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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 42

Година LIII

30 октомври - 5 ноември 2014 г.

Община Тутракан ще подпомага
финансово двойки
с репродуктивни проблеми
Калина ГРЪНЧАРОВА
ато усилие да се повлияе на негативната
демографска тенденция, експертите от Община Тутракан са разработи-

К

ли проект за Правилник за
финансово подпомагане на
двойките с репродуктивни
проблеми и осигуряване на
подкрепа за изследване и
лечение на безплодието им.
Той е внесен за разглежда-

не от Общинския съвет на
заседанието, което ще се
проведе на 30 октомври.
Към момента държавата
финансира само нуждаещите се за ин витро процедура, които отговарят на

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2015
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Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.

определени критерии, като
покрива разходите на лекарства и самата процедура,
но не повече от общо три
опита на двойка. Понякога
на стр. 2

Готоввии ллии ссмммее за ззим
иммаата "Пристигащо кино"
отново в Тутракан
след първия сняг?
на 2 ноември 2014 г. (неделя)
от 17:30 часа в НЧ "Н.Й. Вапцаров"

Уважаеми учители, дейци на просветата
и културата,
Нека всяко Ваше начинание да е изпълнено с онзи
пълноценен смисъл, който влагаме в представата
за българския просветител!
Останете верен и безпристрастен коректив на
настоящето в името на обществения просперитет!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Уважаеми учители, дейци
на просветата и културата,
Първи ноември е празник на
хилядите будители на българската народна съвест!
Нека с ежедневните си
усилия да продължим
делото им, да съхраним
родолюбието, да построим
мост, по който нашите деца
да пренесат българщината
в бъдещето!

на стр. 2

Бареков все още не е
платил на застъпници и
наблюдатели от Тутракан

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

на стр. 3

На 31 октомври е

Последният срок за гласуване
в два конкурса важни за
Тутракан, тутраканци и
приятелите на нашия град.
До 00:00 часа на 31 октомври можете да дадете
своя глас за тутраканския
кмет д-р Димитър Стефанов в конкурса "Кмет на

кипът на режисьора Андрей Тутракан, този път жителите и
Слабаков отново ще гостува гостите на крайдунавския град ще
гражданите", който оргав Тутракан с „Пристига- гледат филма на младия българнизира порталът kmeta.bg.
на стр. 2
Същият е срокът и за що кино”. По покана на Община
гласуване в кампанията на
в. "Стандарт" - "Чудесата
на България", където в секция "Атракции" участва и
крепостта "Трансмариска".

Е

www.konkurs.kmeta.bg

Уважаеми учители и дейци на просветата
и културата,
Този ден е повод за пореден път да си спомним за
галерията от ярки образи, белязали българската култура и образование, да сведем глава пред делото им.
Останете верен и безпристрастен коректив на
настоящето в името на обществения просперитет!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница

ТОП МЕН ЕООД
Фабрика за мъжки костюми

www.bgchudesa.com

Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Гласувайте за крепостта
"Трансмариска" - едно от
чудесата на България!
в секция "Атракции”

Предлага:Безплатен транспорт и

Гласувайте в конкурса
"Кмет на гражданите"!

мотивиращо заплащане

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340
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РЕГИОН

НОВИНИ
ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ - В ГЛАВИНИЦА
ɋɴɫ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭɡɢɤɚɥɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɫ
ɜɟɬɟɧɚ ɧɚ Ⱦɟɧɹ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɛɭɞɢɬɟɥɢ ɳɟ ɩɨɫɪɟɳɧɚɬ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɹɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚɨɬɦɟɫɬɧɨɬɨ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɢɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɜ
ɱɚɫɚȼɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɭɱɚɫɬɜɚɬɭɱɟɧɢɰɢɨɬɋɈɍȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢɢɱɢɬɚɥɢɳɧɢɫɚɦɨɞɟɣɰɢ
ɇɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɫɚɩɨɤɚɧɟɧɢɞɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬɭɱɢɬɟɥɢɩɪɨ
ɫɜɟɬɧɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɞɟɣɰɢ
ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɳɟ ɩɨɞɧɟɫɟ ɤɦɟɬɴɬ ɏɸɫɟɢɧ
ɏɚɦɞɢ
ИЗЛОЖБА-БАЗАР НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ
Клуб „Тутракански вятър” организира изложба-базар на спортни,
декоративни гълъби и екзотични птици на 1-ви ноември 2014 г.
(събота) в двора на СОУ ”Христо Ботев".
Изложението и оценяването на гълъбите в състезанието ще се
състои в спортния салон на същото училище на 31 октомври (петък).
Свои гълъби ще представят и гълъбовъди от Румъния. Клубове
от други градове желаещи да участват в надпреварата, трябва да
представят задължителен транспортен лист на ветеринарен обект
№ 7600-0700.
Състезанието ще приключи с награждаване. Осигурени са грамоти,
медали и купи.
ШАХТУРНИР
Шахматен клуб „Трансмариска" организира по повод Деня на народните будители Общински турнир за мъже, който ще се проведе
в клуба в Тутракан от 10:00 часа на 1-ви ноември.
За победителите са предвидени грамоти и награди.
ОУП-ТУТРАКАН ЩЕ ОТКРИЕ НОВАТА
ПАРЛАМЕНТАРНА ГОДИНА
ɈɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚɧɨɜɚɬɚɝɨɞɢɧɚɡɚɈɛɳɢɧɫɤɢɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɳɟ ɫɟ ɫɴɫɬɨɢ ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ 
ɝɨɬ ɱɚɫɚɜ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɟɝɨɜɢɹɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥȾɚɧɢɟɥɌɟɪɟɳɟɧɤɨɜ
"ДЕЦА ЧЕТАТ В ЕФИР"
На 25 октомври т. г Гергана Златева от с. Нова Черна участва в
радиоиграта "Деца четат в ефир по БНР", която се излъчва по програма "Хоризонт". Тя ще прочете стихотворението "Да се завърнеш в
бащината къща" от Димчо Дебелянов.
22 ОГНИЩА НА БОЛЕСТТА "СИН ЕЗИК" ИМА
В СИЛИСТРЕНСКО
22 огнища на болестта "син език" са регистрирани в Силистренско,
показва справка от Областната дирекция по безопасност на храните.
От тези селища, в които се отглеждат около 4 800 дребни преживни
животни, са взети 26 положителни проби за болестта. Установени
са 110 заболели животни, от които 72 са умрели. Подадени са 56
заявления за обезщетение.
Ветеринарните специалисти в Силистренско са прегледали 36 946
животни за болестта "син език".
ПРЕДСТОИ ПЪЛЕН МРАК НА ЗЕМЯТА?
НАСА потвърди, че Земята ще преживее шест дни на почти пълен
мрак и това ще се случи между датите от 16 до 22 декември. Светът
ще оцелее, въпреки тези дни на тъмнина, когато в следствие на
слънчева буря, слънчевите лъчи ще бъдат на 90% блокирани от прах
и отломки, твърдят учените от американската космическа агенция.
Съобщението бе направено от ръководителя на НАСА Чарлз Болдън. Той помоли всички да запазят спокойствие. Тази слънчева буря
ще бъде най-голямата за последните 250 години. Въпреки шестте дни
на почти пълен мрак, на Земята няма да възникнат никакви сериозни
проблеми. „Ние ще разчитаме на изкуствената светлина през тези
шест дни“, казаха от НАСА.
КРИМИНАЛЕ
ɌɨɜɚɪɟɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɆɟɪɰɟɞɟɫ´ɟɨɬɤɪɢɬɢɡɨɫɬɚɜɟɧɤɪɚɣ
ɫɟɥɨȾɭɧɚɜɟɰɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɉɪɢɩɪɨɜɟɪɤɚɫɟɢɡɹɫɧɢɥɨ
ɱɟ ɧɹɤɨɥɤɨ ɞɧɢ ɩɨɪɚɧɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɴɬ ɟ ɛɢɥ ɨɬɧɟɬ ɩɪɨɬɢ
ɜɨɡɚɤɨɧɧɨɨɬɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɊɭɫɟɋɥɭɱɚɹɬɫɟɪɚɡɫɥɟɞɜɚ
ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɴɬɟɧɢɧɰɢɞɟɧɬɟɫɬɚɧɚɥɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɧɚɨɤɨɥɨɜɪɴɫɬɧɨɬɨɲɨɫɟɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧɝɨɞɢɲɧɢɹɬ
ɉɊɲɨɮɢɪɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄȾɚɱɢɹ´ɫɧɟɫɴɨɛɪɚɡɟɧɚɫɤɨ
ɪɨɫɬɡɚɝɭɛɢɥɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɢɫɟɭɞɚɪɢɥɜɤɪɚɣɩɴɬɧɨɞɴɪɜɨ
ɉɨɫɬɪɚɞɚɥɚɝɨɞɢɲɧɚɠɟɧɚɩɴɬɭɜɚɥɚɜɤɨɥɚɬɚɤɨɹɬɨɟ
ɩɨɥɭɱɢɥɚɮɪɚɤɬɭɪɢɧɚɞɜɟɬɟɪɴɰɟɇɚɫɬɚɧɟɧɚɟɜɪɭɫɟɧɫɤɚ
ɛɨɥɧɢɰɚɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɚɞɧɚɥɢ ɞɴɪɜɟɬɚ ɫɚ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢ ɨɬ ɩɴɬɧɢɬɟ ɩɥɚɬɧɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɫɟɥɨ Ʉɨɥɚɪɨɜɨ ɢ ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ ÄɄɴɦɩɢɧɝɚ´ ɤɪɚɣ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɪɟɡɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢ

30.10-5.11.2014 г.

Община Тутракан ще подпомага
финансово двойки
с репродуктивни проблеми
от стр. 1
този брой опити се оказва
недостатъчен. Държавата
също така не финансира: донорските ин витро
програми, съпътстващи
оперативни лечения – лапароскопии, хистероскопи,
скъпоструващи медикаментозни процедури, изследвания, инсеминации,някои
видове „ин витро”, също
така въобще не финансира
лечението на безплодие при
двойки, в които жената
е надхвърлила 43-годишна
възраст или при които жената е с изчерпан яйчников
резерв.

Целта е с общински средства да бъдат подпомогнати семейства и двойки
с репродуктивни проблеми,
като в същото време се
въвежда и механизъм за
обективно разпределяне
на финансовите средства,
който ще осигури прозрачност и отчетност при
процеса на финансиране
на бенефициентите чрез
регламентиране на ясни и
ефективни правила.
Такива правилници са
приети в над 35 общини
в България, а средствата
необходими за финансовото
подпомагане ще се гласу-

ват всяка календарна година с бюджета на Община
Тутракан.
В предварителния дневен
ред на октомврийската
сесия са включени общо 20
точки, по които се очакват
дебати. Сред тях са докладни записки за допълване на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги, издаване
и подписване на Запис на
заповед от бенефициента
- Община Тутракан, по три
проекта финансирани от
оперативни европрограми,

Извънредна сесия на Общински съвет-Главиница
И

Калина ГРЪНЧАРОВА
звънредно заседание
ще проведе Общински съвет-Главиница
на 30 октомври. В неговия
предварителен дневен ред
са включени две точки.
Най-напред съветниците ще разгледат докладна

записка за изпълнение на
Решение №117 по Протокол №11 от 27.09.2012 г.
за неправомерно ползване
на общински недвижими
имоти – мери и пасища,
с което местният парламент е възложил на кмета
на общината да внесе

проект за делба на установените общински имоти
ползвани неправомерно.
Втората докладна записка на кмета на общината Хюсеин Хамди е
свързана с отдаване под
наем на разорани площи
от имоти с начин на трай-

от стр. 1 имена като Орлин Павлов, Саня
Борисова, Стефан Щерев, Яна Маринова, Георги Кадурин, Любомир
Ковачев и не на последно място
звездата на италианското кино
Микеле Плачидо.
Прожекцията на филма и срещата с екипа ще се проведат на 2
ноември 2014 г. (неделя) от 17:30
часа в Зрителния салон на НЧ "Н.Й.
Вапцаров".
Входът е с билети - за ученици 1 лев, а за възрастни - 2 лева.
Събитието се организира по
повод Деня на народните будители.

но ползване "пасище, мера"
чрез публичен търг. Заради допълнителни предложения и изясняване на
приложимите законови
нормативи тази точка бе
отложена на предходното
заседание, проведено на
13 октомври.

ГГотови
отови ли
ли сме
сме ззаа ззимата
иммаата сслед
лед ппъ
първия
ървиияя ссняг?
нняяг?
Калина ГРЪНЧАРОВА
тази година Община Тутракан ще
разчита на земеделските кооперации и
земеделски производители с налична техника
за зимното поддържане,
за снегопочистването
на улиците във всички
села на територията на
общината.
Все още продължават
преговорните процеси и
оформяне на договорите
на фирмите-изпълнителки с Общината, информира зам.-кметът Милен

И

Маринов. За поддържане
на общинската пътна
мрежа и опесъчаването
документи е подала фирма "Билд Комерс 21", а за
почистване на улиците
в града - от фирма "Голд
Кроун".
Малките количества на
първия паднал сняг през
изминалите почивни дни
и липсата на заледявания
помогнаха, да се избегне
усложняване на пътната
обстановка в цялата
община. В складовете са
налични 100 тона пясък
и 30 тона луга. Толкова

е изразходваното количество през миналата
зима.
В рамките на 25 хил.
лв. е държавната целева
субсидия, която е определена за община Тутракан
за зимно поддържане. В
същия размер е била тя
и през 2013 г. Общинското ръководство е
категорично, че това са
минимални средства, а
държавата би трябвало
да изработи точни критерии при определянето
на средствата, вземайки
предвид характерните

терени и всички утежняващи предпоставки в
района.
През миналия зимен сезон Община Тутракан е
дофинансирала дейността с над 75 хил.лв.
Всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства - училища, детски градини, Общински детски комплекс
и Дом за стари хора, са
снабдени с течни горива и дърва. До края на
седмицата по обектите
ще бъдат разнесени и
въглища.

24-часов контрол на скоростта в специализирана
полицейска операция „Сигурни пътища”
Увеличават се тежките пътнотранспортни произшествия в областта
- 13 загинали и 116 ранени от началото на годината

"Пристигащо кино" С
отново в Тутракан
ски режисьор Ники Илиев "Живи
легенди". Премиерата на филма
бе в началото на годината, точно
в Деня на влюбените.
Малко по-късно лентата грабна
приза за най-добър международен
филм на осмото издание на престижния "Манхатън Филм Фестивал"
в Ню Йорк, а наскоро спечели
награда на публиката на Фестивала
на българското кино "Златна роза"
в гр. Варна.
Във филма участват познати

допълване на Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост за
2014 г. и разпоредителни
сделки с общински имоти.
Поради преминаване на
друга работа - зам.-областен управител, Младен Минчев ще бъде освободен от
длъжността „Контрольор
на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
В края на сесията управителят на МБАЛ-Тутракан д-р Недка Цветкова
ще представи доклад за
дейността на общинската
болница за 7-месечието на
настоящата година.

ɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɩɨɥɢ
ɰɟɣɫɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Äɋɢɝɭɪ
ɧɢɩɴɬɢɳɚ´ɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɧɚ
ɢɨɤɬɨɦɜɪɢɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɤɚɤɬɨɢɜɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚ
ɧɚɌɹɫɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɜɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚɩɪɟɞɩɪɢɟɬɢɬɟɨɬɟɜɪɨɩɟɣ
ɫɤɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɧɚ ɫɥɭɠɛɢɬɟ
ɧɚ ɩɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ ±7,632/
ɦɟɪɤɢɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɩɴɬ
ɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɬɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɫ ɧɟɫɴɨɛɪɚɡɟ
ɧɚɫɤɨɪɨɫɬɟɫɪɟɞɨɫɧɨɜɧɢɬɟ
ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɬɟɠɤɢ ɚɜɬɨɩɪɨ
ɢɡɲɟɫɬɜɢɹ ɫɴɫ ɡɚɝɢɧɚɥɢ ɢ
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɯɨɪɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜ
ɧɚɲɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɨɢɜɨɫɬɚɧɚ
ɥɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢɨɬȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ
ɫɴɸɡɉɨɞɨɛɧɚɟɤɚɪɬɢɧɚɬɚɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɋɢɥɢɫɬɪɟɧ
ɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɤɴɞɟɬɨ ɩɪɟɜɢɲɚ

ɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɬɚ ɟ ɞɨɜɟ
ɥɨ ɞɨ  ɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ
ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹ ɫ  ɡɚɝɢɧɚɥɢ
ɢ  ɪɚɧɟɧɢ ɨɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɞɨɨɤɬɨɦɜɪɢ

Ɂɚɬɨɜɚ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɩɟ
ɪɚɰɢɹɬɚɩɴɬɧɢɬɟɩɨɥɢɰɚɢɳɟ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɚɤɬɢɜɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥ
ɩɨ ɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟ
ɧɚɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬ

ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ
ɦɟɫɬɚ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɩɴɬɢɳɚ ɢ
ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɨɬ ɬɪɟɬɢ ɤɥɚɫ Ɍɟ
ɳɟ ɫɥɟɞɹɬ ɫɴɳɨ ɡɚ ɲɨɮɢ
ɪɚɧɟ ɫɥɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɚɥ
ɤɨɯɨɥɢɭɩɨɣɜɚɳɢɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚ
ÄȽɪɚɠɞɚɧɫɤɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ´
ɡɚɩɥɚɬɟɧɚ ɜɢɧɟɬɧɚ ɬɚɤɫɚ
ɩɪɟɜɨɡɧɚɧɟɨɛɟɡɨɩɚɫɟɧɢɬɨ
ɜɚɪɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟɢɞɪ
Ɉɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɞɨ  ɝ ɜ ɋɢɥɢɫ
ɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢ
ɪɚɧɢɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ
ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɫɡɚɝɢɧɚɥɢ
ɢ  ɪɚɧɟɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢ Ɂɚ
ɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɩɴɬɧɢɬɟ ɡɥɨɩɨɥɭɤɢ
ɫɚɛɢɥɢɫɡɚɝɢɧɚɥɢɢ
“ТГ”
ɪɚɧɟɧɢ
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43-тото Народно събрание започна работа Бареков все още не е
платил на застъпници и
Ц
наблюдатели от Тутракан
ецка Цачева от ГЕРБ беше
избрана за председател на
43-тото Народно събрание
с 219 гласа "за", 12 гласа "против" и
1 въздържал се.
Цецка Цачева бе председател на
41-ото Народно събрание.
"От опит знам, че да си пръв сред
равни не е лека задача. Първият
сред равни трябва да сближава
позиции, колкото и да е трудно
това", заяви Цачева веднага след
избора си.
"Вотът на българския народ
обяви в 43-отото НС да бъдат
представени 8 политически сили.
Хубаво е че от българските граждани са парламентарно представени,

лошото е че поне половината от
българите отказаха да гласуват. С
това българите ни дадоха няколко
урока", заяви Цачева.
"Първият урок – за смирението.
Да осъзнаем, че ние сме представители на суверена. Никой от нас,
на какъвто и пост да се намира, не
може да бъде по-голям от народа.
Вторият урок – за помирението.
Политическата битка е част от
демокрацията, но политическите
войни в последните години преминаха границата. Стигнахме до
там, че поставихме физическа

стена срещу суверена. Оградата не
трябва да се появява никога вече",
каза още председателят.
"Третият урок – за единението.
Това не е само дума, то не изключва различията. То е съгласието по
пътя, по който вървим – всички
етноси, млади и стари, всички българи. Съединението прави силата е
символът на тази сграда.
Четвъртият урок – е отговорността. Днес трябва да поемем отговорността за днешния и утрешен ден
на народа си. Да намираме найдобрите законодателни решения

за народа, който ни е изпратил тук",
добави тя.
Цачева се обърна към народните
представители и ги призова да
научим тези уроци.
"Ние нямаме друг полезен ход
– да определим управление на
народа. Казусът за КТБ. Трябва да
държим сметка за усложняващия
се свят извън България, призова
Цачева и настоя, че проблемите
на международния тероризъм ще
трябва да се решават и в тази зала.
Тя призова за укрепване на членството ни в ЕС и НАТО.

"Съзнавам своята отговорност
всичко това да се случи. В мое лице
имате предвидим председател на
43-тото Народно събрание. Ще
продължа да развивам добрите
инициативи на моите предшественици", обеща Цачева и увери, че
няма да пожали сили и ще разчита
на диалогичния тон и честния и
открит дебат с всички народни
представители.
Преди гласуването Ангел Найденов от БСП обяви, че левицата ще
подкрепи кандидатурата на Цачева.
"Ще подкрепим предложението
на ГЕРБ не само заради резултатите
от изборите, не само и не толкова
заради нейните качества, опит и
умения, които макар и критикувани
често, никой не е отричал. Натрупаният опит прави тази кандидатура
подходяща за доста сложната, деликатна и разнолика политическа
ситуация", каза Ангел Найденов.
БСП ще подкрепи тази кандидатура като разбиране от необходимостта за знак за нови отношения
в 43-ия парламент и ново политическо и парламентарно поведение,
което напуска територията на
враждебността и омразата, каза
Найденов. По думите му това поведение не изключва противопоставянето и различията, но изключва
първосигналната агресия.
От името на "Атака" зам.-председателят на партията Десислав
Чуколов припомни отхвърлени от
Цачева предложения на партията
по време на 41-то НС като аргумент
за своето гласуване против кандидатурата на Цачева.
Депутатите избраха осем заместник-председатели на 43-ото
Народно събрание, по един от
всяка парламентарна група
Гласуваха 235 народни представители, като всички бяха "за"
предложенията. Заместник-председателите са Димитър Главчев от
ГЕРБ, Янаки Стоилов от "БСП лява
България", Алиосман Имамов от
ДПС, Иван Иванов от Реформаторския блок, Красимир Каракачанов
от Патриотичния фронт, Явор
Хайтов от Български демократичен
център, Явор Нотев от "Атака" и
Росица Янакиева от АБВ.
“ТГ”

В област Силистра ще се привеждат в изправност потенциално опасни водни обекти
Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɚɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɰɢɹ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥ
ɧɚɬɚ ɫɪɟɳɚ ɧɚ Ɇɟɠɞɭɜɟ
ɞɨɦɫɬɜɟɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɚɨɬɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚ
ɜɢɬɟɥ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜɡɚɢɡɜɴɪɲɜɚ
ɧɟ ɧɚ ɟɫɟɧɧɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɨ ɨɩɚɫɧɢ ɜɨɞɧɢ
ɨɛɟɤɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɬɚȼɫɪɟɳɚɬɚɭɱɚɫɬ
ɜɚɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢ
ɬɟɥ ȼɟɧɰɢɫɥɚɜ Ɇɚɪɢɧɨɜ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ɇɟɠɞɭɜɟ
ɞɨɦɫɬɜɟɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹȻɹɯɚ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɜ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢɬɟɨɬɢɡɜɴɪɲɟ
ɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɫɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ
ɜɴɡɨɫɧɨɜɚɧɚɬɹɯɢɡɜɨɞɢɡɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ
ɧɚɨɛɟɤɬɢɬɟ
ɂɧɠ ɋɢɞɟɪ ɋɢɞɟɪɨɜ ɨɬ
ɫɟɤɬɨɪ Äɇɨɜɢ ɯɢɞɪɨɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ³ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ Äəɡɨɜɢɪɢ ɢ
ɤ ɚɫɤ ɚɞɢ´ ɤɴɦ ɇȿɄ ȿȺ Ⱦ
ɋɨɮɢɹ ɢɡɪɚɡɢ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ
ɱɟ ɫ ɦɚɥɤɢ ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɟ
ɧɟ ɫɚ ɜ ɞɨɛɪɨ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚ
ɰɢɨɧɧɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɉɨ ɬɚɡɢ
ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɟ ɨɬɱɢɬɚ ɱɟ ɫɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɢɡ
ɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɬɟ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɉɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɢɦ
ɰɟɥɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɨɨɩɚɫɧɢɬɟ
ɜɨɞɧɢɨɛɟɤɬɢɜɨɛɳɢɧɢɬɟɨɬ
ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢ ɜ ɢɡɩɪɚɜɧɨ ɬɟɯ

В

ɧɢɱɟɫɤɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɇɚɱɚɥ
ɧɢɤɴɬ ɧɚ ɝɪɭɩɚ Äɉɥɚɧɢɪɚɧɟ
ɢ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ´ ɜ
ɊȾɉȻɁɇ ±  ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɍɨ
ɞɨɪ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɢɡɬɴɤɧɚ ɱɟ
ɩɪɟɜɟɧɰɢɹɬɚɟɧɚɣɜɚɠɧɢɹɬ
ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ
ɛɟɞɫɬɜɢɹ  ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɑɪɟɡɧɟɹɦɨɠɟɞɚɫɟɩɪɟ
ɞɨɬɜɪɚɬɹɬɩɨɝɨɥɹɦɚɬɚɱɚɫɬ
ɨɬɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɢɬɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɬɟ ɳɟɬɢ ɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɜɤɥ ɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɫɩɚɫɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɱɨɜɟɲɤɢ ɠɢɜɨɬɢ Ʉɨɦɢɫɢɹ
ɬɚ ɜɡɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɫɩɢɫɴɤɚ
ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɨ ɨɩɚɫɧɢɬɟ
ɜɨɞɧɢ ɨɛɟɤɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨ
ɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢ  ɹɡɨ
ɜɢɪɧɢ ɫɬɟɧɢ  ɭɱɚɫɬɴɤɚ
ɨɬ ɞɭɧɚɜɫɤɚɬɚ ɞɢɝɚ ɢ ɟɞɧɚ
ɤɨɪɟɤɰɢɹɧɚɪɟɤɚȻɟɲɨɜɢɰɚ
Ɍɟɳɟɛɴɞɚɬɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɢ
ɨɛɫɥɟɞɜɚɧɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ
Ɂɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢ
ɬɟɥȼɟɧɰɢɫɥɚɜɆɚɪɢɧɨɜɧɚ
ɩɪɚɜɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɳɢ
ɧɢɬɟɞɚɪɚɡɪɚɛɨɬɹɬɩɥɚɧɨɜɟ
ɡɚɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɡɚɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɨ
ɨɩɚɫɧɢɜɨɞɧɢɨɛɟɤɬɢɤɨɢɬɨ
ɫɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ
ɬɨɢɦɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɳɟɛɴɞɚɬ
ɨɛɨɛɳɚɜɚɧɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢ
ɞɨɤɥɚɞɢɧɚɛɚɡɚɬɚɧɚɤɨɢɬɨ

ɫɥɟɞɢɡɬɢɱɚɧɟɧɚɫɪɨɤɨɜɟɬɟ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧ ɨɛɨɛɳɚ
ɜɚɳɞɨɤɭɦɟɧɬ
***
 ɹɡɨɜɢɪɚ ɜ ɰɹɥɚɬɚ ɨɛ
ɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɚ ɩɨɬɟɧ
ɰɢɚɥɧɨ ɨɩɚɫɧɢ ɫɬɚɧɚ ɹɫɧɨ
ɫɥɟɞɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɟɤɫɩɟɪɬɧɚ
ɤɨɦɢɫɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɨɬ ɨɛ
ɥɚɫɬɧɢɹ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɋɬɨɹɧ
Ȼɨɧɟɜ Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ ɫɚ
ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢ ɭɱɚɫɬɴɰɢ ɩɨ
ɞɭɧɚɜɫɤɚɬɚɞɢɝɚ
ɋɚɦɨ ɟɞɢɧ ɨɬ ɨɩɚɫɧɢɬɟ
ɜɨɞɨɟɦɢ ɟ ɞɴɪɠɚɜɟɧ Ɍɨɜɚ
ɟɹɡɨɜɢɪɴɬɜɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨ
ɫɟɥɨȺɧɬɢɦɨɜɨɈɫɬɚɧɚɥɢɬɟ
ɞɟɜɟɬ ɫɟ ɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɬ ɨɬ
ɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɪɢ ɋɪɟɞ ɬɪɟ
ɜɨɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢ ɨɬ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɬɚɫɚɧɟɩɨɱɢɫɬɟɧɢ

ɹɡɨɜɢɪɧɢ ɞɢɝɢ ɢ ɨɛɪɚɫɥɢ ɫ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɪɚɣɨɧɢɨɤɨɥɨ
ɜɨɞɨɟɦɢɬɟ
ɇɚ ɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɪɢɬɟ ɫɚ
ɜɪɴɱɟɧɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚ
ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɪɟɞɧɨ
ɫɬɢɬɟ ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚɬɚ ɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɱɟɹɡɨɜɢɪɢɬɟɜ
ɫɅɚɦɛɪɢɧɨɜɨɢɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ
Ɉɪɟɯɨɜɚɝɨɪɚɤɪɚɣɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɩɪɟɥɢɜɚɬɩɪɟɡɩɪɟɥɢɜɧɢɰɢ
ɬɟɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟɫɚɩɪɟɩɨ
ɪɴɱɚɥɢɜɨɞɨɟɦɢɬɟɞɚɛɴɞɚɬ
ɢɡɬɨɱɟɧɢ ɞɨ ɧɢɜɨ  ɦɟɬɴɪ
ɩɨɞɩɪɟɥɢɜɧɢɹɪɴɛ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɢɦɚ ɢ ɜ ɞɜɚ
ɭɱɚɫɬɴɤɚɨɬɞɭɧɚɜɫɤɚɬɚɞɢɝɚ
±ɩɪɢɫɟɥɚɬɚɌɚɬɚɪɢɰɚɢȽɚɪ
ɜɚɧȾɢɝɢɬɟɫɟɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɬ
ɨɬɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨÄɇɚɩɨɢɬɟɥɧɢ
“ТГ”
ɫɢɫɬɟɦɢ³

Калина ГРЪНЧАРОВА
 ɡɚɫɬɴɩɧɢɰɢ ɧɚɛɥɸ
ɞɚɬɟɥɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɉɉȻɴɥɝɚɪɢɹɛɟɡɰɟɧɡɭɪɚɜ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɫɟɨɳɟɧɟ
ɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢɨɛɟɳɚɧɢɬɟɥɜ
ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɫɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢ
ɢɡɛɨɪɢɧɚɭɱɚɜɚɦɟɨɬɤɨɨɪɞɢ
ɧɚɬɨɪɚɧɚɩɚɪɬɢɹɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɂɜɟɥɢɧɋɩɚɫɨɜȼɴɩɪɟɤɢɱɟ
ɬɨɱɧɨ ɩɪɟɞɢ ɟɞɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɜ

ɬɟɥɟɮɨɧɟɧɪɚɡɝɨɜɨɪɫɜɨɞɚɱɚ
ɧɚ ɥɢɫɬɚɬɚ ɧɚ ȻȻɐ ɜ ɬɢ
ɆɂɊɋɢɥɢɫɬɪɚɂɜɨȼɟɥɱɨɜ
ɫɤɢɧɚɋɩɚɫɨɜɟɨɛɟɳɚɧɨɱɟ
ɳɟɫɟɪɚɡɩɥɚɬɹɬɫɜɫɢɱɤɢɢɬɨ
ɞɨɤɪɚɹɧɚɦɢɧɚɥɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚ
ɬɨɜɚɜɫɟɨɳɟɧɟɫɟɟɫɥɭɱɢɥɨ
Ɍɟɥɟɮɨɧɧɚ ɜɪɴɡɤɚ ɩɨ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɚ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɚɬɚ ɧɚ ȻȻɐ
ɜɋɨɮɢɹɞɴɪɠɚɬɢɡɚɦɟɫɬɧɢ
ɰɢɬɟ ɧɚ ɂɜɟɥɢɧ ɋɩɚɫɨɜ ɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɩɨɩɪɨɛɥɟɦɚɧɹɦɚ

Изкупната кампания за тютюна
се очаква да приключи месец
по-рано от обичайното
зкупната кампания на тютюна
в страната се очаква да приключи в края на февруари –
месец по-рано от обичайното, прогнозира председателят на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите
в България - Цветан Филев.
Основание му дават темповете, с
които вече се изкупуват в Североизточна България сортовете „Кабакулак”
и „Бърлей” – досега са изкупени 240
тона „Кабакулак” и 250 тона „Бърлей”.
Цените за двата сорта са между 10 и 15

И

на сто по-високи то миналогодишните.
Чуждестранни фирми проявяват
интерес и към сорта „Виржиния” и
вече са изкупени около 70 на сто от
реколтата. През ноември започват
срещи между тютюнопроизводители
и търговци за изкупната кампания на
тютюна от сорта „Басма”.
Очаква се общото количество
произведен тютюн в страната да бъде
близко до миналогодишното – около
31 хиляди тона.
“ТГ”

Между 50 и 70% в сравнение с
миналата година са загубите от
гроздовата реколта в областта
ежду 50 и 70 на сто на сто
в сравнение с миналата
година са загубите от гроздовата реколта за различните райони на Силистренска област, смята
председателят на Асоциацията на
лозарите и винопроизводителите в
Силистра Божидар Боев.
Според него, отделни производители дори не са прибрали получената реколта, тъй като това им е
икономически неизгодно.
През тази година, заради лошите
метеорологични условия, средният
добив от винените сортове грозде
в Силистренско е 253 килограма от
декар. По думите на Боев гроздето
се изкупува средно по около 70 стотинки за килограм, а разходите на
декар варират между 260 и 360 лева.
Търсят се възможности за развитието на лозарството и производството на вино в района,
каза Божидар Боев. "Български и
румънски лозари и винопроизводители работят по проект „Център
по енология и лозарство „Терасите
на Дунав” по програмата за тран-

М

сгранично сътрудничество между
България и Румъния. Проектът се
осъществява от Професионалната
асоциация по винарство и лозарство
„Терасите на Дунав” от съседния
на Силистра румънски град Остров
като водещ партньор, Асоциацията
на лозарите и винопроизводителите
от Силистра, силистренската Опитна
станция по кайсията и земеделието,
университета „Овидиус” в Констанца
чрез факултета по природни и аграрни науки и Търговската камара за
индустрия, навигация и земеделие в
Констанца.
По проекта ще се предлагат "местни и трансгранични бизнес-ресурси,
стратегии и проекти за развитие,
микробиологични анализи и лабораторни съоръжения за малки и
средни предприятия, занимаващи се
с лозарство, овощарство и търговия
с плодове". Географският обхват
на проекта в Румъния е Констанца,
Кълъраш, Телеорман и Гюргево, а в
България - Силистра, Разград и Русе.
Стойността на проекта надхвърля 1
милион и 500 хиляди евро. “ТГ”

Първите случаи на грип в началото на ноември
ази зима грипът не се очаква
да ни изненада с различни
щамове спрямо миналата.
Вероятно първите случаи на грип
ще бъдат регистрирани в началото
на следващия месец, стана ясно от
специалисти. Оказва се обаче, че
миналата зима едва 2 процента от
българското население се е ваксинирало срещу грип.
Предишната зима е регистрирана
по-висока заболеваемост спрямо
предходни години. Доминирал е щамът на свинския грип , заради което
и случаите на пневмонии са били
повече. Имало е и над 10 смъртни
случая, обясни д-р Нели Корсун,
завеждащ Националната референтна
лаборатория по грип и остри респи-

Т

раторни заболявания. Тази година не
се очаква нещо по-различно, дори
противогрипната ваксина била със
същия състав като миналогодишната.
Директорът на националния център по заразни и паразитни болести
Тодор Кантарджиев припомни, че
съществената разлика между грипа
и острите вирусни инфекции е, че
при последните няма усложнения.
Грипът обаче може да прерасне в
пневмония или да засегне централната нервна система. Предпазването
става чрез хигиена и ваксина. У нас
обаче имунизациите не са широко
разпространени. Ако в България
миналата година са се ваксинирали
2% от населението, то в Холандия
например този процент е 70. “ТГ”
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От СОУ "Христо Ботев” - Тутракан информират:

С възрожденски дух в деня Богати са онези, които имат приятели
на народните будители
С
ъбота, 25 октомври,
2014 г. Трима ученици и една учителка
пътуваха до град Силистра
в мразовития почивен ден.
Поводът е участието в
регионалния конкурс за рецитиране на произведения
от възрожденски творци.
Мястото е сцената на Драматичен куклен театърСилистра. Участниците
в инициативата бяха от
Силистра, Дулово, с. Добротица и Тутракан, и то
от нашето училище - СОУ
"Христо Ботев".
Ивета Николова от Х
б клас се представи със
стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев,
Йордан Йорданов от Ха
клас рецитира "Опълченците на Шипка" от Иван
Вазов, а Пресила Боянова
от VII б клас - "Отечество
любезно" от Иван Вазов.
Техни учители-консултанти са Донка Петрова и
Валентина Атанасова.
Жури в състав: Златина Станева, директор на
Драматичен куклен театър
– председател, Ванушка
Ангелова и Станка Минева, учители по български
език и литература, оцениха
изпълненията на сцената.
При обявяването на крайния
резултат от водещия на

рецитала - актьора Мирослав Георгиев, узнахме
приятната новина, че от
трима участници, двама от
нашето училище ще представят област Силистра
на 1 ноември в Регионален
исторически музей град
Русе, където ще се състои
следващия етап от конкурса. Там ще се състезават

с фаворитите и от Добрич, Разград и Русе. Това
са Ивета и Йордан. Да им
пожелаем успех! Пресила
получи специални поздравления от водещия.
Донка ПЕТРОВА,
Ст. учител в
СОУ ”Христо Ботев”,
Тутракан

ПРОЕКТ BG051РО001-3-1-06
"Подобряване на качеството на образованието на средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация
на учебния процес"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП
"Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз

"Златна есен е дошла"

Радичков. Припомниха си
и коментираха изученото
в часовете по четене негово произведение „Ние,
врабчетата”. Слушаха и
гледаха видео клип по разказа на писателя „За да
имаш приятели”. След това
прочетоха горепосочения
разказ самостоятелно и
доказаха, че умеят да четат гладко и изразително
непознат текст. Работиха
в екипи и се справиха с
всички поставени въпроси и
задачи по произведението.
Демонстрираха умения за
четене с разбиране. Лесно
се ориентираха и откриха
поуката. Направиха извод,
че богати са онези, които
имат приятели. Споделиха
как намират своите приятели, какви са те самите
като приятели към тях и

какви трябва да бъдат в
живота. Слушаха с интерес
и запяха въодушевено песен
за приятелството.
Срещата ни с творбата
на Радичков бе изключително преживяване. Тя ни учи,
че красивото и ценното са
в нашето ежедневие.
Да не забравяме също, че
според писателя "Децата
са нашите ангели, затова
всички трябва да ги пазим
и да се грижим за тях. Чрез
децата Бог разпростира
благодатта си над нас.
Цялото детство е красиво,
може би най-красивото от
целия живот”.
Замисляме се и се убеждаваме, че Йордан Радичков
ни остави светла диря с
творчеството си...
Анка КОЗАРЕВА

Алтернативи за успешна
реализация в живота

Глъхнат вред полята,
хълмове, горички.
Няма ги да пеят
веселите птички...
Капят и листата
от унили клони,
златошита есен
златни сълзи рони.
тази есен учениците
от Полуинтернатните групи 5 – 8 клас
при СОУ „Христо Ботев”,
гр. Тутракан подредиха
своята изложба „Златна
есен е дошла”. В часовете
по занимания по интереси
те изработиха предмети с
декоративни и битови елементи. Ентусиазираните
ученици събраха даровете
на природата, обагрени
с цветовете на златна-

"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
Йордан РАДИЧКОВ
На 24 октомври 2014 г.
отбелязваме 85 години от
рождението на едно от
най-емблематичните имена
в новата българска литература. Това е ненадминатия
майстор на късия разказ и
неподражаем драматург Йордан Радичков.
Съвместно с учениците
от II б клас и тяхната класна ръководителка – Виолета Стойкова, проведохме
в училищната библиотека
иновативен урок, посветен
на писателя и неговото
творчество за деца. С
подходяща презентация
учениците се запознаха
с живота и творбите на

а 28 октомври, в учебната зала на КНСБ – гр.
Тутракан, се проведе обучителен курс по професионално
ориентиране на безработни лица,
насочени от Агенцията по заетостта. Инициативата се осъществи
от Сдружение ”Колеж за работническо обучение”, съвместно с
Конфедерацията на независимите
синдикати в България.
Курсът бе организиран и проведен от консултанта на КНСБ
- Емилия Шарбанова.
Програмата цели да подпомогне
Димитрова те подредиха
своята традиционна есенна хората да направят бъдещия си
професионален
избор, основан
изложба.
на смяна на професията или на
преквалификация.
Въпросите, на които търсиха

Н

И

та есен. Съвместно с ръководителите си Румяна
Стоянова, Неждан Реджеп,
Анелия Иванова и Румяна

отговор обучаемите, бяха свързани
с това какви искат да бъдат и как
виждат близките перспективи за
развитието на своя живот. Те бяха

консултирани и информирани по
конкретни казуси при избор на
обучение и професия. Запознаха
се с възможностите за търсене на
работа, с оценка на информацията,
проучване на работните места,
предлагане на интернет-мрежата
за търсене на работа и добра
реализация.
Предоставена им бе конкретна
информация за актуалните професии, търсени в момента на пазара
на труда – в региона и в страната.
Запознаха се със задълженията,
характеризиращи длъжността, с
адекватното образоване за нея и
с потенциалните работодатели.
Какво им даде обучението? Алтернативи за успешна реализация
в живота!
Емилия ШАРБАНОВА,
Общински координатор на КНСБ

Новочерненки - два часа
в Българско национално радио!
Т

очно на Димитровден,
един от най–големите
християнски празници,
двете групи за народно пеене – „Черненка“ и „Новочерненка“ от читалище „Васил
Йорданов–1942“, бяха поканени лично от Юлия Цанкова, водеща на предаването
„По нашенски“ по програма
Хоризонт, да представят в
ефир добруджанския фолклор
– такъв, какъвто го знаят
и са го запазили от своите
родители и деди.
Цяло лято групите разучаваха автентични песни и
такива от утвърдени добруджански певци като Верка
Сидерова, Добра Савова,
Георги Жеков. Отделяха от
личното си време, бързаха
да свършат домакинската
си работа, за да бъдат
навреме в читалището. Но
бяха подкрепяни от своите
семейства, които също
познават и обичат добруджанския фолклор. Жените
не забелязваха кога денят
преваля, а лампите светват. Песен след песен, една
от друга по–мелодични и
разнообразни по съдържание, те увеличаваха репертоара, достатъчен за концерт от два часа, какъвто

изнесоха в предаването „По
нашенски".
Ценни съвети за това
как да се държат на сцена, за дишането по време
на пеене, за височините и
украшенията на гласа даде
завършилата Музикална
академия Яна Тодорова.
Група „Новочерненка“ пя
със съпровод на акордеониста Виктор Кулев, който
също даваше много ценни
съвети на самоуките, но
талантливи и ентусиазирани самодейки, които получиха подкрепа и от съпругата
му Анелия.
Пред микрофоните заставаше ту едната, ту другата група, които не се надпяваха и не се състезаваха, но
чрез песните си подхвърляха
едновремешни закачки. С
усмивка. Щастливи. И
горди. Сред тишината на
студиото. Пред многото
микрофони, които разнасяха
гласовете им във всеки български дом. Сред бурните
аплодисменти на публиката,
дошла да чуе добруджанска
песен на живо.
Силно впечатление направиха красивите добруджански носии, с които бяха
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облечени Керанка Станкова
и Иванка Делева. Белите
шалове с дълги копринени ресни, спуснати над
раменете им. Красивите
стогодишни чукмани – кренян /по името на лилавото
пролетно цвете крен/ и
наситено жълт. Невероятните престилки – люлякова
и лимониена. Апаратените
елечетата, тъй характерни

за черненката. И разбира
се – терлиците, на които
шивачките дискретно са
ушивали българското знаме,
с което черненци са показвали своята идентичност.
И гордостта, че са българи,
пък макар и живеещи извън
пределите на родината.
Мекият и топъл глас на
Керанка Станкова завладя
публиката, която слушаше песента, посветена
на всички именници Димитровци, и гледаше в захлас
невероятната добруджанска носия, за която Юлия
Цанкова каза:
– Вижте я. Тази стого-

дишна носия, както разбрах,
нито е прана, нито е гладена, откакто е изработена,
но изглежда перфектно. Тя
е достойна за възхищение.
Човек трябва да я види и да
се радва.
Петранка Христова, ръководител на групата „Новочерненка“ разказа, че
жените, с които пее са
с различни професии, но

в читалището ги събира
любовта им към фолклора.
Библиотекарката на читалището Радка Иванова
сподели в ефир, че ако днес
са тук, то се дължи само на
жените, които се лишават
от личното си време, от
почивката си, но вечер са
в читалището на репетиция. И го правят с любов.
Надяват се да предадат
тази любов и на по–младото поколение, както те
са приели щафетата от
родителите си.
Юлия Цанкова попита как
се празнува Димитровден
в Нова Черна, а Радка раз-

каза, че това е денят на
разпус. Когато ратаите
вече могат да бъдат освободени от чорбаджиите си,
защото устният им договор
е бил от Гергьовден до Димитровден. Но на този ден
се правят и много курбани
за здраве на семейството.
Коли се мъжко агне и се
пече в пещ с тъй характерния за черненци булгур.
Думата беше дадена и
на младата секретарка на
читалището Валентина Георгиева, за която водещата
на предаването разбра, че е
и много добра кулинарка и я
предизвика много елегантно
да сподели в ефир една своя
рецепта. Валя разказа как
се прави наложен зелник,
рецепта, която знае от
своята баба.
Голяма чест за новочерненци беше присъствието
в залата на един от най–
добрите наши съвременни
изпълнители Манол Михайлов–специалист в областта на фолклора, водещ на
телевизионни предавания,
съорганизатор на фолклорни конкурси и събори. Неговата висока оценка в края
на предаването, накара
всички участници да се
гордеят с това, което
правят.. Той каза: - Пейте,
момичета, защото го правите прекрасно!
Макар че още не беше
дошла зимата, но заваля
първият сняг, на участниците в предаването „По нашенски“ им беше топло на
сърцата. Качиха в автобуса
да се приберат по домовете
си. И още в първите минути телефоните загряха от
обаждания:
„Бяхте прекрасни!“, "Слушахме ви и се гордеем с
вас!“, „Невероятни сте!“,
"Нека го има българския
фолклор!"... И още много, и
много поздравления...
Стоянка ПАВЛОВА
София–Нова Черна

Отново награда за Елица

етгодишната Елица
Камбурова от Тутракан участва в новото
издание на Международния
конкурс за изпълнители на
популярна песен "Съзвездия-2014", който се проведе
в гр.Шумен.
Със своите изпълнения
Елица спечели специалната
награда на Младежки Дом-

П

Шумен!
В конкурса взеха участие
над 130 млади изпълнители
от страна и чужбина разпределени в четири възрастови групи.
Музикалният форум се
провежда под патронажа на
кмета на Шумен и е финансиран основно от Община
Шумен.

Читалището в с. Зафирово се обновява

роект на НЧ "Христо
Ботев" в с. Зафирово
бе одобрен за целево
финансиране по Програмата
за подпомагане дейността
на народните читалища на
първата конкурсна сесия
през 2014 г. в направление "Частични ремонтни
дейности по сградите на
читалищата и вътрешен

П

интериор на сценичните
и библиотечни пространства".
Ръководството на читалището е включило като
дейности по проекта смяна
на дограма на всички помещения в цялата сграда,
закупуване на климатици
и ремонт на тавана на
сцената.
“ТГ”
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Никола Мавродинов е единственият
тутраканец-академик
Н
а 2 ноември 2014 г.
се навършват 110
години от рождението на Никола Мавродинов
- един от създателите на
историята на българското
изкуство, както и на самата наука в България. Той е

единственият тутраканец,
който е удостоен с най-високото и престижно научно
звание – академик. Звание-

то се присъжда на български граждани, обогатили
науката с особено значими
постижения, създали школа
в научното си направление
и получили широко признание и известност у нас и
в чужбина.
Н и к о л а
Мавродинов
е роден на 2
ноември 1904
г. в гр. Тутракан, в семейството
на народните
учители Петър и Андони
Мавродинови.
Завършва
Първа мъжка гимназия
в София през
1923 г., след
което е изпратен да
следва в Белгия медицина,
но се насочва
към история
на изкуството, което
му спечелва острото
негодувание
на баща му,
изразено в
спиране на средствата,
принудило Мавродинов да
се издържа сам. Като студент работи като фабри-

ɄɧɢɝɚɧɚɚɤɚɞɆɚɜɪɨɞɢɧɨɜɩɨɞɚɪɟɧɚɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɜ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɫɚɜɬɨɝɪɚɮɨɬɫɴɩɪɭɝɚɬɚɦɭȼɟɪɚɆɚɜɪɨɞɢɧɨɜɚ
ɢɧɟɝɨɜɚɬɚɞɴɳɟɪɹɩɪɨɮɅɢɥɹɧɚɆɚɜɪɨɞɢɧɨɜɚ

чен и сладкарски работник
в Брюксел, за да си набави
средства за живеене. Следва във Висшия институт
по история на изкуството
и археология при Факултета за литература в Гандския университет, Белгия
и във Висшия институт
по история на изкуството
и археология в Лиежкия
университет, Белгия, който завършва с титлата
лисансие по история на
изкуството и археология
през 1926 г.
От 1926 г. до 1931 г. е
уредник на музея в Пловдивската народна библиотека.
Неговата професионална
компетентност и работоспособност не остават

незабелязани и още през
1928 г. е командирован
в Народния археологически музей в София, където
завежда Художествения
отдел. През 1936-37 г., по
покана на Института за
висши науки на Сорбоната
в Париж, чете серия от
лекции върху старобългарската архитектура. Престоя си в Париж използва
и за специализация, като
работи в този институт
при академик Габриел Мийе
и професорите Жан Ласюс
и Андре Грабар.
През 1942 г. е награден
от БАН с Берлиновата премия за наука.
През 1946 г. е избран
за член-кореспондент на

ȺɤɚɞɇɢɤɨɥɚɆȺȼɊɈȾɂɇɈȼ

Българската академия на
науките.
От 1944 до 1949 г. е
директор на Музея, след
което е уволнен. До края
на живота си се занимава
с преподавателска работа
първо в Политехниката Архитектурния факултет,
където става доцент, а
след това е професор в Художествената академия. В

тези по-малко от 10 години
той успява да напише и
издаде едно внушително по
обем и качество фундаментални изследвания, които
обхващат средновековното, възрожденското и ново
българско изкуство.
Житейският му път приключва през 1958 г. в София.
Исторически музейТутракан

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

Природата и Човекът
ЕМЯТА – Чиста, в пълна хармония с живия свят.
Растения, осигуряващи кислород и животни, подчиняващи се на законите на природата. Ако погледнем земята преди и сега ще видим огромна разлика.
Защо е така?
В наше време, отношението на човека към околната
среда се е променило. Станали сме по-безотговорни
към опазването на природата. Човекът е безпощаден.
Не може да вземаме с пълни шепи и да не се замисляме, че на този свят има и други същества. Всеки ден
ние хората замърсяваме почвата с отпадъци без да се
замисляме. Всеки ден замърсяваме въздуха с отровни
вещества и никой не се замисля, че това ни трови. Всеки
ден изсичаме горите и тревните площи за да се строят

З

нови сгради, без да си даваме сметка, че всъщност ние
се разделяме с част от самите нас. Представете си
след време цялата Земя отрупана с отпадъци, почвите ще са толкова замърсени, че живеещите днес на
планетата организми ще бъдат мъртви, въздухът ще
бъде като отрова, а водите няма да е възможно да се
почистят. А ние не искаме това.
Как ще се чувстваме без природна среда? Та нали
животът ни е немислим без нея. Не случайно хората
са казали, че човек започва да цени нещо, едва тогава
когато го загуби. Много усилия ли изисква това, да започнем да ценим и опазваме околността, в която живеем?
Просто трябва да осъзнаем, че ако не се грижим за
природата, тя рано или късно ще издъхне, както и ние,
защото сме неизменна част от нея.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Времето

От -7 до 20 градуса ще е през ноември
Н

ɚɣɧɢɫɤɢɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɢɩɪɟɡɧɨɟɦɜɪɢɳɟ
ɛɴɞɚɬ ɦɟɠɞɭ  ɢ 
ɝɪɚɞɭɫɚɩɨɜɢɫɨɤɢɳɟɫɚɩɨ
ɑɟɪɧɨɦɨɪɢɟɬɨɚɧɚɣɜɢɫɨɤɢ
ɬɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɳɟɫɚɦɟɠɞɭ
ɢɝɪɚɞɭɫɚɌɨɜɚɫɴɨɛɳɢ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪ ɋɬɨɟɜ  ɫɢɧɨɩɬɢɤ
ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɩɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɹɢɯɢɞɪɨɥɨ
ɝɢɹ ɩɪɢ ȻȺɇ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɣɤɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɚɬɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɡɚ
ɧɨɟɦɜɪɢ
ɉɨɞɭɦɢɬɟɦɭɩɪɟɡɬɚɡɢɝɨ
ɞɢɧɚɩɪɟɡɧɨɟɦɜɪɢɫɟɨɱɚɤɜɚ
ɫɪɟɞɧɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɚɞɚɛɴɞɟɨɤɨɥɨɧɨɪɦɚɬɚ
ɤɨɹɬɨ ɡɚ ɋɟɜɟɪɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɢ Ƚɨɪɧɨɬɪɚɤɢɣɫɤɚɬɚ ɧɢɡɢɧɚ
ɟ ɦɟɠɞɭ  ɢ  ɝɪɚɞɭɫɚ ɡɚ
ɜɢɫɨɤɢɬɟɩɨɥɟɬɚɦɟɠɞɭɢ
ɝɪɚɞɭɫɚɩɨɑɟɪɧɨɦɨɪɢɟɬɨ
ɢ ɞɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚ ɋɬɪɭɦɚ
ɦɟɠɞɭɢɝɪɚɞɭɫɚɚɜ
ɩɥɚɧɢɧɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɨɬɞɨ
ɝɪɚɞɭɫɚ
Ɇɟɫɟɱɧɚɬɚ ɫɭɦɚ ɧɚ ɜɚɥɟ
ɠɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɤɨɥɨ ɢ ɧɚɞ

ɧɨɪɦɚɬɚɤɨɹɬɨɡɚɩɨɝɨɥɹɦɚ
ɬɚɱɚɫɬɨɬɫɬɪɚɧɚɬɚɟɦɟɠɞɭ
 ɢ  ɥɢɬɪɚ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɟɧ
ɦɟɬɴɪ ɚ ɜ ɸɠɧɢɬɟ ɢ ɩɥɚ
ɧɢɧɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɦɟɠɞɭ
ɢ  ɥɢɬɪɚ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɟɧ
ɦɟɬɴɪ
ȼɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɧɨɟɦɜɪɢɳɟ
ɡɚɩɨɱɧɟ ɡɚɬɨɩɥɹɧɟ ɩɪɨɝɧɨ
ɡɢɪɚ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɴɬ Ɍɨɣ ɞɨ
ɩɴɥɜɚɱɟɨɛɥɚɱɧɨɫɬɬɚɳɟɫɟ
ɪɚɡɤɴɫɚ ɢ ɩɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟ
ɞɧɢ ɞɨ ɫɪɟɞɚɬɚ ɧɚ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɞɟɫɟɬɞɧɟɜɢɟɧɚɞɩɥɚɧɢɧɫɤɢ
ɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɳɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚ
ɫɥɴɧɱɟɜɨ ɜɪɟɦɟ ɚ ɜ ɪɚɜɧɢ
ɧɢɬɟɧɚɜɫɟɩɨɜɟɱɟɦɟɫɬɚɳɟ
ɢɦɚɦɴɝɥɚɢɥɢɧɢɫɤɚɫɥɨɟɫɬɚ
ɨɛɥɚɱɧɨɫɬɢɬɚɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭ
ɪɢɬɟɳɟɨɫɬɚɜɚɬɩɨɧɢɫɤɢ
ɉɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚɧɨɟɦɜɪɢ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚɧɚɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢ
ɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɳɟ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɢ
ȼɪɟɦɟɬɨ ɧɚɞ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɳɟ
ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɨɬ ɰɢɤɥɨɧɚɥɧɢ
ɜɢɯɪɢ ɢ ɳɟ ɫɟ ɫɴɡɞɚɞɟ ɜɚ
ɥɟɠɧɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɧɨɳɟɫɟ
ɡɚɞɴɪɠɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨɬɨɩɥɨ

ɡɚɫɟɡɨɧɚɜɴɩɪɟɤɢɱɟɜɤɪɚɹ
ɧɚ ɞɟɫɟɬɞɧɟɜɢɟɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɢɬɟɫɥɚɛɨɳɟɫɟɩɨɧɢɠɚɬ
ɉɪɟɡɩɴɪɜɚɬɚɩɨɥɨɜɢɧɚɨɬ
ɜɬɨɪɨɬɨɞɟɫɟɬɞɧɟɜɢɟɜɚɥɟɠɢ
ɧɟɫɟɨɱɚɤɜɚɬ
ɋɥɟɞ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɧɢɠɟ
ɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɟ ɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɧɨɳɟɫɟɩɨɜɢɲɚɬɉɨɜɟɱɟ
ɫɥɴɧɱɟɜɢ ɱɚɫɨɜɟ ɳɟ ɢɦɚ ɜ
ɩɥɚɧɢɧɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɚɜɪɚɜ
ɧɢɧɢɬɟ ɦɴɝɥɚɬɚ ɳɟ ɟ ɱɟɫɬɨ
ɹɜɥɟɧɢɟɄɴɦɧɨɟɦɜɪɢ
ɨɛɥɚɱɧɨɫɬɬɚ ɳɟ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɢ
ɢɧɚɦɧɨɝɨɦɟɫɬɚɳɟɢɦɚɜɚ
ɥɟɠɢɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɟɳɟɫɟ
ɩɨɧɢɠɚɬȼɤɪɚɹɧɚɩɟɪɢɨɞɚ
ɜɚɥɟɠɢɧɟɫɟɨɱɚɤɜɚɬ
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɬɪɟɬɨɬɨ
ɞɟɫɟɬɞɧɟɜɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
ɬɟ ɳɟ ɫɟ ɩɨɧɢɠɚɬ ɓɟ ɢɦɚ
ɜɚɥɟɠɢ ɨɬ ɞɴɠɞ ɤɨɢɬɨ ɜ
ɋɟɜɟɪɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ ɩɨ ɜɢ
ɫɨɤɢɬɟ ɩɨɥɟɬɚ ɳɟ ɩɪɟɦɢɧɚɬ
ɜɫɧɹɝȼɪɟɦɟɧɧɨɫɩɢɪɚɧɟɧɚ
ɩɪɟɜɚɥɹɜɚɧɢɹɬɚɫɟɨɱɚɤɜɚɜ
ɫɪɟɞɚɬɚɧɚɞɟɫɟɬɞɧɟɜɢɟɬɨ
ɉɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɧɢ ɧɚ

ɦɟɫɟɰɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɟ ɨɳɟ
ɳɟ ɫɟ ɩɨɧɢɠɚɬ ɤɚɬɨ ɨɬɧɨɜɨ
ɳɟ ɢɦɚ ɜɚɥɟɠɢ  ɜ ɩɨɝɨɥɹ
ɦɚɬɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɜɟɱɟ
ɨɬɫɧɹɝ
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɫɩɪɚɜɤɚ ɧɚ
ɇɂɆɏȻȺɇ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɧɨ
ɟɦɜɪɢ ɤɚɬɨ ɩɪɟɯɨɞɟɧ ɦɟɫɟɰ
ɦɟɠɞɭɟɫɟɧɬɚɢɡɢɦɚɬɚɇɨɳ
ɧɨɬɨ ɢɡɫɬɢɜɚɧɟ ɧɚ ɡɟɦɧɚɬɚ
ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬ ɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɢ
ɛɪɨɹɬ ɧɚ ɞɧɢɬɟ ɫ ɨɛɥɚɱɧɨ ɢ
ɦɴɝɥɢɜɨ ɜɪɟɦɟ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɚ
ɜɚ ɇɚɦɚɥɹɜɚɬ ɫɩɨɤɨɣɧɢɬɟ
ɟɫɟɧɧɢɞɧɢ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɬɚɧɚɚɬɦɨɫɮɟɪ
ɧɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ
Ⱥɪɤɬɢɱɧɢɹɬ ɜɴɡɞɭɯ ɩɨɱɟɫɬɨ
ɞɨɫɬɢɝɚ ɞɨ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɹ ɩɨ
ɥɭɨɫɬɪɨɜ ɢ ɧɟɪɹɞɤɨ ɜɚɥɢ
ɫɧɹɝ ȼ ɫɴɳɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɪɢ
ɬɨɩɥɢ ɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɢ
ɧɚɯɥɭɜɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɟ
ɫɚɞɨɫɬɢɝɚɥɢɞɨɝɪɚɞɭ
ɫɚɚɩɟɪɢɨɞɢɬɟɫɴɫɫɥɴɧɱɟɜɨ
ɢɬɨɩɥɨɜɪɟɦɟɩɪɟɡɧɨɟɦɜɪɢ
ɫɚ ɧɚɪɟɱɟɧɢ ɰɢɝɚɧɫɤɨ ɢɥɢ
“ТГ”
ɫɢɪɨɦɚɲɤɨɥɹɬɨ

На 14 декември 2014 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:00 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
9:00 часа.
- Програма по желание - Посещение в Двореца
Котрочени или свободно време за посещение на Търговски център "Афи Палас Котрочени". Разполага с
над 300 магазина с известни марки, голяма пързалка
и други атракции.
В Двореца Котрочени днес се помещава президентската администрация. На това място първоначално е построен манастирски комплекс (1697
г.), по-късно се изгражда сградата на двореца по
проектантските планове на френския архитект
Пол Готеро (между 1888 и 1893 г.), като резиденция
на княза наследник Фердинанд I, бъдещия крал на
Румъния.
12:00 – Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city “ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
18:30 – Отпътуване от Букурещ
21:00 – Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси,
панорамна обиколка на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач от
туроператора
1 леа = 0,45/0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с
единия родител – нотариално заверено пълномощно
от липсващия родител
За записвания: Анастасия ЯКОВА
ɬɟɥ*60ɢ

Търся спешно
квартира в горната част
на Тутракан.
За контакти:0876 880514
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ХОБИ
СМЯХ

- Защо ограбихте банката?
- Те започнаха първи!
Питат радио Ереван:
- Какво ще стане, ако Земята се върти 7 пъти по-бързо?
- Супер! Събота, неделя, събота, неделя...
- Какво ще стане, ако Земята се върти 14 пъти по-бързо?
-Супер! Аванс, заплата, аванс, заплата...
- Какво ще стане, ако Земята се върти 28 пъти по-бързо?
- Кофти! Неразположена, неразположена, неразположена...
- На деца до 18 се забранява продажбата на алкохол!
- Добре, ще дойда в 18:30.
Учителката дала за домашна работа на децата да напишат изречение
в рима. На другия ден започнала да ги изпитва. - Кажи, Марийке.
- Вчера скочих в реката и си намокрих краката.
- Браво, Марийке. Иванчо какво е твоето изречение?
- Вчера скочих в саламура и си намокрих… краката.
- Но, Иванчо, то няма рима.
- Малко беше саламурата!
В ресторанта сервитьор вземе поръчката:
- Добър вечер! Какво ще желаете?
- Една голяма телешка пържола за мен - казал мъжът.
- Ами, лудата крава? - пошегувал се сервитьорът.
- Тя ще си поръча сама…
Обаждат ми се днес от училището. Учителката казва:
- Вашият син непрекъснато лъже!
Аз: - Предайте му, че е много добър в това, защото аз нямам син.
Блондинка пита: - Извинете, а какво означава "I don`t know"?
- Не знам!
- Странно, който и да попитам не знае!
Вчера през нощта ме спира катаджия, отварям прозореца и като се
навежда към мен изкрясквам в лицето му: - Бау-бау!
Той скача назад стреснат, а аз показвам колана си и му казвам:
- Не бой се, беее. Вързан съм!
Мъж казва на жена си: - Тази песен, дето я слушаш е много стара.
- Тя и майка ти е стара, ама ти още я слушаш...

Малки обяви
ПРОДАВА СЕ на атрактивна цена вторият етаж
от къщата на ул. "В.Търново" №17а в Тутракан.
Проверете на тел.: 0866 6 5746

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

Фризьорски салон “Офелия”
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.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Сканди

СУДОКУ

30.10-5.11.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

30.10-5.11.2014 г.

С рибни кулинарни изкушения
бе представен Тутракан
на Празника на еленския бут

ɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɬɤɦɟɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɡɚɟɞɧɨɫɤɦɟ
ɬɚɞɨɦɚɤɢɧȾɢɥɹɧɆɥɴɡɟɜɢɤɦɟɬɚɧɚɄɚɜɚɪɧɚɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜ
ɩɪɟɞɪɢɛɧɢɹɳɚɧɞɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
метът д-р Димитър Стефанов и неговият заместник
Петя Князова-Василева
представиха Тутракан по време на
Празника на еленския бут, който се
проведе за трета поредна година в
планинския град Елена. И докато
през 2013-та тутраканският кмет
участва в състезанието по майсторско рязане на бут заедно със
своите колеги Цонко Цонев от Каварна и Добромир Добрев от Горна

К

Оряховица, тази година Тутракан
бе представен на специалната
изложба от кулинарни изкушения
от различните краища на България
със специални рибни блюда, които
се харесаха изключително много
на публиката.
"Зимният пейзаж на 25 октомври
предаде неочаквана атмосфера на
Празника на еленския бут, снегът
не престана да вали през целия
ден, но градският пазар, където
се възпроизвежда традицията,

не остана без
хора до късна
вечер.
На този
празник заедно с прочутия
еленски деликатес наймного вървеше червеното
вино, на места и греяно. А
както винаги,
народът се
струпа найнапред около
трапа, където се пърлеше прасето,
и до обяд димяха скарите с вкусни
мръвки, разказват посетители на
Елена в този ден.
„Какво му е на времето, снегът е
идеален за касаплък. Открай време
прасето в къщата се коли, когато
навън е побеляло – с тези думи
еленският кмет инж. Дилян Млъзев
посрещна гостите и този път влезе
в ролята на стопанин на къщата,
стъкнат в носия на старите балканджии. Както е според традицията,
предния ден в двора се изкопава
трап и укрепва със здрави пръти.
Още от ранни зори, преди да бъде
тръшнат шопарът, там е запален

огън. Докато започне пърленето,
трябва да се сгори хубава жар.
В пърленето и обработката на
прасето участват само мъже. За
близо два часа пред любопитните
погледи на мнозина и сипещия се
сняг мъжете разфасоваха шопара,
от кожата и мръвките, на който
опитаха най-издръжливите на
студа. Бутовете, които ще стават
на вкусния деликатес, осолиха
в постав. След 40 дни ще бъдат
извадени, измити и поставени на
открито да съхнат – проста, но
уникална технология.
Много посетители преминаха
в съботния ден край кулинарните
щандове на Тутракан, Павликени,
Лясковец, Стражица, Златарица и
на домакините, които впечатлиха
с пъстрота и подредба. Хората
не само видяха, но и опитаха от
вкусотиите. Лошото време не
уплаши кмета на Каварна Цонко
Цонев, който не само пристигна
навреме, но и сготви деликатес
с миди. Заедно с колегата си от
Павликени инж. Емануил Манолов
и председателя на Общинския
съвет в Златарица Таня Лазарова,

участваха в състезание „Познавате
ли вкуса на еленския бут?”. Нямаше победители, тъй като и тримата
участници безпогрешно го откриха
сред другите не по-малко прочути
еленски мезета."
Известният кулинар Иван Звездев заедно с Пешо Морския приготвиха и раздадоха на близо 500
души боб със свински джолан.
Много опитаха от местния деликатес кописка – свинско със зеле,
от баници, погачи, тиквеници,
спаначници и какво ли не още.
Празничната програма се води
от актьорите Краси Радков и Стефка Петрова.

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Механа "МЕЛАНИ"

Честит рожден ден
и да почерпят:

25 октомври - Петра ПЕНЧЕВА, Общински съветник
от БСП, Общински съвет-Тутракан
30 октомври - Даринка ДИМИТРОВА, ДТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 октомври - Юлвие МУСИН-ХЮСЕИН, Директор на
ЦДГ "Мир", с. Калугерене, община Главиница
31 октомври - Дешка ГЕОРГИЕВА, Директор на ЦДГ
"Васил Левски", с. Зафирово, община Главиница
1 ноември - Цветан КУЛЕВ, Детски народен оркестър,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
4 ноември - Румяна УЗУНОВА, Касиер, ДГС-Тутракан

4 ноември - Марин ГРЪНЧАРОВ, В и К-Тутракан
4 ноември - Зейнеб ЯХЯ, Мед.сестра, с. Цар Самуил,
община Тутракан
5 ноември - Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица,
община Тутракан
5 ноември - Карин ИВАНОВА, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 ноември - Едис НИЯЗИ, Ст.счетоводител, Община
Главиница
5 ноември - Лютфен МЕХМЕД, Кмет на с. Калугерене,
община Главиница

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
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