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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 45

Година LIII

20 - 26 ноември 2014 г.

Публично обсъждане
на Бюджет`2015 предстои
бществено обсъждане на проектобюджета за 2015
г. организира Община
Тутракан. Всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, представители на

О

бизнес-средите, медии,
граждански сдружения,
юридически лица, които
осъществяват дейност
или ползват услуги на територията на общината
и заинтересовани лица са
поканени на дискусията,

която ще се проведе на
26 ноември /сряда/ от
15:00 часа в заседателната зала на Общинския
съвет.
Становища и предложения за проектобюджет за
2015 г. могат да се пре-

Цена 0.60 лв.

Да помогнем!

Камен Змеев е все
още в неизвестност

доставят в Информационния център на Община
Тутракан или на е-mail:
tutrakan@b-trust.org до 21
ноември т.г.
Бел.ред.: Поканата на
кмета д-р Димитър Стефанов четете на стр.3

Лале ли си, зюмбюл ли си...
- Да направим ежедневието си по-интересно,
приканват дамите от Пенсионерски клуб №2
- На финала - музикална комбинация с младока Венци

Камен Змеев - на 49 г., учител от град Тутракан е в
неизвестност от 11 май 2014 г.
До този момент полицията не е установила никакви
данни за неговото местонахождение.
Семейството му умолява гражданите, които разполагат с някаква информация за него, да се обадят в найблизкото управление на МВР.
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Ако изпеете песен и аз
ще ви изпея една народна
песен! - Казва го не някой
друг, а едно младо момче, сервитьор в пицария
"Котвата" - Венци Ботев,
който имаше късмета да
е на смяна в следобедните
часове на 14 ноември.
Та, значи, започвам отзад
напред... Предложението за
надпяването дойде почти в
края на една приятна среща на жени от третата
на стр. 6

Пламена с награда
от "Северно сияние"!

ǯȈȕȈȘțȠȍȕȖȊȖȌȖșȕȈȉȌȧȊȈȕȍ
ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȊȈȚȖȚǪȐǲ
На 21 ноември 2014 г. (петък)

Днес - в Тутракан, ДБТ провежда
инфосреща с кандидати

Набират младежи за
обучение в Германия

на стр. 3

Честит празник
на всички възпитаници и учители от
СОУ "Йордан Йовков"!
Приветствам всички педагози за значимия
им принос във формирането на високоерудирани
и възпитани млади хора, гордост на
училището и на всички тутраканци!
Нека успехите се множат!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

рофилактика на съо- кан, Раней-1 и Раней-2 ще
ръженията, захранва- бъде извършена на 21 ноемщи с електроенергия ври (петък). Това е причина стр. 2
Помпена станция–Тутра-

П

Уважаеми учители,
Приемете моите поздравления за
Патронния празник на СОУ "Христо Ботев".
Пожелавам здраве и оптимизъм, да срещате в
погледа на възпитаниците си запаления огън
на жаждата за знания и победи!

Композиторът
Светослав Лобошки ще
напише песен за нея

ɚ ɩɪɢɤɥɸɱɢɥɢɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɩɟɫɟɧ Äɋɟɜɟɪɧɨ ɫɢжелая Ви амбиция за нови успехи и гордост ɹɧɢɟ´ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɨɬ
от принадлежността към Вашето училище!  ɞɨ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɬɝ ɜ Ɋɭɫɟ
ɫɨɥɢɫɬɤɚɬɚɧɚȾȼȽÄɍɫɦɢɜɱɢКмет на Община Тутракан: ɰɚ´ ɤɴɦ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɰɟɧɬɴɪ
Д-р Димитър СТЕФАНОВ ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ

Скъпи ученици,

Н

ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ± ɉɥɚɦɟɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ɩɨɥɭɱɢ ɞɜɟ ɧɚɝɪɚɞɢ
ȼɩɟɱɚɬɥɟɧɢɨɬɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɲɟɫɬɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɉɥɚɦɟɧɚ
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɠɭɪɢɬɨɣɩɪɢɫɴɞɢɯɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚɡɚɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɢ ɡɚ ɧɚɣɦɚɥɴɤ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɇɟɣɧɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢɜ
на стр. 3
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РЕГИОН

20 - 26.11.2014 г.

Едно училище на 104 години...
НОВИНИ
ЕТНОГРАФСКА КЪЩА ОТКРИВАТ В С. ВАРНЕНЦИ
ɌɨɱɧɨɜȾɟɧɹɧɚɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɨɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɧɨɟɦɜɪɢ
ɨɬɱɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢɳɟɛɴɞɟɨɬɤɪɢɬɚɧɨɜɚȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɚɤɴɳɚɢɧɮɨɪɦɢɪɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬɧɚɇɑɋɜɟɬɥɢɧɚɈɥɝɚ
ȺɬɚɧɚɫɨɜɚɄɴɳɚɬɚɟɡɚɤɭɩɟɧɚɨɬɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɚ
ɢɩɪɟɜɴɪɧɚɬɚɜɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɦɭɡɟɣɧɚɛɢɬɚɧɚɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
ȼɫɬɚɢɬɟɫɚɢɡɥɨɠɟɧɢɫɬɚɪɢɧɧɢɛɢɬɨɜɢɩɪɟɞɦɟɬɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɬɟɡɚɫɟɥɨɬɨɠɟɧɫɤɢɢɦɴɠɤɢɧɨɫɢɢ
Ɉɫɜɟɳɚɜɚɧɟɧɚȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚɤɴɳɚɳɟɢɡɜɴɪɲɢɨɬɟɰ
ɆɢɯɚɢɥɆɢɯɚɣɥɨɜ
ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА БЧК-ТУТРАКАН
ɇɚɧɨɟɦɜɪɢɨɬɱɚɫɚɜɤɥɭɛɚɧɚȻɑɄɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚ
ɭɥɄɪɟɩɨɫɬɬɚɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɝɨɞɢɲɧɨɨɬɱɟɬɧɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɧɚɱɟɪɜɟɧɨɤɪɴɫɬɤɚɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ЕТНОГРАФ ОТ ТУТРАКАН УЧАСТВА
В РАЗСЕЛВАНЕ НА РИБИ
ɇɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɬɝ ɜ ɝɪ Ȼɟɥɟɧɟ ɫɟ ɫɴɫɬɨɹ  ɪɚɡɫɟɥɜɚɧɟ
ɧɚ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɧɚ ɡɚɫɬɪɚɲɟɧɢ ɜɢɞɨɜɟ ɟɫɟɬɪɢ
ɫ ɞɨɤɚɡɚɧ ɩɪɨɢɡɯɨɞ ɨɬ ɞɭɧɚɜɫɤɢɬɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬ
³ɉɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɨɬɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɩɥɚɧɡɚɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɡɚɟɫɟɬɪɨɜɢɬɟɪɢɛɢɫɰɟɥɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɢɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚɟɫɟɬɪɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ´::)Ȼɴɥɝɚɪɢɹɢɡɩɴɥɧɹɜɚ
ɟɞɧɨɢɦɟɧɧɢɹɩɪɨɟɤɬɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɦɨɳɩɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ©Ɉɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚɝªɐɟɥɬɚɧɚɩɪɨɟɤɬɚɟ
ɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚɟɫɟɬɪɨɜɢɬɟɪɢɛɢɜɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɭɱɚɫɬɴɤɧɚɪɟɤɚ
Ⱦɭɧɚɜɢɩɨɞɨɛɪɟɧɢɟɧɚɬɟɯɧɢɹɩɪɢɪɨɞɨɡɚɳɢɬɟɧɫɬɚɬɭɫ
ɇɚɪɚɡɫɟɥɜɚɧɟɬɨɧɚɱɢɝɢɜɪɚɣɨɧɚɧɚɝɪɚɞȻɟɥɟɧɟɩɪɢɫɴɫɬɜɚɢɟɬɧɨɝɪɚɮɴɬȼɟɥɢɱɤɨȺɬɚɧɚɫɨɜɭɪɟɞɧɢɤɧɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ
ФУТБОЛ
ɋ ɩɨɛɟɞɚ ɧɚɞ ɨɬɛɨɪɚ ɧɚ Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ ɫ  ɎɄ ɉɪɟɫɥɚɜɰɢ ɨɝɥɚɜɢ ɤɥɚɫɢɪɚɧɟɬɨ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɚ Ⱥ ɨɛɥɚɫɬɧɚ
ɮɭɬɛɨɥɧɚɝɪɭɩɚɫɥɟɞɹɤɪɴɝɜɩɨɥɭɫɟɡɨɧɚɫɬɨɱɤɢȼ
ɫɥɟɞɜɚɳɢɹɤɪɴɝɧɚɧɨɟɦɜɪɢɬɟɳɟɝɨɫɬɭɜɚɬɧɚɜɬɨɪɢɹ
ɜɝɪɭɩɚɬɚɎɄɄɚɣɧɚɪɞɠɚɧɚɤɨɝɨɬɨɜɨɞɹɬɫɬɨɱɤɢ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɢɡɢɝɪɚɧɢ ɫɪɟɳɢ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ
ɨɬɛɨɪɢɫɨɱɚɬɩɨɛɟɞɚɫɩɪɢɝɨɫɬɭɜɚɧɟɧɚɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɧɚȺɥɮɚɬɚɪɢɩɪɢɪɟɡɭɥɬɚɬɩɪɟɤɪɚɬɟɧɞɨɦɚɤɢɧɫɤɢɦɚɱ
ɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɂɲɢɪɤɨɜɨ
ɉɨɞɭɦɢɬɟɧɚɧɚɲɢɹɱɢɬɚɬɟɥɢɮɟɧɧɚɮɭɬɛɨɥɚɆɟɯɦɟɞ
Ɋɚɦɚɞɚɧɨɜɨɬɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬɨɬɛɨɪɫɴɫɬɚɜɟɧ
ɫɚɦɨɨɬɦɟɫɬɧɢɦɨɦɱɟɬɚɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢɟɬɨɡɢɧɚɉɪɟɫɥɚɜɰɢ
Ƚɨɥɹɦ ɩɪɢɧɨɫ ɡɚ ɨɬɥɢɱɧɨɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɨɬɛɨɪɚ ɢɦɚ
ɬɪɟɧɶɨɪɴɬ Ⱥɥɢ ɒɚɤɢɪɨɜ  ɛɢɜɲ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥ ɧɚ ɉɏɢɬɨɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢȾɨɪɨɫɬɨɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚ 
ɆɭɫɬɚɮɚɋɚɥɢɆɢɪɨɨɬɎɄɉɪɟɫɥɚɜɰɢɫɬɨɱɧɢɩɨɩɚɞɟɧɢɹɟɝɨɥɦɚɣɫɬɨɪɧɚɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɬɨ
КРИМИНАЛЕ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɂȾɟɡɚɥɨɜɟɧɫɥɟɞɤɪɚɠɛɚɨɬɬɴɪɝɨɜɫɤɢ
ɨɛɟɤɬɜɫɟɥɨɌɴɪɧɨɜɰɢȼɧɨɳɬɚɫɪɟɳɭɧɟɞɟɥɹ ɛɚɬɢ
ɧɨɟɦɜɪɢ ɦɴɠɴɬɜɡɥɨɦɢɥɫɬɴɤɥɨɩɚɤɟɬɧɚɦɚɝɚɡɢɧɜɫɟɥɨɬɨ
ɢɢɡɜɴɪɲɢɥɤɪɚɠɛɚɧɚɨɤɨɥɨɤɭɬɢɢɰɢɝɚɪɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɦɚɪɤɢɧɨɫɤɨɪɨɫɥɟɞɬɨɜɚɛɢɥɡɚɥɨɜɟɧɨɬɩɨɥɢɰɢɹɬɚɫɥɟɞ
ɩɨɥɭɱɟɧɫɢɝɧɚɥ
Ɇɴɠɴɬ ɢɦɚ ɛɨɝɚɬɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ ɦɢɧɚɥɨ ɡɚɞɴɪɠɚɧ ɟ ɡɚ
ɫɪɨɤɞɨɱɚɫɚ
ɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɦɴɠ ɨɬ ɋɬɚɪɨ ɫɟɥɨ ɟ ɫɬɚɧɚɥ ɠɟɪɬɜɚ ɧɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɢɡɦɚɦɚɇɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɬɨɣ
ɩɨɥɭɱɢɥɬɟɥɟɮɨɧɧɨɨɛɚɠɞɚɧɟɜɤɨɟɬɨɠɟɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɳɚ
ɫɟɡɚɞɴɳɟɪɹɦɭɩɨɢɫɤɚɥɚɩɚɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɣɡɚɫɩɟɲɧɨ
ɥɟɱɟɧɢɟɉɨɜɹɪɜɚɥɜɤɚɡɚɧɨɬɨɦɴɠɴɬɩɪɟɞɚɥɧɚɧɟɩɨɡɧɚɬɚɬɚɫɭɦɚɨɬɥɜɋɥɟɞɤɚɬɨɨɫɴɡɧɚɥɢɡɦɚɦɚɬɚɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɥɜɩɨɥɢɰɢɹɬɚ
ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɊɍÄɉɨɥɢɰɢɹ´±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɪɚɡɫɥɟɞɜɚɬɫɥɭɱɚɹɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Калина ГРЪНЧАРОВА
„Моето училище на 104
години” - така се нарича
общоучилищният конкурс
за постер, колаж и снимка.
Той е само част от събитията, организирани по

повод патронния празник на
СОУ "Христо Ботев", който
премина на 19 ноември.
В училището е подреден
кът за Ботев, а на тема
"Безсмъртният Ботев"
преминаха и часовете на

пълни, че постановлението за
отпускане на средствата ще бъде
гласувано на предстоящото заседание на правителството и че още
днес ще запознае вицепремиера и
министър на труда и социалната
политика Ивайло Калфин с възможностите на бюджета. „Бях възложил на министъра на финансите
да огледа какво можем да съкратим от инфраструктурни проекти,
от администрация включително за
да видим какво можем да дадем на
българските пенсионери“, заяви
още премиерът.
Финансовият министър Владислав Горанов съобщи, че е
получил уверението на министърпредседателя за подкрепа по отношение на допълнителните мерки за
спестявания до края на годината,
за да излезе общата сметка на
актуализацията на бюджета.

ɟɢɡɜɟɫɬɟɧ ɡɚɫɟɝɚ ɜɢɪɭɫɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚɳɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢɢɧɮɟɤɰɢɢ
ɜɴɪɥɭɜɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ
ɩɨɤɚɡɜɚɫɩɪɚɜɤɚɨɬɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚɡɞɪɚɜɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢɹɊɁɂ
ɜɨɛɥɚɫɬɧɢɹɰɟɧɬɴɪ
ɉɨ ɞɚɧɧɢ ɨɬ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ
ɨɬ  ɞɨ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɡɚɛɨɥɹɟɦɨɫɬɬɚ ɨɬ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢ
ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ
ɟ ɞɨɫɬɢɝɧɚɥɚ  ɧɚ  
ɞɭɲɢɩɪɢɫɪɟɞɧɚɡɚɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɡɚɛɨɥɹɟɦɨɫɬ  ɧɚ  
ɞɭɲɢ Ƚɪɚɧɢɰɚɬɚ ɩɪɢ ɤɨɹɬɨ

От догодина ще подаваме
болничните електронно

ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ ɨɬ 
ɞɨɝɞɭɲɢɨɬ
ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɫɏɂȼɋɉɂɇɩɨɤɚɡɜɚ ɫɩɪɚɜɤɚ ɨɬ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɡɞɪɚɜɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɊɁɂ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɜɤɥɸɱɜɚ
ɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɡɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ ɡɚ ɏɂȼ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚÄɉɪɟɜɟɧɰɢɹɢɤɨɧɬɪɨɥ
ɧɚɏɂȼɋɉɂɇ´
Ⱦɜɚɦɚ ɫɚ ɡɚɪɚɡɟɧɢ ɩɪɢ
ɜɟɧɨɡɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɧɚɪɤɨɬɢɰɢɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ±ɩɨɩɨɥɨɜ
ɩɴɬ ȿɞɢɧ ɨɬ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɟ
ɩɨɱɢɧɚɥ
ɋɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚ ɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɡɞɪɚɜɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɊɁɂ ɩɪɟɡ ɞɟɫɟɬɬɟ
ɦɟɫɟɰɚ ɧɚ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɬɟɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬ ɫɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢ 
ɞɭɲɢ ɧɨ ɧɟ ɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɋɪɟɞ

„Поех ангажимент като премиер
за необходимите съкращения, за
да дадем по 40 лв. коледни добавки на пенсионерите с пенсии
до 286 лв., колкото е линията на
бедността“. Това заяви премиерът
Бойко Борисов след проведена
среща с министъра на финансите
Владислав Горанов, съобщиха от
правителствената пресслужба.
Премиерът уточни, че решението ще засегне около 1,3 млн. пенсионери, а за изпълнението му ще
са необходими 50 млн. лв. „Не са
малко пари в тази финансова криза. Но когато заради това пагубно
управление заделяме милиарди, за
да спасяваме банки, пенсионерите
са прави да питат как ще посрещнат коледните празници. Винаги
сме казвали, че те го заслужават“,
посочи Борисов.
Министър-председателят до-

т 1 януари 2015 г. стартира
първият етап от електронизирането на процеса по
изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане.
От тогава органите на медицинската експертиза – лекари и ЛКК
ще представят данните от болничните листове и решенията по
обжалването им по електронен път
в Електронен регистър на болничните листове, поддържан от НОИ.
За обезпечаване дейността по
създаването на Електронния регистър беше разработена и приета
нова наредба на Министерски
съвет и са направени изменения в
действащи нормативни актове, с
които се регламентира задължението на органите на медицинската
експертиза от 1 януари 2015 г.
да представят по електронен път
данните от издадените от тях болнични листове в НОИ.
Това ще се извършва чрез разработен и предоставен от НОИ
безплатен софтуер или чрез специализирания софтуер, ползван от
лекарите, съобразен с утвърдените
и публикувани изисквания на НОИ.
След окончателното внедряване
на Електронния регистър на бол-

О

494 338 дка са засети с пшеница
в област Силистра, което е с 10 903
декара повече от миналата година,
съобщават от Областна дирекция
„Земеделие”. Най-много засети декари
има в община Дулово - 120 000 дка. В
2014 г. (петък)
община Силистра посевите достигат
93 118 дка, в община Главиница - 85
000 дка, в община Ситово - 75 000 дка,
в община Кайнарджа - 52 150 дка, в
община Тутракан – 45 600 дка и в
община Алфатар – 23 470 дка. На този
етап площите, заети с ечемик в региона
виняват за неудобството, са 48 226 дка. Най-много са посевите в
община Кайнарджа – 10 720 дка.
което ще причинят.
С рапица са засети 78 278 дка на
Профилактиката е планова и се извършва от Енерго територията на цялата област. Извършена е предсеитбена подготовка на
Про.
“ТГ” 680 116 дка, а дълбока оран на 692 751

ǯȈȕȈȘțȠȍȕȖȊȖȌȖșȕȈȉȌȧȊȈȕȍ
ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȊȈȚȖȚǪȐǲ
от стр. 1
ната за нарушено водоснабдяване в града и населените места от общината,
предупреждават от "В и
К" и предварително се из-

несоха венци пред паметниците на Христо Ботев в
училището и в едноименния
парк.
Бел.ред.: Подробности
за празника - в следващия
брой на "ТГ"

Ще бъдат осигурени коледни Неизвестен вирус, предизвикващ
респираторни инфекции,
добавки от 40 лв. за
пенсионерите с пенсии до 286 лв. върлува в областта

ничните листове лечебните заведения няма да получават и отчитат в
НОИ бланки на болнични листове.
Електронното им издаване ще
се извършва с предварително получени от НОИ (вкл. по електронен
път) уникални номера на болнични
листове.
От 1 декември 2014 г. те ще се
получават от лечебните заведения,
за което не се изисква пререгистрация, ако вече са регистрирани в
НОИ. Самото подаване на данните
в регистъра ще се осъществява
чрез електронни услуги на НОИ.
За да имат право на достъп до тях,
лекарите и лечебните заведения
ще могат да регистрират сертификатите си за квалифицирани
електронни подписи (КЕП) от 1
декември 2014 г.
До 30 юни 2015 г. се предвижда
преходен период за лекарите и
лечебните заведения, които нямат
техническа свързаност и готовност
за електронното издаване и представяне на данните в регистъра.
С внедряването на информационните системи (при лекари,
работодатели и НОИ) процесът по
изплащане на обезщетенията ще
бъде опростен, а срокът за изплащането им – значително съкратен.

Сеитбата на есенниците приключи,
застрашени са от полски мишки
На 21 ноември

класа.
За празника излезе и поредният брой на училищния
вестник „Изгрев”.
Наред с училищното тържество, възпитаниците на
104-годишното школо под-

дка. С тор са обработени 584 816 дка.
Земеделските стопани очакват
обаче загуби заради напаст от полски
мишки. Според началника на отдела
за растителна защита в Областната
дирекция за безопасност на храните
в Силистра Адриан Ангелов в 108
хиляди декара има по една колония
мишки. До две колони са установени
в 120 хиляди декара, от две до пет
колонии – в 132 хиляди декара и от
шест до десет колонии – в около 40
хиляди декара посеви. В 160 хиляди
декара са заложени примамки.
Според Ангелов, ако се задържи
сравнително топлото време, колониите
могат да се увеличат. Прави впечатление, че най-много са нападнатите площи с редуцирани почвени обработки.

Н

ɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɫɟ ɨɛɹɜɢ ɟɩɢɞɟɦɢɱɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɟɧɚɞɭɲɢ
ɋɩɨɪɟɞɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɊɁɂ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɞɪɌɟɨɞɨɪɚɇɚɱɟɜɚ
ɞɨɫɟɝɚɧɟɫɚɢɡɨɥɢɪɚɧɢɝɪɢɩɧɢ ɜɢɪɭɫɢ ɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɛɨɥɧɢ ɫ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɢɹ ɜɢɪɭɫ
ɧɟɫɚɫɩɪɢɡɧɚɰɢɩɨɞɨɛɧɢɧɚ
ɝɪɢɩ ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ ɫɦɹɬɚɬ
ɱɟɫɬɚɜɚɞɭɦɚɡɚɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢ ɨɬ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧɡɚɫɟɝɚɜɢɪɭɫɢɡɚ
ɬɨɜɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɬɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ
“ТГ”

В Силистренско 6 души са
регистрирани с ХИВ/СПИН,
един е починал

В

ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɧɚɣɦɧɨɝɨ ɫɚ
ɛɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ±  ɧɚ ɫɬɨ ɢ
ɩɨɠɟɥɚɥɢɬɟ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ ɡɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɢɥɢ ɡɚ ɞɚ ɭɡɧɚɹɬ
ɫɜɨɹ ɫɬɚɬɭɫ ±  ɧɚ ɫɬɨ ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɢ ɫɚ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɧɚ
ɯɟɦɨɞɢɚɥɢɡɚ ɛɨɥɧɢ ɨɬ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚɢɯɨɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɚɧɢ
ɡɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨ ɭɬɨɱɧɹɜɚɧɟ
Ɉɳɟ  ɞɭɲɢ ɫɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢ ɩɪɟɡ ɥɹɬɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɫ
ɦɨɬɢɜɢɡɚɫɟɤɫɭɚɥɟɧɤɨɧɬɚɤɬ
ɛɟɡ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ ɢɥɢ ɫɥɟɞ
ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɚɬɭɢɪɨɜɤɢ
ɇɨɜɢɬɟɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɡɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɡɚɏɂȼɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚÄɉɪɟɜɟɧɰɢɹɢɤɨɧɬɪɨɥɧɚɏɂȼɋɉɂɇ´ɜɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚɡɞɪɚɜɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢɹ
ɊɁɂɜɋɢɥɢɫɬɪɚɡɚɩɨɱɜɚɬɨɬ
 ɧɨɟɦɜɪɢ ɢ ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɚɬ
ɞɨɞɟɤɟɦɜɪɢ
“ТГ”

На 20-то място в страната сме
според средната работна заплата
редната брутна месечна работна заплата за юли, 2014
година, в област Силистра
е била 632 лв., за август – 616 лв.,
и за септември – 628 лв., обявиха от
Териториалното статистическо бюро
в областния център. През третото
тримесечие на тази година средната
месечна работна заплата в област Силистра е нараснала спрямо второто
тримесечие на с 0.5% и е достигнала
625 лева. За обществения сектор тя е
била 674 лв., а за частния – 598 лева.
Статистиката сочи още, че през
третото тримесечие на тази година
средната работна заплата в област
Силистра се е увеличила спрямо
същия период на миналата година
с 9.8%, като в обществения сектор
нейното увеличение е с 5.0%, а в
частния – с 12.8%.
В сравнение с останалите области
на страната, през третото тримесечие
на 2014 г. област Силистра е на 20-то
място по показателя средна работна
заплата - 625 лв. Най-висока средна
месечна работна заплата получават в
град София – 1 070 лв. и областите
Враца – 829 лв., и Стара Загора –
820 лв.
В същото време от силистренското
ТСБ обявиха, че наетите лица по
трудово и служебно правоотношение

С

в областта към края на м. септември
т.г., са намалели с 1.1% спрямо
края на юни, същата година, като
достигат 20.7 хиляди. Спрямо края на
второто тримесечие на 2014 година в
обществения сектор има намаление
на наетите лица с 1.2%, а в частния – с 1.1%. В края на септември
наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в област Силистра
са с 4.2%, или с 0.9 хил. по-малко в
сравнение със същия период на предходната година, като намалението
на наетите в обществения сектор е с
1.3%, а в частния – с 5.7%.
Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица,
отработеното време, средствата за
работна заплата и други разходи за
труд, което има за цел да изследва
текущото състояние и динамика на
основни аспекти на пазара на труда,
обясниха от ТСБ-Силистра. Наблюдението е репрезентативно, като
се е използвала стратифицирана
случайна извадка от предприятия.
Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии
– териториален признак – 28 административни области, икономическа
дейност по КИД–2008 и размер
на предприятието според броя на
наетите лица.
“ТГ”
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Тутракански ученици и преподаватели
с отличия от национален конкурс
а 14 ноември 2014 г. в
Националния археологически институт и музей
в София се състоя връчването
наградите на победителите в ХХII
Национален ученически конкурс
под наслов “Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни
добрини".
От СОУ “Христо Ботев" бяха
отличени 6 участници. Преди церемонията се проведе третият кръг
за класиране на национално ниво.
Пред компетентната и строга комисия в състав: проф. Красимира
Табакова от СУ “Климент Охридски“, д-р Диана Илиева и експерт
Иван Кънчев-зам.-председатели на
НК „ Родолюбие“ се явиха трима
ученици.

Н

Тържествената церемония по
награждаването откри Янка Такева,
председател на НК “Родолюбие“. В
словото си тя обърна внимание на
няколко момента."В този глобален
свят е важно човек да носи своята
родина в сърцето си... Имаме ли
право да загубим себе си? Не!
Затова ние българските учители
работим за да знаят учениците
за нашите предшественици.Това
трябва да правят и родителите, и
цялото общество. Колеги от Тутракан, Свищов, Велинград и София,
това, което направихте е гордо за
българското образование. Дейността на НК“Родолюбие“доказва

правотата на сентенцията, че вярата и паметта са най-слабите на
човека и най-силните при децата.
Трите кита, върху които се крепи
духовното развитие на всяка държава са обичта, вярата и паметта.
Няма по силно от тях и Вие колеги
сте хората, които оставяте камъчетата, по които ще минат бъдните
поколения. Искам да благодаря
на МОН, СБУ, фондация ТАНГРА
ТанНакРа, РИО и всички други
организации, които подкрепят това
родолюбиво дело.“
Ваня Кастрева, зам.-министър
на МОН и бивш председател на
клуба прочете поздравителен
адрес от министъра на образованието проф.Тодор Танев. В него
той отправи благодарност към

учителите за точно подбраните
теми, които носят и актуални послания, за това, че вършат всичко
доброволно, водени от любов към
родината и децата. На учениците
пожела много вяра, дух, успехи,
да продължават да тревожат със
своите въпроси учителите и да
търсят отговори.
Тази година, за ХХII конкурс,
са изпратени 136 разработки, от
които до защита и оценка са допуснати 118. Единствената специална
награда на МОН получи Моника
Данчева от Х клас. При връчването
и г-жа Михалевска от МОН каза: “В
министерството нямахме спорове

за това на кого да бъде присъдена
наградата тази година. По задълбочена и професионална разработка
няма. Четейки я, ние се уверихме,
че родолюбието се възприема като
нещо модерно."
Консултанти на разработката на
Моника са Маргарита Димитрова
- старши учител по история и цивилизация и инж.Снежана Данчева
- учител по информатика и ИТ.
Пред журито защитаваха своите разработки и се класираха
Александър Енчев от VIII клас
- 2-ро място за презентация с
консултанти Радка Трифонова,
учител по история и цивилизация
и Анна Георгиева, старши учител
по информатика и ИТ; Йорданка
Петрова от ХI клас, за реферат
- 2-ро място с консултант Маргарита Димитрова, Илиян Неделчев
от ХI клас, за презентация - 3-то
място с консултанти Маргарита
Димитрова и Снежана Данчева.
Още двама ученици бяха наградени за есе. Това са Християна
Йорданова от VIII клас и Даниел
Терещенков от XII клас. Техни
консултанти са Радка Трифонова
и Маргарита Димитрова.
Йорданка Петрова и Илиян
Неделчев, класирани във втора
възрастова група - IX –XII клас,
получават правото на едногодишна
стипендия по Наредба за закрила
на деца с изявени дарби (класирани от първо до трето място в

национални конкурси).
Грамота за отличие от НК “Родолюбие“ като консултанти получиха
Радка Трифонова, Маргарита Димитрова, инж.Снежана Данчева и
Анна Георгиева. Маргарита Димитрова получи поздравителен адрес
и от зам.-председателя на 43-тото
Народно събрание Янаки Стоилов.
За учителска разработка в раздела „Мисия Учител" грамота
получи Донка Петрова, старши
преподавател по български език
и литература в СОУ "Хр. Ботев" Тутракан.
В края на церемонията г-жа
Михалевска обяви темата на ХХIII-я
конкурс - „Съединението прави
силата“, посветен на 130-годишнината от Съединението през 1885 г.
Съобщи също, че ще има промяна
в регламента - в новия конкурс ще
бъдат допуснати за участие и ученици от 250–те неделни български
училища по света.
Директорът на СОУ “Христо
Ботев“ Дияна Станкова и осемте
участници в заключителния етап на
конкурса изказват своята искрена
благодарност към инж.Таньо Танев
директор на ТП на ДГС-Тутракан
за предоставената възможност
групата да присъства на церемонията. Благодарност и за водача на
автомобила Иван Тодоров.
Маргарита ДИМИТРОВА, Старши
учител по история и цивилизация
в СОУ “Христо Ботев“-Тутракан

Агенция по заетостта организира
Седмица на отворените врати
за младежи
едмица на отворените врати за младежи
организира Агенцията
по заетостта, която ще
се проведе във всички дирекции „Бюро по труда” в
цялата страна - всеки ден
от 24 до 28 ноември 2014
г. от 10 до 16 часа.
Новата национална инициатива „Отворени врати
за младежи” се стреми да
привлече възможно наймного млади хора, които
никога досега не са били
регистрирани в бюро по
труда – младежи, отпаднали преждевременно от
образователната система;
ученици, завършващи средно образование; студенти.
По време на посещението
си те ще получат пълна
и достъпна информация за
всички услуги, от които
биха могли да се възползват
– консултиране, професионално ориентиране, мотивиране, посредничество при
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търсене на работа, помощ
за изготвяне на документи
за кандидатстване и др.
Целта е младежите да
припознаят Агенцията по
заетостта и в частност,
най-близкото за тях бюро
по труда и неговите служители, като сигурен и лоялен
партньор.
В Седмицата на отворените врати младите
хора, посетили Бюрата по
труда ще могат да разговарят със специално обучени
трудови посредници, които
всекидневно консултират
и мотивират младежи до
29-годишна възраст, както и с EURES асистенти,
предлагащи възможности
за реализация в чужбина.
За младежите от общините Тутракан и Главиница най-близката дирекция
„Бюро по труда” е в град
Тутракан, адрес: ул. „Трансмариска” № 10
“ТГ”

Културни събития в Тутракан
и Главиница са включени в
Областния културен календар

Пламена с награда До 25 ноември набират младежи
от "Северно сияние"! за обучение в Германия

Областна администрация
Силистра бе обобщена информацията, подадена от
седемте общини, във връзка с оформянето на календара, свързан с
културните прояви в населените
места, в читалищата, клубовете
на инвалидите и пенсионерите,
центровете за работа с деца,
училищата и в останалите структури на обществото за следваща
2015-та година, информираха от
Пресцентъра. Пълният календар
може да бъде видян в сайта на
Областна администрация в раздел
"Стратегии, планове и календари".
Община Тутракан е включена с
16 прояви, а община Главиница
- с две.
Най-големите събития - фестивали, цикли от тематични изяви и
прегледи, с които е представена
община Тутракан са: Провеждане на XXX-и национален поход
и викторина „По стъпките на
Таньо войвода” – (май-юни);
Областен кукерски фестивал
„Сирни заговезни" – с.Варненци
(март); Майски културни празници – Тутракан (май); Празник на
кайсията – (юли); Пленер – живопис „Тутракан – 2015” (юли);

от стр. 1 ± Ɋɭɫɟ ɢ ȼɨɤɚɥɧɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɟɧ ɫɴɫɬɚɜ ÄɄɨɦɩɚɫ³
ɩɪɟɫɬɢɠɧɢɹɦɭɡɢɤɚɥɟɧɮɨɪɭɦ
ɇɚ ɬɚɡɢ ɫɰɟɧɚ ɩɴɪɜɢ ɫɬɴɩɤɢ
ɛɹɯɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɜ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɹɬ ɫɢ ɩɴɬ
ɝɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ± Ɋɭɫɟ
ɩɪɚɜɹɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɢɡɩɴɥɧɢȻɭɪɝɚɫ ɋɜɢɳɨɜ ɉɟɬɪɢɱ ɚ
ɬɟɥɢ Ⱦɟɹɧ ɇɟɞɟɥɱɟɜ Ⱥɬɚɧɚɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɟ
Ʉɨɥɟɜ Ɋɨɫɢɰɚ Ȼɨɪɞɠɢɟɜɚ
ɨɬɊɭɫɢɹɢɊɭɦɴɧɢɹ
ɋɭɧɚɣ ɑɚɥɴɤɨɜ Ɋɨɤɫɚɧɚ Ȼɟȼɴɩɪɟɤɢɱɟɜɠɭɪɢɬɨɛɹɯɚ
ɥɟɜɚ Ⱦɢɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ
ɢɩɟɞɚɝɨɡɢɬɟɧɚɞɟɰɚɬɚɤɨɢɬɨ
ɢɞɪ
ɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɯɚ±ɧɟɳɨɤɨɟɬɨ
ɉɪɟɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɤɨɧɤɭɪɫɴɬ
ɧɟɫɟɞɨɩɭɫɤɚɞɚɫɟɫɥɭɱɢɧɚ
ɩɪɨɦɟɧɹ ɫɜɨɹ ɨɛɥɢɤ ɉɪɟɡ
ɟɞɢɧ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫ
 ɝɨɞɢɧɚ ɧɟɝɨɜɢɹɬ ɫɴɡɞɚɤɚɬɨ ÄɊɟɱɧɢ ɧɨɬɢ´ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɬɟɥɦɭɞɚɜɚɧɨɜɨɢɦɟɤɨɟɬɨ
ɉɥɚɦɟɧɚ ɟ ɫ ɧɚɝɪɚɞɚ  ɤɨɬɨɣɧɨɫɢɢɞɨɞɧɟɫ±Äɋɟɜɟɪɧɨ
ɦɟɧɬɢɪɚȾɨɪɨɬɟɹȻɚɥɶɨɜɫɤɚ
ɫɢɹɧɢɟ
ɱɢɹɬɨ ɭɱɟɧɢɱɤɚ ɟ ɦɚɥɤɚɬɚ
Ⱦɨɛɪɚɬɚ ɧɨɜɢɧɚ ɫɥɟɞ ɬɚɡɩɪɢɡɶɨɪɤɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɴɨɛɳɢ
ȼ ɬɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɋɟɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɈɐɂȾȾɨɪɨɬɟɹ
ɜɟɪɧɨ ɫɢɹɧɢɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚ Ʉɨɦɩɨɡɢɬɨɪɴɬ
ɧɚ ɠɭɪɢɬɨ ɛɟ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɴɬ
ɋɜɟɬɨɫɥɚɜ Ʌɨɛɨɲɤɢ ɪɟɲɢ
ɋɜɟɬɨɫɥɚɜɅɨɛɨɲɤɢɚɜɧɟɝɨ
ɞɚ ɧɚɩɢɲɟ ɩɟɫɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ
ɜɥɢɡɚɯɚɨɳɟɜɨɤɚɥɧɢɩɟɞɚɝɨɡɚ ɉɥɚɦɟɧɚ ɤɨɹɬɨ ɞɚ ɜɥɟɡɟ
ɡɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɲɤɨɥɢɧɚȻɴɥɜ ɚɥɛɭɦɚ ɧɚ ȾȼȽ Äɋɥɴɧɱɟɜɚ
ɝɚɪɢɹ ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɨɩ ɩɟɜɢɰɚɬɚ
ɭɫɦɢɜɤɚ´ɩɨɫɥɭɱɚɣɝɨɞɢɧɢ
ɌɨɧɢȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɨɬɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɮɨɪɦɚɰɢɹɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɬɚɞɨɜɨɥɧɚɟɬɹ
Äɋɟɜɟɪɧɨɫɢɹɧɢɟ³ɟɫɴɡɞɚɞɟɧ
Солистите на ДВГ „Слънɨɬȼɢɥɢɂɤɨɧɨɦɨɜɩɪɟɡ
чева усмивка” ще продълɝɨɞɢɧɚ ɩɨɞ ɢɦɟɬɨ ÄɆɥɚɞɢ
жават да радват Тутракан
ɬɚɥɚɧɬɢ³ Ɍɨɝɚɜɚ ɤɨɧɤɭɪɫɴɬ
със своя талант, със своиɟɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧɢɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚ
те награди и прекрасните
ɫɩɨɦɨɳɬɚɧɚɆɥɚɞɟɠɤɢɞɨɦ
си изпълнения.
“ТГ”
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Международна Дунавска седмица
– спектакли, концерти, спортни
състезания, Празник на реката
(юли); Светлинно шоу „Огненият
Дунав” (юли); Международен
фолклорен фестивал „Дунав пее
и танцува” (август); Национален
детски пленер „Свят от багри”
(юли); VII-ми събор на пенсионерите „Един ден в дунавския край”
(2 август); XIV-и Международен
конкурс на изкуствата „Речни
ноти” (август); Международен
фестивал на мамалигата – с. Нова
Черна (октомври);
Празник на етносите – с. Търновци (октомври); Ден на Тутракан – 21 септември, Научна
конференция „75 години от възвръщането на Южна Добруджа
към България“ – Тутракан (септември) и XVII-и поход „По пътя
на шейх Бедреддин” (ноември).
Традиционен общински преглед
на фолклорни състави от различни етноси към читалищата от
община Главиница през м.април
и „Празник на водните лилии“ в
с. Малък Преславец през юни са
двете събития, с които е включена
в Областния културен календар
община Главиница.
“ТГ”

генцията по заетостта
продължава набирането
на кандидати за професионално обучение в Германия
по програмата на федералното
правителство “The job of my life”
(”Работата на моя живот”) за
учебната 2015 година. Примерните професии, по които се очаква
да има места за обучение, са в
браншовете хотелиерство и ресторантьорство; хранително-вкусова
промишленост; строителство;
технически специалности.
Информационна среща за запознаване с програмата “The job of
my life” ще се проведе в Тутракан
на 20 ноември организирана от
ДБТ. Изискванията към участниците в срещата са да са регистрирани в Бюро по труда; да са между
18 и 27 години към момента на
подаване на заявлението; да са
завършили средно образование
в страната по произход, но да
нямат магистърска степен; да не
са завършили подобно обучение и
да не са живели в Германия през
последните 3 месеца.
Програмата има за цел да подпомогне, включително и финансово, младежи от ЕС/ЕИП,
които искат за започнат дуално
професионално обучение във
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Федералната република. То дава
възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена
професия да се придобият и
практически умения и опит на работното място. Заинтересованите
могат да намерят информация за
програмата на сайта на програмата www.thejobofmylife.de, както и
на http://eures.bg/.
Отговарящите на условията
кандидати следва да изпратят по
електронна поща автобиграфия
по образец Europass на немски/английски език (thejobofmylife2015@
az.government.bg).
Основно изискване на Федералната агенция по труда
в Германия (ZAV) за 2015 г. е
всеки кандидат, желаещ да се
включи в програмата, да се регистрира на сайта на агенцията:
http://www.thejobofmylife.de/de/
ausbildungsinteressierte/dualeausbildung/registrierung.html. След
регистрация одобрените кандидати ще получат покана от страна на
ZAV или от Агенцията по заетостта
относно провеждането на интервютата с немските представители,
които ще са в началото на декември 2014 г.
Крайната дата за кандидатстване по програмата е 25 ноември т.г.
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Урок по родолюбие
ази година на 19 ноември
СОУ „Христо Ботев" навърши
104 години. В навечерието
на празника, съвместно с Валентина
Тодорова – класен ръководител и
преподавател по български език
и литература на учениците от VI б
клас, организирахме и проведохме
в училищната библиотека урок по
родолюбие. Срещнахме шестокласниците с Димитрина Рашева – бивш
наш преподавател по история и
цивилизация, автор на две ценни за
възпитаниците на училището книги.
Момичетата и момчетата внимателно слушаха увлекателния разказ
на г-жа Рашева за създаването и
отпечатването на книгата „Училище
"Христо Ботев", гр. Тутракан - извор
на родолюбие и традиции" през 1998
г., за неуморния труд на екипа, създал тази ценна и уникална творба.
Преподавателката предостави за
пръв път възможността на учениците
да разгледат оригинални снимки и
документи, открити и използвани при
оформлението на книгата. Научиха
как и от кого са създадени химнът
и емблемата на училището. Видяха
първообраза на книгата, ръкопис на
музиката, първоначални текстове, макети, чернови, както и многобройни
варианти на нейното заглавие. Г-жа
Рашева и г-жа Тодорова споделиха с
какъв ентусиазъм са работили заедно

20 - 26.11.2014 г.

19 ноември - Патронен празник
на СОУ "Христо Ботев"!

Т

Уважаеми
учители и ученици,
Пожелавам Ви здраве и
неизчерпаеми сили, за да
продължите традицията
училището да бъде знак за
качествено образование,
оригиналност и висок
професионализъм!

Честит празник!
Председател на ОбС-Тутракан: Данаил НИКОЛОВ

в екип и какви трудности са срещнали
във връзка с нейното реализиране.
Необходимо е много време и
търпение, за да се постигне отличен
резултат. Насочиха вниманието на
шестокласниците и към алманаха „65
години училище с традиции”, издаден
през същата година, включващ стихове, есета и картини на бивши и настоящи учители и бивши ученици. Не на
последно място Димитрина Рашева
разказа как по проект „Моят град, моето училище, моят живот”, финансиран от Община Тутракан по Програма
за подкрепа на проекти в областта на

изкуството и културата, е издадено
„Патриотично тефтерче”през 2009 г.,
реализирано от Евроклуб „ЕвроКлио
мечта” при СОУ „Христо Ботев” и
Исторически музей – гр.Тутракан.
С гордост разгърна страниците на
тефтерчето и насочи учениците как
да си служат с него.
„Европейско училище с традиции
и чист извор на родолюбие” е СОУ
„Христо Ботев” – удостоено с пет
сертификата на ЕС. С голям ентусиазъм, след изчерпателния и интересен
разказ на г-жа Рашева, шестокласниците работиха групово и се справиха

блестящо със занимателните задачи,
свързани със символите и ритуалите
на нашето училище. С една дума определиха какво е то за тях днес. „Шестица в живота” – сподели едно от
момчетата. С патос и въодушевление
всички заедно пяхме и рецитирахме
химна на СОУ ”Христо Ботев”...
„Училище, благодарим!" - възкликнаха в края на предпразничния урок
учениците от VI б клас. Вълнението
бе неописуемо...
Гордеем се, че учим и работим в
тебе, „училище, мило и родно"!
Анка КОЗАРЕВА

Духът на българина

Нека бъдем толерантни - днес, утре, винаги!

радиция стана всяка година в СОУ „Христо Ботев”,
съвместно с педагогическия съветник Иванка Арсенова и
членовете на Ученическия съвет да
отбелязваме с подходяща инициатива 16 ноември - Международен
ден на толерантността.
В училищната библиотека, работейки в екипи, установихме, че
това понятие все още се нуждае от
разбиране и обяснение. Опитваме
се да активизираме действията
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си в поддръжка на поощрението
на толерантността и възпитание
в нейния дух. Стараем се тя да
изпълва нашето ежедневие, да е
в основата на интелигентните и
мирни човешки взаимоотношения.
Проследихме с интерес презентация за толерантността. Дискутирахме и откроихме най-важните качества, които трябва да
притежава толерантният човек:
доброта, благодарност, човечност,
уважение, търпимост. Поспорихме

От клас "Пчелица":
Анка КОЗАРЕВА
„Не е лесно да изнесеш открит
урок пред колеги от областта.
Колкото и да си опитен, притеснението и вълнението го има...
Интересно и забавно и за учители, и за ученици. Децата не се
смущаваха, работиха спокойно.
Не знаеха, че ще имат гости на
урока по математика. Ако всички
часове протичат по този начин,
гаранция е, че учениците ще имат
високи резултати и ще обичат
училището” – сподели Иванка
Арсенова – педагогически съветник в СОУ „Христо Ботев", след
посещението на открития урок,
проведен от Румяна Статева в III
б клас на 13 ноември т. г.
Денят наистина е незабравим
за трудолюбивите третокласници от клас „Пчелица". На гости в
часа по математика при тях са
Пепа Лазарова - старши експерт
"Начално образование" в РИО Силистра, Стефка Станкова - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Тутракан

за съчувствието и съжалението. Категорично отхвърлихме унижението
и обидата. Разтълкувахме понятия
като състрадание, сърдечност,
милосърдие, съчувствие, симпатия, милост и прошка. Гледахме с
интерес филми за толерантността
на улицата и в училище. Житейски
уроци, които ни оставят замислени
и натъжени... Радвахме се на ученици, които се погрижиха за стари
и изоставени хора и им подариха
пакети с храна.

Всяка година по идея на членовете на Ученическия съвет, под ръководството на Иванка Арсенова и в
СОУ „Христо Ботев” се организира
благотворителна кампания „Деца
помагат на деца!” за подпомагане
на наши ученици в неравностойно
положение. Тези дни ще им бъдат
раздадени продукти, дрехи и обувки, осигурени от учащи, учители и
родители.
Много често толерантността
е свързана с вземане на трудни
решения. Това показаха членовете
на Ученическия съвет в груповата
работа „Спасение”. Учениците не
само дискутираха, но и дебатираха.
Обосновано, точно и убедително
изразиха своята позиция. Урокът
по толерантност беше онагледен
със съвместно изработения постер
с посланието „Нека бъдем толерантни – днес, утре, винаги!”. Тези
дейности са част от училищния
проект „Всеки ученик може да бъде
отличник” към ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ"
– Велико Търново.
Нека да живеем в един по-добър
свят! Свят на уважението и взаимопомощта!
Анка КОЗАРЕВА

а поредна година ученици
от СОУ ”Христо Ботев”
участваха в Областния
ученически литературен конкурс
„Духът на българина" - 2014. Председател на журито е проф. Радослав Радев от ВТУ ”Св.Св. Кирил
и Методий”.
На 4 ноември бяха връчени
заслужени отличия в трета възрастова група 8-12 клас.
В раздел "Есе" първо място зае
Радостина Пейчева от ХIа клас с
есето „Той се предава от поколение на поколение”. Предходната
година момичето завоюва второ
място в същия конкурс.

Поощрителни награди за есе
получиха Ирина Тотева от ХIа клас
за „С дух на горда тутраканка!”
и Йордан Йорданов от Ха клас
за „Дунавска младост" – част от
живота ми”.
В раздел "Разказ" с първо място
бе отличена Теодора Филипова от
ХIа клас за творбата си „Когато
осъзнаеш какъв войнствен лъв
живее в теб”.
В раздел "Стихотворение" Ивелин Негрянов от Ха клас бе класиран на второ място за стиха „Духът
ни черпи мощта си".
Учител-консултант на петимата
ученици е Донка Петрова.

на издателство «Просвета» в
Силистра.
След проведения урок, протича дискусия по него на тема
«Форми и методи на работа в
обучението по математика в 3
клас». Последват обстойни и
полезни доклад и презентация от
Пепа Лазарова на тема «Текстовите задачи в 3 клас – приложение на математическите знания
и осмисляне на текст».
Ето какво споделят колеги
по време на конферирането на
урока:
Росица Симеонова от ОУ
«Иван Вазов»-Силистра: - Силно
съм впечатлена от активната
учебна среда, начина по който
се поощряват учениците, начина
на самооценка и самоконтрол
от страна на третокласниците.
Възхитена съм от предоставената
разработка на урока.
Стефка Стоянова от СОУ
«Н.Й.Вапцаров»-Силистра: –
Силно ме впечатлява груповата

работа. Тя го прави много плавно
и интересно. Нейните ученици
показаха много добро логическо
мислене. Начинът на решаване
на текстовите задачи също беше
интересен. Направи се анализ и
синтез на текстовата задача. Децата показаха умения за четене
с разбиране.
Мария Славова от ОУ „Отец
Паисий”, с. Стефан Караджа: Децата показаха колко много
знаят. Харесаха ми моментите
на самооценяване и рефлексия
в края на часа.
След направените коментари
и оценки от постигнатите резултати, Румяна Статева топло
и по човешки отправи своята
благодарност. „Благодарим за
високата оценка, която ни дадоха! Благодаря и за поканата
отново ние да сме домакини
на следващ открит урок в нашия клас! Благодаря на моите
ученици, родители и колеги!»
- каза тя.
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Показно по математика!

и кръстница на класа, учители и
директори от област Силистра.
Посрещат ги с аплодисменти и
усмивки. С иновативните методи
не само решават задачите, но и

се забавляват при овладяването
на тази трудна наука – математиката. В препълнената класна стая
цари спокойствие и хармония
между учител, ученици и гости.

За своята усърдна работа и
показани резултати, получават
подаръци от кръстницата си
Стефка Станкова, както и от
Стефка Стоянова – представител
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Габриела Иванова от СОУ "Йордан Йовков"
с престижно място в Националното състезание
по речеви и комуникативни умения на английски език
чева Иванова от 10 б клас от СОУ
”Йордан Йовков”. Състезанието се
проведе на 15 и 16 ноември 2014
г. в гр.Монтана. В съревнование с
35 ученици от елитни училища и
езикови гимназии от цяла България, Габриела представи отлично
своето училище и нареди областта
на елитно място в класацията. Това
още веднъж доказа добрата подготовка на учениците в СОУ ”Йордан
Йовков". Специални поздрави
ученичката получи от главния
експерт в МОН.
Състезанието тази година премина под мотото”Четири очи
ȽɚɛɪɢɟɥɚɂȼȺɇɈȼȺ
виждат повече от две”. Изпитваɩɴɪɜɚɬɚɜɞɹɫɧɨ
щото жури бе от представители на
рестижното трето място в тивни умения на английски език Американското посолство.
Националното състезание и грамота от Министъра на обраПроверката на знанията и умепо речеви и комуника- зованието спечели Габриела Мин- нията на учениците се извършва
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в два модула: предварително подготвена презентация по тема, вписваща се в мотото на състезанието
за определената година и свободен
разговор с членовете на журито,
които оценяват представянето на
участниците.
Времето за представяне на
всеки кандидат е до 15 минути
– до 5 минути за подготвената
презентация и до 10 минути за
свободен разговор. Представянето
на всеки кандидат се оценява от
членовете на съответната комисия, сред които се сформират
три журита за трите възрастови
групи. Оценяването се извършва
по точки според разработени от
националната комисия критерии,
като членовете на съответното
жури попълват протокол.

Скъпи ученици,
Уважаеми учители,
По традиция, на 21 ноември,
отбелязваме патронния празник
на СОУ "Йордан Йовков"!
В този ден отдаваме
дължимото на майстора на
словото, който обезсмърти
нашето минало така, че младото поколение да не
забрави уроците по родолюбие, изречени с
най-чистата, най-звънливата реч.
Желая Ви здраве и професионални успехи,
а на учениците - да преодоляват с лекота
трудностите по пътя на знанието!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Светът на доброто
бщинският конкурс за
рисунка, приказка, стихотворение и разказ на тема
"Светът на доброто" бе финализиран
на 16 ноември т.г. Инициативата бе
организирана от МКБППМН при
Община Тутракан и СПИ "Христо
Ботев", с.Варненци и е посветена на
Деня на толерантността.
Всички участници класирани от
първо до трето място в двете групи V-VIII клас и IХ-ХII клас, придружени
от членове на Местната комисия,
обществени възпитатели и учители бяха превозени до Интерната,
където любезните домакини ги
посрещнаха и изненадаха с много
песни, скечове и мисли за доброто.
На тази дата за девета поредна
година се отбелязва Световният
ден за възпоменание на жертвите на
пътно транспортните произшествия.
Присъстващите почетоха паметта на
жертвите с едноминутно мълчание.
Салонът на СПИ-Варненци, където се проведе церемонията по
награждаването беше препълнен с
участници, информира секретаря
на МКБППМН Тодорка Ангелова.
Имаше и родители на ученици от
селото. Получи се истински празник
на доброто".
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3-то място - Ралица АкпунарСтихотворение - V-VIII клас
лиева, IХб кл., СОУ „Й. Йовков",
1-во място - Мирослав Маринов,
Тутракан
VIа кл., СОУ „Й. Йовков", Тутракан

кл., СПИ - Варненци и Емил Арсенов,
Vб кл., СОУ „Хр. Ботев" - Тутракан
2-ро място за Даниел Панов, VII
кл., СПИ-Варненци
3-то място за Ивелина Йорданова, Vб кл., СОУ „Хр. Ботев" - Тутракан
и Есил Исмет, VI кл., ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий", с. Нова Черна
Рисунка - V-VIII кл.
Рисунка - IХ-ХII клас
1-во място за Золфи Вунцов, VIII

Класиране:

1-во място за Ралица Акпунарлиева, IХб кл., СОУ „Й. Йовков",
Тутракан
2-ро място за Еркан Юсеинов, IXа
кл., СОУ „Хр. Ботев", Тутракан
3-то място за Василена Чобанова,
IХб кл., СОУ „Хр. Ботев", Тутракан
Приказка: 1-во място за Славена
Балканска, IХ кл., СОУ „Хр. Ботев",

Тутракан
Поощрителни награди за Йозлем
Ерджан, V кл. и Лидия Тотева от СОУ
„Хр. Ботев", Тутракан
Стихотворение - IХ-ХIIклас:
1-во място - Християна Раева, Хб
кл., СОУ „Й. Йовков", Тутракан
2-ро място - Христина Крумова,
Хб кл., СОУ „Хр. Ботев", Тутракан

Разказ:
1-во място - Йордан Димитров,
Ха кл., СОУ „Хр. Ботев", Тутракан
2-ро място - Християна Христова,
ХIа кл., СОУ „Хр. Ботев", Тутракан
В категория разказ са връчени 8
поощрителни награди на ученици от
СОУ "Хр.Ботев"-Тутракан.

2-ро място - Християна Йорданова, VIIIа кл., СОУ „Хр. Ботев",
Тутракан
Поощрителна награда за Полина
Иванова, VIII кл., СОУ „Хр. Ботев",
Тутракан
Всички участници получиха грамоти и символичен подарък.

Уникалната гледка към тюрбето
привлича посетители от различни
религии. По каменния извит път,
всички връзват парцалчета и ленти
за здраве на клоните на надвесената гора.
Предполага се, че тюрбето е
построено в средата на 16 век,
вероятно върху тракийско све-

тилище от 4 век пр.н.е. Около
него се оформя култов комплекс
(теке), важно място в което заема
свещения извор. През 1976 г.
е разрушен имаретът, дървена
конструкция, която по това време
е в лошо състояние. Сред сградите
от комплекса е и джамия, която

Екскурзия през намръщения ноември
Анастасия ЯКОВА
реполовихме месец ноември, месец, който ни
разваля настроението с
мъглите си и облачното време. Но
това не попречи на 30 обитатели
на Дома за стари хора и тяхното
желанието да разгледат историческият обект Свещари, близо до
Исперих. Тази идея се осъществи
от директора на ДСХ–Тутракан
Димитрина Барбучанова и административния екип, а транспортът
до там е дарение от организацията
на ГЕРБ-Тутракан.
Хубавият асфалтиран път минава през красивия, богат на флора
и фауна, известен резерват Ири
хисар. Ловният обект е бил забранен за простолюдието, тъй като е
бил строго охранявана гора за лов
на бившите величия от министерствата и администрацията, начело
с комунистическия вожд Тодор
Живков.
Този интересен път доведе групата до историческите могили на
тракийското племе хети. Тук е била
столицата на гетската общност, тук
са живели и погребани гетските
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царе. Могилите са над 100, но
разкопани са само няколко. Скоро
бе разкрита нова гробница, където
известната проф. Гергова намери
уникална златна маска. Разкопките
продължават, за да се разкрият
нови исторически тайни.
Величествената гора ни посрещна с топлина и красота. Обектите
са под закрила на ЮНЕСКО. За
потребителите на Дома входът бе
безплатен. Симпатичната екскурзоводка Елена поведе групата от 10
човека, като в разказа си разкриваше историческите факти от 2-3
в. пр.н. Другите си чакаха ред, тъй
като влизането е регламентирано
от броя на посетителите.
Преди около 2 300 години един
тракийски племенен владетел поискал да му се приготви приживе
вечното жилище. Построили му
голяма каменна гробница с три
отделни стаички. Докато ги украсявали отвътре с живопис и скулптура, владетелят починал. Затворили
гробницата с неговите останки и
всички прекрасни дарове. Над нея
издигнали могила, висока колкото
четириетажна сграда.

През 1982 г. археолози разкопават могилата. Свещарската
гробница се оказва много интересна и красива, и през 1985 г. е
включена в Списъка на световното
културно и природно наследство.
Тази гробница е един от най-интересните български исторически
обекти, сред които се нареждат
Казанлъшката гробница, Рилският
манастир, Мадарският конник,
резерватът Сребърна.
Входът е украсен с колони с
йонийски капители. Встрани от
входа е помещението, в което са
били поставени дарове и жертвоприношенията.
В гробната камера се намират
величествени и фино изваяни
женски фигури (високи 1,20 метра). Косите, лицата и дрехите им
са били оцветени. Още е запазена
тъмнокафява боя по косите им,
жълто, синьо, червено и лилаво
по някои детайли от дрехите им.
А високо горе, на полукръглата
стена, под свода на гробната
камера е изрисуван ритуалът на
хероизацията — обожествяването
на покойния владетел.

Разходката продължи към другата светиня на алианската религия
– Демир баба. В тази местност
алианите правят своите курбани и
отбелязват празниците си, като събират поклоници от цяла България.
Има чешма с чиста изворна вода.
Там сега се разкрива тракийско
светилище.

на стр. 6
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Лале ли си, зюмбюл ли си...
от стр. 1
възраст, от златната
възраст или както там
още наричат женитепенсионерки. Те са от
Пенсионерски клуб №2,
на "Чатала", под блок
"Мусала".
Решили в този ден да
разнообразят края на
седмицата с разходка
(с градски автобус) до
горната част на града.
Крайната спирка - "Котвата"!
И там няколко часа на
раздумка, а песента - по
към края. Тодорка Петкова запява песен - Венци
наостря уши и прави
музикално предложение
- Тодорка пее песен за
мандолината - Венци
извисява глас с "Лале ли
си, зюмбюл ли си...". И
тогава всички разбират,
че младокът е ученик
на акордеониста Стоян
Денчев, че е печелил
награди и стипендия от
конкурси. Тук песента бе
допирната точка.
Песента е част и от
ежедневието на членовете на Клуб №2 и не само
тя. Ето какво разказаха
те...
Стоянка ДИМОВА,
Председател на Пенсионерски клуб №2: - В нашия клуб членуват общо
52-ма души. Всеки го
посещава при провеждане
на различни мероприятия
и по свое усмотрение,
според интересите. Мъжете, предимно участват в общите мероприятия, тези, които са
организирани от Управителния съвет. Заедно
посрещаме Нова година
и по-големите празници,
а станалите си ги провеждаме в нашия клуб.
Клубът ни е идеален, има

всички условия за различни събития. Мъжете
всеки ден го посещават
и играят карти, а ние,
жените сме се разбрали
в понеделник, сряда и
петък да се събираме
всички заедно и тогава
разговаряме на различни
теми - според интересите на хората, вкл. и
на здравни теми, пием
чайче и кафенце, кръвното мерим, за кулинария
редовно си говорим, и
вицове също разказваме.
Тук имаме човек, който
ни развеселява - Васка
Николова повдига духът
на всички!
По себе си съдя, повечето жени от клуба са
самотни и това е мотив
да празнуваме заедно Бабинден, 8-ми март, Трифон Зарезан, Никулден...

Лятно време посещението в клуба е по-слабо,
но отсега нататък започват празниците, така
че няма да се скучае. Така
си разнообразяваме живота. Тези жени, които
са сега тук са редовни
посетители. Разбираме
се много добре, това е
най-важното! Имаме си
касичка, когато вземем
пенсиите отделяме по
левче, да има, когато се
налага. Много сме единни, въпреки че има различни мнения, различни
изисквания, но в края на
краищата се споразумяваме и стигаме до общо
решение всички. Претендирам, че сме един
от активните клубове
в нашата пенсионерска
организация, независимо
че членовете ни са на по-

сериозна възраст. Духът №2 винаги се включват
е важен!
в общите мероприятия,
Много сме доволни и включително и тези организирани от Общината.
Много са сплотени, много
са единни! Единственото,
което мен ми се иска е
да има някаква форма на
художествена самодейност. И още, трябва да
се работи за привличане
на още пенсионери в
клуба, защото тук възрастта е еднаква - не
можеш да кажеш "млади
пенсионери" и "стари пенсионери". Но като цяло
те живеят един сплотен
общ организиран живот.
Това е и целта - да създадем у хората чувство,
че не са сами.
Васка НИКОЛОВА: При нас е весело, това е!
В този клуб съществува
един задушевен живот,
никога не сме се карали,
е, аз от време на време
им надувам главите...
Доволни сме от отношението на Любка към
нас. Клубът съществува
и работи!
Има музика, пеем, говорим си за филми и... кой
от отговорника на клуба какво е изплел...
Любка Ангелова, много
Животът ни е монотодобро сработване имаме нен, но ние си го разноос нея. Когато има някакво бразяваме, това е!
мероприятие тя активно
Анжела ДЯНКОВА: Сасе включва в него, че е и мотна съм и излизам, за
по-младичка от нас.
да се развлека. Като съм
Благодарни сме много в клуба виждам хора, гои на общинското ръко- ворим си, смеем се, а пък
водство, защото са ни у нас... самичка, направо
дарили с този хубав клуб се побърквам. Посещавам
- широк, просторен, с го повече от 20 години.
телевизор и отопление. Посрещаме гости тук,
Прекрасен е!
ние ходим на гости в
Благодарим и на пред- други населени места.
седателя на пансионер- Напоследък гостуванияската организация Елена та малко разредиха.
Ангелова, която, прочее
Тодорка ПЕТКОВА: е наш член, че винаги ни Посещавам клуба, защокани и ни включва в об- то ми е приятно да съм
щите мероприятия.
сред хората, времето миЕ л е н а А Н Г Е Л О В А , нава по-бързо, споделяме
Председател на Пен- си различни неща - де за
сионерската органи- болести, де за готвене.
зация-Тутракан: - Клуб В къщи ми е тъжно и

Екскурзия през намръщения ноември
от стр. 5 наречен „Беш пармак“ (на турски:
be, пет и parmak, пръст, в превод:
Петте пръста)
Според легендите и преданията
при текето Демир Баба е имало
древно тракийско селище, българско оброчище и манастир "Св.
Георги". Сегашната постройка е
разположена върху стара гробница, издигната над голяма скала,
вградена в една от стените на
сградата на текето Демир Баба.
Алианите считат, че храмът е
издигнат в чест на техния духовен
водач Демир Баба, а християните
го приемат за свой светец. Демир
Баба теке е култов паметник, почитан едновременно от християни и
мюсюлмани. До 1927 г. на купола
е имало както християнски кръст,
така и мюсюлмански полумесец.
Макар че стръмният път е труден, повече от туристите стигнаха
до тюрбето. Поклониха се пред
3-метровата каменен ковчег на
Демир баба /баща/, който е лекувал

се споменава в края на 18 век и
средата на 19 век, след което е
разрушена по неизвестни причини.
Днес тюрбето, изворът и една запазена битова сграда са оградени
с ниска каменна ограда.[1]
Демир баба теке е сред популярните алевийски светилища,
използвани и в наши дни. Преплитането на алевийски, християнски и езически традиции намира
израз и в съществуващите до днес
ритуали, които се извършват на
това място: преспиването върху
околните скали с цел изцерение
и добиване на сила, връзване на
парцалчета от дрехи по околните
дървета, курбан от благодарност.
[3] Легенда разказва за незапомнена суша в района. Дебир Баба
чул молитвите на хората и бръкнал
с ръка в скалата. От нея бликнала
животворната вода. В памет на
сътвореното чудо изворът днес е
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Подаваме онлайн декларации
без е-подпис през 2015 г.
рез 2015 г. НАП ще
осигури възможност
на своите клиенти
да подават данъчните си
декларации и с персонален
идентификационен код
(ПИК), обещават от приходната администрация.
От приходното ведомство вече работят върху
най-новата електронната
услуга, но преди пускането й трябва да бъдат
приети законодателни
промени, които да позволят идентифицирането на
подателя на декларацията
чрез ПИК, а не само с електронен подпис.
До момента в цялата
страна са издадени безплатно над 220 000 персонални кодове, като клиентите на НАП са направили
с тях над 2,5 млн. онлайн
операции с тях. Най-често
ПИК се използва за справки за задължения към бюджета и при издаване на
удостоверения, допълват
от приходната агенцията.
В момента с ПИК гражданите могат да проверяват в интернет върху каква сума работодателите
внасят осигурителните
им вноски, да получат
информация за пенсионния
фонд, в който се осигуряват, както и да проследят

П

много хора от различни религии.
Посетителите опитаха от всички
забавни игри в двора и си наляха
лечебна вода от изворчетата, които
лекуват очни заболявания, насладиха се на красивата природа.
Тези, които не можаха да слязат,
отидоха на обяд в туристическата база „Ахинора” разположена
в красивата гора. Отдалече се
чуваше народна музика, идваща
от механата. Там собствениците
изненадаха възрастните хора с
битова обстановка, слънцето от
дърворезба на потона грееше в
своята красота, а горящата красива
камина създаваше уют и топлота.
Разходката продължи в близкия
град Исперих. Направихме си
снимки на площада на хан Аспарух,
където се извисява величественият
паметник на основателя на българската държава и монумент от
скулптурни образи.
Не пропускайте да се отбиете
в с. Малък Поровец. До памет-

ника на Таньо войвода се намира
уникалната къща с дърворезба
на местния дърворезбар Марин
Петков Кръстев. Този шедьовър
на изкуството все още няма необходимата известност, но удивява
с богатството, фантазията и изключителен талант на майстора.
Резбовани тавани, различните
орнаменти на всички мебели и
покъщнина, дори на дограмата,
удивяват посетителите. Тук ще видите резбована картина на Тайната
вечеря, Колелото на живота по подобие на тази от Преображенският
манастир, потонът с 12-те апостола
и зодиака. Всичко това ви кара да
занемеете.
Този комплекс от исторически
и естетически наслади не бива
да се пропуска, той ще донесе на
всеки удоволствие, духовна мощ,
здраве и сила.
Всички се прибраха заредени с
желание за посещения на други
предизвикателства.

скучно.
Мария ХРИСТОВА: В
клуба ми хубаво, между жените там, иначе
между четири стени у
дома - не става. Хайде,
през лятото денят е
по-дълъг, но зимно време
бързо мръква и... С жените се разбираме, черпим
се, днес една ще донесе
едно, утре друга - друго.
И кафенце прави Любка
- тя е много отзивчива,
много добра с нас! Доволни сме от нейната
работа.
Стоянка БОТЕВА: - Защото ми е приятно! Сам
в къщи не се стои, тук ми
е интересно. Събираме
се, приятно е там, уютно, добре ни посрещат.
Доволна съм!
Йорданка ГЕОРГИЕВА:
- В къщи е много скучно,
отивам в клуба за разнообразие. Кой какво знае
- казва, ще се повеселим,
ще се посмеем... времето
ще мине и затова ми е
приятно да ходя там.
Вера ЖЕЛЕВА: - Посещавам клуба, защото жените, които се събират
са много приятни. Те си
споделят тяхната мъка и
така. Празниците си ги
отбелязваме, весело е...
Зорка КОСТОВА: - Приятно е да се събера с
жените заедно, весело е,
хубаво му става на човек.
Бойка КАЛЧЕВА: - Откакто съществуват клубовете ги посещавам.
Кой работи, кой пее - има
разнообразие в клуба. Интересно е!
Цанка ГАНЕВА: - Аз
съм член на клуба още
като беше на Старата
автогара от 1992-93 г., в
ръководството съм била.
Хубаво е в клуба, идваме,
приказваме си, черпим се,
весело става. В къщи и аз
съм сама, затова идвам
тук.

какъв трудов договор е
декларирал пред НАП техният работодател. Чрез
ПИК клиентите на приходната агенция могат да
поискат и издаването на
документ, като например
удостоверение за липса на
задължения, да проверят
какви са задълженията им
към бюджета, както и какви плащания са направили.
Клиентите на НАП могат да получат безплатно своя ПИК в офиса на
агенцията по постоянен
адрес или по регистрация
за фирмите.
Информация за услугите
с ПИК може да се получи
на информационния телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.
* * *
ъм момента служителите от офиса на
Националната агенция за приходите в Силистра са издали персонален идентификационен код
на 2055 физически лица от
Силистра и областта.
Издаването на ПИК е
безплатно и бързо, като е
необходимо само да се подаде заявление по образец
в салона за обслужване на
НАП Силистра на адрес
ул. „Ген. Скобелев” №8,
“ТГ”
ет. 1.
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СМЯХ
Ʉɴɞɟɫɟɡɚɩɨɡɧɚɫɬɨɜɚɦɨɦɢɱɟ"
Ʉɚɤɤɴɞɟ"ɉɨɞɫɬɚɪɢɹɮɚɪɜɇɟɫɟɛɴɪ
ȿɬɨɹɮɚɪɧɟɪɚɛɨɬɟɲɟɥɢɛɟ"

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

ПРОДАВАМ къща на един етаж с двор от 2,800 дка в
ɉɪɨɫɬɢɯɬɢɧɚɩɢɫɚɬɹɫɩɢɪRɧɧɚɤɚɩɚɤɚɧɚȻɆȼɬɨɦɭ
село Пожарево. За контакти: 0877 296 293
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɬɢɧɚɩɢɫɚɬɨɣɫɱɟɪɟɧɦɚɪɤɟɪɜɴɪɯɭɝɢɩɫɚɧɚ
ɞɜɟɬɟɢɪɴɰɟ
Ɉɬ ɧɚɲɚɬɚ ɦɚɫɚ ɡɚ ɜɚɲɚɬɚ ɦɚɫɚ  ɧɚɩɢɫɚ ɡɚɤɚɱɥɢɜɚ
ɛɟɥɟɠɤɚɯɢɪɭɪɝɴɬɞɨɩɚɬɨɚɧɚɬɨɦɚ
Французойка посещава СССР през 60-те. Разхождайки се по московските улици, пада в необезопасен изкоп и си чупи крак. Идват лекари
и милиция, а тя започва да крещи:
- Какво е това, не знаете ли, че навсякъде по света опасните места се
обозначават с червени флагчета, за да се пазят хората?!
Санитарят, който я качва на носилката, тихо и прошепва: - Мадам,
на влизане в СССР на границата не видяхте ли червените флагчета?
ɉɨɦɧɢɬɟ ɥɢ ɜɢɰɚ ɡɚ ɟɞɧɚ ɠɟɧɚ ɤɨɹɬɨ ɩɨɞɚɥɚ ɦɨɥɛɚ ɡɚ
ɪɚɡɜɨɞɡɚɳɨɬɨɫɥɟɞɝɨɞɢɧɢɛɪɚɤɫɤɨɦɭɧɢɫɬɬɨɣɣɨɛɟɳɚɥ
Äɍɬɪɟɳɟɝɨɧɚɩɪɚɜɢɦ³ɢɬɹɨɫɬɚɧɚɥɚɞɟɜɫɬɜɟɧɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɟɨɛɪɴɳɚɤɴɦɫɜɨɹɩɚɰɢɟɧɬɂɦɚɦɟɞɧɚɥɨɲɚɢ
ɟɞɧɚɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɧɚɧɨɜɢɧɚɄɨɹɢɫɤɚɬɟɞɚɱɭɟɬɟɩɴɪɜɨ"
Ʉɚɠɢɦɢɥɨɲɚɬɚɩɴɪɜɨ"
Ɉɛɚɞɢɯɚɫɟɨɬɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɬɚɤɚɡɚɯɚɱɟɜɢɨɫɬɚɜɚɬɫɚɦɨ
ɱɚɫɚɠɢɜɨɬ
ɱɚɫɚ"ɌɨɜɚɟɭɠɚɫɧɨɄɚɤɜɨɛɢɦɨɝɥɨɞɚɛɴɞɟɩɨɥɨɲɨ"
Ʉɨɹɟɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɧɚɬɚɧɨɜɢɧɚ"±ɢɡɜɢɤɚɥɩɚɰɢɟɧɬɴɬ
Ɉɩɢɬɜɚɦɫɟɞɚɫɟɫɜɴɪɠɚɫɜɚɫɨɬɜɱɟɪɚ
ɋɤɴɩɚɢɦɚɦɫɢɧɨɜɚɫɟɤɪɟɬɚɪɤɚ
Ɍɚɤɚɥɢ"ɂɤɚɤɫɟɨɛɥɢɱɚɬɹ"
Ɇɧɨɝɨɛɴɪɡɨ
Ɇɢɥɨɝɨɥɹɦɚɫɢɨɜɰɚ
ɋɬɢɝɚɛɟɟɟɟ
Инкасаторът звъни на вратата. Отваря му малко момченце.
Инкасаторът: - Имате тук едни сметки за плащане...
Хлапето се провиква към къщата: - Мамо, мамо, чичкото пак е дошъл
за пари! Имаш ли да му платиш или да излизам да си играя на двора?

Търся спешно

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

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

Сканди

На 14 декември 2014 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
±ɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟɜȻɭɤɭɪɟɳɨɤɨɥɨɱɚɫɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɩɨɠɟɥɚɧɢɟɉɨɫɟɳɟɧɢɟɜȾɜɨɪɟɰɚɄɨɬɪɨɱɟɧɢɢɥɢɫɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɡɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɌɴɪɝɨɜɫɤɢ
ɰɟɧɬɴɪ Ⱥɮɢ ɉɚɥɚɫ Ʉɨɬɪɨɱɟɧɢ Ɋɚɡɩɨɥɚɝɚ ɫ ɧɚɞ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɦɚɪɤɢ ɝɨɥɹɦɚ ɩɴɪɡɚɥɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɚɬɪɚɤɰɢɢ
ȼȾɜɨɪɟɰɚɄɨɬɪɨɱɟɧɢɞɧɟɫɫɟɩɨɦɟɳɚɜɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɇɚ ɬɨɜɚ ɦɹɫɬɨ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ ɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɝ  ɩɨɤɴɫɧɨ ɫɟ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɞɜɨɪɟɰɚɩɨɩɪɨɟɤɬɚɧɬɫɤɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɧɚɮɪɟɧɫɤɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɉɨɥȽɨɬɟɪɨ ɦɟɠɞɭɢ
ɝ ɤɚɬɨɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹɧɚɤɧɹɡɚɧɚɫɥɟɞɧɢɤɎɟɪɞɢɧɚɧɞ
,ɛɴɞɟɳɢɹɤɪɚɥɧɚɊɭɦɴɧɢɹ
±Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɬɴɪɝɨɜɫɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫ³%DQHDVD
6KRSSLQJFLW\³ɢ,NHDɋɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɡɚɩɪɟɞɤɨɥɟɞɧɨ
ɩɚɡɚɪɭɜɚɧɟɜɬɴɪɝɨɜɫɤɚɡɨɧɚȻɚɧɹɫɚ
±ɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɨɬȻɭɤɭɪɟɳ
±ɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟ
ɐɟɧɚɥɜ
ɐɟɧɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɩɴɬɧɢɬɚɤɫɢɩɚɧɨɪɚɦɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚȻɭɤɭɪɟɳɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚ³Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɪɚɡɯɨɞɢ
ɢɡɥɨɩɨɥɭɤɚɜɱɭɠɛɢɧɚ´ɜɨɞɚɱɨɬɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɥɟɚ ɥɜ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɜɚɥɢɞɧɚɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚ
 ɡɚ ɞɟɰɚ ɩɨɞ  ɝɨɞɢɧɢ ɩɴɬɭɜɚɳɢ ɫɚɦɢ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɫ
ɟɞɢɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥ±ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɨɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨɨɬ
ɥɢɩɫɜɚɳɢɹɪɨɞɢɬɟɥ
ɁɚɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɄɈȼȺ
ɬɟɥ*60ɢ
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Аплодисменти за тутраканските актьори!

ремиера на комедията "Банда" от Петър
Маринков бе представена в Тутракан от
Театрален състав "Борис
Илиев" на 14 ноември.
Публиката се смя от
сърце на комичните ситуации от нашето съвремие
и изпрати актьорите с
много аплодисменти! Цветя
и поздравления те получиха
от името на кмета на общината д-р Димитър Сте-

П

ТВ "Дестинация България" снима
коледуване "Бразая" в Белица

фанов и НЧ "Н.Й.Вапцаров".
Постановката е дело на
художествения ръководител на състава Ценка Бойчева, а фурии на сцената
бяха Петьо Стойчев, Дияна
Гогова, дебютантът Васил
Дойнов, Ганчо Андреев, Теодора Стоянова, Румяна Капинчева и Кристиян Якимов.
Поздравления! Оставаме
в очакване на следваща
постановка...
“ТГ”

Седмица на безопасното движение в ЦДГ „Патиланчо”
ɤɚɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ ɩɴɬɧɨɬɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɋɟɞɦɢɰɚɬɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɨɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɨɛɟɞɢɧɟɧɢɟ
ÄȻɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɪɚɜɚɧɚɞɟɬɟɬɨ´ɫɭɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚɰɟɥɢɹɟɤɢɩ

ɞɟɮɢɥɟɫɩɥɚɤɚɬɢÄȼɧɢɦɚɧɢɟ
Ⱦɟɬɟ ɧɚ ɩɴɬɹ´ ɋɴɛɢɬɢɹɬɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɯɚ ɜ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ ɫ
ɟɤɫɩɨɧɢɪɚɧɚɢɡɥɨɠɛɚɧɚɬɟɦɚ
Äɍɥɢɱɧɨɞɜɢɠɟɧɢɟ´ɚɜɩɟɬɴɤ
ɛɟɨɬɩɪɚɜɟɧɚɩɟɥɤɴɦɜɫɢɱɤɢ
настъпването на коледните и новогодишни празници, и след големия интерес, проявен от страна на
телевизия „Дестинация България“, на 15 ноември
т.г. в село Белица бе заснет филм на обичая „Коледуване
– Бразая“. В него участваха самодейци от Народно читалище „Христо Ботев – 1942. Филмът ще бъде излъчен
през месец декември.
„Благодарим на всички самодейци за проявеното търпение по време на снимките и за това, че с тяхната
изява успяваме да съхраним и популяризираме традициите на нашия, край защото народ без традиции е като
дърво без корен“, категорични са от ръководството на

С

ɨɪɟɞɢɰɚ ɨɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹ ɬ ɢ ɹ  ɩ ɨ ɫ ɜɟɬɟ ɧ ɢ  ɧ ɚ
ɋɟɞɦɢɰɚɬɚ ɧɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɚɬɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ 
ɧɨɟɦɜɪɢ  ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɨɯɚ ɜ

П

ɐȾȽÄɉɚɬɢɥɚɧɱɨ´ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɞɟɬɫɤɨɬɨɡɚɜɟɞɟɧɢɟ Ɇɚɪɢɹɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ
ȼɫɢɱɤɢ ɫɴɛɢɬɢɹ ɫɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ
ɧɚ ɐȾȽ Äɉɚɬɢɥɚɧɱɨ´  ɞɟɰɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɉɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ
ȼɴɜ ɜɫɢɱɤɢ ɝɪɭɩɢ ɛɹɯɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞ ɧɚɞɫɥɨɜ Äɉɚɡɢ
ɞɟɬɟɬɨ ɧɚ ɩɴɬɹ´ ȼɫɟɤɢ ɞɟɧ
ɢɦɚɲɟ ɫɜɨɹɬɚ ɜɢɡɢɹ Ɍɚɤɚ ɜ
ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤɞɟɰɚɬɚɫɟɪɚɡɯɨɠɞɚɯɚɩɨɭɥɢɰɢɬɟɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɫɟɡɚɩɨɡɧɚɜɚɯɚɫɛɟɡɨɩɚɫɧɢɬɟ
ɡɚɞɜɢɠɟɧɢɟɢɩɪɟɫɢɱɚɧɟɦɟɫɬɚɜɴɜɜɬɨɪɧɢɤɛɹɯɚɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɢ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɡɚ ɭɥɢɱɧɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɚɜɫɪɹɞɚɞɟɰɚɬɚɫɟ
ɫɪɟɳɧɚɯɚ ɫɴɫ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɉɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɯɚ

ɜɨɞɚɱɢ ɧɚ Ɇɉɋ ɫɴɫ ɫɬɢɤɟɪɢ
Äɉɚɡɢɞɟɬɟɬɨɧɚɩɴɬɹ´ɤɨɢɬɨ
ɞɟɰɚɬɚɪɚɡɞɚɜɚɯɚɢɡɚɥɟɩɹɯɚ
ɩɨɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟɧɚɤɨɥɢɬɟ
Ⱦɟɰɚɬɚ ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɢ ɫɟ ɪɚɞɜɚɯɚ ɚ ɧɢɟ ɳɟ ɫɟ
ɪɚɞɜɚɦɟɧɚɫɴɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɧɚɜɫɢɱɤɢɜɨɞɚɱɢ
ɧɚɆɉɋɩɟɲɟɯɨɞɰɢɪɨɞɢɬɟɥɢɢɝɪɚɠɞɚɧɢɡɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ
ɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɧɚɞɟɰɚɬɚɧɚ
ɩɴɬɹ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɧɚ Ɋɚɣɨɧɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Äɉɨɥɢɰɢɹ´ ɡɚ
ɥɸɛɟɡɧɨɬɨɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɢɭɱɚɫɬɢɟɡɚɤɥɸɱɢɆȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

20 ноември - Ангел ВЪРБАНОВ, Работник Гробищен
парк, Община Тутракан
21 ноември - Никола ЯШКОВ, Организатор "Спортни
прояви и първенства", Управление "Образование", Община
Главиница
21 ноември - Крум РАДКОВ, Гл.спец. "Инфраструктурно
развитие", Община Тутракан
21 ноември - Сехер БАСРИ, Мл.експерт "Канцелария на

кмета", Община Главиница
22 ноември - Сейфи САЛИМ, Председател на ОбСГлавиница
23 ноември - Радослав НЕНЧЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
25 ноември - Милан МИЛАНОВ, Ротари Клуб Тутракан
25 ноември - Джанер ХАККЪ, Гл.счетоводител, Община
Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

