своя листа, БСП свиква
целия апарат на среща в
Пловдив. Сбирката е и в
навечерието на конгреса
на социалистите, който е
насрочен за 8 февруари в
НДК в столицата.
Националното съвещание
се проведе в Международния панаир в Пловдив. В
съвещанието с актива на
БСП участваха Сергей Ста-
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Проблемът на
България е в лявото пространство
Бойко БОРИСОВ в Силистра:

Силистра се проведе
младежки форум на
тема "Образование и
заетост - предизвикателства и перспективи пред
младите хора у нас", където
в дискусията с повече от
100 млади хора и гости от
цялата област Силистра,
както и от областите
Добрич, Търговище, Русе,
Варна, Шумен и Разград,
се включиха лидерът на
ПП ГЕРБ Бойко Борисов,
евродепутатите от ЕНП/
ГЕРБ Моника Панайотова и
Преслав Борисов, народните представители Стефан
Господинов и Милена Дамянова и експерти.
"Проблемът в България
не е в дясното, а в лявото пространство, където
властва една единствена
партия, сменила само име-
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Градушка, мъгла, слънце
и дъга посред зима
радушка, придружена с гръмотевици
се изсипа в следобедните часове на 21
януари над Тутракан и
селата от общината.
Ледените зърна са с големината на леща. След
градушката и мъглата,
дъга опаса небето над

Г

града.
Според специалистите
една от причините за
природната аномалия
са високите за сезона
температури.
По информация от общинската администрация няма сигнали за нанесени щети.
“ТГ”

Мъж от Главиница
се самозапали
М

лад мъж си драсна
клечката в дома си
в град Главиница.
Инцидентът е станал на
15 януари. Самозапалилият
се е Георги Иванов, на 38
години. Той се е полял се
е с бензин пред очите на
съпругата си, каза говорителят на Окръжна прокуратура в Силистра Ивайло
Чафаланов.
Безработица и липса на
пари измъчвала фамилията
на младия мъж.
Самозапалилият се прибегнал до отчаяната стъпка
след семеен скандал, конкретизират от прокуратурата.
Съседи алармирали за пожар
в къщата на телефон 112.
Георги се полял пред очите
на жена си. Двамата се ска-

рали, след като той, солидно
почерпен, за пореден път поискал пари от нея, за да играе на покер машинки и дори
я заплашил с нож. Хазартът
бил страст на безработния
мъж, който все по-често
посягал към чашката.
Съпругата се втурнала
да гаси мъжа си с вода, но
това още повече усложнило
ситуацията, казаха още от
прокуратурата в Силистра.
Георги е бил откаран във
ВМА-Варна със 70% изгаряния, но въпреки усилията, лекарите не успели да
се преборят за живота на
самоубиеца. Кола на Общината е прибрала трупа от
варненската болница и той
е погребан в родния си град.
“ТГ”

2

РЕГИОН

НОВИНИ
ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖБАТА
„РЕЛИКВИТЕ НА КАЛИАКРА”

На 7 февруари, от 16.30 часа в Изложбената
зала на Исторически музей - Тутракан ще се открие изложбата "Реликвите на Калиакра". 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,
свидетелстващи за търговските връзки на
населението.
Изложбата се организира със съдействието
на Историческия музей в Каварна.
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ТУТРАКАН
ЗА 2014 ГОДИНА
Програмата за развитие на читалищната
дейност е разработена и изготвена на база
внесени предложения на Председателите на
Народните читалища от община Тутракан до
Кмета на Общината за 2014 г. Тя е публикувана
на сайта на Община Тутракан и е отворена за
допълнения.
Програмата визира най-общите положения, залегнали в плановете на отделните читалища. Тя
има за цел утвърждаване на читалищата като
стабилен фактор за развитие на местната
култура в Община Тутракан и България.
Дейността на читалищата е обезпечена с
държавна субсидия. Средствата за читалищата
се регулират и разпределят между читалищата
от комисия, определена със заповед на кмета и
по Механизъм, определен от Министерството на
културата, като средствата се предоставят
на читалищата за самостоятелно управление.
ПРОМЕНИ В НАРЕДБА
Проект за изменение и допълнение на Наредба
за условията и реда за осъществяване на закрила
на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на община
Тутракан е оповестена в началото на годината
на електронната страница на общинската администрация – www.tutrakan.egov.bg.
Сред мотивите за предложената актуализация
са посочени приетите изменения в Наредбата от
правителството през 2013-та година, както и
промени в щатната структура.
КЪДРОГЛАВИ ПЕЛИКАНИ СЕ НАБЛЮДАВАТ
В РЕЗЕРВАТА "СРЕБЪРНА"
Между 40 и 50 екземпляра от защитения вид
къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) се наблюдават на територията на Поддържан резерват
„Сребърна” и съседни водоеми. Това е установила охраната на резервата. В момента все още
е рано да се говори за начало на брачен период.
Птиците извършват облитания за риболов и си
почиват върху наколните платформи в езерото.
Обикновено гнездовият период започва в края на
февруари-началото на март. Подобно на други водоплаващи птици къдроглавият пеликан е скитащ
вид. Той прекарва времето извън размножителния
период по поречието на река Дунав и водоеми
около него в търсене на храна и подходящи места за почивка. Миграция към южните части на
Балканския полуостров и морските крайбрежия се
наблюдава само при изключително ниски температури, когато водоемите, осигуряващи храната
им замръзват.
КРИМИНАЛЕ
Радиокасетофон и акумулаторна батерия са
откраднати от лек автомобил „Сеат” в нощта
срещу 15 януари. Колата била паркирана в частен имот в Главиница. Образувано е досъдебно
производство.
Сухи треви са горели вчера край село Осен.
Пожарът е загасен от екип на Противопожарен
участък – Главиница. Няма материални загуби.
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Младите червенокръстци проведоха общо
събрание
К

лубовете на БМЧК
проведоха отчетното си общо събрание
на 15 януари в Силистра,
информираха от организацията. В него участваха
девет делегати - шест от
силистренските клубове,
двама от Тутракан и един
от Дулово.
В работата се включи и
щатният специалист „Младежка дейност” в Секретариата - Анелия Караславова.
Гости на събранието бяха
Кристиян Пеняшки - Председател на БМЧК, Александра
Василева - член на Оперативно бюро, Петър Петров
– гл. специалист „Организационна дейност” в Дирекция БМЧК и директорът на
Секретариата - Маргарита
Касабова.
До началото на събранието, в рамките на половин
час, делегати и гости успяха
да се включат в изработването на няколко бижута
по продължаващия проект
на работилница "Идейница".
Така представителите от
дирекция БМЧК и Оперативното бюро не само се запознаха с една от дейностите,
но и сами дадоха своя принос
за продължаването на проекта. Това "стопи ледовете" и

се превърна в плавен преход
към официално-деловата
част на събранието.
Областният координатор
Мария Василева представи
пред делегатите и гостите
отчета за 2013 г. Няколко
изключително интересни
неща отличават дейностите на силистренските доброволци. Това е работата с
деца от детските социални
заведения и организирания
благотворителен базар от
изработените изделия по
проект работилница "Идейница"; интересната форма

- състезание, реализирана
от клуба в Тутракан - Принципите на Червения кръст
и благородното решение
- набраните средства от
благотворителни кампании
да се предоставят за подпомагане на ученическата трапезария "Топъл обяд". Тези
акценти бяха отбелязани и
от гостите на събранието
като иновативни и изключително добри като практика
дейности, които могат да
бъдат приложени и в други
клубове на БМЧК в страната. Отчетът беше приет

без забележки и допълнения
от страна на делегатите.
Приет бе и проект на План
на дейностите за 2014 г.
След високата оценка,
която направиха гостите
на събранието думата взе и
директора на Секретариата
Маргарита Касабова, която
благодари за разнообразните
инициативи и свършената
работа пожела на доброволците през новата година,
освен много лични успехи
и да продължат да бъдат
извор на много нови идеи и
инициативи.

И тази година преброиха водолюбивите птици
Н
а 18 януари 2014 г.
експерти на РИОСВРусе се включиха в 38то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.
То се организира всяка
година в средата на януари
от Wetland International и
се провежда едновременно
в Европа, Близкия Изток и
Северна Африка. Координатор за страната ни е
Българското дружество за
защита на птиците.
За територията на РИ-

ОСВ-Русе, преброяването
се осъществи в ранните
часове нa деня по поречието на река Дунав от град
Русе до град Силистра, като
обект на наблюдение бяха
и някои вътрешни водоеми,
микроязовири и язовири по
маршрутите.
Обекти на Среднозимното преброяване са всички
видове птици от разредите гъскоподобни, гмуркачоподобни, гмурецоподобни,
пеликаноподобни, бурeве-

стникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата
жеравови и дърдавцови. За
тези видове влажните зони
са основно местообитание,
източник на храна, място за
почивка и/или отглеждане на
потомство.
Северни видове птици,
сред които шилоопашата
патица, зимно бърне, фиш,
са наблюдавани по време на
среднозимното преброяване
на водолюбивите птици.
Тези видове не се наблюда-

ват през летните месеци,
коментира експертът в
дирекция Природен парк „Русенски лом” д-р Йордан Куцаров. В резервата „Сребърна”
е имало около 50 пеликана.
Според Куцаров са наблюдавани близо 40 вида птици.
Резултатите са от съществено значение за оценка на числеността на популациите и на миграционните
навици на наблюдаваните
видове.
“ТГ”

Докладът на ЕК:
Над 300 земеделци
в Силистренско избират вида Напредъкът е слаб и крехък
на облагане до края на месеца В
овече от 300 са земеделските производители в Силистренска област, които към
момента са регистрирани
по Закона за данък върху
добавената стойност
(ЗДДС) и до края на този
месец трябва да изберат
как да бъдат облагани доходите от дейността им
през 2014 година.
Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа
от стопанска дейност
като едноличен търговец
само ако земеделският
производител избере този
ред на облагане. Изборът
ще става с декларация,
която за 2014 г. ще се
подава в срок до края на
януари 2014 г. В случай,
че земеделците не подадат такава декларация
за доходи придобити след
01.01.2014 г., те ще се
облагат с данък върху
общата годишна данъчна
основа, като при формирането на облагаемия доход

П

ще могат да приспадат
само нормативно-определените разходи (60 или 40
на сто в зависимост от
вида на произвежданата
продукция).
Образец на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от
Закона за данъците върху
доходите на физическите
лица, с която се упражнява
правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от
стопанска дейност като
едноличен търговец, както и повече информация
за облагането на доходите
на земеделските производители може да се намери
на сайта на приходната
агенция www.nap.bg.
Декларацията се подава
лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в
териториалната дирекция
на НАП по постоянен адрес на физическото лице.
Декларацията може да се
подаде и по пощата, с обратна разписка.
“ТГ”

тринайстия си доклад за
напредъка на България
и Румъния в рамките на
Механизма за сътрудничество и
проверка Европейската комисия
заключава, че България е отбелязала слаб и крехък напредък от
последния доклад насам.
България е отбелязала напредък в няколко области, но остават
и много проблеми, подчерта
говорителят на ЕК Марк Грей при
представянето на докладите.
Като проблемни теми той посочи спорните назначения на
ръководни постове в България,
както и бягството от правосъдието на фигури от организираната
престъпност.
Фактът, че в рамките на 18
месеца България е имала три
различни правителства не помага за постигане на консенсус,
посочва ЕК.
Марк Грей обаче подчерта, че
ЕК не дава оценка на сегашното
правителство или на предходния кабинет, а на процесите в
страната.
"В настоящия доклад се прави
оценка на напредъка, постигнат
от България в съдебната реформа, борбата срещу корупцията и
борбата срещу организираната
престъпност. Тези въпроси са в
основата на модернизацията на

българското общество - за да
успее процесът на реформи, той
се нуждае от последователен и
съгласуван подход, основаващ се
на широк консенсус в българското
общество", пише ЕК е комюникето
си за пресата.
"От последния доклад на комисията от юли 2012 г. досега България предприе няколко стъпки
в правилната посока. Направени
бяха някои подобрения на процедурите за назначаване, главният
прокурор предприе някои полезни
управленски мерки и Висшият
съдебен съвет постигна известен
напредък по въпроса за натовареността.
Цялостният напредък обаче
все още не е достатъчен и остава
несигурен.
Повтарящите се скандали, свързани например с назначения,
които трябваше да бъдат прекратени по етични съображения,
изплъзване от правосъдието на
осъдени шефове на организираната престъпност и поредица от
разкрития относно политическото
влияние върху съдебната система,
подкопаха общественото доверие.
Продължава да има твърде малко дела за престъпления, свързани
с корупцията или организираната
престъпност, достигнали до успешен съдебен край", посочва ЕК

3

РЕГИОН

23 - 29.01.2014 г.

Проблемът на
България е в лявото пространство
Бойко БОРИСОВ в Силистра:

от стр. 1
то си, но не и старата си
комунистическа същност
и от това произтичат и
проблемите сега с появата
на нов сериозен политически
субект АБВ". Това коментира
в Силистра лидерът на ГЕРБ
Бойко Борисов по повод разразилите се скандали в БСП.
Според лидерът на ГЕРБ
единствената формация ,
която на този етап стои
най-близко до идеите на
партията е Реформаторския
блок.
Борисов настоя като лидер
на опозицията, прокуратурата да възложи на надлежните органи, да открият тези,
които продължават да му
превръщат дома в "Биг Брадър", в обществено място и
достояние. По думите той
няма да отиде в ДАНС, за да
го разпитват за сигнала за
подслушване.
Нови хора в Изпълнителната комисия на ГЕРБ, Борисов
определи като своя исконна
идея. Според председателя
на ГЕРБ за такава голяма
партия, са нужни поне трима
заместник-председатели.
Борисов обаче подчерта, че
е необходим нов подход към
бъдещото управление - подготовка от сега на програми
и законопроекти.
В приветствието си към
гостите домакинът на срещата - народният представител отСилистра Стефан
Господинов - напомни, че
Силистра е град, чиято слава
в Североизточна България е
свързана с педагогическото
образование, датира от края
на по-миналия век. "А град на
1908 години, чийто символ е
сградата на Педагогическото училище и образованието,
е един много силен и мъдър
град.", каза Господинов.
Евродепутатът Моника Панайотова представи
пред младежите програмата
"Еразъм+" 2014-2020 г. Тя

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 12:00
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

Данаил Николов
участва в националното
съвещание на БСП
изтъкна, че в цяла Европа
проблемите на младежката
безработица са изключително наболели, като в южните
държави като Гърция и Испания, нивата на младежката
безработица достигат над
50%. Поради това в Европа
е постигнат консенсус, че
образованието е най-важният приоритет за следващия
програмен период и за него
са отделени най-много средства. Моника Панайотова,
която е член на Комисията
за култура и образование в
Европейския парламент, изрази притесненията си, че
към настоящия момент не
е определено кое министерство ще управлява програма
Еразъм+ - дали това ще бъде
Министерството на образованието и науката, или
това на младежта и спорта.
Програмите за обмен на студенти и преподаватели ще
предоставят възможност на
4 млн. души в Съюза да обменят опит и да получат нови
идеи за кариерно развитие
в собствените си държави.

Интерес предизвика и изложението на евродепутата
Преслав Борисов, който изтъкна, че в региона на Добруджа земеделието предоставя
уникална възможност на
младите хора да развиват
собствени стопанства. "За
да стане това, трябва да
се разчупи моделът - като
няма работа в Силистра, ще
отидем в София. Ако и там
няма - в чужбина", коментира
евродепутатът.
Милена Дамянова, която
бе заместник-министър в
образователното министерство по време на мандата
на ГЕРБ, защити проекта за
Закон за предучилищното и
училищнообразование, който
влезе в пленарна зала в началото на 2012 г., но изказа
съмнения, че настоящото
мнозинство ще го приеме.
Тя припомни, че е създаден
и проект за Закон за професионалното образование,
който предвижда не само
обучението на учениците да
се провежда в училище и в
предприятия, но и бизнесът

да може да участва в развитието на учебните програми. "Дуалната система, за
която БСП сега говорят, че
искат да въведат пилотно,
вече бе въведена пилотно и
то успешно още през 2010 г.",
допълни Дамянова.
В края на форума младежите от всички области, както
и гости и домакини, написаха
послания в бутилки, които
хвърлиха в Дунава, с надеждата да достигнат Европа
и света. Сред посланията
бяха: "Дерзайте, мечтайте и
опитвайте! Мечтите ви рано
или късно ще се сбъднат",
както и пожеланието "Деца!
4-5 във всяко семейство!".
Областният коордиратор
на младежите в Силистра
Ивелин Неделчев покани всички гости отново да посетят
града и им пожела: "Както
река Дунав тече през много
държави и става част от
Черно море и от световния
океан, нека така и младите
хора - в България и по света
- да изградим бъдещето си!"
“ТГ”

от стр. 1 България.
Когато погледнем историята знаем, че всяко
разцепление на БСП е довеждало до лоши резултати. Примерът е от 2007 г.
- изборите за ЕП. Листата
на БСП печели 421 хил. гласа, на социалдемократите
- 39 хил. гласа, а на КПБ – 19
хил. гласа.
Това разцепление, което
се опитват да направят
Калфин и Първанов няма да
доведе до нищо добро за
партията и предстоящите
избори.”
В Силистра е проведено
заседание на Областния
съвет на БСП, на което,
всички председатели на
партията са заявили своята категорична подкрепа
за Сергей Станишев и единна листа на предстоящите
избори. По обработка на
протоколи от цялата област най-чести са номинациите за Сергей Станишев
и Антон Кутев за членове
на ЕП от квотата н БСП.
В Тутракан на 26 януари
предстои общинска конференция на БСП, на която ще
бъдат направени номинации
за евродепутати.
“ТГ”

нишев, членове на партийно ръководство, ръководството на парламентарната група на левицата, председатели на областни, градски и общински
съвети на БСП, съобщиха
от партийния пресцентър.
В неговата работа взе
участие и председателят
на ОбС на БСП-Тутракан
Данаил Николов.
„На срещата отчет за
дейността на правителството направиха Драгомир Стойнев, Кристиян
Вигенин, Корнелия Нинова,
Дора Янкова.
Основна тема бе паралелната листа на АБВ,
коментира Николов. След
срещата партията излезе
сплотена и категорична
в мнението си, че няма
да толерира и подкрепя
предателството от хора,
за които цялата партия е
работила години наред.
Европейските избори ще
имат тежко национално
значение и последствия!
Целта на тези избори и е
да заявим единение с единна листа на Коалиция за

Утвърден е план приема за държавните и
общинските училища за следващата учебна година
В общините Тутракан и
Главиница разполагат с
необходимия брой ученици
Силистра на заседание в
Областната администрация Комисията по заетост
при областния управител утвърди
предложенията за план приема
в държавните и в общинските
училища в областта за учебната
2014-2015 г. В работата на комисията взеха участие зам. областният

В

управител Вяра Емилова, главният
секретар Светлата Великова и
Драгомир Николов, директор на
Регионалната служба по заетостта
в Русе. Основния материал на
база на тенденциите и статистиката през последните няколко
години и на произтичащите от
тях прогнози представи Габриела

Миткова, началник на Регионалния
инспекторат по образованието.
Предложението за прием след
завършен VII-ми клас за учебната
2014 – 2015 г. е за общо 15 планирани паралелки, което е с една
повече от изпълнения прием през
миналата година. Няма предложени нови специалности.
Професионално образование
ще има в 6 паралелки (40% от
приема след VII клас), а профилирано – в 9 паралелки (60% от
приема). Максималната планирана
пълняемост за всички паралелки
е 26 ученици. Едно предложение
на училище е неудовлетворено – за втора паралелка в ПГМТ
„Владимир Комаров” – Силистра.
Според последната актуализация
на националната информационна
система броят на седмокласниците
в област Силистра е 958 души към
1.12.2013 г. Всеки от тях, който
има положителни оценки по дисциплините „Български език и литература“ и „Математика“ може да
кандидатства за 390 места в тези 15
паралелки. Очаква се да пожелаят
да кандидатстват между 38 и 40%
от седмокласниците.
В предложението за прием след
VIII-ми клас има място общо за 23
паралелки и една паралелка за уче-

ници със специални образователни
потребности (СОП), като паралелките за професионално образование
са 16 (и една за ученици със СОП),
а за общо образование – 7. Паралелките за професионална квалификация са в 3 паралелки в СОУ, в
ОСУ „Дръстър“ – 1, непрофилирани
паралелки – 3, профилирано образование – 4. Общият брой ученици,
които в момента се обучават в VIII
клас в дневна форма в училищата в
областта е 570 ученици, което е с 13
по-малко от миналата година. Общините Дулово, Главиница, Ситово,
Кайнарджа и Тутракан разполагат
с необходимия им брой ученици.
Значителен е недостигът обаче за
община Силистра. Предложени са
нови специалности – „Армировка
и бетон” и „Вътрешни облицовки и
настилки” в обща паралелка в ПГС
„П. Пенев” - Силистра. Що се отнася
за „Задочно обучение“: 6 гимназии
предлагат 8 професии с максимален брой от 350 места.
Обменени са и разсъждения по
различни теми, свързани с образованието. Например, „нивото на
образованието се занижава, защото липсва конкуренция при план
приема заради липсата на ученици
в училищата; трябва да се търсят
начини за запазване на паралелките

с профил строителство, а не да се
закриват паралелки и училища с
такъв профил, защото има търсене
на трудовия пазар на такива кадри“.
И още в същия контекст: „голям е
проблемът с професионалното ориентиране на децата и родителите:
котират се т.нар. привлекателни
професии за сметка на „непривлекателните“, а търсенето на пазара
на труда изисква образованието да
се съобразява с него“.
В този смисъл зам.-областният
управител Вяра Емилова заяви:
„Трябва да има професионално
ориентиране, да се правят пре-

зентации в училищата, за да се
подготвят кадри за бизнес, характерен за областта и региона“.
В крайна сметка Комисията по
заетост се обедини около предложението: след завършен VII-ми
клас да има общо 15 паралелки,
от които 9 са профилирани, а 6 са
професионални. След завършен
VIII-ми клас – 23паралелки (3 са
непрофилирани, 4 са профилирани и 16+1 са професионални
паралелки), плюс една паралелка
за ученици със СОП. За задочно
обучение – 10 професионални
паралелки в 6 училища.
“ТГ”
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Грипна епидемия в
Тутракан все още няма
Калина ГРЪНЧАРОВА
ългария се намира в
традиционната за
това време на годината опасност от грипна
епидемия. До края на седмицата се очаква грипна
епидемия да бъде обявена и
в областите Русе, Монтана, Ямбол и Стара Загора.
Заболеваемостта там е
нараснала чувствително.
Какво е състоянието в
Тутракан научаваме от
началника на Детско отделение в МБАЛ-Тутракан д-р
Диана БОЙЧЕВА:
„В сравнение с миналата
година, през тази зима децата, които боледуват от
респираторни инфекции са
значително по-малко. Ежедневно преглеждам деца с
грипоподобни симптоми
- висока температура с
втрисане, болки в мускулите и ставите, отпадналост, но ми прави впечатление по-бързата поява
на усложнения, от които
най-опасни са белодробните
инфекции. До момента има
приети около 70 деца за
месеца на възраст от 40
дни до 17 години с диагноза
бронхопневмония. За радост
не сме имали дете със
засягане на централната
нервна система, при което
изходът често е фатален.
Надявам се контролът в
училищата и детските
градини да бъде стриктен
и при съмнение дори за
инфекция, децата да бъдат
връщани в домовете си.
Идеята на обявяването
на грипната епидемия е да
се ограничат контактите,
когато е върхът на пика
на заболеваемостта, а не,

23 - 29.01.2014 г.

ПОЕТИЧНО
Лора КЕКЕВСКА,
гр. Русе

Б

ОБЕЩАНИЕ
На зимата казах:
- Не тръгвай още! Не и сега!
- Ще дойда отново - отвърна ми тя.
- Но красотата не вземай! - помолих я
аз.
- Добре - рече тя. - Изпращам ти аз
пролетта!

ȾɪȾɢɚɧɚȻɨɣɱɟɜɚɩɪɟɝɥɟɠɞɚ
ɩɨɪɟɞɧɢɹɦɚɥɴɤɩɚɰɢɟɧɬ

когато грипната вълна вече
е отминала. Приложението
на имуностимулатори и
разнообразната, богата на
витамини храна е препоръчителна особено за по-малките деца.”
46 ученици или 8% от общия брой са болните в СОУ
"Йордан Йовков" в Тутракан,
а в СОУ "Христо Ботев" – 86
ученици или 16%.
Две деца са болни в ОУ
„Стефан Караджа” в с. Цар
Самуил, а осем – в ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”.
Филиалът в с. Търновци на
ЦДГ "Патиланчо" е затворен
поради карантина от шарка.
В „Патиланчо” 64 деца не
посещават здравното за-

ведение, но половината от
тях са спрени превантивно
от родителите си.
В ЦДГ „Славянка” ситуацията е същата – 65 деца
не я посещават, като на
35 от тях, родителите са
подали заявления, с които
уведомят за временното
спиране на посещенията.
От 30-те болни деца, половината са във филиала в с.
Нова Черна.
В ОДЗ „Полет” има регистрирани 23 болни деца,
като филиалът в с. Преславци е затворен.
Заболеваемостта от остри респираторни заболявания в Силистренско през
миналата седмица е 141 на

10 000 души, съобщиха от
Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Силистра.
Най-много са заболелите
във възрастовите групи
до четири и между пет и
четиринайсет години. Ако
заболеваемостта продължи да се увеличава и през
тази седмица, е възможно
да има учебни заведения
с по-висока концентрация
на заболели. Но засега не
са получавани искания за
прекратяване на учебните
занятия, каза директорът
на РЗИ д-р Теодора Начева.
Няма и сигнали от доболничната помощ за преобладаващи типични тежки случаи
на грип, няма и хоспитали-

зирани. Заболеваемостта
от остри респираторни
заболявания в Силистренско
е по-ниска от средната за
страната, която е 167 на
10 000 души. Според д-р
Теодора Начева заболеваемостта е повишена, но
е далеч от епидемичните
нива, които за Силистренска област са 230-240
Грипът не е настинка, не
е друг респираторен вирус,
той заслужава малко повече внимание. Навременно
лечение води до по-бързо

оздравяване. От 100 вируса,
които са изолирани – 95 са
"Калифорния".
Припомняме, че грип не
се лекува с антибиотици,
а се използва само при
усложнения по преценка на
лекуващия лекар.
Дали ще се превърне в
национална грипна епидемия
обявяването на епидемии
по места, зависи от динамиката на нещата, тъй
като при грип прогнозите
са много трудни.

Гледки от Бабинден в Нова Черна

ɋɚɦɨɞɟɣɤɢɬɟɩɪɢɱɢɬɚ
ɥɢɳɟȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟɜ
ɫɟɥɨɋɬɚɪɨɫɟɥɨɩɨɫɟɬɢ
ɯɚɧɚȻɚɛɢɧɞɟɧȾɨɦɚɡɚ
ɫɬɚɪɢɯɨɪɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ʉɚɬɨɩɨɡɞɪɚɜɢɯɚɜɫɢɱ
ɤɢɬɟɫɴɡɞɚɞɨɯɚɦɧɨɝɨ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɫɩɟɫɧɢɬɟ
ɬɚɧɰɢɬɟɢɫɤɟɱɨɜɟɬɟ
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На Бабинден при акушерите
Калина ГРЪНЧАРОВА
Акушеро-гинекологичното отделение на
МБАЛ-Тутракан празнуваха Бабинден. От името
на Общината зам.-кметът

В

Болничното ръководство
се отчете с подарък - компютър!
Седем акушер-гинеколози, девет акушерки, пет
медицински сестри и осем

за професионализма и отличната работа.
През 2013 г. са регистрирани 523 раждания с 536 бебета,
а от началото на годината до
празника – 27, включително и

ȿɬɨɝɢɢɬɹɯɟɤɢɩɴɬɨɬɚɤɭɲɟɪɝɢɧɟɤɨɥɨɡɢɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜɞɪȻɨɝɨɦɢɥȻɨɣɱɟɜ
ɞɪɉɚɜɟɥȺɧɝɟɥɨɜɞɪȾɟɹɧɆɚɥɱɟɜɢɞɪȾɢɦɢɬɪɨɜ

всяка година гостуват на
АГ-отделение. Обичаят „миене на ръцете на бабата” и
даряване с кравай и кокошка
съпроводени с много шеги,
песни и хора и този път
ɑɚɫɬɨɬɟɤɢɩɚɧɚȺȽɈɌɭɬɪɚɤɚɧ
бяха изпълнени.
И още – староселските
Петя Князова-Василева поз- санитарки работят в най- двойка близнаци.
и варненските моми/баби
По
реализирания
през
миуспешното
отделение
на
драви целия екип воден от
тутраканската
болница.
началника на отделението д-р Любомир Бойчев Тук са и двамата специаликато подари два хладилника, занти д-р Павел Ангелов и
стайно цвете и колаж със д-р Деян Малчев.
На Бабинден екипът на
снимки от най-важните
събития през годината АГО получи десетки поздравления и благодарности
случили се там.
Ɇɢɟɧɟɧɚɪɴɰɟɧɚɛɚɛɚɬɚ
ɞɪȻɨɝɨɦɢɥȻɨɣɱɟɜ

ɈɬɢɦɟɬɨɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɡɚɦɤɦɟɬɴɬɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢ
ɥɟɜɚɩɨɞɚɪɢɮɨɬɨɤɨɥɚɠɰɜɟɬɹɢɞɜɚɯɥɚɞɢɥɧɢɤɚ

ȿɞɧɚɫɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣ
ɥɨɜɚɨɬɫɒɭɦɟɧɰɢȿɥɜɢɪɚȻɨɣɱɟɜɚɢɞɪȻɨɝɨɦɢɥȻɨɣɱɟɜ

налата година проект на
Община Тутракан за реконструкция и модернизация на болницата, АГО е
основно ремонтирано и в
експлоатация е въведена
медицинска апаратура на
световно ниво.
По традиция на Бабинден
жени от три села – Варненци, Шуменци и Старо село,

първо навестиха кмета
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов, на когото се
наложи да си припомни акушеро-ветеринарните умения и да помогне на „млада
булка в родилна нужда”. На
„бебетата” той подари
по стотарка – „да има за
памперси”!

Ɍɨɡɢɧɚɦɚɯɚɧɩɟɬɟɥɫɜɫɢɱɤɢɬɟɦɭɚɬɪɢɛɭɬɢɛɟɫɤɴɩ
ɩɨɞɚɪɴɤɨɬɜɚɪɧɟɧɫɤɢɬɟɦɨɦɢ

Ɇɥɚɞɨɬɨɧɚɫɬɴɩɜɚ

ɋɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɜɤɦɟɬɫɤɢɹɤɚɛɢɧɟɬɫ
ɦɨɦɢɬɟɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

- Колега, леко ще ви прегледам… И рецепта ще Ви предпиша, същата като на моите
пациенти от кв. „Денизлер” – тихо шепне
д-р МанаСТЪРЖИева – лекар и касапин на с.
Варненци.
Ето и рецептата:
1. Чай от преварен гроздов сок (ракийка) рано сутрин - с мед по желание;
2. БРЕНДИмицин - , пъти на ден, на равни
глътки, преди ядене;
3. КАНАвинин - по време на ядене, с едро
нарязана наденица.

ɌɚɡɢɝɨɞɢɧɚɊɨɡɨɜɚɬɚɩɚɧɬɟɪɚɛɟɯɢɬɴɬɧɚȻɚɛɢɧɞɟɧɌɹ
ɭɫɩɹɞɚɪɨɞɢɚɫɚɦɢɹɬɤɦɟɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɞɚɣ
ɚɤɭɲɢɪɚɌɹɨɬɧɟɫɟɢɤɦɟɬɫɤɚɫɬɨɬɚɪɤɚɡɚɩɚɦɩɟɪɫɢ
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ОБЩНОСТ

Как да се обадим на съседа след 29 януари
О
т 29 януари обаждането от стационарен
телефон до друг такъв дори в същото населено
място ще става с набиране
на кода преди номера, съобщиха от "Виваком".
Промяната се налага заради решение на Комисията
за регулиране на съобщенията още от 2010 г. Досега
от телекома са давали
възможност обаждането
от стационарен телефон
да става и по стария начин
- с набирането директно
на номера. От 29 януари
ще трябва преди номера

да се добавя 0 и кодът на
населеното място, както при провеждането на
междуградски разговор.
Промяната няма да се отрази на таксуването на
разговорите. Въвеждането
на код при избирането ще

Фирмите ще декларират ДДС
по нов начин
2266 са фирмите в Силистренска област, които към момента са
регистрирани по Закона за ДДС и
ще бъдат засегнати от промените,
внесени в справките-декларации и
дневниците по ДДС. От февруари
влиза в сила нов софтуер, касаещ
декларирането по ЗДДС.
Справките-декларации и дневниците по ДДС за данъчния период
януари 2014 г., които ще се подават
в НАП в периода от 1 до 14 февруари 2014 г., ще са в различен формат. Промяната са налага заради
двата нови ДДС режима в сила от
началото на 2014 г. – обратното
начислявана на данъка от зърноп-

роизводителите и т.нар. касова
основа по ДДС, гласят промени в
Правилника за прилагане на закона
за ДДС.
На интернет страницата на Агенцията www.nap.bg вече е качен
софтуер за генериране на новите
ДДС документи, а разработчиците
на счетоводен и ДДС софтуер са
информирани за измененията още
през декември на миналата година.
Регистрираните по ДДС фирми
могат да потърсят допълнителна
информация от компанията, чиито
счетоводен и ДДС софтуер използват или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.

затрудни потребителите.
Това ще се отрази най-вече
в малките населени места,
където самите телефонни
номера са от 4 или 5 цифри,
а кодът е също толкова дълъг. Затруднение ще имат
и по-възрастните хора със
запомнянето на дългите
номера. Решението на КРС
изисква още "Виваком" да
въведе и промяна в телефонните кодове на регионите в цялата страна. От
1 април населените места,
чиито кодове започват с
две или три еднакви цифри, се обединяват в един

регион с общ код. Това
няма да доведе допромяна
на телефонните номера, а
единствено ще добави новия код като задължителна
част. До края на април
при набиране на фиксиран
номер потребителите ще
чуват безплатно гласово
съобщение, с което "Виваком" ще напомня за въведената промяна. Начинът
на набиране на спешните
номера и 11800 (телефонни
справки) не се променя. Те
ще продължат да се набират без 0 и код на населено
“ТГ”
място.

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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.28б, ал.4 от Правилника за приложение на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/
Община Тутракан Ви съобщава, че в Държавен вестник, бр.5 от
17.01.2014 год. е публикувано Обявление №44/19.12.2013 год., че
е приет Помощен план на обект: Територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
в графичен и цифров вид в М1:1000, кадастрален район №506,
землище гр. Тутракан, м.”Баша” включваща следните местности: м.
”Гробища”, м. ”Керемедария”, м. ”Плопи”, м. ”Дълбоки дол”, м. ”Вила
Вета”, м. ”Валя киви”, м. ”Белемница”, м. ”Каля Вачи”, м. ”Сарияр”,
м. ”Винтила”, м. ”Дерин кулак”.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на общинска администрация, ул. ”Трансмариска” №31,
стая №13, ет.II.
На основание чл.28б,ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник” заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете
и придружаващата ги документация до Кмета на Община Тутракан.
Кмет Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2/15.01.2014 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание
на възложителя от „Лодкостроител-К” ООД - гр. Тутракан, БУЛСТАТ
118027874 с управител Георги Димитров Георгиев, собственик
на поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 3184 е издадена
Заповед № РД-04-50/10.01.2014 год. на Кмета на Община Тутракан
с разрешение да възложи изработване на проект:
ПУП – Изменение на План за регулация /ИПР/ за поземлен
имот с идентификатор 73496. 501. 3184 от Кадастрална карта на
града , одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 год. на АГКК
гр. София; УПИ ХLIV в кв.75 от План за улична регулация на гр.
Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 4/17.01.2014 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Билгин
Юсеинов Бояджиев , собственик на поземлен имот с идентификатор 73496.501.945 от Кадастрална карта на гр.Тутракан е издадена
Заповед № РД-04-76/17.01.2014 год. на Кмета на Община Тутракан
с разрешение да възложи изработване на проект:
ПУП –План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496. 501. 945 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед
№ РД–18–6/04.02.2008 год. на АГКК гр.Софи я; в кв.129 от План за
улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

23 - 29.01.2014 г.

От РИОСВ-Русе:

Конкурс за изработка на
електронна картичка за
водоплаващи птици
ɊɂɈɋȼɊɭɫɟ ɨɬɩɪɚɜɹ ɩɪɟ
ɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨ ɤɴɦ ɭɱɟɧɢ
ɰɢɬɟɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɜɤɨɧɤɭɪɫɡɚ
ɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɱɤɚ ɧɚ
ɜɨɞɨɩɥɚɜɚɳɢɬɟɩɬɢɰɢ
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬɟɱɚɫɬɨɬɢɧɢɰɢ
ɚɬɢɜɢɬɟ ɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ ɡɚ
ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟ ɧɚ ɋɜɟɬɨɜɧɢɹ
ɞɟɧɧɚɜɥɚɠɧɢɬɟɡɨɧɢɮɟɜ
ɪɭɚɪɢɝ
Ʉɚɪɬɢɱɤɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬ
ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ
ɫɩHɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧ ɫɨɮɬɭɟɪ ɩɨ
ɢɡɛɨɪɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɈɛɟɤ
ɬɴɬ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɚ ɜɨɞɨɩɥɚ
ɜɚɳɢ ɩɬɢɰɢ ɤɨɢɬɨ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɨɡɢɦɧɨɬɨɩɪɟɛɪɨɹɜɚɧɟ
ɧɚɜɨɞɨɥɸɛɢɜɢɬɟɩɬɢɰɢɤɴɞ
ɪɨɝɥɚɜɢɩɟɥɢɤɚɧɢɧɟɦɢɢɩɨɣ
ɧɢɥɟɛɟɞɢɱɟɪɜɟɧɚɝɴɱɫɢɜɚ
ɱɚɩɥɚ ɛɹɥɚ ɱɚɩɥɚ ɝɨɥɹɦɚ
ɛɟɥɨɱɟɥɚɝɴɫɤɚɤɨɪɦɨɪɚɧɢɢ
ɞɪȼɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚɦɨɝɚɬɞɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɬɭɱɟɧɢɰɢɨɬɨɫɧɨɜɟɧ
ɢɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧɤɭɪɫɧɚɨɛɭɱɟ
ɧɢɟ ɨɬ ɭɱɟɛɧɢɬɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢɬɟ Ɋɭɫɟ Ɋɚɡɝɪɚɞ ɢ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜ ɞɜɟ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢ
ɝɪɭɩɢ   ɝɨɞɢɧɢ ɢ 
ɝɨɞɢɧɢ
ɀɟɥɚɟɳɢɬɟ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ

ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɢɡɩɪɚɳɚɬ
ɤɚɪɬɢɱɤɢɬɟ ɩɨ ɟɩɨɳɚ ɧɚ ɚɞ
ɪɟɫ USHWURYD#ULRVYUXVHRUJ
ɢɥɢɩɨɩɨɳɚɬɚɝɪɊɭɫɟ
ɛɭɥ Äɉɪɢɞɭɧɚɜɫɤɢ´ ʋ 
ɊɂɈɋȼɊɭɫɟ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
Ɍɜɨɪɛɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢ
ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɚɜɬɨɪɚ
ɜɴɡɪɚɫɬ ɭɱɟɛɧɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɡɚɤɨɧɬɚɤɬɢɩɨɳɟɧ
ɫɤɢɚɞɪɟɫ
Ʉɚɪɬɢɱɤɢɬɟɞɚɛɴɞɚɬɫɦɚɤ
ɫɢɦɚɥɧɚ ɪɟɡɨɥɸɰɢɹ  ɯ
ɩɢɤɫɟɥɚɡɚɩɢɫɚɧɢɜMSHJ
WLIIJLIEPSɢɢɥɢSGIɮɨɪɦɚɬ
ɢɥɢ ɪɚɡɩɟɱɚɬɚɧɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɢ
 ɫɦ ɩɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɚ
ɪɟɡɨɥɸɰɢɹ  ɯ  ɜ
ɩɢɤɫɟɥɢ 
Ʉɪɚɣɧɢɹɬɫɪɨɤɡɚɢɡɩɪɚɳɚ
ɧɟɧɚɤɚɪɬɢɱɤɢɬɟɟɮɟɜɪɭɚ
ɪɢ  ɝ ɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɳɟ
ɛɴɞɚɬɨɛɹɜɟɧɢɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢ
 ɝ ɋɪɟɞ ɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟ ɡɚ
ɨɰɟɧɤɚ ɳɟ ɫɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬ ɧɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɇɚɣɞɨɛɪɢɬɟ
ɬɜɨɪɛɢɳɟɛɴɞɚɬɩɭɥɛɢɤɭɜɚɧɢ
ɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɢɧ
ɫɩɟɤɰɢɹɬɚɢɧɚɉɊÄɋɪɟɛɴɪɧɚ´
ɧɚɚɞɪɟɫɢZZZULRVYUXVHRUJ
ɢZZZVUHEDUQDODNHFRP

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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ХОБИ

23 - 29.01.2014 г.

Малки обяви

Фризьорски салон “Офелия”

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

Красота на народни цени!

СМЯХ

- Госпожо, откъде синът ви е наследил тази жажда за знания?
- Знанията - от мен, а жаждата - от баща си.
Попитали Радио Ереван: - Има ли живот на Марс?
Радио Ереван: - И там няма...
Попитали радио Ереван: - Съдебната система, образователната
система, здравеопазването или управлението са най-зле в България.
От радиото веднага отговорили: - Образователната система. Излезлите от нея могат да влязат в съдебната система, здравеопазването и
властта.
В някогашния Съветски съюз питат радио Ереван ще има ли при
комунизма пари. Радио Ереван прави справка и съобщава:
- От Кремъл ни казаха, че няма да има. От Белия дом казаха, че ще
има. Следователно и тогава, както и досега, едни ще имат, а други няма
да имат пари.
Попитали Радио Ереван: - Кой ще оцелее след Третата световна война?
Отговорът бил: - Е, как кой - естествено, че ще останат само две
държави - САЩ и ФРГ.
- А защо точно САЩ и ФРГ? - бил следващият въпрос.
- Е, как защо - разбира се - Съединени Арменски Щати и Федерална
Република Грузия!
Въпрос към Радио Ереван: - Защо в България бившите министри
живеят в разкош?
- Основно поради липса... на доказателства.
Попитали Радио Ереван: Кой е най-добрият български комедиен
сериал.
Радиото отговорило: - "Парламентарен контрол".
Питат Радио Ереван: - Има ли на света страна, в която не живее нито
един арабин?
- Да, има - това е Бесарабия.
Радио Ереван цяла седмица не предавало абсолютно нищо - пълно
мълчание! Накрая проговорило: - Предаването по случай седмицата
на глухите завърши.

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

Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

тел.: 0894 204 486

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

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

СУДОКУ

Баба чака пред кабинета на кардиолога. Излиза лекарят и пита:
- Вие за ЕКГ бяхте, нали?
- Не, не, аз съм за БСП!
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

23 - 29.01.2014 г.

Музеят популяризира природното и културноисторическо наследство пред ученици
Е
кип на Исторически
музей-Тутракан гостува на СОУ „Йордан
Йовков” и по специално на
учениците от ХIв клас, про-

като туристическа дестинация. Пред учениците
бяха показани множество
рекламни материали за
културно-историческите

фил „Туризъм”, с преподавател Елена Николова. Основни акценти в лекцията
бяха туризмът и Тутракан

обекти на Тутракан на български, английски, немски и
френски език. Лекцията визуално бе представена и с

атрактивна мултимедийна
презентация за видовете
туризъм, които се предлагат в крайдунавския град,
за природното и културноисторическо наследство, за
културния календар и атракциите на Тутраканска
община. Учениците с интерес слушаха и се включваха
с въпроси за наследството
на Тутракан.
Учебният час бе твърде
кратък, за да може да се разкаже, опише или пресъздаде
духа на Тутракан и региона.
Изводът, до който всички
заедно достигнаха е, че в
града определено има какво
В края си обещахме нови
да се покаже на туристите
и позицията, която до този срещи и съвместна бъдеща
момент е завоювана на ту- работа..
Даниела ИВАНОВА,
ристическия пазар ще бъде
Уредник–ПР
отстоявана с реализирането
при Исторически музейна проекта „Трансмариска
Тутракан
– древното начало на Тутракан.”

“Подари прегръдка – стопи леда”

ɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ Ɇɟɠɞɭɧɚ
ɪɨɞɧɢɹɞɟɧɧɚɩɪɟɝɪɴɞ
ɤɚɬɚɹɧɭɚɪɢɭɱɟɧɢ
ɰɢɬɟɨɬɈɛɳɢɧɫɤɢɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɝɨɬ
ɜɢɯɚɳɚɧɞɡɚɩɪɟɝɪɴɞɤɢɞɜɟɬɟ
ɫɪɟɞɧɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɝɪɚɞɚ
ɍɱɟɧɢɰɢɭɱɢɬɟɥɢɢɪɨɞɢɬɟɥɢ

В

ɩɨɥɭɱɢɯɚɱɚɲɚɤɚɮɟɢɥɢɱɚɣ
ɫɪɟɳɭɩɪɟɝɪɴɞɤɚɓɚɧɞɨɜɟ
ɬɟɫɟɢɡɩɴɥɧɢɯɚɫɭɫɦɢɜɤɢɢ
ɦɧɨɝɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢɟɦɨɰɢɢ
³ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɟ ɞɚ ɜɢɞɢɲ
ɤɚɤɫɟɢɡɩɢɫɜɚɭɫɦɢɜɤɚɜɴɪɯɭ
ɥɢɰɚɬɚɧɚɜɫɢɱɤɢɯɨɪɚɞɨɪɢ
ɢɧɚɬɟɡɢɤɨɢɬɨɫɦɟɫɜɢɤɧɚɥɢ

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
ɞɚ ɜɢɠɞɚɦɟ ɫɟɪɢɨɡɧɢ Ɇɢ
ɫɥɹɱɟɫɬɨɩɢɯɦɟɥɟɞɨɜɟɬɟɢ
ɩɨɤɚɡɚɯɦɟ ɱɟ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɧɚ
ɩɪɟɝɪɴɞɤɚɬɚɫɬɨɩɥɹɢɫɴɪɰɟ
ɬɨ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɨɬ ɢɦɟɬɨ
ɧɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɨɬɩɪɚɜɹɦɤɴɦ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɨɞɤɪɟ
ɩɚɬɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɋɈɍ

³ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɢɋɈɍ³Ƀɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´ ɡɚ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɢ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɨɫɦɟɥɢɯɚ ɞɚ ɫɢ ɩɨɢɫɤɚɬ
ɬɨɩɥɚ ɩɪɟɝɪɴɞɤɚ´ ± ɫɩɨɞɟɥɢ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɍɉ±Ɍɭɬɪɚ
ɤɚɧȾɚɧɢɟɥɌɟɪɟɳɟɧɤɨɜɩɪɟɞ
³Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ´

Честит рожден ден
и да почерпят:

23 януари – Светла СТОЯНОВА, Зам.-председател на
ОбС-Тутракан
23 януари – Румяна ЗМЕЕВА, ВГ „Северина”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”- Тутракан
24 януари – Недим ЧАУШ, Кмет на с. Зебил, община Главиница
24 януари – Динчер АХМЕД, Общински съветник, ОбСГлавиница
24 януари – Росица ПЕНЧЕВА, Чистач, НЧ „Н.Й.Вапцаров”
– Тутракан
26 януари – Петя КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА, зам.-кмет на
Община Тутракан
26 януари – Валя ЙОРДАНОВА, Касиер, Община Тутракан
26 януари – Рена ДАНГЪРСКА, Архивар, Община Тутракан
27 януари – Неджи ЮМЕР, Кметски наместник, с. Бреница,
община Тутракан

27 януари – Красимир ВЕЛИКОВ, ТФ „Дунавска младост”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров” - Тутракан
27 януари – Никол ГЕОРГИЕВА, ДТФ”Дунавска младост”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров” - Тутракан
28 януари – Севим КЯЗИМ, Кмет на с. Търновци, община
Тутракан
28 януари – Ваня СОФРОНИЕВА, Чистач, Община Тутракан
29 януари – Илиян НЕДЕЛЧЕВ, Школа по китара, НЧ
„Н.Й.Вапцаров” - Тутракан
29 януари – Федат РЕДЖЕБ, Общински съветник, ОбСГлавиница
29 януари – Таня ТОДОРОВА, Деловодител, Община
Тутракан
29 януари – Златка ВОЙНОВА, Студентка, гр. Тутракан

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

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

