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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан:

Цена 0.60 лв.

Община Тутракан

Ще настоявам за опрощаване Коледно-Новогодишна
програма
на държавния дълг на болницата
на среща с президента

ɝɨɬɱɚɫɚɩɚɪɤÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜЗапал-

ване на светлините на Коледната елха

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Д-р Стефанов, три
години изтекоха от мандата. Бързо, бавно, как
минаха те?
- През тези три години
имаше периоди, които не
усетих как минават, поради
голямата ангажираност.
Имаше един мъртъв период
от близо година, понеже не

само в Тутракан, но в цялата държава почти нищо не
се вършеше. Но това беше
време, в което можахме
да довършим започнатото
от предходната година.
Надявам се и последната
година от мандата също да
е успешна за инвестиране
в община Тутракан.
на стр. 3

На 30 ноември (неделя):

Народните представители
Милена Дамянова и
Адамов
Етнографска къща-музей щеАлтимир
посетят Тутракан

откриха в село Варненци

ɝɞɨɝ
±Ʉɨɥɟɞɧɚɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɢɝɪɚɱɤɢɢɫɭɜɟɧɢɪɢ
 Ʉɨɥɟɞɧɢ ɱɟɬɟɧɢɹ Ⱦɚ ɪɚɡɬɜɨɪɢɦ ɡɚɟɞɧɨ ɤɨɥɟɞɧɚɬɚ
ɤɧɢɠɤɚɫɩɪɢɤɚɡɤɢ´ɇɑ´ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ´ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɝ- ÄɇɢɤɭɥɞɟɧɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ɝ  Ⱦɟɬɫɤɢ ɤɨɥɟɞɧɢ ɩɚɪɬɢɬɚ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ
ÄȼɟɫɟɥɹɰɢɬɟɡɚɞɟɰɚɬɚɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɡɚɥɚɬɚɧɚ
ɈɐɂȾ
 ɝ  Ɂɚɩɚɥɜɚɧɟ ɧɚ ɫɜɟɬɥɢɧɢɬɟ ɧɚ Ʉɨɥɟɞɧɚɬɚ
ɟɥɯɚɜɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɝɨɬɱɚɫɚɄɨɥɟɞɟɧɤɨɧɰɟɪɬɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚ
ɤɢɬɚɪɚɧɚɊɨɫɟɧȾɢɦɢɬɪɨɜɢɭɱɟɧɢɰɢɨɬɒɤɨɥɚɬɚɡɚɤɢɬɚɪɚ
ɩɪɢɈɐɂȾɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɪɟɞɟɧɞɨɦɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɱɚɫɚɄɨɥɟɞɟɧɤɨɧɰɟɪɬ±ɇɑÄȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟ´
ɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɱɚɫɚɘɛɢɥɟɟɧɤɨɧɰɟɪɬɫɩɟɤɬɚɤɴɥ´Ȼɟɡɦɢɧɚɥɨ
ɧɹɦɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟ ɧɹɦɚ ɛɴɞɟɳɟ ± ɇɑ ´ɋɜɟɬɥɢɧɚ´ ɫ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɱɚɫɚɇɑÄȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜ´±ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
Ɂɚɩɚɥɜɚɧɟɫɜɟɬɥɢɧɢɬɟɧɚɤɨɥɟɞɧɨɬɨɞɴɪɜɨ
 ɝ ɨɬ  ɱɚɫɚ  Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɟɧ ɤɨɥɟɞɟɧ
ɛɚɡɚɪɜɩɚɪɤÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜÄȾɨɛɪɨɬɨɟɧɚɜɫɹɤɴɞɟɨɤɨɥɨ
ɧɚɫ´ɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɞɟɰɚɬɚɫɴɫɫɩɟɰɢɚɥɧɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ´
ɂɡɥɨɠɛɚɧɚɫɬɚɪɢɩɨɫɬɧɢɹɫɬɢɹɧɚɂɝɧɚɠɞɟɧɇɑÄɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´±ɫȻɟɥɢɰɚ
ɝɇɑÄɂɫɤɪɚ´ɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥÄɄɨɥɟɞɚ
ɞɨɣɞɟɫɟɞɹɧɤɚ
 ɝ ɨɬ  ɱɚɫɚ  Ʉɨɥɟɞɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬ 
ɇɑ´ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ´ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɇɑ´ɏɪȻɨɬɟɜ´´
ɫȻɟɥɢɰɚɇɑ´ɋɬɄɚɪɚɞɠɚ´ɫɒɭɦɟɧɰɢɇɑÄȼɚɫɢɥ
Ƀɨɪɞɚɧɨɜ±´ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɝɨɬɱɚɫɚ±ÄȻɴɞɧɢɜɟɱɟɪ±ɄɨɥɟɞɭɜɚɧɟɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨɫȻɟɥɢɰɚɫȼɚɪɧɟɧɰɢɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɝɨɬɱɚɫɚ±ɇɨɜɨɝɨɞɢɲɧɨɭɜɟɫɟɥɟɧɢɟɫ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
ɝɨɬɱɚɫɚɇɨɜɨɝɨɞɢɲɧɨɭɜɟɫɟɥɟɧɢɟɫ
ɒɭɦɟɧɰɢɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢ
ɝɨɬɱɚɫɚ±ɇɨɜɨɝɨɞɢɲɟɧɛɚɥɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɫɌɴɪɧɨɜɰɢɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɝɨɬɱɚɫɚ±ɩɚɪɤÄɏɪȻɨɬɟɜ´±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

„Да е здрава, здрава годинчица” –
Новогодишна наздравица

Тя ще бъде вписана в Министерство на
културата и става част от културно-историческото наследство на общината
ародните представители в 43-ото Народно събрание Милена Дамянова и Алтимир
Адамов от ПП ГЕРБ ще
посетят Тутракан на 30
ноември (неделя). Те ще
се срещнат с гражданите
от 11:30 часа в залата на
Общинския съвет.
Алтимир Адамов, който е
депутат избран от Силистренски избирателен район
е член на Правната комисия
в парламента.
Милена Дамянова беше
заместник-министър на

Н
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образователното министерство в кабинета Борисов от 2010-2013 година,
а сега е председател на
парламентарната Комисия
по образованието.
На срещата в Тутракан
Дамянова ще акцентира
върху законопроекта за
предучилищното и училищно
образование, внесен от нея
в пленарна зала.
На срещата с двамата
народни представители са
поканени учители, директори на училища, просветни
дейци и всички граждани.
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РЕГИОН

27.11-3.12.2014 г.

Местните парламенти заседават днес
НОВИНИ
МУЗЕЕН СПЕЦ ОТ ТУТРАКАН УЧАСТВА В
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В САНКТ ПЕТЕРБУРГ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ±ɐɚɧɟɜɚ ɭɪɟɞɧɢɤ ɜ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹÄɊɭɫɤɚɬɚɚɪɦɢɹɉɨɛɟɞɨɧɨɫɟɰ´ɤɨɹɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɢɧɨɟɦɜɪɢɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɌɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɞɨɤɥɚɞ
ɧɚɬɟɦɚÄɊɭɫɤɨɬɭɪɫɤɢɬɟɜɨɣɧɢɨɬɜɬɨɪɚɬɚɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚɏ9,,,
ɜɟɤɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɡɟɦɢ´
ɇɚɭɱɧɢɹɬ ɮɨɪɭɦ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ Ⱦɴɪɠɚɜɟɧ ɦɟɦɨɪɢɚɥɟɧ ɦɭɡɟɣ ÄȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪȼɋɭɜɨɪɨɜ´ɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɢɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚɨɬ
ɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ⱥ ȼ ɋɭɜɨɪɨɜ ɇɟɝɨɜɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ ɫɚ
ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɹɬ ɞɴɪɠɚɜɟɧ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢ Ⱦɴɪɠɚɜɟɧ
ɦɟɦɨɪɢɚɥɟɧɦɭɡɟɣÄȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪȼɋɭɜɨɪɨɜ´
ȼɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɜɡɟɦɚɬɭɱɚɫɬɢɟɧɚɭɱɧɢɢɦɭɡɟɣɧɢɪɚɛɨɬɧɢɰɢɨɬɊɭɫɢɹȻɟɥɚɪɭɫɢȻɴɥɝɚɪɢɹ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА СА ЗА ВСИЧКИ НАС
Ɏɨɬɨɢɡɥɨɠɛɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɳɚ ɭɫɩɟɲɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫ ɜɢɞɢɦɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɩɨɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɬɟɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɛɟɨɬɤɪɢɬɚɧɚɧɨɟɦɜɪɢɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɍɹ ɟ ɟɤɫɩɨɧɢɪɚɧɚ ɜɴɜ ɮɨɚɣɟɬɨ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɢɳɟɛɴɞɟɧɚɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ
ɞɨɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɋɴɳɚɬɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ɛɟ ɨɬɤɪɢɬɚ ɢ ɜ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ɍɚɦ ɬɹ ɟ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɚɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ɂɡɥɨɠɛɚɬɚ ɟ ɧɚɫɨɱɟɧɚ ɤɴɦ ɲɢɪɨɤɚɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬ ɚ
ɰɟɥɬɚɧɢɟɞɚɨɧɚɝɥɟɞɢɦɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɬɨɫɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɧɚɲɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ ɉɨɫɥɚɧɢɟɬɨ ɧɢ ɟ Äȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɧɚɫ³  ɤɚɡɜɚɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɨɬ
Ɉɛɥɚɫɬɟɧɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɉɪɨɹɜɚɬɚɜɞɜɟɬɟɨɛɳɢɧɢɟɱɚɫɬɨɬɨɛɳɚɬɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ
ɧɚɬɟɦɚÄɋɬɴɩɤɢɩɨɩɴɬɹɤɴɦɩɪɨɝɪɚɦɟɧɩɟɪɢɨɞ
³60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА ЧИТАЛИЩЕТО
ȼɋɁȿȻɂɅ
ɝɨɞɢɲɟɧɸɛɢɥɟɣɳɟɨɬɩɪɚɡɧɭɜɚɧɚɧɨɟɦɜɪɢ ɩɟɬɴɤ 
ɇɚɪɨɞɧɨɱɢɬɚɥɢɳɟɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɜɫɁɟɛɢɥɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɉɨɬɨɡɢɩɨɜɨɞɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɩɪɚɡɧɢɱɟɧɤɨɧɰɟɪɬɜɤɨɣɬɨɳɟɫɟɜɤɥɸɱɚɬɜɫɢɱɤɢɫɚɦɨɞɟɣɧɢ
ɫɴɫɬɚɜɢ
ɉɨɤɚɧɟɧɢɫɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɫɬɨɹɳɢɢɛɢɜɲɢɫɚɦɨɞɟɣɰɢɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɢɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɇɚɱɚɥɨɬɨɧɚɸɛɢɥɟɣɧɨɬɨɫɴɛɢɬɢɟɟɨɬɱɚɫɚ
ɈȻɅȺɋɌɇȺȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂəɋɂɅɂɋɌɊȺ
ɋȽɊȺɆɈɌȺɈɌɄɈɇɄɍɊɋ
ɈɛɥɚɫɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɥɭɱɢȽɪɚɦɨɬɚɡɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɧɚɣɞɨɛɪɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ȼ ɝɪɚɞ ɋɜɢɳɨɜ ɛɹɯɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɧɚɭɱɧɨɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɫɤɢɹɩɪɨɟɤɬɡɚɨɰɟɧɤɚ
ɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɹ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɝɨɞɢɲɟɧɤɨɧɤɭɪɫɩɨɩɪɨɟɤɬɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɩɪɨɮɞɪȻɨɪɢɫɥɚɜȻɨɪɢɫɨɜɌɨɣɛɟɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧ
ɨɬɋɬɨɩɚɧɫɤɚɚɤɚɞɟɦɢɹÄȾɢɦɢɬɴɪɐɟɧɨɜ´ɜɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨɫ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚɩɭɛɥɢɱɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɢɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ
ɚɝɟɧɰɢɹÄɎɨɤɭɫȼɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚɨɛɥɚɫɬɧɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɨɬɨɛɳɨɜɫɬɪɚɧɚɬɚ
ДЕМОГРАФИЯ
ȼɟɱɟɧɹɦɚɧɢɬɨɟɞɧɚɨɛɥɚɫɬɭɧɚɫɜɤɨɹɬɨɞɟɰɚɬɚ ɞɨ
ɝ ɞɚɫɚɩɨɜɟɱɟɨɬɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟɯɨɪɚ ɧɚɞɝ Ɉɬɝ
ɧɚɫɚɦɜɫɢɱɤɢɨɛɥɚɫɬɢɫɚɫɨɬɪɢɰɚɬɟɥɟɧɟɫɬɟɫɬɜɟɧɩɪɢɪɚɫɬ
ɇɚɣɧɢɫɴɤ ɟ ɩɪɢɪɚɫɬɴɬ ɜɴɜ ȼɢɞɢɧ Ʉɸɫɬɟɧɞɢɥ Ɇɨɧɬɚɧɚ
ɉɟɪɧɢɤ Ʌɨɜɟɱ ȼɪɚɰɚ ɢ Ƚɚɛɪɨɜɨ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɢɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜɤɨɢɬɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɫɟɭɜɟɥɢɱɚɜɚɩɪɟɡɦɝɫɚɫɬɨɥɢɰɚɬɚ
ɢȻɭɪɝɚɫ
ɋɩɨɪɟɞɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɩɪɟɡɝɡɚɟɬɨɫɬɬɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɞɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬɨɫɬɚɜɚɩɨɞɜɫɟɞɟɦɨɛɥɚɫɬɢ±ȼɢɞɢɧȼɪɚɰɚɅɨɜɟɱɆɨɧɬɚɧɚɊɚɡɝɪɚɞɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɢɌɴɪɝɨɜɢɳɟȼɫɢɱɤɢɬɟɬɟɫɟɧɚɦɢɪɚɬɜɋɟɜɟɪɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɨɝɨɥɹɦɚɬɚɱɚɫɬɨɬɧɨɜɢɬɟɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚɫɟɫɴɡɞɚɜɚɬɜ
ɸɠɧɚɬɚɱɚɫɬɧɚɫɬɪɚɧɚɬɚ
ФУТБОЛ
ɈɬɛɨɪɴɬɧɚȻɟɥɢɰɚɫɟɧɚɥɨɠɢɧɚɞɒɭɦɟɧɫɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɜɦɚɱɨɬɢɹɤɪɴɝɧɚɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚɬɚÄȼ³ɝɪɭɩɚ
Ɍɢɦɴɬ ɧɚ ɒɭɦɟɧ ɩɨɜɟɞɟ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɜ ɚɬɚ ɦɢɧɭɬɚ ɫ
ɩɨɩɚɞɟɧɢɟɧɚȿɦɚɧɭɟɥɧɨɧɚɤɪɚɹɧɚɞɜɭɛɨɹɫɢɜɤɚɪɚɝɨɥɢ
ɜɫɨɛɫɬɜɟɧɚɬɚɜɪɚɬɚɫɤɨɟɬɨɞɨɧɟɫɟɭɫɩɟɯɚɧɚɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟ
ɉɪɢɪɟɡɭɥɬɚɬɡɚɲɭɦɟɧɰɢɪɟɮɟɪɢɬɟɨɬɦɟɧɢɯɚɝɨɥɧɚ
ɫɴɫɬɚɜɚɧɚ³ɒɭɦɟɧ´ɚɫɥɟɞɬɨɜɚɨɬɛɨɪɴɬɧɚ³Ȼɟɥɢɰɚ´
ɭɫɩɹɞɚɢɡɪɚɜɧɢ
***
Ɉɬɥɨɠɟɧɚɬɚɫɪɟɳɚɡɚɪɚɞɢɥɨɲɢɬɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɧɢɭɫɥɨɜɢɹɩɪɟɡɦɨɤɬɨɦɜɪɢɨɬɹɤɪɴɝɧɚɨɛɥɚɫɬɧɨɬɨɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨ
ɩɨ ɮɭɬɛɨɥ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɦɟɠɞɭ ɎɄ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ɢ
ɎɄɉɪɟɫɥɚɜɰɢɛɟɢɡɢɝɪɚɧɚɧɚ  ɧɨɟɦɜɪɢɌɹɡɚɜɴɪɲɢ
ɫɪɟɡɭɥɬɚɬɡɚɞɨɦɚɤɢɧɚɄɚɣɧɚɪɞɠɚȻɥɢɡɨɱɨɜɟɤɚ
ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɯɚɨɫɩɨɪɜɚɧɚɢɝɪɚɜɤɨɹɬɨɫɴɞɢɹɬɚɜɞɢɝɧɚɢ
ɠɴɥɬɢɤɚɪɬɨɧɚ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɡɚɝɭɛɚɬɚɎɄɉɪɟɫɥɚɜɰɢɩɪɢɤɥɸɱɢɟɫɟɧɧɢɹɩɨɥɭɫɟɡɨɧɤɚɬɨɥɢɞɟɪɜɝɪɭɩɚɬɚɫɬɨɱɤɢ
КРИМИНАЛЕ
Ⱦɜɟ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚ ɩɪɢɫɴɟɞɢɧɟɧɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɤɴɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɢɬɟɥɧɚɬɚɦɪɟɠɚɫɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɚɜ
ɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɋɪɟɳɭɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɢɦȺɂ ɝ ɢ
ɂɆ ɝ ɫɚɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢɞɨɫɴɞɟɛɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ʉɪɚɠɛɚɧɚɞɢɡɟɥɨɜɨɝɨɪɢɜɨɨɬɞɜɚɚɜɬɨɛɭɫɚɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚ
ɜɧɨɳɬɚɫɪɟɳɭɧɨɟɦɜɪɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɑɪɟɡɜɡɥɨɦɹɜɚɧɟɧɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɧɚɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢɬɟɧɚɩɪɟɜɨɡɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɟɨɬɧɟɬɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨ ɤɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɪɢɜɨɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Калина ГРЪНЧАРОВА

Тутракан

стрирането на местните
такси и цени на услуги.
Предстои да бъдат разгледани още План за развитие на Община Тутракан
за периода 2014-2020 г. и
докладни записки за разпоредителни сделки с общински имоти.

началото на днешната сесия на Общински съвет-Тутракан,
която ще започне в 14:00
часа, ще бъде разгледано
върнатото от областния
управител за ново обсъждане Решение №656 прието
предварителния прона октомврийското засеектодневен ред на
дание, което се отнася до
редовното заседание
Наредбата за изменение и
допълнение на Наредбата на Общински съвет–Главиница
са
включени 16 точки.
за определянето и админи-

В

В

Главиница

Най-напред съветниците
ще разгледат Годишната
програма за развитие на
читалищната дейност в
общината през 2015 г.
Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти–общинска
собственост, ще бъде попълнена с нови имоти, а за
четири от тях предстои
да се приемат решения за
разпоредителни сделки.
На сесията ще бъдат разгледани доклади за проведени на открити процедури за

предоставяне на концесия
на четири водоеми на територията на общината,
както и докладни записки
за продължаване срока на
действие за ползване на
два язовира.
На вниманието на местните парламентаристи ще
стои и определянето начина на ползване на дървесина
от подотделите-общинска
собственост за календарната 2015 г.
Началото на заседанието
е от 14:00 часа.

Бъдещето на Долен Дунав: „Регионално насърчаване на
икономиката - интелигентни градове - нова инфраструктура“
участието на представители
на Областна администрация Силистра начело със
зам.-областния управител Младен Минчев в Свищов се проведе
международната конференция
„Бъдещето на Долен Дунав: „Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова
инфраструктура“. Организатори на
форума са Федерацията на НТС,
представлявана от проф. Кръстьо
Петков, СА „Д. А. Ценов" – Свищов,
Съюзът на икономистите в България, правителството на провинция Бален Вютенберг – Германия,
Фондация „Конрад Аденауер“, АДО
„Дунав“ – България, Национален
клъстер „Интелигентни транспортни
и енергийни системи" – България.
В проявата се включиха над 100
участници от министерства, областни администрации и общини, както
и от академични среди от България,
Норвегия, Германия и Швейцария,
вкл. от Силистра в лицето на зам.областния управител Минчев и на
Мирослав Калинов, директор на
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дирекция в община Силистра. В
три панела в рамките на един ден
бе проведена дискусия по теми,
свързани с Дунавската стратегия
и новата програма „Региони в растеж“. Общо става дума за близо 1
милиард евро, от които 106 млн. са
по Стратегията, разчетени за новия
програмен период.
Във връзка с нея новоизградено
Контактно звено ще дава повече
информация. Предстои да влезе
в действие и специален уебсайт

по тази и други теми, свързани с
европейските програми. По темата
за т.нар. градско възстановяване
и развитие на базата на съществуващите планове в тях, в Северен
централен район - в градовете
Силистра, Русе, Разград, Велико
Търново, Габрово, Свищов и Горна
Оряховица, ще може да се кандидатства за конкретно финансиране
на проекти.
В други 28 общини от плановия
район ще трябва да се предлагат

проекти на конкурсни начала, найдобрите, от които също ще получат
средства. Тези общини, за разлика
от по-големите – областни центрове
и др., имат възможност да продължат да кандидатстват и в Програмата за развитие на селските райони.
В дискусията стана ясно, че
Европейската комисия изисква от
България и Румъния още по-голяма
активност в новия програмен период, тъй като се отчита драматично
нисък процент на усвояване на
европейски средства, особено от
страна на северната ни съседка.
Препоръката е занапред да има
повече партньорски проекти, не
само между институции от България
и Румъния, а и с други градове по
поречието на река Дунав от всички
страни, през които тя преминава.
Една от темите, за която се говори
в актуален порядък, е изграждане на
съвместни пречиствателни станции
от двете страни на реката, за да
стане тя чиста и в Долния Дунав.
"Последната" с подобна цел е при
Будапеща.

ОУ "Отец Паисий”, с.Стефан Караджа" партньор по "Еразъм +"
рез 2014 г. стартира нова европейска програма
за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+". Тя се базира на интегриран подход, който
е гарант за ефективно взаимодействие между всички
сектори в областта на образованието, обучението и
младежта. В рамките на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”,
българските институции от областта на образованието, обучението и младежта имат възможност да
участват в секторни и междусекторни Стратегически
партньорства на европейско ниво.
ОУ "Отец Паисий" с.Стефан Караджа, община Главиница участва в проект "Travelling words" заедно с още
3 училища от Гърция, Румъния и Турция. Това са Трета
гимназия в Каламария - Солун, Частно училище и гимназия ("Ozel fener ortaokulu rum ve lisesi") в Истанбул
и гимназия "Александру Йоан Куза" от гр. Дорохой в
Румъния. Избрахме този проект заедно с нашите ученици, защото сме наясно с влиянието между езиците
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и културите, които са силно свързани. Поради тази
причини е важно за учениците и учителите да влязат
в контакт с хора, комуникиращи на различни езици и
да опознаят култури от цяла Европа, за да се развие у
тях толерантност и разбиране.
Проектът е за срок от две години, през които учениците ще повишат своите езикови умения по английски
език, компютърните си умения и социалния си опит.
Те ще повишат своята мотивация за учене, ще бъдат
по-осведомени за европейското гражданство и ще
развият едно по-високо самочувствие. От своя страна
учителите ще усъвършенстват педагогическите си
умения като споделят добри практики с колегите си
от другите страни, ще придобият повече умения за
разработване и управление на международни проекти.
Не на последно място проектът има за цел да засили
и сътрудничеството между учителите и училищата.
Анка АТАНАСОВА, Директор
на ОУ,,Отец Паисий”, с. Стефан Караджа"

Партньорско споразумение между различни институции от България
и Румъния ще работи за устойчив туризъм по поречието на Дунав
артньорско споразумение
за устойчив туризъм в
региона на Долен Дунав с
участието на областния управител
на Силистра Стоян Бонев бе подписано по време на международната
конференция „Трансгранично
стратегическо партньорство за
устойчив туризъм в Югозападния
и Северозападния региони на
Долен Дунав, финансирана по
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България
2007-2013г., и осъществява в партньорство между пет организации
от България и Румъния.
В проявата, проведена в румънския град Калафат, участва също
и заместник областният управител
Венцислав Маринов. Фондация
„Перпетуум-мобиле” от град Плевен бе партньорът, отговорен за
осигуряване на участници от об-
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ластите Плевен, Враца, Силистра
и Добрич. На Конференцията присъстваха над 150 представители от
България и Румъния, които бяха
запознати с генералния план за
развитие на устойчив туризъм по
Долен Дунав.
Документът бе подписан от
представители на общини, областни администрации, туристически
асоциации и оператори, информационни центрове, музеи, фондации, сдружения, НПО организации
и институти, вкл. от Тутракан, като
други заявиха интерес и желание
да се присъединят в бъдеще време.
Те се обединяват около идеята
за сътрудничество и съвместни
действия в периода 2014-2020 г.
с цел повишаване ефективността
и въздействието на отделните
инициативи и създаването на общи
инициативи за развитие на устой-

чивия туризъм в региона на
Долен Дунав.
Основната цел на проекта е да окаже влияние върху процеса на устойчиво
икономическо и социално
развитие в югозападната
и северозападната части
на р. Дунав, както и в останалите региони, чрез
инициативи и стратегически действия за сътрудничество между основните
участници, с цел прилагането на устойчив туризъм,
чрез насърчаване в партньорство и валоризация на
природния, туристически
и културно-исторически
потенциал на поречието на
реката, преминаваща през
десетки държави.
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РЕГИОН

27.11-3.12.2014 г.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан:

Ще настоявам за опрощаване
на държавния дълг на болницата
на среща с президента
от стр. 1
Имаме готовност с четири инфраструктурни
проекти. В момента приключи обществена поръчка, по която предстои да
сключим договор по пети
проект, така че ще има
какво да се работи през
следващите години.
- Въпреки, че сте на
финала на мандата ще
ви върна назад - в първия
ден като кмет. Когато
влязохте в кметския
кабинет какво си помислихте?
- (замисля се) Ако трябва
да съм честен, не мога
да се сетя точно какъв
бе първият ми кметски
работен ден, по простата
причина, че вълнението
тогава беше много голямо
и амбициите ни също. А в
мен имаше все още една
борба дали правилно съм
постъпил с издигането на
кандидатурата ми за кмет.
Но още от следващия ден
екипно започнахме същинската работа и мисля, че
постигнахме резултати.
- Промени ли се кметската институция във
Ваше лице, промени ли
се кметската администрация?
- Не мога да кажа как е
работила администрацията преди това, но мисля,
че сега в общинската
администрация, с малки
изключения, работят на
пълна пара. Важното е, че
в нея влязоха много млади
хора, които искат да се
докажат и ние продължаваме да назначаваме
млади хора. Надявам се в
началото на м.декември да
има още 7 младежи, които
ще работят по програма
в различните дирекции.
Хубаво е това, че младите
хора имат много повече
идеи и са повече нахъсени
за работа. Не че старите
служители не работят, но
мисля, че с времето човек
се изчерпва и затова е хубаво да има млади хора във
всички институции.
- В ролята си на кмет
на община Тутракан, какво смятате за Ваше найсериозно постижение на
този етап за подобряването на живота на
хората?
- Мисля, че това е МБАЛТутракан! Хората сигурно
знаят, че през м. декември
2011 г. бях извикан в София
с указание да обявя болницата във фалит, понеже
й бяха запорирани всички
банкови сметки. Аз категорично отказах да направя това. В последствие
реализирахме в болницата
един проект за 4,3 млн.лв.,
с който обновихме на 90%
медицинската апаратура
и самите условия в отделенията за пациентите са
много по-добри. Това за мен
е голямо постижение.

Такъв проект имаше входиран от предното управление, но той не беше одобрен. Ние го преработихме
изцяло, върнахме го за ново
преразглеждане и нещата
се получиха успешно.
- Вашите политически
противници твърдят, че
реализираните проекти
през тези три години
са внесени в предходния
мандат и за Вас е останало само да ги реализирате. Доколкото зная, на
всички проекти от предходния мандат се правиха корекции, буквално
нови проекти се наложи
да се пишат. Така ли е?
- Да, така е. Такъв беше
проектът за МБАЛ. Имаше
проект за реконструкция и
реновиране на 4-класната
пътна мрежа, но в същото време имаше и писма
от Главна прокуратура и
от директора на ДФ "Земеделие", че проектът е
спрян поради разследване.
Благодарение на лобито,
което си създадохме и на
многото бягане, проектът
беше пуснат и реализиран.
Благоустрояването на
парк "Славянка", който е
реализиран с минимални
средства е изцяло от нашето управление. Включая
зелените площи в селата
Старо село и Цар Самуил,
паркът в с. Търновци, парк
"Васил Левски" в града,
които са реализирани със
средства от ПУДООС.
Мога да кажа, че нещото
след МБАЛ, с което общинска администрация може
да се гордее, е укрепването на свлачищната зона
под Хлебозавода и по ул.
"Д. Благоев" до Гробищния
парк. Наш проект е благоустрояването на Крайдунавския парк финансиран
от МИРГ, който приключи
преди три месеца, а сега
започват дейностите по
продължението на Крайдунавския парк до болницата.
Да не забравяме и Центъра за настаняване от
семеен тип и Центъра за
рехабилитация на деца с
увреждания, за които до
края на година трябва да
има акт 15.
В този мандат работихме и по програма "Красива
България" - през 2012 г. Етнографският музей бе
реновиран.
По програма "Подкрепа
за заетост" за общината имаше бройки "Лични
асистенти", проектът
"Промоционална кампания
и развитие на нови пазари"
финансиран от ИАРА, по
който се проведоха много събития, вкл. и "Рибен
фест", и още - ремонт на
улиците в с. Цар Самуил,
"Огненият Дунав".
Сега реализираме проект
за Общински план за развитие - предстои сключване
на договор с изпълнителя,
работим и по проект "Ин-

тегрирания план за градско
развитие. Изготвяне на
интегриран план за градско
възстановяване и развитие
на град Тутракан като
център на агломерационен
ареал".
По ОПАК са реализирани
три проекта за обучение
на общинските служители.
Със сигурност пропускам
някой - всичко това е изцяло входирано и реализирано
в нашия мандат.
За играждането на Пречиствателна станция, която е за 19, 9 млн.лв.имаше
само проектно предложение. Обществените поръчки, плюс проектирането, плюс одобряването на
проекта е в нашия мандат.
Включително и тези допълнителни 23 млн.лв., за да
бъде наистина проектът
функционален.
- Един "тънък" момент
в проектната работа са
последващите финансови
корекции след реализацията на даден проект.
Кратък коментар?
- Когато поех мандата
при нас пристигнаха финансовите корекции от
проекти от предходния
мандат - за хиляди левове,
и аз съм се борил за отпадане на тези корекции.
Така че не толкова важно
да входираш един проект,
а да успееш да го доведеш
до успешен край - от получаване на известие, че
е одобрен за финансиране,
през преминаване на всички
обществени поръчки законосъобразно и съответно
реализиране. А не да стои
в папки и да се хвалиш, че
си входирал проект. Ние
можем да входираме много
проекти и какво от това...
Например, проектът
"Трансмариска - древното
начало" - за крепостта и
Рибарската махала на нас
ни костваше близо половин
милион лева съфинансиране. Голяма част от хората
казваха, че няма нужда да
се реализира този проект,
защото няма откъде да се
вземат парите за съфинансиране. Отделно, друг
е въпросът, че "Трансмариска" бе изключителна
държавна собственост
и благодарение на проф.
Божидар Димитров, който
ми е добър познат, успяхме
да издействаме да бъде
прехвърлена за управление
и стопанисване на Община
Тутракан. Иначе нямаше
как във времето някога да
се случи.
Много е важно един кмет
да намери баланса между
самия проект и съфинансирането, защото даже
и да ги нямаш парите,
трябва да имаш виждане
откъде могат да дойдат.
Досега успяваме нашите
проценти съфинансиране
да ги поемем. Няма проект,
който 100% да е поет от
оперативната програма

и Общината нищо да не
плаща.
- На прага сме на новия
програмен период 20142020. Има ли Община Тутракан готови проекти, с
които при отваряне на
програмите веднага да
кандидатства?
- Имаме готов проект
за пълна реконструкция на
ул. "Ана Вентура" - от самото кръстовище до края
на града. И още проект за
водопровод и канализация
на ул. "Мусала", където
ситуацията е много зле.
Другият проект е за реконструкция на бившата
детска ясла до "Терма" и
превръщането й в Младежки дом - с енергийното обследване, с пълната
енергийна ефективност
на самата сграда. Мисля,
че Тутракан се нуждае от
такъв Младежки център.
В момента чакаме сключване на договор с проектантска фирма, понеже
обществената поръчка
е приключила, за реконструкция и обновяване на
сегашната Спортна зала
в с. Нова Черна. В началото на следващата година
предстои да сключим договор за работен проект
на яхтеното пристанище
"Трансмарина". Предстои
пускане на обществена
поръчка за отсечката пряк път до с. Цар Самуил,
с което разстоянието от
Тутракан до селото ще се
скъси с 5 км. Предстои да
се занимаем и с дъждовната канализация на района
до т.нар "Жабешки гьол".
Така че имаме доста голяма готовност с нови проекти. Надявам се, че това
ще са проекти, които ще
променят в положителна
посока живота на хората.
Да не забравяме и 20-те
милиона лева, които искаме
от МОСВ за допълнително
проектиране за канализационната система, която
е към проекта за Пречиствателната станция.
И още - проектът за
визуализация на крепостта "Трансмариска" и на
Музея на дунавския риболов. Мисля, че с неговата
реализация ще може да се
привлече по-голям туристопоток, той е за 1 милион
лева. Както и проектът
за пожароизвестителните кули, които ще дават
веднага сигнализация за
всеки възникнал пожар на
територията на града, с
което мисля, че можем да
предпазим доста площи от
пожар.
По Норвежката програма
сме кандидатствали с проект за провеждане на "Огненият Дунав" и "Джулай
Морнинг" през 2015 г. вкл.
ще закупим и така необходимата подвижна сцена.
Най-новото е, че сега се
извършва предпроектното
проучване за уличното ос-

Община Главиница, Област Силистра
Кметът на Община Главиница
г-н Хюсеин Хамди
на основание чл.84, ал.2 от Закона за
публичните финанси, кани жителите на общината,
представителите на бизнеса, второстепенните
разпоредители с бюджет, директорите на училища
и детски градини, читалищни настоятелства на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2015 г.
Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Главиница за 2015 г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритетите,
решаването на проблемите и подобряване условията
на живот и услугите в община Главиница. Бюджетът
трябва да се състави с Вашето участие и в тази
връзка ръководството на община Главиница Ви кани
на обсъждане на 04.12.2014 г. /четвъртък/ от 16.00
часа в заседателната зала на Общински съвет гр.
Главиница /IV етаж/.
Проект на Бюджета на Община Главиница за 2015
година ще бъде публикуван на интернет страницата
на общината www.glavinitsa.bg
Хюсеин ХАМДИ,
Кмет на община Главиница

Сиана от Тутракан и
семейството й благодарят
на „Българската Коледа“
охлеарната имплантация е най-съвременният метод в помощ на
хората със загуба на слуха.
Имплантът е хирургически
поставена слухова протеза,
с която могат да чуват
напълно глухите пациенти.
Тази година инициативата
„Българската Коледа“ финансира подмяната на речеви процесори на 37 деца.
Дъщерята на Людмила
Илиева – Сиана е с подменен звуков процесор, благодарение на „Българската
Коледа“. Майката разказва
как са разбрали за проблема
на детето:
Сиана беше на 3 месеца,
когато направихме първата
аудиограма и стана съвсем
случайно. Нямаше някаква
причина. Доста трудно и
шокиращо беше. Не сме от
София, от Тутракан сме.
Тогава дойдохме само за
изследването. В последствие поставихме слухови

апарати, взеха отливка от
ухото. Тя беше най-малкото
дете в България, на което
взимаха отливка и беше
доста трудно.
Сиана разказва, че децата имат различно отношение към нея: Те обичат
да се забавляват, да се
дразнят. Имам си приятели.
Спомням си, че в първи клас
трудно търсих приятели.
Сиана учи в масово училище, а децата са толерантни към различните, смята
майка й, но това зависи и
от родителите.
„Българската Коледа“ е
лъч за нас, каза Людмила
Илиева: Нека да стопли
душите на всички, които
имат нужда, защото ние
бяхме в такава голяма
нужда. Пред нас стоеше
въпросът дали детето ни
може да чува.
Майката на Сиана изказа
благодарностите си към
дарителите.

ветление в цялата община
Тутракан - не само в града,
а и във всички населени
места. Предвиждаме да се
поставят нови осветителни тела, нови стълбове и
този проект е за 6 млн.
лв. И няма да се внесе в
нашите министерства
като управляващи органи, както беше досега, а
директно в Европейската
банка за развитие. За Тутраканска община това ще
бъде може би най-големият
проект, който ще се реализира през следващите
пет години. Дай Боже, да
се реализира! Три са общините в България, които са
включени в този пилотен
проект и ако той се реализира успешно, така както
Европейската комисия желае, ще бъдат включени и
нови общини.
- Положителна или отрицателна е според Вас
възможността Община
Тутракан да има по-независима политика спрямо
предходни периоди? Например, чрез децентрализация.
- Винаги съм казвал на
събиранията на НСОРБ,
че децентрализацията е

много добра за общините,
защото финансовия ресурс
ще остава при тях, а кметът и администрацията
ще могат малко по-свободно разполагат с него. Но
то от своя страна води до
много по-големи отговорности на самата Община,
на кмета и Общинския
съвет. Аз съм "За".
- А що се отнася до
местните приходи, нека
да припомним на читателите за какво се използва
финансовия ресурс събран
от тях?
- Една част от местните приходи отиват в
централния бюджет, а
една част остават тук
- за капиталови разходи.
Затова винаги съм апелирал хората да пазят
това, което сме направили.
Защото, ако се руши и не
се поддържа, ние трябва
да го поддържаме отново
и отново чрез средствата от местните приходи
дошли от населението на
община Тутракан. Това пък
връзва ръцете на администрацията за нови инвестиции и инфраструктурни
подобрения.
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Моето училище на 104 години Иновативен урок по английски език
Училище мое! Училище родно!
Вече цели сто и четири години
този храм расте - но не старей.
И с онази истина велика
златни семена в душите сей.
Училище мое! Училище родно!
Училище скъпо – навеки живей!
Думи на гордост, изречени от
малките Ботеви възпитаници на
патронния празник - 19 ноември!
Празник, обединяващ всички,
свързали живота си с училището.
В навечерието на патронния
празник малки и големи ученици
се включиха в различни инициативи, организирани от училището. Единадесетокласниците под
ръководството на своите класни

секи език разкрива на откриха приликите и разликите днешния глобализиран свят децата
учениците един нов свят. в трите варианта на приказката. ни имат достъп до информация от
Изучаването на чужд език Госпожа Павлова умело ги насоч- цял свят, контактите им са отвореразширява тяхното логическо ваше и им помагаше в прочита ни за общуване с техни връстници
мислене, обща култура и интелект. и превода на текста. Учениците от цял свят и в този смисъл могат
На 19 ноември, когато СОУ сами се убедиха в правотата на да използват активно езика от най„Христо Ботев” отпразнува своя думите, изречени от издателя на ранна детска възраст – за гледане
104–ти рожден ден, момичетата и „ Детски и домашни приказки” на на филмчета, клипчета, игри, за
момчетата от IIIб клас - изучаващи Братя Грим, изразени в предговора да се запознават със света извън
английски езикq с преподавател към изданието от 1857 година, че рамките на техния дом и близък
Иванка Павлова, проведоха своя „... както си приличат домашните кръг на общуване.» - ни напомня
първи учебен час за деня в учи- животни, житните храни, сечивата Людмила Баровска, преподавател
лищната библиотека. След като за обработка на земята, кухнен- по английски език. Радостта и удоизслушаха и пяха с вълнение хим- ските съдове, мебелите в стаите, влетворението от проведения урок
на на училището, третокласниците оръжията, изобщо нещата, без открихме в очите на третокласнинавлязоха в света на приказките. които съвместният живот на хората ците и в благодарностите отправеГледаха с интерес филм с бъл- изглежда невъзможен, също така ни към нас. Затова интересът към
гарския вариант на приказката сказанията и приказките, осве- иновативните и интерактивните
„Дядовата ръкавичка” и англий- жителната роса на поезията, чак уроци е предвидим, а очакванията
ския филм „The Mitten”. Четоха догдето поглед стига разкриват по за овладяване на знанията и умес разбиране същата приказка от очебиен и едновременно незави- нията са осъществими.
Анка КОЗАРЕВА
колаж и снимки „Моето училище книги на английски език, дарение сим начин своята прилика.”
«И - нека не забравяме, че в
на 104 години“. На първо място са на училищната библиотека. Бързо
учениците от I „а“ клас и III „б“ клас
От СОУ "Йордан Йовков":
- „ПЧЕЛИЦА“, на второ място - II „а“
и II „б“ класове и на трето място - I
„б“ и III „а“ класове.
Индивидуални награди получиха: Доа, Синем и Емил от III „а“
клас, Симона и Диян от III „б“ клас.
В края на тържеството директорът прочете Поздравителен адрес
от Кмета на община Тутракан Калина ГРЪНЧАРОВА
д-р Димитър Стефанов. Обявени
вучи мелодия на кабяха и темите на новия конкурс,
вал. Завесата се отваря.
посветен на 105-годишнината на
Персонажи на Йовков са
училището – „105 години училище
застанали
на сцената... Такава
„Христо Ботев” – минало, настояще и бъдеще”, „Училището през бе началната картина на един
погледа на ученици и родители“. блестящ спектакъл, който бе
Тържеството продължи с шест- представен от възпитаниците
ЛИЦА“, с разпалени очички и вие до парк „Христо Ботев“, къ- на СОУ "Йордан Йовков", точно
ръководители - Ценка Маринова и треперещи гласчета заявяват: „ дето ученици, учители и бившият на 21 ноември, когато е неговия
Веселина Стефанова подготвиха Заветите на Ботев вдъхновяват, директор на училището Тотю патронен празник. На сцената
презентации за историята на на- достойни да са нашите дела, на Пейков поднесоха венец и цветя на тутраканското читалище...
шето училище.
И си спомнихме отново за
неговото име за прослава - перо пред паметника на революционера
Радиопредаването, посветено и дух училището сля!“. Тържест- и патрон на нашето училище - Моканина и бялата лястовица,
на празника, повдигна духа на вено прозвуча и химна на нашето Христо Ботев.
за Серафим, за Индже, за ШиБотевите възпитаници. Учениците училище, създаден от учителките
бил и Рада, за Вълкадин, който
Със Ботевска вяра живеем,
и тяхната ръководителка Донка Лазарина Димитрова-Боевска и
финализира Йовковите дни,
със Ботевски дух несломим Петрова пламенно рецитираха Валентина Тодорова.
цяла седмица преди това, в
за род и родина милеем,
стихове за сто и четири годишното
училището бяха проведени
училище - благодарим!
След тържественото си слово
ни училище.
различни инициативи - Арт
Главен учител в НЕ директорът на нашето училище
Под звуците на патриотичните Дияна Станкова обяви имената на
Ателие, литературен конкурс и
Румяна СТАТЕВА,
песни започна тържеството пред най-добре представилите се в обконкурс за рисунка на тема „Ако
главен отговорник на
входа на училището. Малките щоучилищния конкурс за постер,
можеха да говорят”, Конкурс за
Екип 3
рецитатори от III „б“ клас - „ПЧЕизработване на покана, грамота
и диплом, както и „Голямото четене", състезание „Аз рисувам”,
Йовковите четения и "Избрано
от магията на химията”, Маратон на четенето, озеленяване
на централното фоайе и Ден
на чуждите езици, интегриран
урок „На крилете на бялата лястовица”, Литературен конкурс
още говори с Бога, за Божура, за стихотворение, разказ, есе
за Сали Яшар и песента на ко- на теми свързани с творчеството на Йордан Йовков, изложба
лелетата, за Албена...
Един след друг на сцената от рисунки на Школата по
се представяха талантите на Изобразително изкуство.
"Раздавайте усмивките си,
училището - песни, танци, и пак
не пестете добрите си дела,
песни, и пак танци...
вярвайте
в себе си и никога
На сцената дефилираха прекрасни момичета с пъстри доб- не се отчайвайте, защото ние
руджански носии, характерни всички сме Йовковци! И не
за преселците от Северна Доб- забравяйте, че доброто винаги
руджа, извадени от раклата на тържествува!" - с това послаучителката Калина Михайлова. ние приключиха тазгодишЗа своя празник учениците и ните Йовкови дни посветени
учителския колектив получиха на патронния празник на СОУ
Поздравителен адрес от кмета "Йордан Йовков". Послание,
на общината д-р Димитър Сте- в което всяка дума може да
ɄɚɥɢɧɚɆɂɏȺɃɅɈȼȺɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɜɨɢɬɟɭɱɟɧɢɱɤɢɦɚɧɟɤɟɧɤɢɤɨɢɬɨ
бъде изпълнена със съдърȻɪɨɧɡɨɜɢɬɟɦɟɞɚɥɢɫɬɢɅɸ фанов.
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɧɚɩɴɫɬɪɨɰɜɟɬɧɢɬɟɧɚɪɨɞɧɢɧɨɫɢɢ
ɞɦɢɥɚɇɚɤɨɜɚɨɬ ɚ ɤɥɚɫɢ
И макар този спектакъл да жание от възпитаниците на
ɧɚɩɪɟɫɟɥɰɢɬɟɨɬɋɟɜɟɪɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚ
училището...
Ⱦɟɧɢɡɇɟɜɡɚɬɨɬ ɚ ɤɥɚɫ

В

Един прекрасен спектакъл
за финал на Йовковите дни

З
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Етнографска къща-музей откриха в село Варненци
Е

Калина ГРЪНЧАРОВА
тнографска къща-музей
е новата гордост на с.
Варненци. Тя е единствената по рода си в община Тутракан. По решение на
читалищното настоятелство,
къщата, строена през 1955 г. от
сем. Тодора и Васил Спасови, е
закупена от НЧ "Светлина-1904
г." и за няколко години е ремонтирана. В трите стаи, коридорите и избата са разположени
десетки предмети на бита и
народни носии, характерни за
селото. Всички експонати са
дарени от жителите на Варненци, пак те със собствен труд и
средства успяват да ремонтират
половинвековната къща. За да
се стигне до оня момент на 21
ноември 2014 г., точно в Деня
на християнското семейство...
С ритуал по освещаване на
новата придобивка извършено
от отец Михаил Михайлов,
започна откриването на Етнографската къща.
Събралите се жители на селото бяха поздравени от зам.кмета на община Тутракан Петя
Князова-Василева и кметския
наместник Снежана Михайлова,
а директорът на Историческия
музей Петър Бойчев и председателят на Общински съвет-Тутракан Данаил Николов

много добре, с голям ентусиазъм и тогава решихме, че
е необходимо да направим
Етнографска къща. Но всичко
става трудно, липсваха пари
и затова кандидатствахме за
втора субсидирана бройка през
2007 г., спечелихме я за 2008ма година. Така събирахме
средства и с част от парите
закупихме къщата през 2011 г.,
а на следващата година започна
ремонта.

ɈɬɟɰɆɢɯɚɢɥɆɢɯɚɣɥɨɜɨɫɜɟɬɢɧɨɜɚɬɚȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɚɤɴɳɚɜɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨɧɚɡɚɦɤɦɟɬɚ
ɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚɤɦɟɬɫɤɢɹɬɧɚɦɟɫɬɧɢɤɋɧɟɠɚɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚɢɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
ɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɈɥɝɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚ

Етнографската къща представлява една сбирка от битови
предмети, оръдия на труда и
носии. Искахме да покажем

ɋɟɤɪɟɬɚɪɹɬɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɈɥɝɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚ ɜɫɪɟɞɚɬɚ ɟ
ɳɚɫɬɥɢɜɚɫɥɟɞɮɢɧɚɥɚɧɚɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨɬɨɧɚɱɢɧɚɧɢɟ

прерязаха трикольорната лента.
Всички са категорични, че
главната заслуга за създаването на Етнографската къща
е на секретаря на читалище
"Светлина" - Олга Атанасова.
Рускиня по националност, тя
с огромен ентусиазъм повече
от 15 години движи културната
дейност в селото.
За "историята" на Етнографската къща тя разказва: - "Идеята ни дойде още през 2004
г., когато направихме една
сбирка - битов кът, по повод
100-годишния юбилей на читалището. Хората откликнаха

живота през миналия век - 20ти век, на едно добруджанско
село. Къщата се състои от три
стаи, като всяка стая показва
период от времето. Тук имаше едно време предприятие
"Камъшит", оттогава хората се
научиха да плетат дамаджани,
сувенири, чанти от папур, ракита - тук ги има.
Населението от нашето село
е съставено от гребенци - от
Еленския балкан дошли и от

Румъния, Северна Добруджа преселци. Затова и носиите са
разнообразни - местни и преселски. Освен това има дрехи от
40-те години, мъжки ризи и др.
Едната стая е посветена на
тъкачеството - в нея има стан,
защото във всяка къща в с.
Варненци преди е имало стан.
Много благодаря на всички
хора от с. Варненци, които
подариха тези предмети в
продължение на десет години.
Някои от тях вече не са между
живите."
Черен кукер е част от експонатите в Етнографската къща.
Черните кукери са характерни
само за с. Варненци, други
такива няма в цяла България,
категорично твърди ръководителят на Кукерската група към
читалището Димитър Добрев,
който е изключително доволен

Ⱦɹɞɨɏɚɪɚɥɚɦɛɢɧɚɣɜɴɡɪɚɫɬɧɢɹɬɫɚɦɨɞɟɟɰ
ɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

ɀɢɬɟɥɢɬɟɧɚɫȼɚɪɧɟɧɰɢɜɡɟɯɚɭɱɚɫɬɢɟɩɪɢɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ
ɧɚȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚɤɴɳɚ

ɊɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬɧɚɄɭɤɟɪɫɤɚɬɚ
ɝɪɭɩɚȾɢɦɢɬɴɪȾɈȻɊȿȼ

от факта, че в неговото село
вече има такъв музей: - "Етнографската къща в с. Варненци
е една придобивка, с която
можем да се гордеем и която
показва бита на самото село
отпреди 100 години. В нея
има изложени много стари
предмети - още от началото
на 20-век до 50-те години.
Ние можем само да се гордеем с тази къща, защото тук, в
околията, са малко такива паметници на културата, а в тези
трудни времена, да се направи
такова нещо, може само да се
гордеем.
Черните кукери са уникални.
Из цялата страна сме ходили, но други такива не сме
видели. Те са останали от
дълбоки времена. Има едно
поверие, понеже имат отпред
имат кръстосани кори, казват,
че пресъздавали още от турско
- черкезите - те така ходели.
Тук имаме и кукова баба - тя
ходи и прогонва болести от
малки деца и по-възрастните.
Първият понеделник след Сирни заговезни тръгват кукерите

и се вярва, че щом кукер те
докосне ще бъдеш здрав през
цялата година."
Етнографската къща-музей
в с. Варненци ще бъде вписана
в Министерство на културата
и става част от културно-историческото наследство на
общината, обеща пред събралото се множество директорът
на Историческия музей Петър

Бойчев. Той каза, че оттук
нататък Къщата ще е част от
рекламния продукт на музея и
Тутракан за туристите.
Разчитайки и на туристически поток, Етнографската къща
ще бъде разширена след реновиране на пристройките, които
се намират зад нея. Предстои и
оформяне на градината и подмяна на тротоара около музея.

Ⱦɨɛɪɟɞɨɲɥɢɧɚɜɫɢɱɤɢɝɨɫɬɢ
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан:

Ще настоявам за опрощаване
на държавния дълг на болницата
на среща с президента

от стр. 3 ламент?
- През тези три години
не съм усетил в Общинския
съвет да се прокарва политика относно докладните
записки и работата на общинската администрация.
Още в началото на мандата събрах служителите
на Общината и им казах,
че политиката свършва с
избора на кмета.
На сесия обясних, че желая общинските съветници
да се мотивират при евентуален отказ за подкрепа
някое решение. Когато
става въпрос за развитието за община Тутракан
искам да се работи безпристрастно и да не се вкарва
политика. Мисля, че досега
това сме го постигнали, с
всички политически групи
има синхрон.
- Имате ли информация
за хода на досъдебното
разследване за случая с
промененото решение на
Общинския съвет за размера на наемните цени на
общинските земи?
- Нямам официално писмо
от полицията и прокуратурата за хода на самото
разследване, но мисля, че и
двете институции ще си
свършат безпристрастно
работата. Вдигането на
наемните цени на земите
от общинския поземлен
фонд бе един плюс, не за
друго, а защото дойдоха
едни свежи средства, които използвахме рационално
за освежаване инфраструктурата на Тутракан. Само
за три години като изключим проекта за 13-те улици, имаме реконструирани
и асфалтирани още 11 улици, вкл. и такива, за които
хората са ми казвали, че
не са очаквали каменна
настилка, камо ли асфалт.
Средствата от земите се
реинвестират и отиват
за подобряване живота
на хората от Тутракан

- На какво ниво е работата на Община Тутракан с държавата? Получавате ли нужната
подкрепа?
- Мога да кажа, че вече
започна да се получава
синхронът. Като за начало съм предвидил среща с
президента на Република
България, който, надявам
се, ще влезе в положението на МБАЛ-Тутракан и
финансовото състояние
на Община Тутракан и ще
предприеме опрощаване на
държавния дълг на болницата. Подобно действие е в
правомощията на президента. Надявам се, диалогът,
който ще водим с него да
е конструктивен. Оттук
нататък, дай Боже, правителството да заработи,
да успее да сключи договорите за новия програмен
период, да се отворят
мерките и да входираме
готовите проекти.
- Струва ми се, че с
грижата си за болницата
изпълнихте предизборното си обещание, че ще й
помагате. Доста пари
влязоха като финансова
помощ за здравното заведение.
- Един милион общински
пари за трите години са
отишли за подпомагане на
болницата!
Аз съм категоричен, че
Тутракан не трябва да остава без болница и затова
си изпълнявам предизборното обещание - докато за
съм кмет ще има и общинска болница. Кощунство
ще е, ако някой предприеме
мерки за закриването й.
- Коментарът Ви за политическия живот и климат в Тутракан? Вашата
работа е пряко свързана с
дейността на Общинския
съвет. Лесно или трудно
се работи с местния пар-

и общината. Мисля, че
наем от 60-70 лв. е добра
цена, след като има частни
производители, които си
позволяват да плащат и
по-висок наем.
- Каква е събираемостта на местните приходи?
- Засега е около 70%,
надявам се до края на годината да се вдигне. Хората, явно са свикнали да
искат от държавата и
Общината, но не свикнали
те да дават, да си плащат
това, което законът им е
вменил. Миналата година,
например, имаше недобор
от предходни години в
размер на близо 600 хил.
лв. С тези пари можеше
да се реконструират поне
5 улици. Знаете, че улиците и в града, и в селата
имат нужда от ремонти.
Отделно голяма част от
местните данъци и такси
отиват за сметосъбиране
и сметоизвозване.
- Кои местни данъци и
такси не се плащат наймного?
- Данък "Сгради" и такса
"Битови отпадъци"! Затова
услугата по сметосъбирането и сметоизвозването
се налага да се дофинансира от собствените приходи на общинския бюджет.
Получава се един омагьосан
кръг.
Наемите на общински
сгради, жилища, пасища
и мери, земеделски земи
- там събираемостта е
почти 100%.
Лошото е, че населението така и не свикна да
хвърля разделно отпадъците. Преди седмица пак
имахме констатации - контейнери пълни с треви,
клони, корени от растения.
А с всяка изминала година
таксите за депонирането
на сметта в Русе се качват. И ако не осъзнаем,
че трябва разделно да се
хвърлят отпадъците, в
един момент ще се наложи
размерът на такса "Смет"
за населението да скочи
много.
- Какъв е изходът от
подобна ситуация? Налице е масово неглижиране
на обществената собственост - повреждане
на детски съоръжения,
палене и чупене на контейнери и кошчета за
смет, хвърляне на боклуци на нерегламентирани
места в града и селата.
Включително нашето
"чудо" - крепостта "Трансмариска" е превърната
в обществена тоалетна. Къде е контролът и
ефектът от налагането
на санкция - и за неплащането на местните данъци
и такси, и за неспазване
на Наредба №1?
- На първо място, това
трябва да е съзнанието
на самите хора и ще кажа
защо. Защото в светлата

част на деня се хващат
малко нарушители. Обикновено увреждането на
детските площадки, изкореняване на цветя, храсти
и фиданки, обръщането и
паленето на контейнери
става в тъмната част на
деня. Не мога да си обясня
какви хора са, при условие че те живеят в този
град, искат нещо да се
промени, да се случва, а в
същото време проявяват
чист вандализъм. Да, много
предписания са писани на
нарушители на Наредба
№1. Голяма част от тях в
срок са привеждали нещата
в нормалния им вид, малко
са актуваните. Лошото
е, че този вандализъм се
проявява нощно време. Тук
е моментът да кажа, че се
отказахме да подменяме
лампите по протежението на стълбищата, които
свързват Хлебозавода с
долната част на града.
Три пъти ги сменяхме и
три пъти са изпочупвани
веднага през нощта. Общината не може да си позволи
постоянно да сменя осветителни тела при подобно
отношение.
- В тази връзка, кога
Тутракан ще има нормална пътна маркировка?
Няма осеви линии, няма
"зебри" на необходимите
места? При мъгливо време е трагично!
- Да, наистина това е
един наш пропуск. Но той
не е, защото не сме искали
да направим маркировката,
а защото поставянето на
самата маркировка изисква
специална техника. Ние
пуснахме писмо с искане
за техниката, но ни отказаха - това е причината
да няма осева линия. Тук е
мястото да се извиня на
жителите на Тутракан,
че не успяхме да направим
пълната маркировка, говоря
за хоризонталната, защото
вертикалната е въведена
в ред.
- Сигналът за липсваща пешеходна пътека е точно в района на
стълбищата, за които
говорихте преди малко,
с изпочупените лампи.
Опасно е пресичането на
улицата там, алармираха
читатели.
- Навсякъде, където са
ни дали указание от КАТ,
навсякъде сме направили
пешеходна зона. Ако там е
пропуснато, не е проблем
да се направи.
- Готови ли сме за зимата?
- Да, сключили сме договори с фирмите, с кооперациите за снегопочистването. Както се казва, дано
този път зимата да не
ни изненада. Лошото е, че
теренът на града е такъв,
че има много наклонени
улици и е труден за поддържане. Голям е разходът

за опесъчаването, което
пък след това носи лоши
последствия - разрушава
се асфалтовата настилка,
задръства се и канализационната система на града.
- Защо на Старата автогара продължава да
има строителни материали, питат живеещи
около този площад?
- Не трябва да има там
строителни материали,
защото на фирмата, която
преди ползваше част от
този терен, сме предоставили в близост ново място,
за което има договор и се
плаща наем. Общинските
служители ще проверят.
- Кои са приятелите на
кмета Димитър Стефанов?
- Тези, които бяха и преди
да стана кмет.
- А кои са враговете?
- (въздиша тежко) Ще
мога да кажа кои са ми
враговете след като ми
изтече мандатът, защото
съм сигурен, че сега голяма
част от хората, които ме
потупват по рамото и в кавички са ми приятели след
това ще се обърнат и ще
посочат моите лични негативи. Вместо да го кажат
сега докато тече мандата,
за да има промяна. Мога
да кажа, че нови приятели,
откакто съм кмет нямам.
Приятелите, които бяха
в годините назад те ми
останаха и досега.
- За какво ви упрекват
не-приятелите?
- Упрекват ме, че работя
с ДПС в Общинския съвет,
упрекват ме, че работя с
БСП в Общинския съвет.
Упрекват ме понякога,
че съм много мек като
характер, други пък ме
упрекват, че съм рязък в
решенията си. Да, човек не
може винаги да е мек или
твърд като проявление на
характера, а трябва да се
търси баланс.
Що се отнася до различните политически сили в
Общинския съвет - БСП и
ДПС, мисля, че всеки кмет
трябва да работи с всички
политически партии, защото това не е работа за
лична облага, а за населението на община Тутракан.
Когато един човек влезе
в кабинета ми, на челото
му не пише дали е симпатизант на ГЕРБ, БСП или ДПС.
На всички хора и населени
места в общината трябва
да се обръща еднакво внимание, независимо кой за
коя политическа партия е
гласувал. Мисля че следващият кмет, който и да е
той, ако тръгне по тази
плоскост - да политизира
работата си в Общината
и в Общинския съвет, няма
да постигне нищо.
- С какви проблеми найчесто идват хората в
кабинет Ви?
- За работа и помощи
идват 80% от хората в
този кабинет. Единици са,
които идват с конструктивни предложения или
забележки за нещо, което
да поправим. Една от тях
е Цветана Кирова.
- Кой е най-комичният
случай в тригодишната
Ви кметска "практика"?
- (смее се) В един приемен ден, жена от Тутракан
дойде в кабинета и да ме
помоли да я разведа с мъжа
й. Ще цитирам думите й по
памет: "Г-н кмете, моля Ви,

разведете ме със съпруга
ми". Постави ме в никакво
положение. Няма как да я
разведа, а не зная какво
се случи с това семейство
повече.
- А най-трудният?
- Три са ми трудните моменти, които ще запомня.
Първият и най-трудният
бе да се преборим да я има
МБАЛ-Тутракан. Налагало
ми се е, да се прибера
в Тутракан от София и
веднага да ми звъннат да
тръгна обратно, за да съм
на следващия ден там.
Вторият труден момент
бе една одисея от три
месеца - отпускането на
1 милион лева от финансовото министерство през
2012 г. Постигнахме тогава
успех и направихме видими
неща за града и общината,
аз ги споменах вече - двете
свлачищни укрепвания, ремонтът на ЦДГ и детската
площадка в с. Цар Самуил,
ремонтът на кметството
в с. Преславци, ремонтът
на читалището в с. Белица
и др.
Третият труден момент
бе да се преборим за проекта разследван от прокуратурата и мисля, че се
получи.
Имало е други трудни моменти, но сме ги решавали
къде с блага дума, къде с
отстояване на нашите
позиции.
- Рок, лов и...?
- .. и ветеринарна медицина. Моята детска мечта
е да бъда лекар на животните и съм превърнал мечтата си в професия. А мога
да кажа, че професията съм
превърнал в хоби.
С професията си доставям е удоволствие и си
почивам. Удоволствие е, да
знаеш, че си спасил един
живот, макар на едно мишле или коте.
Горд се чувства човек,
когато е поставил диагноза
на заразно заболяване и по
този начин е спасил здравето на стотици хиляди животни, а и човешкото здраве. Аз съм имал честа три
пъти в моята кариера да
поставям такива диагнози,
може да се стори пресилено
за някои хора, но сме предотвратявали катастрофи
за развитието на животновъдството в България. През
2006 г. - е "тихият бяс" по
лисиците, след това през
2009 г. - "класическата
чума" по дивите свине, за
тази диагноза имам специална благодарност от
Европейската комисия и не
на последно място - откриването на вируса на едно
много опасно заболяване за
човека - треска "Западен
Нил" през 2011 г.
За мен е чест, че съм
работил в екип с Националната служба и с Европейската комисия по
ирадикация на болестта
"шап", на "синия език" тази
година. Също работих с
д-р Цвятко Александров,
който е в дирекция "Здравеопазване на животните"
към БАБХ. Знаете, заедно
с д-р Каменов и д-р Александров сме и първите
ветеринарни лекари, които
имаме публикувана статия
в световния журнал по ветеринарна медицина.
Така че има още много
какво да дам на професията си, затова искам да се
развивам в тази светлина.

Препис-извлечение

Община Главиница, Област Силистра

от Протоколно Определение №321/11.11.2014 г. по
НОХД №377/2014 г.

Обявява

Тутраканският Районен съд одобрява постигнатото между РП-Тутракан и защитата на подсъдимия
ЕНГИН САШЕВ БОРИСОВ - роден на 14.01.1993 г. в
гр. Тутракан, живущ в с. Нова Черна, обл. Силистра,
ул. "Кирил и Методий" №98, български гражданин, с
основно образование, неженен, осъждан, безработен,
СПОРАЗУМЕНИЕ за прекратяване на наказателно
производство по НОХД №377/2014 г. по описа на
РС-Тутракан, съгласно, което обвиняемият Борисов
СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че от 12.04.2014 г.
до 14.09.2014 г. в с. Нова Черна, обл. Силистра, като
пълнолетен, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол - Севиляй Ведат Ибрям от
гр. Тутракан, обл. Силистра, родена на 30.01.1999 г.,
ненавършила 16-годишна възраст, с което е извършил
престъпление по смисъла на чл.191, ал.1 от НК.
Обвиняемият ЕНГИН САШЕВ БОРИСОВ приема на
основание горепосоченото обвинение да му бъде
наложено наказание по вид "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да бъде изпълнено чрез публикуване на
Определението на съда за одобряване на настоящото
споразумение в местните вестници "Тутракански
глас" и "Напредък".
Протоколното Определение е влязло в законна сила
на 11.11.2014 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:
Поземлен имот с площ 999 кв., съставляващ имот № 000026,
местност „Баба Вера", землище с. Долно Ряхово, община Главиница.
Обектът на търга да се ползва за разполагане на телекомуникационно съоръжение и оборудване.
Търгът ще се проведе на 22.12.2014 г. от 14:00 ч. в заседателната
зала на Общината – IV етаж.
Първоначална месечна наемна цена, съгласно Тарифа за определяне на месечния наем в размер на 340,00 лв.
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в
брой в касата на Община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 408лв. (10% от годишната наемана цена), се внася в касата на община всеки работен
ден до 12:00 часа на 22.12.2014 г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00 лв. Цената се
заплаща в брой в касата на Общината до 12:00 часа на 22.12.2014 г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за
информация и услуги срещу представяне на документ за платена
цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжна документация до 12.00 часа на 22.12.2014 г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 12.00
часа на 22.12.2014 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на
29.12.2014 г. при същите условия.

Община Тутракан
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните

Първи декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН
ърви декември е Световният ден за борба със СПИН.
За първи път този ден
е отбелязан през 1988 г. Тогава
Световната здравна организация, в
стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на
ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране
за хората, живеещи с ХИВ, обявява
1-ви декември за Световен ден
за борба със СПИН. От 1996 г. с
отбелязването на този ден се заема
Програмата на ООН за ХИВ/СПИН
(UNAIDS). Оттогава Световният ден
за борба със СПИН се превръща в
начало на целогодишна кампания с
акцент върху превенцията, образованието и информираността.
Данните сочат, че през първото
шестмесечие на 2014 г. над 115
000 души са се изследвали за ХИВ
в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване
и всички лаборатории, лечебни и
здравни заведения в страната.
При хетеросексуален контакт са
се заразили 48% от новите случаи,
42% при хомо/бисексуален контакт, а 10% при инжекционна употреба на наркотици.Продължава да
намалява процентът на ХИВ–позитивните в групата на инжекционно
употребяващите наркотици. Близо
27% от новорегистрираните серопозитивни лица са млади хора на
възраст под 29 години.
По-голяма част от новоинфектираните носители на вируса на
СПИН са в големите областни
центрове: София – 58, областите

П

Пловдив – 12, Пазарджик и Стара
Загора – по 6, Плевен – 5, Хасково
– по 4, Бургас, Варна и Русе – по 3.
Над 53% от новорегистрираните
ХИВ–позитивни лица са научили
положителния си резултат в 19-те
кабинети - КАБКИС и в 17-те мобилни медицински кабинети.
Министерство на здравеопазването осигурява безплатно лечение
с антиретровирусни медикаменти
за всички нуждаещи се лица с ХИВ/
СПИН. За лечение на тези пациенти
са разкрити 5 сектора към инфекциозните клиники в градовете: София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Към 30 юни 2014 г. общо
922 души с ХИВ се проследяват в
секторите за лечение на пациенти
с ХИВ/СПИН, 692 от тях получават
необходимата антиретровирусна
терапия. Комбинирата терапия
и нейния мониторинг за всички
нуждаещи се лица се осигурява от
МЗ, независимо от техния здравно
- осигурителен статус. През 2014 г.
от бюджета на МЗ са включени три
нови медикамента. Прилагането
на антиретровирусната терапия
удължава живота на пациентите,
подобрява имунния им статус и

качеството им на живот.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:
СПИН се причинява от вирус,
съдържащ се в:
- кръвта;
- семенната течност;
- влагалищния секрет;
- майчината кърма.
НАЧИНИ НА
ПРЕДАВАНЕ НА ХИВ:
- полов – при попадане на сперма или вагинален секрет на човек,
живеещ с ХИВ, в кръвообращението на сексуалния партньор (найчесто при сексуален контакт без
презерватив);
- кръвен – при попадане на кръв
на човек, живеещ с ХИВ, в кръвообращението на неинфектиран (найчесто при използване на замърсени
с инфектирана кръв инструменти
за инжектиране от инжекционно
употребяващите наркотици лица);
- от заразена майка на новородено – по време на бременност,
раждане и кърмене.
НАЧИНИ НА ПРЕДПАЗВАНЕ
ОТ ХИВ ИНФЕКЦИЯТА:
- Постоянни и верни партньори
с проверен ХИВ статус.
- Избягване на случайни сексуални контакти.
- Използване на презерватив при
всеки сексуален контакт.
- Въздържание.
- Избягване на употребата на
общи игли и спринцовки.
- Профилактика с антиретровирусни медикаменти на ХИВ-позитивни бременни жени за предпазване на новороденото.

НОРМАЛНОТО БИТОВО
ОБЩУВАНЕ НЕ НОСИ РИСК ОТ
ЗАРАЗЯВАНЕ!
Ако сте били изложени на риск
от заразяване с ХИВ, непременно
си направете изследване за ХИВ
(ХИВ тест) и потърсете навременна
медицинска помощ.
В цялата страна работят 19 кабинета за анонимно и безплатно
консултиране и изследване за
ХИВ/СПИН, информация, за които
можете да получите на телефон 0
700 130 40.
На 1-ви декември МКБППМН ще
осигури информационни материали, лентички и презервативи по
училищата, магазините, заведенията и други места с голям поток от
хора. През същата седмица ще има
изложба от Природонаучен музей
град–Бургас на тема „Наркотикътлекарство и отрова”. Платната
ще бъдат в Изложбената зала на
Исторически музей-Тутракан-допълнително ще Ви уведомим за
точната дата. Изложбата ще даде
информация за различните видове
наркотици и пораженията, които
те нанасят върху човешкото тяло.
Идеята на МКБППМН е да заостри
вниманието на младите хора към
тясната връзка, между състоянието
на неконтролируема еуфория и замъгляване на съзнанието при употребяващите наркотици, водещо
до рисково сексуално поведение.
ДА БЪДЕМ ИНФОРМИРАНИ И
ОТГОВОРНИ - ИНФОРМИРАНИЯТ
ЧОВЕК НЕ ГРЕШИ!
ЗАЕДНО ДА ИЗБЕРЕМ ЖИВОТА!

Евродепутатът Мария Габриел обяви ученически конкурс на
темa „Помощта на ЕС за развитие - моят поглед, моите идеи”
емата на тазгодишното издание на ежегодния ученически
конкурс, организиран от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП, ръководител
на българската делегация в ЕНП и
зам.-председател на Групата на ЕНП
Мария Габриел, е в контекста на 2015
г., обявена за Европейска година на
развитието. Повече от половината от
помощта за развитие в глобален мащаб се предоставя от ЕС и по-голямата
част от нея е за най-слабо развитите
държави. Конкурсът е национален и
в него могат да участват учениците
от всички училища на територията на
страната. Той е разделен в две възрастови категории: 10–12 клас и 8-9
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клас. Учениците 10–12 клас трябва да
изработят мултимедийна презентация
с обем до 3 МВ и до 15 слайда, като
участието е индивидуално. Втората
категория участници: 8–9 клас, следва
да напишат есе по темата с обем до 2
стандартни страници.
Ще се оценяват познанията на
учениците относно същността и значението на помощта за развитие на
ЕС, както и уменията им да боравят
с инструментите на компютърните
технологии. При изпращането на творбите задължително трябва да бъдат
посочени: трите имена на участника,
клас и училище, населено място,
телефон и имейл за обратна връзка.

Краен срок на конкурса: 15 декември 2014 г. Електронна поща за изпращане на материалите: concours@
mariya-gabriel.eu.
Във всяка отделна категория ще
бъдат присъдени по 5 първи и 5
поощрителни награди. Наградата за
класираните на първите места е посещение на Европейския парламент
в Брюксел, а поощрителните награди
ще са изненада. Резултатите ще бъдат
обявени в средата на януари 2015 г., а
връчването на наградите ще се състои
на церемония в Информационния
център на Мария Габриел в София.
Мултимедийните презентации ще
се оценяват от жури в състав: проф.

дн. Лазар Копринаров от Югозападен
университет „Неофит Рилски”, доц.
д-р Мими Корнажева от Русенски
университет „Ангел Кънчев” и инж.
Стоян Марков, ръководител на „Европа Директно" - Сливен.
Председател на журито за оценка
на есетата е Мария Габриел, а членове
са д-р Росинка Проданова, продуцент в Радио Благоевград, Теодора
Евтимова, директор на Регионална
библиотека „Любен Каравелов”–Русе,
Снежана Йовева-Димитрова, експерт
в НДФ „13 века България” и Кристиана Добрева-Станкова, председател
на Клуба на дейците на културата в
“ТГ”
Сливен.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
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ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɱɥɚɥɬɨɬ
ȺɉɄɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɭɜɟɞɨɦɹɜɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɱɟɨɬɤɪɢɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɢɡɞɚɜɚɧɟɧɚɨɛɳɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɤɬɉɪɟɞɦɟɬɧɚɩɨɫɨɱɟɧɨɬɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɢɛɴɞɟɳɢɹ
ɨɛɳɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɤɬɟɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟɧɚɧɨɜɚɝɪɚɞɫɤɚ
ɢɨɛɳɢɧɫɤɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɫɯɟɦɚɢɩɪɢɟɦɚɧɟɧɚɦɚɪɲɪɭɬɧɢ
ɪɚɡɩɢɫɚɧɢɹ
ɉɪɢɟɦɚɧɟɬɨɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɹɚɤɬɫɟɧɚɥɚɝɚɫɨɝɥɟɞ
ɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɨɛɳɧɨɫɬ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɬ ɟɮɟɤɬɢɜɟɧ ɩɭɛɥɢɱɟɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɇɭɠɞɚɬɚɨɬɧɨɜɚɝɪɚɞɫɤɚɢɨɛɳɢɧɫɤɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɫɯɟɦɚɟ
ɩɪɨɞɢɤɬɭɜɚɧɚ ɨɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɬɨ ɤɨɟɬɨ ɞɚɜɚɬ ɜɴɪɯɭ ɩɴɬɭɜɚɧɢɹɬɚɩɨɥɢɧɢɢɬɟɨɬɝɪɚɞɫɤɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɩɪɨɦɟɧɹɳɢɬɟɫɟ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɭɫɥɨɜɢɹɡɚɫɬɨɹɜɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚɢɡɚɤɪɢɜɚɧɟɬɨ
ɩɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɟɬɨɧɚɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢɬɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤɬɨɢɩɪɨɦɹɧɚɬɚɜɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɬɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɚɝɪɚɞ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ɏɨɪɦɚɬɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɩɨ ɢɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɨɫɨɱɟɧɢɹɚɤɬɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɴɝɥɱɥɚɥɬɨɬȺɉɄɫɚɩɢɫɦɟɧɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹ ɉɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɞɟɩɨɡɢɪɚɧɢ ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɫɝɪɚɞɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ȾɢɪɟɤɰɢɹÄɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɢɨɛɳɢɧɫɤɢɭɫɥɭɝɢ´ ɭɥ
ÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ɟɬ ɜɫɪɨɤɞɨɝɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢ ɨɬɪɚɡɹɜɚɳɢ ɞɟɣɫɬɜɚɳɚɬɚ ɤɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɫɯɟɦɚɫɟɧɚɦɢɪɚɬɜȾɢɪɟɤɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´
ɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢȽɑɨɛɚɧɨɜɬɟɥ
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ± ɁɍɌ ɫɴɨɛɳɚɜɚɦɟ ɱɟ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ Ɂɚɩɨɜɟɞ
ʋɊȾɝɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɫ ɤɨɹɬɨ ɟ ɨɞɨɛɪɟɧ ɩɪɨɟɤɬ Äɉɨɞɪɨɛɟɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ 
ɉɍɉ±ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɥɚɧɡɚɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɉɁɜɨɛɯɜɚɬ
ɧɚɢɦɨɬɫʋɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɒɭɦɟɧɰɢɦɟɫɬɧɨɫɬ
´Ⱥɣɜɚɥɴɤɚɧɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟ´ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɩɚɦɟɬɧɢɤ´ ɡɚɢɦɨɬɢɡɜɴɧɝɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɭɪɛɚɧɢɡɢɪɚɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ 
ÄɆɟɦɨɪɢɚɥȼɨɟɧɧɚɝɪɨɛɧɢɰɚɝ
Ɂɚɩɨɜɟɞɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɠɚɥɜɚ ɱɪɟɡ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɨȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤ
ɨɬɜɪɴɱɜɚɧɟɬɨɧɚɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨɧɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɩɪɢɭɫɥɨɜɢɹɬɚɢɩɨɪɟɞɚɧɚȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɧɢɹ
ɤɨɞɟɤɫɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥɚɥɨɬɁɍɌ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Съвременни будители в християнското
семейство
а 21 ноември т. г., в деня
на християнското семейство и все още в месеца
на народните будители, много
самодейци към читалище „Васил Йорданов–1942“ и читатели
към библиотеката му, отдадоха
заслужена почит и уважение на
Йорданка Радева Акпунарлиева.
За единадесети пореден път бе
връчена наградата на читалището
„Златен делфин“. С нея председателят на читалището Тодорка
Владимирова поднесе на Йорданка
Акпунарлиева и Благодарствен
адрес.
Библиотекарката към читалището Радка Иванова показа в багри,
ритми и мелодия тридесет и три
години от живота на самодейката, отдадени на добруджанския
фолклор.
С огромен букет от цветя секретарят на читалището Валентина
Георгиева пожела на Йорданка
здраве и дълголетие.
В уютна и задушевна обстановка, сред много книги и приятели, Йорданка Акпунарлиева,
усмихната, каквато е обикновено,
разказа спомени за участието си
в конкурси, събори, надпявания,
фестивали.

Н

българския народен календар 21 ноември е
отреден за Ден на християнското семейство и младеж,
а църквата отбелязва празника
Въведение Богородично.
"С децата от вторите класове
при СОУ "Йордан Йовков" и техните учители Румяна Младенова, Анелия Христова и Росица
Славова отбелязахме празника
с познавателна беседа за традицията изнесена от презвитера
Калина Михайлова - информира
библиотекарката от Детския отдел

Дамян Стелиянов участва
в изложба на младите
художници в Силистра

а 20 ноември в Художествената галерия
в Силистра се откри
Втора ежегодна изложба на
млади художници. В нея взе
участие със свои творби
и младият тутракански
художник Дамян Стелиянов,
който е уредник на Художествения отдел в Исторически музей-Тутракан.
В експозицията участват
и Йордан Цонев, Владимир
Стефанов, Георги Николаев, Радослав Костов, Боян
Вихренов, Преслав Колев,
Калоян Георгиев, Деница
Тодорова, Веселин Дзипал-

Н

До нея бяха съпругът й Дельо и
дъщеря й Йорданка, които винаги
са я подкрепяли. Сестра й Мария
и снаха й Рада разказаха весели
случки от детството и младостта
им.
Докато се черпеха, самодейците
й попяха песни от своя репертоар,

добруджанския. Мъжете не останаха назад и изпълниха една от
най–хубавите коледарски песни
„Изгряла е ясна зора над хубава
България“.
Деветгодишната Гергана Бончева и тринадесетгодишната Димена
Станчева, читатели от читалищната

библиотека, участници в радиоиграта „Деца четат в ефир“ по
БНР през 2014 г. прочетоха същите
стихотворения в знак на уважение
към носителката на тазгодишната
награда „Златен делфин“.
Стоянка ПАВЛОВА,
с. Нова Черна

разкази и с удоволствие пожелаха
да разкажат интересни моменти
от тях. Забавляваха се и с литературните задачи, които им постави
библиотекарят. С изключителна
бързина успяха да подредят и думите в играта "Открий заглавието
на книгата". Най-добрите получиха
грамоти и награди.
Светлана Петкова - секретар на
Читалището, поздрави децата за

активното участие в урока и им
пожела по-често да посещават
библиотеката.
Литературните уроци се осъществиха със съдействието на
директора на училището Соня
Златарова и учителите на вторите
класове - Румяна Младенова и
Лиляна Димитрова, на които
изказваме своята благодарност!
Стефка КАПИНЧЕВА

Знания за традициите

В

27.11-3.12.2014 г.

Стефка Капинчева. - Тя разказа на
децата защо църквата на този ден
отбелязва празника и че векове
наред дедите ни са вярвали, че
домът е свещено място, в който
децата научават най-ценните житейски уроци".
С презентацията, която представи библиотекарят, децата визуално
обогатиха своите знания за Въведение Богородично и традициите
за този ден.
Малчуганите изпълниха още
стихотворения и песни за семейството.

Магьосникът от Калиманица

ски, Николай Пламенов, Соня
Радева, Симеон Пенчев,
Евгени Енчев, Йоанна Тиеле и Цвета Петрова с над
50 творби на живописта,
графиката, скулптурата и
рисунката.
Община Силистра и Художествена галерия в областния център са организатори на културното
събитие. Изложбата ще
бъде открита за посещения
до 20 декември.
Снимки:
Йордан ГЕОРГИЕВ и
Исторически музейТутракан

www.bgchudesa.com
До 30 ноември 2014 г.

литературни уроци "Детски
отдел" на библиотеката при
НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873",
гр.Тутракан отбеляза 85 години от
рождението на писателя Йордан
Радичков.

С

Гласувайте за крепостта
"Трансмариска" - едно от
чудесата на България!

Второкласниците от СОУ "Йордан Йовков" бяха запознати с
биографията на магьосника на
българската словесност и неговите
произведения за деца. Децата с
голям интерес четоха от неговите

в секция "Атракции”

Честит рожден ден
и да почерпят:

27 ноември - Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нотариус, гр.
Тутракан
27 ноември - Тодор ДИМИТРОВ, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
28 ноември - Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Акушер-гинеколог,
Началник на АГО-МБАЛ-Тутракан; Ротари Клуб Тутракан
28 ноември - Никола РАЙКОВ, Охрана, Община Тутракан
28 ноември - Звезделина ТРОСКОВА, Касиер, Община

Тутракан
29 ноември - Наталия АНДРЕЕВА, гр. София, Фен на
в. "Тутракански глас"
29 ноември - Диляна КИРЧЕВА, Ст.инспектор "Еколог",
Община Главиница
30 ноември - Адриана СЪБОТИНОВА, гр. Горна Оряховица
2 декември - Теменужка РАЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров"

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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