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е основан през 1962 г.
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Година LIII

6 - 12 ноември 2014 г.

Вие питате кметският екип отговаря!
метът на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов и неговият екип навлизат в
четвъртата година от
своя мандат. Време, през
което бяха реализирани
различни проекти, случиха
се много събития.
Това е поводът в. "Тут-

К

ракански глас" да предложи на своите читатели
осъществяването на едно
съвместно интервю съставено изключително от
вашите въпроси към кмета, неговите заместници
Петя Князова-Василева и
Милен Маринов и секретаря
Даниела Гвоздейкова-Киря-

кова. Питайте за всичко
свързано с работата на общинската администрация.
Защото Общината - това
са хората!
И още - промени ли се
животът ви през този тригодишен период? Какви бяха
вашите очаквания? Имате
ли предложения за конкрет-

ни нови инициативи?
Вашите въпроси и мнения
очакваме на тел. 0887 057
747, на e-mail: tgbg@abv.bg,
както и в редакцията на
вестника - ул. "Трансмариска" 6, ет. 3 (сградата на
Банка ДСК) до 15 ноември
т.г.

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2015

Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ

ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ
Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната.

“ТГ”

Тутракан е 39-та българска община с Правилник за
финансова подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми
След приемане на
решението
общинските
съветници си
направиха снимка
за спомен с
представителките
на Фондация
"Искам бебе"
Калина ГРЪНЧАРОВА
равилник за финансово подпомагане на
изследвания и процедури, свързани с лечение

П

на безплодие на семейства
и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство, с репродуктивни
проблеми на територията

на Община Тутракан е
пълното наименование на
нормативния документ,
който Общинският съвет
на стр. 3

Д-р Недка ЦВЕТКОВА, Управител на МБАЛ-Тутракан:

Отново време за гласуване
За три години болницата успя П
да върне 3 849 247, 88 лв.
натрупани стари задължения
Калина ГРЪНЧАРОВА
а три години, откакто е новото общинско управление
и кмет е д-р Димитър Стефанов, болницата успя да върне
3 849 247,88 лв. задължения. От
тях 704 927 лв. са за медикаменти
и консумативи, а 2 335 хил. лв задължения към НАП. Това каза
най-напред управителят на МБАЛТутракан д-р Недка Цветкова по
време на октомврийската сесия на
Общинския съвет, на която отчетът
на здравното заведение за седемте
месеца на годината бе на дневен
ред. "Ако ги нямаше старите задължения, досега болницата щеше
да бъде на 500 хил.лв. печалба.
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ɪɨɞɴɥɠɚɜɚɜɨɬɴɬɜɞɜɟɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ÄȺɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ ɨɬɤɪɢɬɢɟ´ ɢ
ÄɄɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɚɬɪɚɤɰɢɹ´ɨɬɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚɧɚɜɋɬɚɧɞɚɪɬɑɭɞɟɫɚɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȼɴɜɜɨɬɚɭɱɚɫɬɜɚɯɚɜɫɢɱɤɢ
ɩɨɫɬɴɩɢɥɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɚɬɪɚɤɰɢɢɢɨɬɤɪɢɬɢɹ
Ɋɟɮɟɪɟɧɞɭɦɴɬɡɚɑɭɞɟɫɚɬɚ
ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɳɟ ɩɪɨɬɟɱɟ ɧɚ
ɬɪɢ ɟɬɚɩɚ ɞɨ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
Затова от името на целия колектив
ɝɢɡɛɢɪɚɯɦɟɌɨɩɜɴɜ
искам да изкажа благодарност
ɜɫɹɤɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɞɨɨɤɬɨɦкъм Общината и Общинския съвет
за добрата ни съвместна работа
досега" - заключи тя.
Данните от отчета, който съветниците приеха сочат, че болницата
има сключен договор с РЗОК за
работа по 89 клинични пътеки
разпределени по отделения както
следва: Хирургично отделение - 43,
Вътрешно отделение – 11, АГО - 17,
Детско отделение - 8, Неврологично отделение - 5 и ОАРИЛ - 5.
Общо за периода са преминали 3
279 пациента, което е с 208 повече
спрямо същия период на миналата
година.
на стр. 3

ɜɪɢɝɢɡɛɢɪɚɯɦɟɌɨɩ
ɜɴɜ ɜɫɹɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɚ ɫɟɝɚ
ɫɦɟɧɚɮɢɧɚɥɧɚɬɚɩɪɚɜɚɞɨ
ɤɪɚɹɧɚɧɨɟɦɜɪɢɝɥɚɫɭɜɚɦɟɡɚ
ɮɢɧɚɥɢɫɬɢɬɟ
Ʉɪɟɩɨɫɬɬɚ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ɭɛɟɞɢɬɟɥɧɨ ɜɨɞɢ ɜ ɩɴɪɜɢɬɟ
ɞɜɚ ɟɬɚɩɚ ɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ȼ
ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɬɧɨɜɨ ɟ ɧɚ ɩɴɪɜɨ
ɦɹɫɬɨ
ɍɜɚɠɚɟɦɢɱɢɬɚɬɟɥɢɢɩɪɢɹɬɟɥɢ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɝɥɚɫɭɜɚɣɬɟ
ɡɚɤɪɟɩɨɫɬɬɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹȺɬɪɚɤɰɢɢ

www.bgchudesa.com

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

НОВИНИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-КОНСУЛТАТИВЕН
СЪВЕТ В СИЛИСТРА
Поради високия обществен интерес към държавния
план-прием и необходимост от широка информираност
и подкрепа, Регионалният инспекторат по образованието-Силистра организира разширено заседание на
Обществено-консултативния съвет, съобщи директорът на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община
Тутракан Стефка Станкова, която също ще участва
във форума.
Освен членовете на съвета, в заседанието ще
участват директори на приемащи училища, представители на Центъра за кариерно развитие, Бюро
по труда, Стопанска камара, Търговско-промишлена
палата, Камарата на строителите и др.
Началото е в 10:00 часа на 6 ноември (четвъртък)
в залата на ПГМТ "Владимир Комаров".
ЗЕМЕДЕЛИЕ
Предсеитбена подготовка в Силистренско е направена на 599 206 декара земя, показва справка от
Областната земеделска дирекция.
Предсеитбено торене е извършено на 535 206 декара.
Досега в Крайдунавска Добруджа са засети 373 408
декара с пшеница, 44 706 декара с ечемик, 2 300 декара
с тритикале и 77 578 декара със зимна маслодайна
рапица. Изорани са 539 181 декара. Прибрани са 94.6
на сто от царевицата при среден добив 707 килограма
от декар.
ИЗБИРАТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ
НА ЧИТАЛИЩЕТО
НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1873 г.", гр. Тутракан публикува
в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки
Решение за откриване на процедура и Обявление за
обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител
за извършване на ремонт на НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873 г."
в гр. Тутракан".
Пълен достъп до документацията за участие в
процедурата е предоставен на сайта на културната
институция - www.chitalishte.tutrakan.org.
КОНКУРС "СВЕТЪТ НА ДОБРОТО"
На 12 ноември т.г изтича срокът за предаване
на материалите и подаване на заявки за участие в
Общинския конкурс "Светът на доброто", чийто организатори са Община Тутракан, Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните и Социално-педагогически интернат
"Христо Ботев", с. Варненци.
Обективното си мнение и идеи по темата участниците могат да представят чрез приказка, разказ,
стихотворение и рисунка.
Конкурсът е индивидуален и всеки участник може да
участва само с една творба, подготвена специално за
конкурса, придружена от информация за автора.
Според регламента в конкурса могат да участват
ученици от 5-ти до 12-ти клас.
Класирането на творбите ще бъде в две групи: V-VIII
клас и IХ-ХII клас.
Награждаването ще се състои на 16 ноември 2014
г. от 10:00 часа в СПИ-с. Варненци.
„КЛАС НА ГОДИНАТА”
И през настоящата учебна 2014/2015 година Община
Тутракан и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) организира общински конкурс "Клас на
годината".
Целта на инициативата е превенция на отпадането
и задържането на децата в училище, чрез недопускане
на неизвинени и безпричинни отсъствия.
Критериите, по които ще бъде определен първенецът за тази учебна година са няколко - допуснати до
10 неизвинени отсъствия; няма наложени наказания или
допуснати противообществени прояви; реализирани
по идея на класа училищни изяви и други участия и
дейности в национални и общински форуми.
В надпреварата могат да участват желаещите от
V до ХI клас.
Наградата и този път е екскурзия до забележителна
дестинация на България.
Ще бъдат раздадени и поощрителни награди.
Участието си класовете могат да заявят до края на
учебната година - 30.06.2015 г.в сградата на Община
Тутракан, стая №9, МКБППМН.
ТУРНИР ПО НАРОДНА ТОПКА
На 7 ноември (петък) ще се проведе турнир по народна топка за ученици от 1-ви до 4-ти клас. В него
ще участват смесени отбори от четирите общински
училища. За победителите - от Общината Тутракан
са подготвили награди.
Началото е от 15:00 часа в спортната зала на СОУ
"Йордан Йовков".
КРИМИНАЛЕ
32 случая на превишаване на скоростта и 58 други
нарушения са констатирани по време на 24-часовата
полицейска операция под надслов „Сигурни пътища” в
Силистренска област. Акцията бе проведена за времето от 10.00 часа на 29 октомври до 10.00 часа на 30
октомври в цялата страна с основен акцент контрол
върху спазването на ограниченията за скоростта.
В Тутракан огнеборци са загасили горящи отпадъци
в контейнери за смет на 4 ноември.

6 - 12.11.2014 г.

Гласуването в тазгодишното издание на
конкурса "Кмет на годината 2014" приключи!
Н
ад 120 000 души дадоха своя глас в надпреварата в най-оспорваната категория "Кмет
на гражданите". Тя е и
единствената, която се
избира от читателите на
медията-организатор на
конкурса - Kmeta.bg.
В останалите 8 категории право да гласуват по
регламент имаха единствено и само градоначалниците. Кметовете трябваше
да изберат най-достойните
си колеги в ресори „Успешно
привличане на инвестиции”,
„Усвояване на евросредства”, „Опазване на околната среда”, „Развитие на
туризма”, „Адекватна реакция при криза”, „Поддържане
и развитие на спорта”,
„Осигуряване на условия
за отглеждане на деца” и
„Кмет на годината”.
Битката между градоначалниците тази година

беше изключително оспорвана, с увеличаващата се
популярност на конкурса.
Предстои обработка на
гласовете. На 7 ноември
ще се събере за първа година Експертната комисия
на Kmeta.bg. Членовете
на тази комисията ще са
представители на научни,
стопански и обществени
институции. Имената им
обаче ще бъдат запазени в
тайна до деня на церемонията - 11 ноември 2014 г.,
като гаранция за безпристрастност.
Носителите на десетте
отличия тази година ще
станат ясни на гала-церемония по връчване на наградите в конкурса "Кмет на
годината 2014", която ще
се състои на 11 ноември
2014 г. в зала 6 на НДК.
Преди голямото събитие
за родните общини, организаторите са подготвили

конференция, в която кметовете могат да обсъдят с
експерти от Европейската
комисия, министерства и
дирекции всички важни за
тях въпроси. Конференцията ще бъде разпределена
в три панела - "Българските общини в ЕС", "Гласът
на бизнеса" и "Иновации

в градската мобилност".
Градоначалниците ще получат полезна информация
за новия програмен период
2014-2020, оперативните
програми, и как да решат
ежедневните си проблеми
с европейска помощ и по
иновативен начин.
“ТГ”

Изтече срокът за подаване на
молби за помощи за отопление
5 303 молби за отпускане на целева помощ за
отопление са подадени
в Силистренска област.
Това сочат данните към 30
октомври – ден преди приключване на крайния срок
за прием на документите.
Най-много са кандидатите от община Дулово – 1
584, следвани от жителите
на община Силистра – 1
136, Главиница – 890 и Тутракан – 844.
Най-малко молби са постъпили от Алфатар – 208.
Одобрени до момента са
документите на 4 065 лица
и семейства, а отказ са

получили 599 души.
Обработени са всички
документи за отпускане
на еднократна помощ за
първокласници, допълниха
от дирекция „Социално
подпомагане“ в Силистра.
За сумата от 250 лева са
кандидатствали 792 души.
Издадените заповеди са
781 за 797 деца.
Отказ са получили 11
души.
Право на помощ имат
всички лица и семейства,
които за последните шест
месеца имат доходи, по-ниски или равни на диференцирания минимален доход за

отопление.
Във връзка с новите цени
на електроенергията от
1 октомври досегашният
размер на помощта за
този отоплителен сезон от
65,72 лв. месечно или общо
328,60 лв. се увеличава на
72,20 лв. месечно и става
361 лв.
Ръстът е предвиден в
проекта за изменение на
Наредбата за условията и
реда за отпускане на целева помощ за отопление,
публикуван за обществено обсъждане от Министерството на труда и
социалната политика. За

увеличението на целевата
помощ ще бъдат необходими допълнителни разходи
в бюджета на министерството – почти 4 милиона
лева, информира Нова телевизия.
Разликата между досегашния и новия размер на помощта се предвижда да бъде
изплатена през декември
от Агенцията за социално
подпомагане чрез дирекциите "Социално подпомагане".
За месеците ноември и декември 2014 г. изплащането
става до края на месеца,
следващ месец на издаване
на заповедта.
“ТГ”

Безработицата продължава да расте Трупни ями за умрели животни
временно могат да се използват
Р
в Силистренско след спиране
на екарисажите в Шумен и Варна
авнището на безработицата в Силистренско през септември
е 18.1% - по-високо от
средното за страната от
10.5 %,
показва справка
от Регионалната служба по
заетостта в Русе.
В Силистренска област
най-високо е равнището на
безработицата в Кайнарджанска община - 42.1%,
следвана от община Главиница - 41.7%.
В областта са регистрирани 8 241 безработни.
Най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години - 43
на сто от всички, а младе-

жите до 29 години са 13%.
От общо регистрираните
с намалена работоспособност са 620 души.
Търсенето на работна
сила се увеличава - в Бюрата по труда са заявени 300
работни места предимно в
частния сектор.
Най-много свободни работни места в Бюрата
по труда са заявени от
административните и спомагателните дейности,
транспорта, търговията,
преработващата промишленост, строителството,
хотелиерството и ресторантьорството.
“ТГ”

Панаир на музейните изложби
ɬɞɨɧɨɟɦɜɪɢɜɊɭɫɟ
ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɉɚɧɚɢɪ
ɧɚɦɭɡɟɣɧɢɬɟɢɡɥɨɠɛɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ
ɊɂɆɊɭɫɟ ɞɪ ɇɧɢɤɨɥɚɣ ɇɟɧɨɜɋɴɛɢɬɢɟɬɨɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɨɬɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɟɧ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɦɭɡɟɣ  Ɋɭɫɟ ɫ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɋɭɫɟ ȼ ɬɪɢɬɟ
ɞɧɢ ɮɨɪɭɦɴɬ ɫɴɛɪɚ ɧɚɞ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɪɚɛɨɬɟɳɢ ɜ
ɫɮɟɪɚɬɚ ɧɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɬɨ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɍɱɚɫɬɢɟ ɜɡɟɦɚɬ
ɦɭɡɟɣɧɢɟɤɫɩɟɪɬɢɨɬɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɢɱɭɠɛɢɧɚɥɟɤɬɨɪɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢ ɦɟɧɢɞɠɴɪɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ

О

ɜɤɥɸɱɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢ ɫɟɫɢɢ ɩɨ
ɬɟɦɢɬɟɇɚɫɥɟɞɫɬɜɨɢɦɭɡɟɢ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ Ɇɨɛɢɥɧɨɫɬɧɚɤɨɥɟɤɰɢɢɬɟ
Ɉɬɞɟɥɟɧ ɩɚɧɟɥ ɧɚ  ɧɨɟɦɜɪɢɨɬɱɚɫɚɳɟɪɚɡɝɥɟɞɚ ɦɭɡɟɢɬɟ ɫɪɟɞ ɑɭɞɟɫɚɬɚ
ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɋɪɟɞ ɬɹɯ ɟ ɢ
Ʉɪɟɩɨɫɬɬɚ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ɤɨɹɬɨɧɟɢɡɦɟɧɧɨɜɨɞɢɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹȺɬɪɚɤɰɢɢ
ɜ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɜ ɋɬɚɧɞɚɪɬɇɚɬɨɡɢɮɨɪɭɦɄɪɟɩɨɫɬɬɚ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɨɬ ɭɪɟɞɧɢɤɚ ɜ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɚɧɢɟɥɚɂɜɚɧɨɜɚ
“ТГ”

рупни ями за умрели животни временно могат да се
използват в Силистренско
след спиране на екарисажите в
Шумен и Варна - това каза инж.
Февзие Узун, директор на Областната дирекция по безопасност на
храните в Силистра. Според инж.
Узун, указания за това са дадени и
от ръководството на Българската
агенция по безопасност на храните,
но методът е препоръчан на общинските ръководства в Силистренско
още при локализиране на огнищата
на болестта „син език” в района.
Заради опасения, че може да има
затруднения при транспортиране
на умрелите животни, е препоръ-

Т

чано да се създадат охраняеми
площадки за трупове на животни,
откъдето по-късно да се превозват.
В случай, че има затруднения с
транспорта, съгласно нормативните документи, умрелите животни
трябва да се заравят в трупни ями в
присъствието на ветеринарен лекар
от общината или служител на Областната дирекция по безопасност
на храните. Според инж. Февзие
Узун поне засега не се очаква затварянето на екарисажите в Шумен
и Варна да предизвика някакви
затруднения в Силистренско.
От началото на годината от Силистренска област са транспортирани 123 умрели животни.
“ТГ”
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Тутракан е 39-та българска община с Правилник за Съветниците отчетоха
финансова подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми деветмесечието
от стр. 1 лева за тази цел, информира
самият той съветниците.
Местните парламентаристи с удоволствие приеха
предложението на представителя на Фондация "Искам
бебе" - Вера Вулджева, по
чиято инициатива е изработен Правилникът, и на
координатора на организацията в Тутракан - Мария
Дичева, за обща снимка
след положителния вот.
Целият Правилник за финансово подпомагане на
двойки с репродуктивни
проблеми интересуващите
се могат да намерят на
сайта на Общински съветТутракан - www.tutrakanobs.
net.
На сесията бе допълнена
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собстве-

прие единодушно на последното си заседание проведено на 30 октомври. Така
Тутракан се оказа 39-тата
община в България, която с наличието на такъв
Правилник ще подпомогне
нуждаещите се в пътя им
по отстраняване на репродуктивните проблеми.
Освен, че е механизъм за
обективно разпределяне
на финансовите средства,
Правилникът осигурява прозрачност и отчетност при
процеса на финансиране
чрез регламентиране на
ясни и ефективни правила.
По време на обсъжданията на бюджета за 2015 година, кметът на общината
д-р Димитър Стефанов ще
предложи да бъде заложена
и утвърдена сума от 10 000

ност за 2014 г. и приети
решения по 15 разпоредителни сделки с общински
имоти.
Съветниците утвърдиха
предложението на ПК по
местно самоуправление,
нормативна уредба, ред,
законност, евроинтеграция,
програми, проекти, регионална политика и опазване
на околната среда за съдебни заседатели за Районен
съд-Тутракан с мандат
01.01.2015 г. – 2019 г.
Общинският съвет освободи Младен Минчев от
длъжността „Контрольор
на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
поради преминаването му
на друга работа - зам.-областен управител. Освен
това единодушно бе приет
отчетът на управителя на
общинската болница д-р Не-

дка Цветкова за дейността
на здравното заведение
през първите 7 месеца на
годината, която благодари за добрата съвместна
работа.
Общината да отпусне
безлихвен заем за срок от
една година на Историческия музей в Тутракан в
размер на 60 000 лева за
стартиране на проект,
финансиран от Местната
инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан
– Сливо поле”, по който ще
бъдат реновирани две рибарски къщи е следващото
решение на тутраканските
съветници, които подкрепиха и подписване на Запис на
заповед от бенефициента
- Община Тутракан, по три
проекта финансирани от
оперативни европрограми.

Д-р Недка ЦВЕТКОВА, Управител на МБАЛ-Тутракан:

За три години болницата успя да върне
3 849 247, 88 лв. натрупани стари задължения
от стр. 1 ществен дял при тях са приходите
заплащани от РЗОК – 1 624 х.лв.
т.е. 94 % от нетните приходи от
продажби.
2014 г. болницата стартира със
задължения в размер на 3 331
х.лв. В края на седеммесечието те
възлизат на 3 364 х.лв., което е с
компенсиран ръст в размер на 33
х.лв. През периода на тази година
общото компенсирано задължение
към доставчиците на медикаменти
е намалено компенсирано със 227
х.лв., а просрочените задължения

"Най-висок е относителният дял
на преминалите болни от Акушерогиникологично отделение (35 %),
следвани от Вътрешно отделение
(20%), Детско отделение (15 %),
Хирургично отделение (16 %),
ОАРИЛ (8 %) и Неврологично
отделение (6 %). Реализираният
приход към 31.07.2014 г. е в
размер на 1 836 х.лв., което е със
263 х.лв. повече от същия период
на предходната година. С най–съ-

– с 267 х.лв. През отчетния период
са доставени медикаменти за 194
х.лв., а са платени 421 х.лв. на
доставчиците. Тази разлика от
227 х. лв. е погасяване на стари
задължения с доставчиците на
медикаменти по предварително
подписани споразумения.
Единствено увеличение на задълженията е отчетено при задълженията към НОИ и НАП.
Задълженията за осигуровки са
нарастнали от 1 282 на 1 474 х.лв.
т.е със 192 х.лв.

В заключение, здравното заведение успешно изпълнява основното си задължение, а именно
да осъществява медицинското
обслужване на населението от общината, като напоследък привлича
все повече пациенти и от други общини и региони. Работи се усилено за погасяване на задълженията
към доставчиците на основните
доставчици на медикаменти, консумативи, вода, енергия и други
материали и услуги жизнено важни
за подържане на дейността".

Семинарен поход „По пътя на шейх Бедреддин“ - за 18-ти път
Йордан ГЕОРГИЕВ
Силистра се проведе 18-ят
семинарен поход „По пътя
на Бедреддин" (2-3.11.2014
г.), организиран от КПД „Родно
Лудогорие" с председател д-р Анатолий Кънев, със съдействието на
община Силистра, МОН, ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“ и СУ „Св.
Климент Охридски“. В него сред
повече от 50 учители по история
от цялата област се включиха областният управител Стоян Бонев,
заместник областният управител
Венцислав Маринов, кметът на
Силистра д-р Юлиян Найденов,
началникът на РИО на МОН д-р
Габриела Миткова; Регионален
исторически музей – Силистра,
както и представители на няколко
неправителствени организации.
В приветствието до форума г-н
Бонев заяви: „Уважаеми организатори и участници в уникалния
за Лудогорието и Добруджа поход
„По пътя на шейх Бедреддин“, Вие
за пореден път сте в Силистра за
една проява в името на поуките от
историята. Тя е възможност да разберем от презентациите на учените
и на техните възпитаници за нови
моменти, разкриващи непреходното дело на средновековния мислител. Вечни са думите на великия
философ, реформатор и мистик
Бедреддин Симави: „Всеки човек
трябва да бъде напълно свободен
и господар на мислите си. И в същото време да уважава мислите и
вярата на своите съседи.”
Област Силистра е сред институциите, давала рамо, както на тази
научна изява, така и на похода „По
стъпките на Таню Стоянов“, провеждан от КПД „Родно Лудогорие“

В

в навечерието на 2 юни – Ден на
Ботев и на падналите за свободата
на България. Кметът на Силистра
д-р Найденов също поздрави всички присъстващи, което е традиция
през последните години. Община
Силистра е съдействала винаги на
похода със същото име, прераснал
в семинар през последните години,
за да стане място за обсъждане
на проблеми, произтичащи от

ските промени в България VII-ХVI
в." (проф. д.и.н. Георги Атанасов
– Силистра). Под ръководството
на директора на Археологическия
музей в града бе направена разходка в обновяващия се Дунавски
парк във връзка с намиращите се
на негова територия архитектурноисторически забележителности
на град Силистра, както и по
повод археологическите разкоп-

относно 1908-годишната история и
археология в „Дуросторум-Дръстър“. През втория ден семинарът
продължи първо с разговор на
тема „Място и значение на извънкласните и училищните дейности“,
проведен с участието на Христина
Маркова, главен експерт в МОН, а
после и с пътуване до манастира
„Дервент“ в Румъния.
От Тутракан в семинарния поход

миналото, но все по-актуални в
настоящето.
В първия ден на семинара бяха
представени темите: „Чужда власт
и съпротива: българите и другите
в годините след османското завоевание“ (проф. д.и.н. Христо Матанов – София) и "Към демограф-

ки, проведени от екипи на музея
през 2014 г. с беседа от Светлана
Ганчева от РИМ – Силистра.
В новата зала с аудиовизуална
техника в Археологическата експозиция теоретико-приложната
част на семинара завърши с презентация на тема: „Нови източници

участваха учителите по история
Маргарита Димитрова и Радка
Трифонова от СОУ "Христо Ботев"
и Димитричка Христова и Светлана
Стойчева от СОУ "Йордан Йовков",
както и петима представители на
КПД "Родно Лудогорие".

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɦɟɫɟɰ
ɹɧɭɚɪɢ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɹ
ɦɨɦɟɧɬ ɜ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɩɪɨɜɟɞɨɯɚ
 ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɨɬ ɤɨɢɬɨ  ɢɡɜɴɧɪɟɞɧɢɢɟɞɧɨɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨ
ɩɨɫɥɭɱɚɣȾɟɧɹɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɪɢɟɬɢɫɚɪɟɲɟɧɢɹɬɨɜɚ
ɟ ɡɚɩɢɫɚɥ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɚɧɚɢɥ ɇɢɤɨɥɨɜ ɜ ɨɬɱɟɬɚ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɤɨɣɬɨɛɟ
ɩɪɢɟɬ ɧɚ ɨɤɬɨɦɜɪɢɣɫɤɨɬɨ ɦɭ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
Ɉɬɧɟɝɨɫɬɚɜɚɹɫɧɨɨɳɟɱɟ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɳɢɬɟ ɞɨɤɥɚɞɧɢ
ɡɚɩɢɫɤɢɤɨɢɬɨɫɚɨɛɫɴɠɞɚɧɢ
ɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚɫɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫ
ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ  ɨɬɞɚɜɚɧɟ ɩɨɞ
ɧɚɟɦ ɧɚ ɨɛɟɤɬɢ ɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠɛɢ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ
ɞɨɩɴɥɜɚɧɟɧɚȽɨɞɢɲɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɢɦɨɬɢ ɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɧɢɹɬ
ɞɹɥ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɟ   ɨɬ ɨɛɳɢɹ ɛɪɨɣ ɜɡɟɬɢ
ɪɟɲɟɧɢɹɡɚɨɬɱɟɬɟɧɢɹɩɟɪɢɨɞ
 Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ
ɫɴɜɟɬ ɟ ɩɪɢɟɥ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɢɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɢ ɪɟɞɚ
ɡɚ ɫɴɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɚɬɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɚɡɚɦɟɫɬɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɡɚ
ɫɴɫɬɚɜɹɧɟ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɢɨɬɱɢɬɚɧɟɧɚɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɇɚɪɟɞɛɚ
ɡɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɢɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚ
ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ  ɡɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ
ɢ ɨɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹ
ɪɟɞɱɢɫɬɨɬɚɬɚɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɬɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ ɢɦɨɬɢɬɟ ɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɜɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ  ɝ Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɜɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɡɚɝɉɪɨɟɤɬɡɚ
Ȼɸɞɠɟɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɡɚ  ɝ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɩɥɚɧ ɡɚ
ɦɥɚɞɟɠɬɚɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɡɚɝɈɛɳɢɧɫɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚ ɡɚɤɪɢɥɚ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ ɡɚ 
ɝ Ƚɨɞɢɲɟɧ ɩɥɚɧ ɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɩɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ ɩɥɚɧɨɜ ɩɟɪɢɨɞ
 ɝ   ɝ ɢ
 ɝ   ɝ ɢ
Ɉɬɱɟɬ ɡɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɩɪɟɡ
 ɝ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɉɥɚɧ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɢɣɧɚɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɫɚ
ɞɚɥɢɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

О

ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɩɨɦɨɳɨɬɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚÄɊɚɡɜɢɬɢɟɧɚɱɨɜɟɲɤɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢ´ɡɚɩɪɨɟɤɬÄɇɨɜɢ
ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɞɟɰɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ɩɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚÄȾɚɧɟ
ɢɡɨɫɬɚɜɹɦɟ ɧɢɬɨ ɟɞɧɨ ɞɟɬɟ
ɩɪɢɟɥɢɫɚɩɪɨɟɤɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɧɚ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚȻɚɧɤɚɡɚȼɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɢɊɚɡɜɢɬɢɟɡɚɨɤɚɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ
ɩɨɦɨɳɩɪɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɢɫɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɪɟɡɭɥɬɚɬɫ
ɰɟɥɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱɧɢɹ
ɫɟɤɬɨɪɢɡɛɪɚɥɢɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ
ɨɞɢɬɨɪɡɚɡɚɜɟɪɤɚɧɚɝɨɞɢɲɟɧ
ɨɬɱɟɬ ɧɚ ÄɆȻȺɅ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´
ȿɈɈȾ ɤɚɤɬɨ ɢ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɞɢɬ ɧɚ
Ƚɨɞɢɲɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɬɱɟɬ ɧɚ
ÄɆȻȺɅ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ ȿɈɈȾ ɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɴɦ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɝ
ɉɪɟɡ ɬɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɟ ɞɚɥ ɫɴɝɥɚɫɢɟ
ɡɚ ɡɚɩɨɱɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɨɬ
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɫ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɟɧ ɪɚɣɨɧ Ʉɢɪɧɨɞɠ ɨɛɥɚɫɬ
ɄɴɥɴɪɚɲɊɟɩɭɛɥɢɤɚɊɭɦɴɧɢɹ
ɡɚɫɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɋɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɡɚ ɩɨɛɪɚɬɢɦɹɜɚɧɟ ɩɨ ɦɟɠɞɭ
ɢɦɚɫɴɳɨɢɡɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚ
ɩɚɦɟɬɧɢɤɧɚɩɢɫɚɬɟɥɹɇɢɤɨɥɚɣ
ɏɚɣɬɨɜ
ɉɪɢɟɬɢ ɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚ ɫɟ
ɭɞɨɫɬɨɢɫɴɫɡɜɚɧɢɟɬɨÄɉɨɱɟɬɟɧ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ´ ɚɤɚɞ Ƚɟɨɪɝɢ Ɇɚɪɤɨɜɢɧɚɝɪɚɞɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɴɜ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɚ ÄɈɝɧɟɧɢɹ Ⱦɭɧɚɜ´
ɚ ɫɴɳɨ ɢ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɴɪɜɚɡɚɨɝɪɟɜɧɚɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟ
ɨɬɜɨɣɧɢɬɟɫɴɩɪɭɝɢɬɟɧɚɩɨɱɢɧɚɥɢɬɟɜɟɬɟɪɚɧɢɨɬɜɨɣɧɢɬɟɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ ɜɨɟɧɧɨ ɢɧɜɚɥɢɞɢ
ɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɪɢɬɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɢ ɤɨɦɢɫɢɢ
ɤɴɦ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɫɚ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɥɢɩɪɨɟɤɬɢɡɚɪɟɲɟɧɢɹ
ɢ ɞɪɭɝɢ ɚɤɬɨɜɟ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢ
ɢɦɨɬɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɢɫɚɧɚɩɪɚɜɢɥɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɩɪɟɩɨɪɴɤɢ
ɩɨɬɹɯ
ɉɟɬɱɥɟɧɧɚɬɚ ɉɄ ɩɨ ɦɟɫɬɧɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɭɪɟɞɛɚ ɪɟɞ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬ
ɟɜɪɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɢɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɟɩɪɨɜɟɥɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɉɨɡɚɫɟɞɚɧɢɹɫɚ
ɩɪɨɜɟɥɢ ɉɄ ɩɨ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɚɝɪɚɪɧɚɢɫɬɨɩɚɧɫɤɚɞɟɣɧɨɫɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɛɸɞɠɟɬɮɢɧɚɧɫɢɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɨɧɟɧɤɨɧɬɪɨɥɢɉɄɩɨɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟ ɤɭɥɬɭɪɚ ɫɩɨɪɬ
ɬɭɪɢɡɴɦ ɜɟɪɨɢɡɩɨɜɟɞɚɧɢɹ ɢ
ɢɦɟɧɭɜɚɧɢɹ
ȼ ɨɬɱɟɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ
ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɪɟɞɨɜɧɢɬɟɢɡɜɴɧɪɟɞɧɢɡɚɫɟɞɚɧɢɹ
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„На будителите скромни...” Венец, цветя и думи за признателност
към будителите в Зафирово

„Да се знае, да се помни,
че България е жива!
На будителите скромни
българинът китка свива!”
Тяхната памет почитаме всяка година на първи ноември. В Патриотичния буквар препрочитаме за кой ли
път, че благодарение на будителите
днес я има България! Запазиха жив
българския дух, помогнаха на народа
да се събуди от мрака на незнанието...
Те са радетелите на българското самосъзнание и самочувствие.
В навечерието на светлия празник,

Доказаха, че знаят да изброяват не
само имената на свидните чеда на
майка България, но могат да разказват за живота и делата им. Гледаха
снимки от музеите в Котел и Трявна
за взаимните училища. Видяха по
какъв начин са били ограмотявани,
награждавани и наказвани учениците
в миналото. Припомниха си думите
на П.Р.Славейков: „Просвещението
е потребно на всякой народ”. На
показаните фотографии от Пантеона
на Раковски в Котел имаха възможността да видят дипломата за висше

на 1862-ра лятото юни 14, за учител.”/
- Неделчо Балкански – учител в
Тутракан, един от основателите през
лятото на 1873 година на читалището
в града, наречено „Возрождение".
Шестокласниците прилежно записаха в тетрадките имената им, споделиха най-важното от получената нова
информация.
В края на урока момичетата и
момчетата по идея на г-жа Тодорова
се постараха да направят акростих
за Будителите и изредиха всички
възможни ценни думи, открояващи

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨ

енец цветя и думи за
признателност към
българските будители и учители – това бе жестът, с който учениците и
учителите от ОУ „Иван Вазов” в с. Зафирово почетоха
в Денят на българските
будители. Пред по-малките
си съученици момчетата
от шести клас разказаха с
какво Паисий Хилендарски
става най-всеотдайният
просветител. Историци,
опитали се да пишат славянобългарска история е
имало и преди него, но само
този автор с книжка в торбата обикаля страната, за
да събуди българският дух,
подчертаха участниците в
програмата.
От своите учители в
този ден учениците научиха
имената на известни дейци
на българската наука, родени в този край. Сред тях
на първо място е Стефан
Минчев – Сапунов, пазарен
за учител през 1868 г.,
както и на Васил Бъчваров
– учителят, съучредител
на читалището в селото, както и на още много
други станали професори,

В

съвместно с учениците от VI б клас
и Валентина Тодорова – класен ръководител и техен преподавател по
български език и литература, организирахме и проведохме в училищната
библиотека интерактивен урок „На
будителите скромни”. Наш гост и
участник в урока бе Даниела Иванова – уредник в Историческия музей.
Учениците проследиха с интерес
презентацията за народните будители. Запяха химна, посветен на
тяхното дело. Получиха нови знания
за Паисий Хилендарски и Софроний
Врачански от разработените уроци,
илюстрирани с подходящи фотографии и документи, в електронния
учебник по история за шести клас.
Отговориха правилно и точно на
зададените въпроси. Слушаха запис
на послеслова от „История славянобългарская”, написана от Паисий.
Разгледаха преписа на историята,
направен от ученици в СОУ „Христо
Ботев”, както и преписваните в настоящия момент от момичета и момчета
от VII б клас, биографии на бележити
българи / владетели, революционери,
духовници, писатели /, с които ще
се оформи книга за училищната
библиотека. Работиха в екипи и се
справиха отлично с анкетата, теста и
литературните игри. Не се поколебаха
да отговорят кои са народните будители, защо днес ги почитаме, има ли
ги в нашето ежедневие, кои учители
и служители от СОУ „Христо Ботев”
смятат за съвременни будители.

образование и сърцето в стъкленица
на доктор Петър Берон, преписа на
Паисиевата история, направен от
Софроний Врачански, мраморния
саркофаг на Георги Раковски и
ковчежето, с което са пренесени
костите му. „Любовта към отечеството превъзходи всичките световни
добрини” – ни завещава революционерът. Госпожа Тодорова показа
на шестокласниците изработената
книжка – копие на откъси от „Рибния
буквар” по повод годишнината от
издаването му на друг свой ученик
– Дани от VII б клас. Момичетата и
момчетата бързо сглобиха и пъзелите
за духовните водачи на народа. Всеки
ученик получи книгоразделител с
ликове на будители. Затрудниха се
единствено да отговорят кои са Никола Копанов и Неделчо Балкански.
Николай осведоми класа, че неговия
дядо му дал книжка и разказвал за
тях. В този момент госпожа Даниела
Иванова с подходяща презентация
и обстоен разказ запозна учениците
с двамата будители, които всеки
тутраканец трябва да знае и почита,
а именно:
- Никола Копанов – първият учител
в отвореното с издействано разрешение училище на град Тутракан в
къщата на Георги Дойнов през есента
на 1862 година. / По този повод в
църковното Евангелие към черквата,
което се съхранява в Историческия
музей, е записано следното: ”Тука
бележа, че съм дошъл в гр. Тутракан

техния принос за народ и Родина.
Ето какво написаха в своите тетрадки:
Какво означава „будител"?
Отговор на въпроса дадоха учениците от VI б клас и създадоха заедно
този акростих.
България, безкористен, българин,
библиотека, будя, буквар, буква,
библия
Училище, учител, ученолюбив,
учебник, уча, ученик, упорит, учение
Добродетел, духовен, достоен, дарител, добросърдечен, дума, добро,
Искра, изречение, истински, изследователи, исконен, истина, имам
Трудолюбив, татковина, търпение,
творци, талантлив
Език, единен, енциклопедия, емоция, ентусиасти, енергия, единство
Любов, любороден, любознателен,
любословие, любим
Времето течеше неусетно и урокът
достигна своя край. Разделихме
се с пожелание за нови срещи и
посещение на Историческия музей в
близко време.
Надявам се, че всеки от нас си
тръгна развълнуван и признателен на
духовните водачи на нашия народ...
БЛАГОСЛОВЕНО да е делото ви,
оциално-учебният център
знайни и незнайни будители народни!
в Главиница има нови
В миналото - за свобода и прогрес,
придобивки, резултат от
днес - за човещина и родолюбие!
активност на сем. Легет от ВеДА СЕ СВЕТИ ИМЕТО ВИ!
ликобритания. Англичаните са
Анка КОЗАРЕВА, благодетели и на ДДЛРГ „Димчо
Библиотекар,
СОУ "Христо Ботев"

доценти, известни лекари,
поети. В знак на почит към
тях най-малките ученици
от училището поднесоха
венец пред паметната плоча на Васил Бъчваров.

гравани от управниците
на държавата. Но народната памет трябва да пази
спомена и да се прекланя
пред своите революционни
и духовни водачи. Така чрез

ɉɪɟɞɩɚɦɟɬɧɚɬɚɩɥɨɱɚɧɚȼɚɫɢɥȻɴɱɜɚɪɨɜ

Времената се менят и
оценките за личностите
често стават жертва на
политическите пристрастия. За съжаление, най-мъдрите българи често са били
пренебрегвани, недочетени,
непочетени и дори поди-

празниците те не умират,
духът им се връща по неведоми пътища и в определен
от историята час, убедени
са учителите в ОУ „Иван
Вазов”.
Текст и снимки:
Мария СТЕФАНОВА

Англичани помагат на СУПЦ-Главиница

С

Концерт в памет на музиканта Иван Тодоров

ване за стаи, спални комплекти,
разнообразни вещи, вкл. за баня,
както и храни. Подарени са и 24
одеяла както и друга необходима
посуда.
Половин година по-късно ефектът е видим
в 8 стаи, в
които живеят хора
с различни
възрасти и
увреждания.
Резултатът е
осъществен
с участието
на самите
домуващи,
преобрази-

в който основен двигател са Бернадет и Дъглас, участват и нови
партньори от България и чужбина.
Всичко това научаваме от Фейсбук
страницата на Bernadette Leggett.
Създадена е и група FRIENDS OF*
The Bulgarian Orphanage Silistra
Appeal, която също отразява
решаването на проблемите на центъра в малкия добруджански град.
В района на СУПЦ – Главиница
се осъществяват три дейности
– Защитено жилище, Център за
временно настаняване и Социален център, в който са хора на
различни възрасти с психически
разстройства. Общо над 50 са
обитателите в трите социални
заведения.
“ТГ”

ɉɪɟɞɢɪɟɦɨɧɬɚ

ТФ "Детелини" при НЧ "Н.Й.Вапцаров" - Тутракан с ръководител Стоян Дечев участва в концерт в памет
на големия добруджански фолклорен изпълнител на устна хармоника Иван Тодоров.
Той се проведе в салона на Община Силистра, а негови организатори са Клубът на дейците на
културата - Силистра и отдел "Култура" при Община Силистра. Под надслов "Стоян Дечев и приятели"
на подиума излязоха 12 фолклорни състава от Тутракан, Средище, Гарван, Кайнарджа и Силистра.

Дебелянов“ – Силистра, където от
няколко години организират всяка
есен т.нар. Градинско благотворително парти.
През април т.г Областна администрация Силистра и Община
Главиница станаха съпричастни
към осигуреното от тях дарение
по повод превоза му и уреждане
на други моменти в процеса на
придвижването на материалите.
То включваше 22 палета с оборуд-

ли бита си след
направените
подобрения.
Отбелязва се
обаче нужда от
нови канапета,
маси, столове, кухненско
оборудване,
легла и др. В
продължението на проекта,

ɢɫɥɟɞɪɟɦɨɧɬɚ
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Празник на етносите
Н

а 2 ноември т.г в
село Цар Самуил се
проведе Празник на
етносите. Той бе органи-

зиран и се осъществи със
"Този празник беше залосъдействието на Община жен в Общинския културен
Тутракан, Кметство с. Цар календар за 2014 година.
Самуил и НЧ "Искра-1928 г." Провежда се за пръв път и
нашето село постави началото, като следващата
година - инициативата ще
поеме друго село" - коментира секретарят на читалището Румянка Лазарова.
В празника взеха участие
самодейни колективи от
различни етноси от Тутраканска и съседни общини,
включително и от гр. Русе
- НЧ "Анжела Чикарян", към
което е Арменското физкултурно дружество "Хоменътмен" с детски танцов
състав и вокална група
"Приста " при Пенсионерски
клуб № 8.
Участваха състави и индивидуални изпълнители от

Тутракан - танцов състав
"Детелини " и ТФ "Сакин
туна" и от селата Кошарна,
Бабово, Нова Черна, Преславци, Просена, Беловец,
Калугерене и разбира се,

самодейците от НЧ "Искра-1928 г."
Празникът беше изпълнен
с изящество и красота от
носиите на различните
етноси. Всички участници

Фондация "Искам бебе" вдъхва кураж на
двойките с репродуктивни проблеми

Калина ГРЪНЧАРОВА
ондация "Искам бебе" е основана през 2007 г. "Репродуктивното здраве не
е единствено медицински проблем, категорични са те. Раждаемостта е
социален, политически, икономически, културен и национален въпрос.
"Искам бебе" – подкрепя семействата, които искат да имат деца и защитава
техните интереси.
"Искам бебе" – работи за промяна на обществените нагласи към хората с репродуктивни проблеми.
"Искам бебе" – информира, финансира и осигурява емоционална подкрепа на хората,
които се борят за свое дете" - това са целите на Фондацията.
И още - през 2010 г. фондация "Искам бебе" стартира най-мащабната национална кампания в България в подкрепа на двойките, които се нуждаят от донорски
генетичен материал, за да сбъднат мечтата си за дете. Кампанията стартира
с помощта на радио Витоша и сутрешното предаване "Тройка на разсъмване". В
нея активно участва и д-р Любомир Бойчев от Ин витро център "Св. Иван Рилски"
в Тутракан.
Д-р Любомир Бойчев беше и в залата на Общинския съвет, когато съветниците
разглеждаха Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури,
свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо
съпружеско съжителство, с репродуктивни проблеми на територията на Община
Тутракан.
Този Правилник беше изработен с активното съдействие на Фондация "Искам
бебе", а по време на сесията присъстваха Вера ВУЛДЖЕВА, член на УС на Фондацията и координаторът в Тутракан - Мария ДИЧЕВА. (на снимката)
Двете бяха изключително щастливи от съпричастието на Общината и на местния парламент към проблема за репродуктивното здраве.

Ф

Вера ВУЛДЖЕВА: - Впечатлена съм от това, каква
добра колаборация имаме
с всички от Общината и
Общинския съвет. Такива
програми има вече в 38
общини в България, а от
днес – Тутракан е 39-тата
община. Много благодаря за
изключителното разбиране
и подкрепа на всички нива
тук.
- Какво следва от тук

нататък?
- Следва да информираме
гражданите, че такава
възможност и подкрепа съществува и как се подготвят документите, защото
Правилника, който беше
приет е изключително обективен и стриктен за това
кой може да кандидатства
за финансови средства от
Общината.
- Кой може да кандидат-

ства?
- Хората трябва да докажат, че се борят за
детенце, че имат някакъв
репродуктивен проблем, че
са направили вече известни усилия за собствена
сметка и според това,
индивидуално, всяка двойка
на какъв етап е, ще бъдат
определяни в комисията,
която специално ще бъда
назначена по този Правил-

ник от кмета. Тя е с много
разнообразен състав - има
представители на Общинския съвет, на Общината и
представителя на фондация
„Искам бебе”. Мария Дичева
е нашият координатор за
Тутракан. Тя самата е пациент с репродуктивен проблем, но ще е изключително
полезна и на самите двойки,
които кандидатстват, за
да може да си изготвят
документите адекватно.
- Какви суми ще бъдат
отпускани?
- Според нуждите на всяка
двойка ще бъдат отпускани
различни суми. До 2 000
лв. е тавана за ин витро,
манипулации, операции и
лечение. Когато се касае
за ин витро процедура с
донорски генетичен материал, максималната сума е
до 2 500 лв. Ако двойката
е на етап изследвания или
инсеминация, която държавния фонд не финансира,
те ще могат примерно да
получат финансиране от
500 лв., за да си направят
инсеминацията. Или пък за
някакъв вид лечение, не е
нужно на всяка двойка да
се дава тавана, това ще
определя комисията.
Всъщност това, което
предстои е след като се
определи сума за догодина,
доколкото разбрах, тя ще
е от порядъка на 10 000
лв., ще започне приема
на документи. Двойките
трябва да отговарят на
определени критерии, да са
3 години жители на община
Тутракан, постоянен адрес
да имат или настоящ, като
при двойките поне единият
трябва да отговаря на тези
условия и също да няма
задължения към държавата и Общината, да не са
осъждани.
- Какво сочи статистика в България, колко души
имат репродуктивни проблеми?
- Последните години имаше едно европейско проучване, направено в България
и цифрата е от порядъка
на 250-270 000 души. Миналата година пациентските организации, фондация
„Искам бебе” и сдружение
„Зачатие” направихме едно
специално статистичена стр. 7

получиха грамота и плакет,
които им връчи Стефка
Станкова - директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Тутракан.
“ТГ”

Новини от СОУ "Христо Ботев":

а 31 октомври 2014 г. в Езикова гимназия "Пейо Яворов”, гр.
Силистра, се проведе областния кръг от Второто Национално
състезание по речеви и комуникативни умения на английски
език. СОУ "Христо Ботев" - Тутракан участва с 16 представители, трима,
от които
се класираха за Националния кръг на състезанието. Константин Дочев
от VIIа клас зае второ място в първа възрастова група IV - VII клас. Ориел
Групер от Ха клас спечели първо място при учениците от групата VIII-Х
клас. В трета група /ХI - ХII клас/ отново възпитаник на СОУ "Христо
Ботев" оглави класирането - това е Виктория Събева от ХIа клас.
Националният кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 15 и 16 ноември
2014 г. в град Монтана, където учениците ще трябва да демонстрират
комуникативните си умения на тема: "Four eyes see more than two'' /
Четири очи виждат повече от две/.

Н

едми национален конкурс за ученическо творчество и журналистика „Стоян Михайловски”, град Русе за пореден път ни донесе
високо отличие. В раздел "Журналистика" екипът на училищния
вестник „Изгрев” в СОУ”Христо Ботев” получи почетното второ място
сред 17 вестника от цяла България. Церемонията по награждаването се
състоя в Драматичен театър-Русе в Деня на будителите. Високо оценени
бяха заявената гражданска позиция, публицистичния дух на пишещите,
както и будността им на честни и достолепни хора.
На снимката е запечатан момента на връчване на статуетка и грамота
от изтъкнатия журналист Иван Григоров на част от екипа на вестник
„Изгрев”, представителката на младите журналисти в училище Ивета
Пламенова от Хб клас и ръководителя на клуб „Млад журналист” Донка
Петрова.

С
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Полицията започна акция "Зима"
Автомобилите ще бъдат проверявани за изправни светлини, чистачки
и отговарящи на законовите изисквания гуми
олицията започва
традиционната си
кампания "Зима", съобщиха от пресцентъра
на МВР. В рамките на акцията ще се състоят две
кампании за подобряване
на пътнотранспортната
ситуация в страната.
"Безопасно шофиране през
зимата" е планирана за
времето до 30 ноември и
в рамките на кампанията
дейността на полицейските служители ще бъде
насочена към превенция и
предоставяне на практически препоръки за безопасно шофиране при зимни
условия.
При акцията ще бъдат
проверявани автомобилите
за изправни светлини, чистачки и отговарящи на законовите изисквания гуми.
В закона няма изискване за
задължително поставяне
на зимни гуми, но униформените ще проверяват

П

дали грайферите им имат
минимум 2 мм дължина.
Проверките целят да
инспектират какво е техническото състояние на
автомобилите преди падането на снега. А също така
и да обърнат внимание на
водачите, че денят става
по-къс, атмосферните условия се променят, пътищата
са хлъзгави и несигурни.
През втория етап на

кампанията, от 17 до 30
ноември, ще бъдат извършени полицейски операции,
в т.ч. и по метода "широкообхватен контрол", включително на техническата
изправност на автомобилите и на осветителните
им системи, уточняват от
Главната дирекция "Охранителна полиция".
Специализираните полицейски операции ще се

извършват на подходящи
места край пътя, като ще
се извършват проверки с
уредите за регулиране на
фаровете.
Втората кампания - "Водачи и пешеходци за толерантност на пътя" е планирана за времето от 10 до 16
ноември, дни - обявени като
Седмица за пешеходна безопасност, посочват от МВР.
По време на кампанията
ще се контролира спазването от пешеходците на
правилата за безопасно
пресичане, както и даването на предимство на пешеходците на пешеходните
пътеки. При установяване
на нарушения ще бъдат
налагани санкции.
На 16 ноември служители
на "Пътна полиция" ще се
включат в отбелязването
на Световния ден за възпоминание на жертвите на
пътнотранспортни произшествия.
“ТГ”

Полицията предупреждава:

Внимавайте с привидно изгодните сделки за саниране на сгради!
РУ „Полиция" - Силистра зачестяват
сигнали на граждани, станали жертва на
некоректни изпълнители
на ремонтни дейности и
саниране на сгради. Около 10 са случаите за последния месец, при които
граждани са се оказали
въвлечени в изключително неизгодни сделки за
изолация на домовете им.

В

Както при телефоните
измами, потърпевши отново са предимно хора от
третата възраст.
Каква е схемата?
Мъже, представящи се
за работници от строителни фирми, предлагат
изгодни на пръв поглед
оферти за саниране на
частни жилища и след
като се договорят със
собствениците, започ-

На 14 декември 2014 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ

ват работа. На даден
етап от строителната
дейност обаче се оказва,
че договорената цена
всъщност е за кв.м, а
не за цялата площ на
санирания обект. Така
собствениците се оказват въвлечени в изключително неизгодни сделки,
превишаващи в пъти
реалните стойности на
извършваната дейност.
Известни са и случаи,
при които последват
заплахи и изнудвания от
страна на строителите
за издължаване на договорените суми.
За да не попаднат в подобни схеми гражданите

трябва да имат предвид,
че устните договорки
с подобни „строители”
крият големи рискове.
Представянето на пълномощни и сключването
на договори също следва
внимателно да се провери, защото нерядко те
се оказват недействителни.
За извършване на ремонтни дейности и саниране на сгради най-добре е гражданите да се
доверяват на утвърдени
строителни фирми. Приемането на оферти с цени,
значително по-ниски от
пазарните, крие значи“ТГ”
телни рискове.

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

Програма

Уважаеми Съграждани,

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

Във връзка с предстоящия зимен сезон Ви напомняме, че съгласно чл. 26, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 на
Общински съвет – Тутракан:
²rÊË»½ÃÍÀÆÃÍÀÛ È»Û ÀÍ»ÁÈÃÍÀÛ ÌÉ¼ÌÍ½ÀÈÉÌÍÃ Û ÌÉ¼ствениците и други обитатели на
жилищните сгради, ръководителите на търговски
дружества и фирми според техните задължения и компетентност са задължени да осигурят поддържането
на чистотата на дворовете и прилежащите към тях
тротоари и междублокови пространства.”
²rÊË»½ÃÍÀÆÃÍÀÛ È»Û ÀÍ»ÁÈÃÍÀÛ ÌÉ¼ÌÍ½ÀÈÉÌÍÃ Û ÌÉ¼ствениците и други обитатели на
жилищните сгради, ръководителите на търговски
дружества и фирми според техните задължения и компетентност са задължени да осигурят почистването
на снега от тротоарите, посипването им със сол и
пясък и остраняването на ледени висулки и надвиснал
сняг.”
Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата наредба:
²l»ÍËÎÊ½»ÈÀÍÉÛ È»Û ÌÈº¾Û ½ÕËÐÎÛ ÍËÉÍÉ»ËÃÍÀÛ ÌÀÛ ÃÂвършва така, че да се остави достатъчно
място за движение на пешеходците. Не се оставя
сняг в обсега на автобусните спирки и срещу входовете на гаражите”.
²f»¼Ë»Èº½»ÛÌÀÛÌÅÆ»¿ÃË»ÈÀÍÉÛÈ»ÛÌÈº¾ ÛÉ¼Ë»¼ÉÍÀÈÛÌÛ
пясък и сол, на два метра в диаметър от
стволовете на дърветата, в разделителните ивици
на улиците и зелените площи.”
При неспазване на горе-цитираните нормативни
разпоредби ще се налагат административни наказания по вече-упоменатата Наредба № 1 на Общински
съвет – Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ЗАПОВЕД
№ РД-04-2193/27.10.2014 г.
гр. Тутракан

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, както и на основание чл. 63 ал. 2 от Закона
за местните данъци и такси,

НАРЕЖДАМ:
I. Организирано събиране и извозване на битови отпадъци през
2015 г. да се извършва:
1. От всички имоти, намиращи се в регулационните граници на град
Тутракан с изключение на имотите, регистрирани на следните адреси
и/или заведени в Дирекция „Местни приходи” при Община Тутракан
под следните партидни номера:
а) Ул. “Лудогорие” – имоти с номера: 5, 7, 9, 11, 11А, 10, 12, 14, 16,
18, 29 и поземлен имот, заведен в Дирекция „Местни приходи” при
Община Тутракан под партиден номер 4509095580003;
б) Ул. “Марица” – имоти с номера: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37 и 39;
в) Ул. “Иван Габровски”;
г) Ул. „Хемус” – имот с номер 9, заведен в Дирекция “Местни
приходи” при Община Тутракан под партиден номер 4608245586001;
д) Имота, заведен в Дирекция „Местни приходи” при Община
Тутракан под партиден номер 118012228001 към М111;
е) Поземлен имот номер 500.850 по кадастрална карта и регистри на
гр. Тутракан, заведен в отдел “Местни приходи” при Община Тутракан
под партиден номер 6107285661002.
2. От всички имоти на юридически лица, намиращи се извън регулационните граници на град Тутракан, с изключение на имотите,
разположени в местността “Къмпинга” в землището на град Тутракан.
3. От имотите, намиращи се в регулационните граници на селата
от община Тутракан.
II. Организираното събиране и извозване на битови отпадъци, визирано в точка I от настоящата заповед, да се извършва при спазване
на следната честота в обслужването на съдовете за отпадъци:
1. За гр. Тутракан - през ден;
2. За селата от община Тутракан - един път седмично.
III. От имота, заведен в отдел „Местни приходи” при Община Тутракан под партиден номер 6601265603002, намиращ се в местността
„Баша” в землището на гр. Тутракан, както и от имота, заведен в
Дирекция „Местни приходи” при Община Тутракан под партиден
номер 6601265603003, намиращ се в местността „Харманлъка” в
землището на гр. Тутракан, организирано събиране и извозване на
битови отпадъци през 2015 г. да не се извършва.
IV. От имотите, намиращи се извън регулационните граници на
селата от община Тутракан, организирано събиране и извозване на
битови отпадъци през 2015 г. да не се извършва.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на
Заместник кмета по стопанските дейности на Община Тутракан.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение. Копие от същата да се изложи на таблото
за обществена информация в сградата на Общинска администрация
– Тутракан. Заповедта да се публикува на интернет-страницата на
Община Тутракан.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-2194/27.10.2014 г.
гр. Тутракан

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 16 ал. 2, т. 4 от Наредбата
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Тутракан,

ОПРЕДЕЛЯМ:
Единична цена за 2015 г. на контейнер за битови отпадъци с обем
1,1 м3., както следва:
I. За нежилищни имоти на фирми в гр. Тутракан 1464,85 лв. с
включен ДДС годишно.
II. За нежилищни имоти на фирми в селата от община Тутракан
744,65 лв. с включен ДДС годишно.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на
Заместник кмета по стопанските дейности на Община Тутракан.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
Всички собственици на фирми на територията на община Тутракан, желаещи през 2015 г. да заплащат такса „Битови отпадъци” по
единичните цени на използуваните от тях контейнери за смесени
битови отпадъци, а не на база отчетна стойност на притежаваните
и/или използуваните от тях имоти, съгласно чл. 16, ал. 2, точки 4
и 5 от Наредбата на Общински съвет – Тутракан за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, следва в срок до 30.11.2014 г. да подадат
декларация в Дирекция „Местни приходи” при Община Тутракан за
вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които
ще използват през 2015 г.
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Фондация "Искам бебе" вдъхва кураж на двойките
с репродуктивни проблеми

се обърнат. Тук е всъщност нашата голяма роля.
Вече осма година фондация
„Искам бебе” съществува,
имаме координатори в повече от 30 града в България.
Идеята е да сме близко до
хората, за да им даваме
информацията, от която
се нуждаят достатъчно
бързо, защото понякога
идват при мен, примерно за
консултация, двойка, която
има 12-годишно безплодие,
жената вече е надхвърлила 40-годишна възраст, а
след това, колкото и добър
лекар да направи ин витро

бре, защото на хората няма
да се налага да пътуват за
всяко едно нещо до далечна
София. Важно е да се знае
обаче, че тези средства
и въобще това лечение
за безплодието трябва
да бъде в специализирана
клиника - на хората не им
трябва просто гинеколог, а
специалист по асистирана
репродукция.
И нуждите са всъщност
много повече, отколкото
ние даже на моменти осъзнаваме, защото това е
една изключително интимна тема и много често не

С М Я Х (18+)

само жените, а даже и още
повече мъжете в двойката,
не желаят да се коментира. Аз съм срещала случаи
тук в един град в Северна
България, в който една баба
има две внучета, знае за
едното, че е ин витро, а
за другото - не. Така че
тъжно е, брат и сестра
са се срещали в клиника и
не знаят един за друг. Не
можем да им се сърдим, аз
ги разбирам и тези хора, но
апелирам към всички, които
по някаква причина правят
опити повече от една година и няма резултат. Това,
че ще отидеш в клиниката
по асистирана репродукция
не означава, че непременно
ще ти направят ин витро.
Колкото по-навреме се
потърси помощ, по-малка
ще е намесата и по-лесно
ще се разреши проблема. И
защото понякога болката
и психическото страдание
амортизират много двойката, може това да коства
живота на семейството.
Много често семейството се разрушава, заради
нерешен репродуктивен
проблем, а той може с общи
усилия да бъде решен - с
добри лекари, финансова помощ и смелост навреме да
се потърси подкрепа.
- Как се наехте да станете координатор на
Фондация "Искам бебе"?
Мария ДИЧЕВА: - Наех
се, защото първо, аз съм
потърпевша. Аз съм един
дългогодишен пациент на
асистираната репродукция.
След една неуспешна бременност е премахната една
тръба, след втора неуспешна бременност - и втората
тръба и единствения ни

ȼɹɪɚȼɭɥɞɠɟɜɚɢɆɚɪɢɹȾɢɱɟɜɚɫɤɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜ

начин да забременея е чрез
асистирана репродукция
или метода ин витро. Найболезнено при такива двойки е, че от фонда отпускат
3 опита, които не винаги са
достатъчни за едно семейство. Като първия опит е,
когато е некачествен, недобър, вече се преминава до
други методи, изследвания
и така нататък. Вторият
път, когато пак е неуспешно, двойката вече става
психически уязвима, просто
пада ниско долу, стигаш
до пропастта в някои моменти - имало е случаи на
разводи, разделени семейства, което е много лошо,
защото едно семейство го
сплотява детето. Въпреки
че аз имам едно живородено
дете - 17 години след него

Малки обяви

Седи си крокодилът, зеленее от злоба и си мисли: “Сега ще се пусна ПРОДАВА СЕ на атрактивна цена вторият етаж
по реката и като видя на падналото дърво маймуната да си седи и да си от къщата на ул. "В.Търново" №17а в Тутракан.
чисти зъбите, ще кажа: ”Здравей, маймуно! Женена ли си?”.
Проверете на тел.: 0866 6 5746
Ако отговори „Да”, ще я попитам: ”Че кой те взе такава маймуна?”.
ПРОДАВАМ къща на един етаж с двор от 2,800 дка в
Ако каже „Не”, ще кажа: ”Че кой ще те вземе такава маймуна!”.
село Пожарево. За контакти: 0877 296 293
Поел надолу по реката, стигнал до дървото и ухилен вика:
- Здравей, маймуно! Женена ли си?
Тя изплюва клечката, поглежда го презрително и процежда:
- Че как да се оженя, наоколо само крокодили...

Търся спешно

Млада съпруга се оплаква на майка си:
- Не мога да го понасям, снощи мъжът ми ме наби.
- Как така те наби, аз мислех, че е в командировка?
- И аз така мислех...
Mъж се пече на нудистки плаж, но за да се предпази от силното
слънце, е сложил шапка върху органа си. Минава наблизо една жена и
ехидно казва: - Ако бяхте истински джентълмен, щяхте да си вдигнете
шапката в присъствието на дама.
- Ако вие бяхте истинска лейди, шапката сама щеше да се вдигне!
- Синът ми иска ръката на дъщеря ви.
- Какво? Той няма ли си ръка?
- Има си, но вече е изморена...
У жената всичко трябва да бъде прекрасно... И душата, и мислите, и
всичко, за което току що си помислихте. Та за какво си помислихте?
Жена останала вдовица. Събрали се селяните и решили да й намерят
съпруг. Намерили те подходящ кандидат, също вдовец. Само че човекът
бил месар - прост човек, необразован. Жената въпреки това се съгласила
и се оженили. Първата вечер слага тя масата, а съпругът казва: - Още
леля ми казваше, че добрият християнин никога няма да седне на масата
без да е преспал с жена си.
Усамотили се те в спалнята, после вечеряли, а той отново: - Още дядо
ми казваше, че човек никога не бива да заспива без да е уважил жена си.
Сутринта: - А чичо ми казваше...
След обяд: - Некога баба ми казваше....
Минала една седмица, питат селяните жената какво мисли за новия
си съпруг. Тя: - Вярно, не е интелигентен като първия ми мъж, но пък е
от много добро семейство.
Чета във вестника, че полицията търси алкохолик-женкар.
Обадих им се... Обаче се оказа, че това не било обява за работа.

квартира в горната част
на Тутракан.
За контакти:0876 880514

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

вече не мога да имам друго. Боря се и съм решила,
докато имам сили, докато
мога, до 43 години, имам
още възможности да се
боря. Едно класическо ин
витро е от 6 до 7 000 лв.
Зависи от медикаментите,
които предлагат на самата
жена. Така че благодаря на
кмета на Община Тутракан
д-р Димитър Стефанов,
благодаря на зам.-кмета
Петя Василева, на Стефка
Станкова страшно много
благодарим. Най-вече на
фондация „Искам бебе”, която ми подаде ръка, защото
сама да тръгнеш в такъв
път е много трудно. Не е
срамно да си кажеш проблема. Когато го кажеш, на
теб ти олеква, започваш да
се бориш по-силно, по-смело

ТГ

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

до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

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

и виждаш, че хора има зад
теб, които те подкрепят.
Надявам се да има много
бебета в гр. Тутракан.
Като координатор за
Тутракан винаги съм на
разположение за такива
двойки и да знаят, че има
анонимност. Има двойки,
които се срамуват. Мен
също ме беше срам в началото хората, които са
около мен, как ще реагират.
Но по-добре да се изправите срещу страха. Колкото
мога ще помогна, ще помага
и фондация „Искам бебе”,
много доктори, вкл. д-р Любомир Бойчев и д-р Богомил
Бойчев.
Телефонът, на който могат да ме намерят е 0876
061200.

справочник

СУДОКУ

от стр. 5 на такава двойка, шансовете на успех с възрастта
просто много намаляват.
Тутракан е изключително
щастлив с наличието на
Медицинския център „Св.
Иван Рилски” на д-р Бойчев,
който се ползва в България с изключително добра
репутация. Аз мога смело
да кажа, защото познавам
пациенти, които пътуват
от Варна и имат бебенце,
благодарение на екипа тук.
Наистина, това е много до-

ско проучване и от него
излезе, че хората, които
знаят и признават, че имат
репродуктивен проблем в
България са поне 145 000
двойки. Но се оказа и едно
друго много притеснително
нещо, че между 300 и 500
000 души в репродуктивна възраст не знаят дали
имат проблем все още и
ако се установи, че имат,
даже не знаят към кого да

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

6 - 12.11.2014 г.

Гълъби, гълъби...
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
ад 150 спортни, стандартни и декоративни гълъби бяха представени в Тутракан на
изложение организирано от
Клуба за спортни и декоративни гълъби "Тутракански
вятър" на 1 ноември т.г.
В нея със свои екземпляри
участваха любители от
Видин, Стара Загора, Ямбол, Русе, Суходол, а също
и от съседна Румъния - от

Шахтурнир

породи гълъби, а членове
на клуба им даваха допълнителна информация за тях.
Гълъби на членове от
тутраканския клуб са
участвали в престижни
международни състезания
през тази година, включително и в супермаратон от
Тарту (Естония), за което
бяха връчени купи, грамоти
и медали. Отличия получиха
и представените на изложбата спортни гълъби клас

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɬ
ɞɪɋɢɧɚɧɌɨɩɚɥ

бщински турнир за
мъже по шах се проведе на 1 ноември
т.г. в Тутракан. Негов
организатор е Клубът по

О

зае многократният световен, европейски и републикански шампион по
канадска борба - Красимир
Костадинов, за когото ти-

Ɉɛɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɪɚɣɧɢɬɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɜɬɭɪɧɢɪɚ

столицата Букурещ, от
Кълъраш и Търговище.
Изложбата бе открита
от зам.-кмета Петя Князова-Василева.
Десетки посетители с
любопитство разгледаха
представените различни

шахмат "Трансмариска", а
състезанието бе посветено на Деня на народните
будители.
На първо място с 8,5
точки се класира д-р Синан
Топал, следван от Ангел
Методиев със 7 точки, на
трето място с 6,5 точки

"Стандарт" и различните
видове декоративни гълъби.
Кметът д-р Димитър
Стефанов получи регалии
за почетен член на клуба,
а Тодорка Ангелова бе отличена за активна дейност
в полза на клуба.

Приз D-r „BRICOUX” за Ангел Таков
I-ви Асов гълъб 2014, клас „D”-многогодишни, №22529 м/2010 г.,
Михаил Слободанов
Специална награда - Гълъб № 31351 м /2009 г., Естония гр. Тарту
2014 г., Михаил Слободанов
I-во място - маратон Киев-3/2014 г., Гълъб № 22881 м /2011 г.,
Михаил Слободанов
I-во място - Клас „Стандарт” ж /2014, Павлин Георгиев от гр. Видин
I-во място - Клас „Стандарт” м /2014, Бебешеля Константин от
Румъния-Кълъраш
Най-добра колекция от декоративни гълъби - Румен Георгиев от
гр. Тутракан
Най-добър местен декоративен гълъб - Димитър Андреев от гр.
Тутракан
Най-добър декоративен гълъб - Михаил Слободанов
I-ви Асов гълъб 2014, клас „А" - многогодишни, №22641 м/ 2011
г., Игор Шербанов
I-ви Асов гълъб 2014, клас „B" - многогодишни, №35238 ж/ 2010
г., Игор Шербанов
I-ви Асов гълъб 2014, клас „В”, №59807 ж/ 2013 г., Ангел Таков
I-ви Асов гълъб 2014, клас „А”, №45205 м/ 2012 г., Ивайло Василев
II-ри Асов гълъб 2014, клас „B”, Гълъб №35390 м/ 2011 г., Ивайло
Василев
I-ви Асов гълъб 2014, клас „C”, №22706 м/ 2008 г., Светослав
Слободанов
II-ри Асов гълъб 2014, клас „A”, №31342 м/ 2009 г., Светослав
Слободанов
I-ви Асов гълъб 2014, клас „D”, №34860 м/ 2011 г., Десислав Тодоров
I-ви Асов гълъб 2014, клас „B”, №22413 м/ 2010 г., Десислав Тодоров
I-ви Асов гълъб 2014, клас „А”, №41199 м/ 2011г., Андрей Андреев
III-ти Асов гълъб 2014, клас „B”, №12484 ж/ 2011 г., Андрей Андреев

ɄɪɚɫɢɦɢɪɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜɢȺɧɝɟɥɆɟɬɨɞɢɟɜɧɚ,,,ɢ,,ɦɹɫɬɨ

I-во място - Шериф Мороллу, за вид „Къдрав”
II-ро място - Шериф Мороллу, за вид „Мария Стюарт”
I-во място - Шериф Мороллу, за вид „Английски НООН”
I-во място - Велико Василев, за вид „Будапещенски
високолетач”
I-во място - Ергюн Аязов - вид „Еднокачулест жълт”
I-во място- Валентин Бъчваров, за вид „Суинг-бял”
I-во място - Валентин Бъчваров, за вид „Двукачулест
-червен”
I-во място - вид „Китайска чайка”, на Константин
Слободанов
II-ро място - Димитър Андреев, за вид „Двукачулестбял”
I-во място - Румен Георгиев, за вид „Руски статни”

Честит рожден ден
и да почерпят:

6 ноември - Росица ЦОНЕВА, Ст.спец. "Касиер",
Община Главиница
7 ноември - Стефания ДАМЯНОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 ноември - Пресила БОЯНОВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 ноември - Филип КАЛЧЕВ, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 ноември - Димитра ЕФТИМОВА, Гл.спец. "Бюджет",
Община Тутракан
11 ноември - Радка ИВАНОВА, Библиотекар, НЧ "Ва-

хата игра е многогодишно
хоби. На призовата тройка
шахматисти бяха връчени
грамоти и награди.
Турнирът се проведе по
система всеки срещу всеки,
а главен съдия традиционно
бе Бехчет Патраклъ.
Снимки: д-р Румен Паунов

сил Йорданов", с. Нова Черна, община Тутракан
11 ноември - Надежда ТОРЛАКОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 ноември - Ивелина КОСТАНЦАЛИЕВА, ар. Тутракан
11 ноември - Сузан АКИФ, Гл.спец. "Бюджет", Община
Главиница
12 ноември - Мартин ВЪЛЧЕВ, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 ноември - Георги АЛЕКСИЕВ, Земеделски производител, с. Нова Черна, община Тутракан

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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