РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 47

Година LIII

4 - 10 декември 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница:

Кметът трябва да е добър
мениджър, стратег и политик!

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Три години изминаха
от началото на кметския
мандат, г-н Хамди. Спомените Ви от първия ден?

- Връщам се назад... На
9-ти ноември беше първото
свикване на новия Общински съвет, полагането на
клетва, присъства тога-

вашният областен управител д-р Владимир Янков,
символичното приемане на
регалиите на властта...
Човек, когато е овластен
се чувства много натоварен и отговорен. При мен
тогава емоцията може би
не беше чак толкова дълбока, осъзнавайки предишния
опит от работата ми в
администрацията. Знаех,
че предстоят много трудни дни и години, но човек
тогава пък се чувства и
мотивиран да създава, да
се изправя пред трудности
и да бъде съзидателен.
Добре си спомням за този
ден - за месеците след
това мога да кажа, че беше
една борба, първо със себе
си, после с политическите
опоненти, политическите
съмишленици, понеже ситуацията беше такава. Но мисля, че в борбата се ражда
не войната, а нещо хубаво,
добро. Сътворяването на
едни намерения изисква
доста енергия, работейки
в една сложна ситуация,

за късмет - политическа
криза, преди това икономическа криза. Третият
момент, който отбелязвам,
е краят на един програмен
период, а в същото време
началото на друг програмен
период - 2014-2020 г.
- Какво наследихте?
- Искам да отбележа, че
от предишния мандат нямаше нито един подписан
договор или проект, който
да се реализира в община
Главиница в дългосрочен
план. В същото време,
на стр. 6

Камене, къде си?

Денислав Ангелов - момчето, което
намери и върна портфейл с пари
Калина ГРЪНЧАРОВА
динадесетгодишният
Денислав Димитров
Ангелов стана герой
на деня след като на 27
ноември намери дамско
портмоне с пари, позвъни
на полицията и съобщи за
находката. В портмонето
освен 302 лв. е имало още
на стр. 4
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на стр. 7

Общината има нов пиар

Плюс / Минус

Безпрецедентно И
ниски заплати
на шивачки
в Тутракан
на стр. 3

велина Николова е новият експерт "Връзки с обществеността" на Община
Тутракан.
Назначена преди една седмица,
24-годишната тутраканка е завършила средното си образование в
СОУ "Йордан Йовков", а от Икономически университет - гр. Варна,
специалност "Аграрна икономика"
е бакалавър.
Втора година Николова продължава образованието си, магистърска степен, в Бизнес университет
- гр. Лисабон, Португалия, със
специалност "Управление на чо“ТГ”
вешките ресурси".
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ОБЩИНА

4 - 10.12.2014 г.

Първа среща с депутатите от новия парламент
НОВИНИ
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ`2015
НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Публично обсъждане на Бюджет`2015 на община
Главиница ще се проведе на 4 декември (четвъртък)
от 16:00 часа.
"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" - се казва в поканата
на кмета на Хюсеин Хамди до жителите на общината, представителите на бизнеса, второстепенните
разпоредители с бюджет, директорите на училища и
детски градини, читалищни настоятелства.
Обсъждането ще започне в 16:00 часа в заседателната зала на Общинския съвет (на 4-я етаж).
Проектобюджета на Община Главиница за 2015
година е публикуван на интернет страницата на общината - www.glavinitsa.bg.
ПЕНСИИТЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ НА 8 ДЕКЕМВРИ
ɇɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɢɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɟɧɫɢɢɬɟ
ɱɪɟɡɩɨɳɟɧɫɤɢɬɟɫɬɚɧɰɢɢɌɨɳɟɩɪɢɤɥɸɱɢɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɬɨɬɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧɢɧɫɬɢɬɭɬ ɇɈɂ 
ɂɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨ ɳɟ ɛɴɞɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ ɢɡɝɨɬɜɟɧ
ɝɪɚɮɢɤ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɨɛɹɜɟɧ ɜɴɜ ɜɫɹɤɚ
ɩɨɳɟɧɫɤɚɫɬɚɧɰɢɹɜɫɬɪɚɧɚɬɚ
Ɉɬ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɨɫɨɱɜɚɬ ɱɟ ɩɪɟɜɨɞɢɬɟ ɧɚ
ɫɭɦɢɬɟɡɚɞɟɤɟɦɜɪɢɣɫɤɢɬɟɩɟɧɫɢɢɩɨɫɦɟɬɤɢɧɚɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɬɟɤɨɢɬɨɩɨɥɭɱɚɜɚɬɩɟɧɫɢɢɬɟɫɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬɳɟɛɴɞɚɬ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɫɴɳɨɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɝ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟ ɱɟ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɩɟɧɫɢɢɬɟ ɫɢ ɡɚ ɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɬɟɧɚɤɨɢɬɨɩɟɧɫɢɹɬɚɢɥɢɫɛɨɪɴɬɨɬɩɟɧɫɢɹɢ
ɡɚɟɞɧɨɫɞɨɛɚɜɤɢɬɟɢɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɬɟɤɴɦɬɹɯɟɞɨ
ɥɜ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɳɟ ɩɨɥɭɱɚɬ ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɫɭɦɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɥɟɜɚɞɨɩɴɥɜɚɬɨɬɇɈɂɓɟɛɴɞɚɬɩɨɞɩɨɦɨɝɧɚɬɢ
ɨɤɨɥɨɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɫɦɟɫɟɱɧɢɞɨɯɨɞɢɞɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɬɚɥɢɧɢɹɧɚɛɟɞɧɨɫɬ
ЗАПОЧВА ПРОДАЖБАТА НА ВИНЕТКИ
Ɉɬ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɡɚɩɨɱɜɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚɬɚ ɧɚ ɜɢɧɟɬɤɢɬɟ ɡɚ
ɝȾɨɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɤɨɥɟɞɧɢɬɟɩɪɚɡɧɢɰɢɜɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɫɤɢɬɟ ɩɭɧɤɬɨɜɟ ɳɟ ɢɦɚ ɨɤɨɥɨ  ɦɥɧ ɜɢɧɟɬɤɢ ɨɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɟɜɨɡɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɁɚɲɟɫɬɚɩɨɪɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɰɟɧɚɬɚɧɚɜɢɧɟɬɤɢɬɟ
ɨɫɬɚɜɚ ɧɟɩɪɨɦɟɧɟɧɚ Ƚɨɞɢɲɧɢɹɬ ɫɬɢɤɟɪ ɡɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ɨɫɬɚɜɚɥɜɦɟɫɟɱɧɢɹɬɥɜɫɟɞɦɢɱɧɢɹɬɥɟɜɚ
Ⱦɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɳɟ ɜɴɪɜɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ
ɜɢɧɟɬɧɢɫɬɢɤɟɪɢɡɚɝɢɝɁɧɚɱɢɬɟɥɧɨɟɧɚɪɚɫɧɚɥ
ɛɪɨɹɬɧɚɛɟɡɩɥɚɬɧɢɬɟɜɢɧɟɬɤɢɤɨɢɬɨɫɟɞɚɜɚɬɧɚɫɨɰɢɚɥɧɨ
ɫɥɚɛɢɢɢɧɜɚɥɢɞɢ
ЗАВЪРШИ ЕСЕННАТА СЕИТБА
ȼ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ ɟɫɟɧɧɚɬɚ ɫɟɢɬɛɚ ɡɚɜɴɪɲɢ ɩɨɤɚɡɜɚ
ɫɩɪɚɜɤɚɨɬɈɛɥɚɫɬɧɚɬɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚɞɢɪɟɤɰɢɹɁɚɫɟɬɢɬɟ
ɞɤɚɫɩɲɟɧɢɰɚɫɚɫɴɫɞɤɚɩɨɜɟɱɟɨɬɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɧɨɫɞɤɚɩɨɦɚɥɤɨɫɚɡɚɫɟɬɢɬɟɞɤɚɫ
ɟɱɟɦɢɤɁɚɫɟɬɢɬɟɫɴɫɡɢɦɧɚɦɚɫɥɨɞɚɣɧɚɪɚɩɢɰɚɞɤɚ
ɫɚɩɨɦɚɥɤɨɫɞɤɚɋɪɟɞɧɢɬɟɞɨɛɢɜɢɨɬɞɟɤɚɪɛɹɯɚ
ɤɝɡɚɩɲɟɧɢɰɚɬɚɤɝɡɚɟɱɟɦɢɤɚɢɤɝɡɚɡɢɦɧɚɬɚɦɚɫɥɨɞɚɣɧɚɪɚɩɢɰɚɁɚɪɚɞɢɥɨɲɢɬɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɛɹɯɚɛɪɚɤɭɜɚɧɢɞɤɚɟɱɟɦɢɤ
КОЛЕДЕН ШАХТУРНИР
На 6 и 7 декември 2014 г. ще се проведе турнир по
шахмат за мъже. Поводът са предстоящите Коледните и Новогодишни празници, а организиратори са
Община Тутракан и Клубът по шахмат "Трансмариска". Началото е от 10:00 часа в Шахматния клуб в
бл. "Росица".
КРИМИНАЛЕ
Тутракански огнеборци са загасили пожар в комин
на къща в село Шуменци, възникнал на 26 ноември
около 18.45 часа. Причината е самозапалване. Няма
материални загуби, спасена е къщата.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Анастасия ЯКОВА
амо три седмици след
избирането на новото правителство, двама депутати
от ГЕРБ, родом от Силистренска
област - Милена Дамянова и Алтимир Адамов, проведоха среща
в последния ноемврийски ден в
Тутракан.
Срещата откри Алтимир Адамов – юрист, избран за депутат
от Силистренски избирателен
район, от гр. Дулово. Той е член на
правната комисия и комисията по
земеделие в парламента. В Тутракан ще има приемни всеки втори
понеделник от месеца от 10:00
до 13:00 ч. по всякакви въпроси,
които интересуват гражданите обяви Адамов.
Народният представител Милена Дамянова е новоизбраният
председател на парламентарната
комисия по образование и наука,
а в първия кабинет на Бойко Борисов бе зам.-министър на образованието, младежта и науката с ресор
„Средно образование”.
Тя се спря на новия законопроект за предучилищното и училищното образование, на който е
един от авторите и който е внесен
вече в парламента, като подчерта
необходимостта от приемането му,
тъй като проблемите в училище са
тревожни и не търпят отлагане.
"Много ученици отпадат още в
началния курс и само 30% завършват средно образование" - каза тя.
Новият законопроект предвижда четири степени на обучение.
Първата степен е до 4 клас, а
втората се завършва в 7 клас със
свидетелство за основно образование. Новото е, че средно образование ще се завършва в 10 клас,
като се издава само свидетелство,
без диплома и без право за продължаване в университетите.
В 11 и 12 клас образованието ще
бъде профилирано и при завърш-
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одишното отчетно събрание
проведе организацията на
БЧК-Тутракан на 27 ноември,
информират от общинската преслужба. Освен членовете на съвета,
на събранието присъстваха доброволци, кметове на населени места,
както и представители на Общинска
администрация в лицето на Стефка
Станкова - Директор на Дирекция
„Хуманитарни дейности” и Снежана
Николова - Главен експерт „Здравеопазване и социални дейности".
Председателят на Областния
съвет на БЧК - Маргарита Касабова,
връчи благодарствени адреси на
доброволци, взели участие в събирането на средства за пострадалите
от наводненията във Варна, Добрич
и Мизия - сем. Димитрови, сем. Узун,
сем. Парашкевови, сем. Крачанови,
сем. Стоянови, сем. Яневи, Иванка

Г

Борисова, Петранка Филева, Парашкева Иванова, Тамара Спасова, д-р
Димитър Стефанов - кмет на община
Тутракан и Стефка Станкова.
Благодарствени адреси бяха връчени не само на съвестни граждани,
но и на МБАЛ-Тутракан, на Центъра
за спешна медицинска помощ и
на кметствата на с. Цар Самуил, с.
Преславци, с. Белица и с. Търновци,
за активното им участие в събиране
и разпределяне на средства.
Председателят на ОбС на БЧК
Сенами Рашид представи доклад
за проведените кампании през
2014 г. Бяха подчертани много важни въпроси относно дейността на
БЧК, както й отчет за извършените
дейности.
Дейността на Контролната комисия представена от Никола Драганчев се свежда до контрол върху

Пазете парковете!
Уважаеми съграждани,

№ 76/28.11.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 27.11.2014
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Проект за стопанска постройка и склад”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.19.268, местност „Харманлъка”, по КК на
гр.Тутракан
Визата е издадена на: Драгомир Ангелов Ганев
гр.Тутракан, ул.„Белмекен” № 23
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

съществува. Обществените съвети
ще вземат решение по въпросите
отнасящи се бюджета, организацията и други проблеми в школата.
След представяне на проектозакона, присъстващите зададоха
своите въпроси към Милена Дамянова. Те бяха насочени преди
всичко към предучилищното възпитание, тъй като мнозинството
от присъстващите бяха учителки
и директори на детски градини.
Анастасия Якова постави въпроса за необходимостта от работа с
родителите, съществен фактор за
възпитаване на подрастващите.
Свое мнение и предложения по
темата поставиха директорката
на ЦДГ ”Патиланчо” Марияна
Димитрова и учителките Румяна
Петрова и Росица Петрова, които се вълнуваха от делегирания
бюджет, големия брой деца в
групите и достойното заплащане
на педагозите.
Георги Василев – бивш учител
и настоящ общественик, изказа
впечатлението си от големия брой
ученици достойно представящи

БЧК-Тутракан отчете годината

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ването им, освен матура, ще се
държи изпит и по профилирания
предмет.
За 5 и 6-годишните деца, посещението на предучилищния курс
на обучение ще е задължителен,
като родителите имат право да
осигурят и самостоятелно обучение.
Друга новост за училище е
осигуряването на екипи от психолози и педагогически съветници,
което също е крайно необходимо.
Училищният екип ще си избира
програми, по които ще работят в
зависимост от местната характеристика и особености на учениците
и района. Училищният съвет ще
определя броя на часовете по
предмети, според необходимостта
от тях.
В разпределението на бюджета
също ще има промяна, ще бъде
съобразено според нуждите по
параграфи.
Също новото в училище ще бъде
изборът на Обществени съвети,
различни от Училищното настоятелство, което ще продължи да

ъв връзка със зачестилите оплаквания от граждани за изпочупени
осветителни тела на територията
на Общината, най–учтиво Ви молим да
пазите материалната база.
Отправяме призив към Вас и относно
опазването чистота на територията
на града.
Нека всички заедно да пазим това, което сме съградили за идните поколения!
Нека се гордеем с красотата на нашия
град!
Разчитаме на Вашето разбиране.
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Кмет на Община Тутракан:
д-р Димитър СТЕФАНОВ

паричните средства, движимо и
недвижимо имущество, както и
анализ за набирането и изразходването на паричните средства, стана
ясно на събранието. Участниците в
годишното събрание обсъдиха план
за дейността през 2015 година, чиито
основни приоритети са повишаване
организационния капацитет на БЧК
и възможности за мобилизиране
на хуманитарна подкрепа в динамично променящите се условия,
разширяване и разнообразяване
на социално–помощната дейност и
финансово укрепване.
По време на дискусията по изнесените доклади не липсваха и
предложения от членовете на съвета
и граждани за работата на БЧК, вкл.
и как младите хора да бъдат преки
участници в дейността на БЧК.
До края на настоящата работна

със знания и умения страната ни в
чужбина и постави три проблемни
въпроса:
1. Защо държавата не осигурява
условия завършилите специалисти
да остават у нас, след като е поддържала със средства студентите?
2. Може ли напредналите ученици да полагат допълнителни изпити и курсът на обучение да бъде
съкратен - две години за една?
3. Какво се прави за насочването
на учениците към професионално
образование според нуждите на
обществото?
Милена Дамянова отговори,
като подчерта, че повдигнатите
въпроси намират решения в новия
законопроект. Изказа желание
за бъдещи срещи, тъй като проблемите трябва да се решават от
педагози, родители и общество. Тя
пожела и се надява на следващата
среща да присъстват повече учители и родители от училищните степени, за да чуе и тяхното мнения,
тъй като е от значение за обучение
и възпитание на подрастващите за
в бъдеще.
седмица - до 5 декември, ще бъде
организирано обучение на младежи,
които след това да предадат научените знания и умения на своите
близки, познати, приятели и съученици. Целта на обучението е повече
млади хора да бъдат запознати и
осведомени, както и да бъдат мотивирани да се включват в различни
кампании на БЧК.
Представителите на Общинска
администрация обявиха, че подготвят коледни пакети за хората в
неравностойно положение, включително за деца сираци и полусираци.
Предвижда се да се предоставят 30
броя коледни пакети за хора с увреждания и 40 броя на Дома за стари
хора в града. Предстои уточняване на
броя пакети за децата от социално
слаби семейства, които ще бъдат
осигурени от БЧК.
Събранието приключи с предложение за по–тесни контакти и повече
съвместни инициативи между Община Тутракан и ОбС на БЧК.
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По-богата културна дейност през 2015 г. е
предвидена в Годишната програма за развитие
на читалищната дейност в Главиница
ни в Регистъра на Министерство на
културата 22 читалища, от които
едно е в града, а останалите 21 са
в селата. Стандартът за издръжка
на читалищата е разчетен на една
субсидираща бройка включваща
средства за заплати и осигуровки,
ЗБУТ, за дейност и издръжка на
читалището. Средствата, заделени

Калина ГРЪНЧАРОВА
а проведеното ноемврийско заседание на Общински съвет-Главиница бяха
приети решения по 14 докладни
записки отнасящи се до разпоредителни сделки, като преди това
бе попълнена Годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост.
Общински имоти се намират в
селата Долно Ряхово, Черногор,
Зарица, Подлес и Суходол.
Бяха приети решения за продължаване срока на действие

Н

и изменение на разрешителни
за ползване на водни обекти в
Главиница, Сокол и Дичево, а язовири в Главиница , Черногор и
Суходол ще бъдат предоставени
на концесия след приключили
открити процедури.
Дискусия се оформи по предложената Годишна програма за
развитие на читалищната дейност
през 2015 г. Съветниците се интересуваха от някои посочени
конкретни дейности, които читалищата са вписали за изпълнение,
както и тяхното финансиране.
В община Главиница има вписа-

от държавния бюджет за следващата година за една субсидирана
бройка са увеличени от 6 400 лв.
на 6 530 лв.
Според кмета Хюсеин Хамди,
служителите в някои читалища
трябва да активизират своята
дейност за привличане на населението и в библиотеките, и на организираните празници и събития

свързани с тях. Той бе категоричен,
че Общината ще подпомага работещите читалища, защото е важно
какво става с духовния живот на
населеното място. Той акцентира и
върху необходимостта от увеличаване броя на общинските културни
събития.
От дискусията стана ясно още,

че и през 2015 г. в Главиница ще
гостува "Пристигащо кино" на режисьора Андрей Слабаков, което
направи своя прощъпулник в града
тази есен. А със съдействие на
председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев
ще бъдат представени театрални
постановки на открито.

Общински съвет-Тутракан:

Предстои побратимяване на Тутракан
с румънското селище Кирнодж
Калина ГРЪНЧАРОВА
отмяна на върнатото от
Областния управител Решение №656 на Общински
съвет-Тутракан отнасящо се до изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги
бе даден ход на ноемврийското
заседание на местния парламент в
крайдунавския град. Наредбата не е
била публикувана на интернет страницата на Общината, а вносителят
не е предложил мотиви за нейното
приемане - това са посочените основания за връщане на решението.
Наредбата за определянето и
администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община град Тутракан
е приета през м.март 2003 г. и
последно допълнена и изменена
през м.ноември 2012 г. През този
период цените на хранителните
продукти са завишени, а съгласно
друга Наредбата - тази за здравословно хранене на децата на
възраст от 3 до 7 години в детски
заведения, хранителният режим е
четирикратен и включва сутрешна
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закуска, обяд и две подкрепителни
закуски, което води до повишаване
на среднодневния оклад, а от там
и увеличаване на необходимите
средства за храна на едно дете.
Така предложеният среднодневен
оклад с решение на съветниците
вече е в размер на 2,20 лв. вместо
досегашния 2,00 лв.
По проекта на Община Тутракан
"Трансмариска – древното начало
на Тутракан" бяха реализирани планираните дейности, насочени към
опазване на културното наследство
на община Тутракан - реставрация
и консервация на северна крепостна стена от Античен кастел
„Трансмариска”, възстановяване
автентичния вид на 5 къщи от
„Рибарска махала”, всяка една, от
които с различно предназначение
и изграждане на художественоархитектурна асамблирана система
"Звук и светлина" за осветление и
озвучаване на сгради и паметници
на културата в град Тутракан.
Тяхното ползване подлежи на
такси, заплащани директно от
потребителите – вътрешни и чуждестранни туристи и местни посетители. Освен това, проектът е от

категорията на „проекти генериращи приходи” и Общинският съвет
прие такси за посещение на горецитираните обекти. Посещаването
на туристическите атракции може
да се осъществява по два начина:
- чрез посещение на една от атракциите и на всички атракции. Поради
тази причина са определи цени за
услугата „единична" и „пакетна".
Пакетната цена е 8 лв., придружена
с беседа - 10 лв., а за деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с
увреждания - 4 лв.
Нов чл.51. „Услуги, предоставяни от Общинско предприятие „БКС”
е включен в Наредбата. Регламентираните дейности и услуги, които
предприятието извършва и предоставя, са свързани с определяне на
съответните за това цени.
И още една актуализация има
вече в Наредбата - тя се отнася до
цените на услугите по гражданско
състояние, които се извършват
в Информационния център на
общинската администрация. От 3
на 5 лв. е увеличението на цената
на издаването на някои удостоверения, а на други - от 5 на 10 лв.
На ноемврийското заседание съ-

ветниците приеха Общински план
за развитие на община Тутракан
2014-2020 г. Тяхно е решението и
за броя на такситата в града - 25.
И още - за лечението на Неджбидин Сюлейман Мустафа от с.
Цар Самуил бе решено да бъдат
отпуснати 1000 лв., а по дванадесет
докладни записки бе дадено положително становище за сделки с общински имоти, като бе допълнена и
Годишната програма за управление
на имотите общинска собственост.
Актуализирани са поименният
списък за разпределението на
плана на капиталовите разходи
към 30 ноември 2014 г.и бюджета
за настоящата година.
Общинският съвет одобри текст
на споразумение за побратимяване, което следва да бъде сключено между град Тутракан, област
Силистра и село Кирнодж, Област
Калараш. В текста на споразумението ще бъдат вписани и имената
на Председателите на Общинските
съвети.
Следващото заседание, последно за годината, ще се проведе на
23 декември от 16:00 часа.

Увеличават се местата в социалните услуги, предоставяни в общността, за сметка на намаление в специализираните институции
равителството изменени и
допълни решение №633 от
2014 г., с което се приемат
стандартите за делегираните от
държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2015
година. Стандартите са съобразени
с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния
бюджет и бюджетите на общините
според основните допускания за
бюджетната прогноза за периода
2015-2017 г.
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Одобрена е диференциация на
стандартите за защитените жилища и центровете за настаняване
от семеен тип в съответствие с
целевата група на настанените
деца и възрастни, включително и с
увреждания. Увеличават се местата
в социалните услуги, предоставяни
в общността, за сметка на намаление на местата в специализираните
институции. В документа са разчетени средства за месечна помощ за
ученик в социална услуга.

С решението се въвеждат и
нови стандарти за финансиране на
здравни кабинети в общини с до 40
деца в целодневни детски градини и
обединени детски заведения и общини с до 270 ученика в училище.
Въвежда се допълващ стандарт
за музеите и художествените галерии, който да обезпечава поддръжката и модернизирането на
съществуващата материална база
и спазването на международните
изисквания за съхранение и пред-

Плюс / Минус

Безпрецедентно
ниски заплати на
шивачки в Тутракан
а 24 ноември, понеделник, 7 (седем) работнички
от фирмата "Совар–Б”
(бивше предприятие „Трансмариска") подават заявление за
напускане. Мотивите за желанието на жените са безпрецедентно
ниските заплати, които получават системно през последните
месеци. Едно от най-високите
възнаграждения, получени като
месечна заплата на 10 ноември
(датата, на която биват превеждани парите) е 127 лева. Това е
възнаграждението на Марияна
Калчева – моята майка. От разговори между колектива, майка
ми научава, че има и работнички,
като Ивелина Димитрова от Старо
село, които са получили по 20
лева МЕСЕЧНО възнаграждение.
В последното тримесечие е
трудно да се намери служител на
фирмата, който да се похвали със
заплащане по-високо от стотина
лева. Последната капка, преляла
чашата на търпението е съобщението, че през следващите месеци
ще получават възнаграждение от
100 лева за месец – нито повече,
нито по-малко. Това окончателно решава жените да напуснат
работните си места. Трябва да се
припомни, че именно тези жени
са потърпевшите от един стар, но
незабравен съдебен спор за изтеглени кредити от тяхно име, без те
да подозират (докато са работили
в бившото шивашко предприятие
"Трансмариска").
Наглостта на собственика Александър Варакаджиев и местната
началничка на фирмата Теодора
Драганчева не спира до тук. След
като подават заявления за напускане, г-жа Драганчева заплашва
всички работнички със съд, защото отбелязали, че напускат по
чл. 357 ал.1. т.2 от Кодекса на
труда, който гласи: "Работникът
или служителят има право да
прекрати трудовия договор без
предизвестие, когато работодателят забави изплащането на
трудовото възнаграждение или на
обезщетение по Кодекса на труда.
Това право работникът или
служителят има при наличието
едновременно на следните предпоставки:
т.2. Вземането на работника
или служителя да е безспорно
по основание и размер и да е
изискуемо."
Преведено на разбираем език,
всеки, който напусне по този член
от Кодекса на труда има право,
чрез съда да търси правдата и
да му бъде изплатен остатъка от
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“ТГ”

гр. Тутракан
заплатите, на които са били осигурявани жените. Голяма част от
жените променят мотивите си за
напускане, защото за изплашени
от заканите на г-жа Драганчева.
Целта е да няма законов начин
ощетените да потърсят заплатите си.
Такова „предупреждение" получава и майка ми. Въпреки това,
по мой съвет, тя не променя нищо
от първоначално написаното
заявление. След направена консултация с юристи, семейството
ми разбра, че вероятността да
осъдим фирмата и да получим
останалата част от възнаграждението и законните лихви, които се
полагат по право е изключително
голяма. Доказването на това няма
да коства особени усилия, при
положение, че работничките не
са се подписвали на официални
документи за заплатите си, а
също така, че парите им са били
превеждани по банков път. Необходимо е банково извлечение
за преводите през последните
6 месеца, което всеки може да
изисква от банката.
Обръщам се и персонално към
г-жа Драганчева:
- Как Вие, г-жо Драганчева, ще
погледнете тези хора и семействата им в очите след такава
гнусна подигравка с техния труд?
- Застъпихте ли се за работничките пред собственика?
- Срамувате ли се от постъпката си ?
Реших се да напиша този материал, съзнавайки опасността аз и
семейството ми да се превърнем
в „Персона нон грата” или обект
на нападки от страна на засегнатите бизнесмени. Но има нещо,
което ме кара да преглътна тази
опасност – желанието ми за
справедливост. Не искам тази
справедливост само за моето семейство. Желанието ми е всички
засегнати страни да потърсят
възмездие чрез съда. Няма друг
път, по който да преборим феодализма на частниците, ако сами
не потърсим правата си.
Има възможност! Има надежда! Има начин! Направете го !
С пожелание за успех в борбата
на тези, които не се страхуват
от нея!

До края на декември здравноосигурените могат да сменят
личния си лекар, ако желаят
о 31-ви декември е срокът
за здравноосигурените
хора да сменят досегашния
си личен лекар и да се регистрират
при нов, ако желаят. Това се прави
два пъти годишно - през юни и в
края на годината, напомнят от НЗОК.
Смяна е възможна и през останалото време, когато обстоятелствата
го налагат, например при смяна на
местожителството на пациентите
или прекратяване на договора на
общопрактикуващия лекар с касата.
За смяната е необходимо да се разпечата и попълни формуляр - т.нар.
регистрационна форма за постоянен
избор на общопрактикуващ лекар.

Д

ставяне на движимите културни
ценности. Субсидираните бройки се
увеличават общо с 223, като за музеите те са 93, за библиотеките – 30,
за читалищата – 100. Разчетени са
средства и за общинските училища,
които са съобразени с увеличаването през 2015 г. на учениците и
децата в детските градини.
Стандартите са съгласувани с
Националното сдружение на общините в Република България.

Кристиян КАЛЧЕВ,

Той е достъпен на сайта на НЗОК.
В него се въвеждат само личните
данни на пациента, въпреки че има
също и полета за досегашния и за
бъдещия семеен лекар. Не е нужно
сегашното джипи да попълва данните си лично, дори не е необходимо
да бъде известен за смяната, а това
се случва по служебен път, уточняват от здравната каса.С формуляра
се отива при новооизбрания личен
лекар, който попълва своите данни и
информация за практиката, в която
работи. Вписва се датата, на която
здравноосигуреният е направил
смяната и информацията се нанася
и в здравноосигурителната книжка.
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60-годишен юбилей на НЧ "Христо Ботев-195 г." в с. Зебил, община Главиница

Читалището е всепризнат център за културна дейност
Зайде НАИМ,
Секретар
на НЧ "Христо Ботев-1954 г."
ародно читалище "Христо
Ботев" в село Зебил е основано през 1954 г. Още
от създаването си читалището
развива библиотечна и културна

В новата сграда има библиотека,
читалня, гримьорна и сцена с много по-добри условия за работа на
самодейните колективи.
Един от основните приоритети на
читалището е развиването на художествената самодейност. По този
начин години наред се съхраняват
местните традиции и фолклор.

дейност.
Първоначално тези дейности
се провеждали в училищни стаи,
а в последствие Фахредин Осман,
който живее в селото, отдава помещение за нуждите на читалището.
Пак под негово ръководство,
през периода 1966-1967 г. е била
построена новата читалищна сграда с киносалон. Избрано е първото
Читалищно настоятелство с председател - учителят Нури Осман,
а Наджие Васви е читалищен
секретар.
В същата сграда е била осигурена една стая за библиотека. С
годините библиотечният фонд е
нараствал. Седмично два пъти са
се прожектирали филми.
На 13 май 1984 г., сградата с
обща разгърната площ 4 500 кв.м.
официално е открита от кмета на
с.Зебил Мюмюн Расим и кмета
на община Главиница Георги Георгиев.

Към читалището функционират
няколко самодейни състави - Вокална група за български и турски
песни, Детски танцов състав за
български и турски фолклор и
Коледарска група за автентичен
фолклор.
Днес чрез читалищните колективи изявяват таланта си десетки
самодейци на различна възраст. Те
участват във фестивали на местно
и общинско ниво и са носители
на множество награди, грамоти
и отличия.
Към днешна дата библиотеката
разполага с 6 544 тома книги и
има един от най-богатите книжни
фондове.
Читалището е било и винаги ще
бъде всепризнат и активно работещ център на цялостна културна
дейност в селото. И това е възможно, благодарение на усилията
на всички жители на с. Зебил и
партньорството ни с неправител-

Н

ствените организации.
На 28 ноември т.г Читалището
отпразнува своя 60-годишен юбилей. Празникът започна с химна на
Република България, а всички, които уважиха юбилейното събитие
бяха приветствени от кмета на община Главиница Хюсеин Хамди и
читалищния секретар Зайде Наим.
Гости на тържеството бяха още
Елена Маркова - зам.-кмет на община Главиница, Екатерина Димитрова
- директор на ОУ „Васил Априлов”
в гр.Исперих, кметове, общински
съветници и читалищни дейци.
Събитието отчете дългогодишната история на читалището, което
не престава да бъде знак за идентичност на общността.

Кулминацията на празничната
програма за 60-годишнината бе
общият концерт на съставите при
читалището.
По време на празненството
сцената бе отрупана с красиви
цветни букети и Поздравителни
адреси - от Хюсеин Хамди – кмет
на община Главиница, от зам.кмета Елена Маркова, Недим Чауш
- кмет на с.Зебил, Жулвер Реджеб
- секретар, РЕКИЦ „Читалища"

- Силистра, Лидия Димитрова регионален координатор "Глоб@
лни библиотеки - България", Регионална библиотека „Партений
Павлович-гр.Силистра, ОУ „Васил
Априлов" - гр.Исперих, НЧ „Хр. Ботев-1940" - гр. Главиница, НЧ ”Ведрина-1997" - с.Косара, НЧ „Янко
Забунов-1957” - с.Черногор, НЧ
„Хр.Ботев-1901” - с.Зафирово, НЧ
„Зора-1954” - с.Листец, НЧ „Светлина-1968” - с.Вълкан, НЧ „Мехмед

Джон-1956” - с.Зарица, НЧ „Пеньо
Пенев-1959” - с.Ножарево, НЧ
„Светлина -„Св.св.Кирил и Медодий-1942” - с. Калугерене, НЧ „Хр.
Ботев-1945” - с.Дичево, НЧ „Отец
Паисий-1948” - с.Богданци, НЧ
„Освобождение-1940” - с.Сокол,
НЧ „Развитие -1907” - с.Подлес,
НЧ „Бъднина-1941”- с.Бащино,
ЦДГ „Кокиче”- с.Листец, Кмет на Гьоджен - Председател на Читас.Суходол, Гюлтен Юдаим – бивш лищното настоятелство.
Концертът завърши с кръшно
читалищен секретар и Гюлхан
пъстро хоро.

Денислав Ангелов - момчето, което
намери и върна портфейл с пари
от стр. 1 им го предадох. Полицаите
казаха, че вътре има 302
лв. И друг път да намеря
пари пак ще се обадя на
полицията" - категорично
е честното момче.
След като на мястото
пристигнал полицейски автопатрул, момчето предало
на полицаите намерените
чужди вещи, а още същата
вечер те били върнати на

лична и дебитна карти и
мобилен телефон.
"Брат ми, който е първокласник, си изгуби фланелата и тръгнахме да я
търсим, разказа Денислав.
Стигнахме до училището и
в двора намерих портфейл
с пари. Взех го, звъннах на
полицията - на тел.112, и

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɢɨɬɞɟɠɭɪɧɢɬɟɩɨɥɢɰɚɢ

собственичката – жителка
на града.
В присъствието на майката на момчето, началникът на РУ „Полиция” Лъчезар Николов връчи на
Денислав Ангелов Благодарствен адрес и го поздрави
за достойната постъпка,
посочвайки, че тя е пример
за подражание и за проявените високи морални
качества. Той поздрави и
майката за честността на
сина й и пожела на двамата
много здраве и успехи.
"Като разбра, че трябва
да отидем в полицията,
отначало Денислав се притесни, но му обясних, че
е извършил нещо добро и
ще го поздравят за това"
- сподели майката Татяна
Ангелова. 33-годишната
жена беше щастлива от
постъпката на сина си и от
вниманието, което засвителстваха от полицейското ведомство. Тя работи
в автомивка в Тутракан,
а съпругът й от няколко
години е на гурбет в Чехия.
Денислав Ангелов е отличник, ученик в 5а клас в
СОУ "Христо Ботев". Преди
да тръгне за получаването
на Благодарноствения адрес в полицията, успя да

Ⱦɟɧɢɫɥɚɜɢɦɚɣɤɚɦɭɩɨɥɭɱɢɯɚɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɢɨɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɧɚɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜȾɢɹɧɚɋɬɚɧɤɨɜɚ

направи контролното по
български език.
Той е танцьор в детската формация "Дунавска
младост", обучавал се е и
в Школата по гайда към
читалището. Едно от любимите занимания както
на него, така й на брат му
Георги, са компютърните
игри.
Денислав Ангелов бе поздравен и от директора на
училището Дияна Станкова
за честността и добрата
постъпка. Тя поздрави и
майка му за доброто възпитание, което дава на
своя син.

“ТГ
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ТФ "Дунавска младост" се бори за званието Грейна коледната
"Представителен фолклорен ансамбъл" елха в Тутракан
анцова формация "Дунавска младост" се яви на
финалния етап в четвъртия
Национален преглед на фолклорните ансамбли на CIOFF-България,
който се проведе на 29 ноември
в Русе.
Една от основните цели на Националната секция на CIOFF-България /Международен съвет на
организаторите на фолклорни
фестивали/ е да актуализира
състоянието и художественото
ниво на българските колективи
и ансамбли, с цел престижно
международно представяне и да
се изберат носители на званието
"Представителен фолклорен ансамбъл" за представяне на България на Международни фолклорни
фестивали в чужбина.
През лятото на 2013 г. нашите
танцьори се явиха на предишен
етап на прегледа в гр. Разград,
където спечелиха правото да се
явят на този финал. ТФ "Дунавска
младост" е единствен представител

Т

Г”

на област Силистра, стигнал до тук.
В престижното жури са включени акад. Иван Тодоров - един от
най-изтъкнатите български хореографи със значителен принос в
развитието на българския сценичен танц, хореографът Агрипина
Войнова - "майката" на детското
танцово изкуство и детския танц,
създател и председател на Сдру-

ветлините на коледната елха в градския парк
"Христо Ботев" тази година
бяха запалени на 28 ноември.
Празникът премина с много песни и танци с участието на ДВГ
„Слънчева усмивка” към ОЦИД с
художествен ръководител Доротея
Бальовска.
Благопожеланията за настъпващите празници отправи кметът на
общината д-р Димитър Стефанов,
след което грейнаха коледните
светлини.
Разбира се, най–важният гост на
събитието беше самият Дядо Коледа. Със себе си той донесе огромния си чувал, пълен с подаръци.
Всяко едно дете получи невероятен
подарък, а Дядо Коледа отново
доказа, че е най–обичаният човек.
Събитието приключи с близо
10-минутна заря, която беше перфектният завършек на празника.

С

жението на детските танцови
колективи, носител е на орден "Св.
св. Кирил и Методий" първа степен,
журирала в редица престижни
конкурси и надигравания, Веселка
Николова - д-р на изкуствознанието, етномузиколог в Академия
за музикално и танцово изкуство,
гр.Пловдив, Емил Павлов - председател на Националната секция на
CIOFF България и Йоанна Низамска

- хореограф.
Резултатите от финала ще бъдат
съобщени през месец февруари
2015 г.
Нашите танцьори се представиха безупречно, за което журито отправи своите адмирации
към Елена Атанасова на работна
среща след края на конкурсната
програма. Тя беше единственият
хореограф, който не получи нито

една препоръка или забележка за
представянето на групата си, а критиката не беше спестена на никой.
Заслужен успех за огромния
труд на Елена и нейните момичета
и момчета! Гордеем се с вас!
Светлана ПЕТКОВА,
Секретар на
НЧ "Н.Й.Вапцаров"
гр. Тутракан
Снимки: Цветомир Цветанов

Учениците от СПИ-Варненци са безспорният
лидер в тениса на маса

оциално-педагогическият интернат
"Христо Ботев" в
с. Варненци домакинства тазгодишното
издание на Общинския
турнир по тенис на

С

маса, който се проведе
на 29 ноември, съобщиха организаторите от
Община Тутракан.
Според регламента,
участниците се състезаваха в две групи

- момчета и юноши. Изключително оспорвана
и професионална игра
показаха тенисистите на СПИ - Варненци,
които са безспорни
фаворити в тази игра.

В състезателната си
история те са записали редица постижения
- общински шампиони
за пета поредна година, областни шампиони
през последните три

години, както и трето
място при момчета и
юноши на зоново първенство.
Заслужено и този път
купата бе за златните момчета на СПИВарненци. Наградите
връчи Васил Дойнов,
специалист „Спорт,
туризъм и младежки
дейности” при Община
Тутракан.
В крайното класира-

не при момчетата на
първо място е Стефан Иванов, втори е
Светослав Христов,
трети - Сашко Ертан,
а четвърти - Йовелин
Димитров.
При юношите, класацията води Риза Сали,
следван от Асен Рашков, Даниел Панов и Севдалин Фанков - всички
от СПИ с. Варненци.
“ТГ”
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Областната епизоотична комисия в Силистра прие мерки във връзка
с болестта инфлуенца по птиците заради случаи в Западна Европа
а 27 ноември 2014 г. под
ръководството на заместник областния управител
г-н Младен Минчев в Областна
администрация Силистра се проведе заседание на Областната
епизоотична комисия във връзка
с констатирани огнища на заболявания от инфлуенца по птиците
в Кралство Холандия, Федерална
Република Германия и Великобритания, респективно и с опасността
от проникване на заболяването на
територията на нашата страната
чрез диви мигриращи птици.
Със заповед № РД 11-1824 от 18
ноември 2014 г. изпълнителният
директор на Българската агенция
за безопасност на храните е разпоредил спешно свикване на заседание на Областната епизоотична
комисия, на което да се набележат
конкретни мерки.
На заседанието д-р Валери Милчев, началник отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните
Силистра, представи информация
за заболяването и припомни за
активността му в периода 2005 –
2007 година. Той информира, че е
разработена Програма за надзор

Н

здравословно състояние, съгласно
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Кметовете и кметските наместници да информират населението, че при откриване на трупове на
домашни и диви птици незабавно
да сигнализират ветеринарните
органи.
***
дните до Българската агенция по безопасност на храните стартира есенния етап
на ваксинацията по въздух срещу
бяс при дивите хищници. В операцията ще се включат 7 специално
оборудвани самолета. Машините
ще изхвърлят над 1 500 000 ваксинални примамки над територията
на областите, сред които Силистра,
Русе, Разград, Търговище и Шумен. Ветеринарите препоръчват
хората да не пипат ваксиналните
примамки с незащитени ръце,
защото при нарушена цялост на
външната обвивка, ваксината може
да бъде опасна за тяхното здраве.
На един квадратен километър се
изхвърлят по 20 броя ваксинални
примамки, които самолетите пускат от височина 150 метра.

В

на болестта при домашни и диви
птици в Република България и
подчерта, че основният фактор
за разпространението на болестта
са дивите птици, затова е необходимо да се ограничи максимално
контактът между домашните и
дивите птици.
Областната епизоотична комисия прие редица мерки за предотвратяване проникването и
разпространението на болестта на
територията на област Силистра,
за спазването, на които е издадена
заповед на областния управител

Стоян Бонев. Най-важните от тях
са свързани с организиране на
проверки за наличие на болни
или умрели диви мигриращи или
синантропни птици, т.е. съжителстващи с хора; осъществяване
на ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за
биосигурност в регистрираните
птицевъдни обекти и на пазарите
за нерегламентирана търговия с
птици. Разпоредено е транспортирането на птици да се извършва
само с изрядни ветеринарномедицински документи за произход и

Кметът трябва да е добър
мениджър, стратег и политик!
от стр. 1 та. Това е големият проблем!
В община Главиница, ако
имаше достатъчна заетост и
доходи за отделните семейства, нещата щяха да са много различни. Но ситуацията
е на икономическа криза, на
излизане на инвеститорите,
на нежеланието да дойдат
в такъв отдалечен регион.
Несигурността е и от самата
държава и от задълбочаващия се проблем с безработицата. Голям процент от
хората в община Главиница
разчитат на отделните мерки
към ОП "Човешки ресурси",
които предлагат Бюрата по
труда, но и те бяха блокирани. Това беше разочарованието, затова го открояваме на
първо място като проблем.
Вторият проблем е в сферата на социалните услуги
и дейности. Имаме доста
самотни възрастни хора,
имаме един голям брой от
хора, които се нуждаят от социални услуги - това искаме
да разширим.
На трето място, но не на
последно, е образованието.
Намалява броят на децата и
сме принудени да затворим
училища. Но в същото време
изниква въпросът - защо да
не ги закрием, като предоставим възможност на учениците на бъдат в по-голямото
училище, където ще има
по-добра среда - и езикова,
и конкурентна.
Това е, което мога да
посоча като три основни
проблеми, които трябва да
разрешаваме. От там нататък можем да минем и към
инфраструктурните проекти.
В рамките на три години
асфалтирахме части от общинската пътна мрежа и
улици. Ще продължим и
през четвъртата година от
мандата да инвестираме в
това. Има нужда от ремонт
на пътищата във всички 23
населени места. Ще търсим

1,5 - 2 години работихме в
тази посока - да подготвяме проекти, да подаваме
заявления, до преминаване
през процедури по Закона за
обществените поръчки по
правилата на европейските
програми. Но съм доволен
от това, че успяхме да
стигнем до момента да
подпишем договор за реализирането на европрограми.
- Кое е най-важното, което
сте постигнали през трите
години?
- За съжаление това е невидимото - подготвянето на
проекти и проектна документация. На второ място ще изтъкна неголямата промяна на
манталитета и поведението.
За съжаление, трудно постижимата задача е да променям
манталитета, отношението
към хората, отношението към
конкретната работа, която се
изпълнява.
Трудно става това, трудно се прекроява и самата
администрация, за да може
всеки един служител в администрацията да работи над
себе си, да бъде по-голям и
отговорен човек, изхождайки от мисълта, че работи за
хората. Трудно се разчупва
една система, едно мислене,
но за това са виновни не само
служителите, а също така и
хората доста трудно си променят мисленето и мнението.
Взаимното уважение мисля,
че трябва по-добре да се намери, а не подтисничеството,
налагането. Всичко трябва
да произхожда от хората,
но те трябва да са отворени
за новите неща, те трябва
да разчупят собствените си
мисли, за да вървим напред.
- С какви проблеми идват
най-често хората в кметския
кабинет?
- На първо място мога да
кажа стои проблемът със заетостта и заплатите за работа-

средства. Основният източник на финансиране са оперативните програми. Имаме
готовност, имаме и визия за
перспективата.
- Община Главиница има ли
вече готови проекти, които да
входира при старта на новия
програмен период?
- Имаме, да. Дай Боже,
наистина, през м. юни да
има конкретни наредби към
програмите, които да дадат
повече яснота, за да сме
адекватни. В нашите проекти
проблемите са ясни и идентифицирани. Желанията са
ясни. Неясното е къде, как и
с каква готовност да кандидатстваме. Да се надяваме,
че през 2015 г. ще може да
входираме нашите проекти,
а реализацията им обикновено продължава в рамките
на 1-2 години и резултатът
идва късно.
- На база Вашият административен опит, на база на
3-годишния кметски опит какво означава да си кмет?
- Да, може би от административна гледна точка, кметът е администратор. Кметът
трябва да е и мениджър, да
управлява добре финансови
и бюджетни средства, да търси приходи и допълнително
финансиране, за да се подобри общината. Отделно, на
следващо място, кметът наистина трябва де е и политик.
Като казвам политик, трябва
да знае и какви политики да
реализира, да има един план
за развитие на общината и
една стратегия. Разбира се,
при нас динамиката е много
различна, но трябва една
последователност при реализирането на политиките.
Много важен елемент са
чисто човешките взаимоотношения, които са в една
администрация и извън нея.
Администрацията трябва да
работи за хората, а хората
трябва да проявят разбиране

и към администрацията, защото тя трябва да спазва закони, правилници и наредби.
- Общината и Общинският
съвет са два елемента на
управлението. Как работите
с местния парламент?
- Аз съм човек, който уважава разделението на институциите. Това е добрият
вариант, за да се намери
най-доброто решение, балансираното. Разбира се,
тук заиграва и политическата
конюнктура на централно
ниво, което се отразява и в
местната власт. Понякога в
Общинския съвет доминират емоции, но човек трябва
да се старае да ги отбягва.
Когато си избран за кмет,
работиш за всички. Тези дискусии, дебати, обвинения или
прегрешения не ги приемам
лично, защото не ги правя
лично за себе си. Правя ги в
името на всички хора, които
са на територията на община
Главиница. Имах, разбира
се, трудности в началото на
мандата с Общинския съвет.
Мога да кажа, че ги преодоляхме с известни остатъци,
но това е за сметка на тези
съветници, които не възприемат работа в Общинския
съвет като обща работа, а я
приемат чисто личностно и
емоционално - това си е за
тяхна сметка. Исках да има
един много коректен диалог
в самия Общински съвет,
едно ниво на общуване, дискутиране и дебатиране.
- Как работихте през трите
години с държавата?
- Мога да кажа, че в историята на България май за
пръв път се случва в рамките
на 3 години да работим с 5-ти
министър-председател, с 5
правителства, от различни
политически партии, с различни политики - в ляво, в
център, сега в дясно. Като
човек, който няма представителство в централната власт,
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№ ОКД-02-18
гр. Силистра, 28.11.2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Протокол
№ 2 от 27.11.2014 г. от заседание на Областната епизоотична комисия,

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се спазват следните конкретни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта Инфлуенца по птиците
на територията на област Силистра:
1. Да се организират съвместни проверки с представители на
ОДБХ, Орнитоложките дружества, Ловно – рибарските дружества
и Държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви
мигриращи или синантропни птици;
2. Осъществяване на постоянен, превантивен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био–сигурност в регистрираните птицевъдни обекти;
3. Упражняване на засилен ветеринарномедицински контрол,
съвместно с представители на МВР на пазарите за нерегламентирана
продажба (търговия) с птици;
4. Транспортирането на птици да се извършва само когато партидата е съпроводена с изрядни ветеринарномедицински документи за
произход и здравословно състояние, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност;
5. Извършване на периодични клинични прегледи и сондажни
вирусологични изследвания на домашни и диви птици;
6. Да не се допуска излизането на птиците извън дворовете на
стопаните;
7. Да се ограничи до минимум възможността за контакт между
птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;
8. Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни
(водоплаващи) патици и гъски от други видове домашни птици;
9. Фуражът, с който се изхранват домашните птици, да се съхранява
в закрити помещения;
10. Собствениците на птицевъдни обекти незабавно да сигнализират обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното
място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите
птици или при завишена смъртност;
11. Кметовете и Кметските наместници на селищата в област Силистра да информират населението, че при откриване на трупове на
птици – домашни и диви, да сигнализират незабавно ветеринарните
органи.
Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите
лица за сведение и изпълнение.
СТОЯН БОНЕВ,
Областен управител на област Силистра
като кмет на община, предполагам, че се сещате, че е
било трудно да се работи.
И имайки предвид тези два
факта, които подсказват, че
няма трайност в цялата политика, аз съм доволен от това,
което успяваме да реализираме. В личен план ми беше
много трудно и продължава
да е трудно.
Много е важно централната
власт да бъде в много близки
взаимоотношения с местната власт, имайки предвид
оформянето на бюджета,
примерно.
- Кои са приятелите на
Хюсеин Хамди?
- Труден въпрос. Може би
е хубаво да благодаря и на
семейството, което оказва
подкрепа, което изтърпява
доста лишения.
Може би е приятел на човека самата му съвест - в
един момент да се допитва
и замисля. Приятелите са
именно съмишленици, хора,
които са близо в трудни моменти. За мен приятелството
е една голяма стойност, така
че е трудно да отговоря с
конкретни имена. Да, изгубих
приятели. Чистосърдечното
приятелство трудно се усеща
и вижда.
- А кои са не-приятелите, не
казвам враговете?
- Да, добре казано, не искам да имам врагове, а дори
и да има, аз не бих ги припознал като такива, защото ние
работим за общото благо,
за реализиране на някаква
политика. Ако имам някакви
политически опоненти, не
ги приемам за не-приятели,
по-скоро ги приемам като
хора, които нямат собствена
позиция в един момент. За
съжаление, може би крайно
звуча, но ако са приятели

или не-приятели, ще седнат да разговаряме. Когато
няма желание от отсрещната
страна да разговаря, значи
тя е слаба страна, не иска да
спори и да стигне до истината. Така ги приемам нещата.
- Има ли комични моменти
в ежедневието на кмета?
- Имал съм моменти да
помирявам мъж с жена да се
разберат. Има много хубави
и интересни неща, но сега в
момента не мога да се сетя.
Вчера имах приемен ден,
дойде една баба на 75 г. и
казва: „Кмете, дай още 30
м. асфалт. Мъжът ми от 15
години е инвалид и иска
малко да излезе на асфалт,
да го возя пред къщи. Може
ли да направиш нещо? Нищо
друго не искам.” Не е комична случката, но е интересна.
- Вашите очаквания до
края на мандата?
- Очаквам добри дела - реализиране на проекти. Очаквам грубости, но това е част
от нещата, не дай си Боже
така да се случат. Аз искам
в чисто креативен план да
гледам на това, което трябва
да се случи. Имаме проект,
който ще се реализира следващата година. Очаквам и
искам да се отворят наредбите и мерките, по които да
кандидатстваме, да дадат
резултат.
Много ме притесняват чисточовешките взаимоотношения. Много загрубяха, много
се озлобихме. Това няма да
се реши за година-две. Но
вече очаквам градивна политика да има за България, наистина да се случат нещата.
Да ни е по-лека работата, да
ни е по-лек животът. Очаквам да имам диалог, да имам
конструктивни предложения.
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Камене, къде си?
Калина ГРЪНЧАРОВА
Камен Змеев изчезна безследно
на 11 май 2014 г. За уважавания
учител по химия и биология,
активния общественик, човека с
гражданска позиция от тогава ни
вест, ни кост... С едно изключение - на 27 юли, когато граждани
засичат движение в профила на
Змеев във Фейсбук.
Полицията продължава разследването, Камен Змеев е обявен за национално издирване.
Неговата съпруга Галя Змеева
се обърна чрез в. "Тутракански
глас" до българските медии за
помощ и подкрепа в издирването.
Тя се съгласи да се срещне с екип
на БНТ, който подготвя репортаж
за случая. В разговора участва и
дъщеря й Мария.
- Какво Ви се случи и в навечерието на най-светлите празници
какви са Ви надеждите?
Галя ЗМЕЕВА: - Беше в началото на май, след Георгьовден
- 11 май, когато вечерта след
семейни неразбории и разменени
любезности си повишихме тон,
съпругът ми излезе от дома, без
да каже нищо и повече не се прибра. Сигурна съм, че телефонът
беше с него, но не го вдигаше.
На следващия ден се обърнах към
полицейските органи с молба за
съдействие, но до ден днешен
няма нищо установено за него.
Никакви следи, не установиха
нищо. Няма свидетели, няма
свидетелски разкази, никой не
го е видял, единствено телефонът
е проследен до изключването
му. 24 часа е бил включен след
излизането му, някъде към 4050 км в посока Тутракан-Сливо
поле. Там телефонът прекъсва и
се изключва и нищо повече. Той
излезе без документи от вкъщи и
без пари, предполагам. Не знам
нито дали е жив или не...
- Имали ли сте някакви предположения къде би отишъл в
такива моменти - близки, приятели, места?
- Всички места, където сме

ходили заедно, с всички приятели, познати сме се свързали, но
никъде нищо. Аз разчитах повече
на полицията, но засега - нищо.
- А към крайно действие да е
пристъпил, такива предположения имате ли?
- Надявам се да не е и след
като мина толкова много време,
все някой щеше да го намери.
Фактът, че толкова време не го
откриха като мъртъв ми дава
надежда, да е жив. Вече изминаха
6 месеца, седми месец аз продължавам да се надявам да е жив и
търся, затова се обърнах към вас
за съдействие с надеждата, че е
жив и това послание ще стигне до
него или до хора, които са около
него. Нека да ни сигнализират.
Не сме първите, които имат някакви семейни неразбирателства,
не мисля, че това достатъчна
причина да направиш такава
постъпка. Той е разумен човек,
не съм предполагала, че може да
направи така, затова не изключвам някакви други обстоятелства
и събития около всичко това да
са се случили. Защото той, пак
подчертавам, е отговорен човек.
Като учител, с обществени изяви,
гражданска позиция е имал по
всякакви въпроси, хората в града
и околностите го познават.
Не изключвам и да се е укрил
някъде, да си е дал време да
размисли. Но вече мина толкова
много време... Въпреки всичко, аз
искам да вярвам, че е жив, така
по-леко минават дните.
- Какво ви казват от полицията,
поддържате ли връзка с тях?
- Да, непрекъснато, но засега
- нищо. Нито телефонни разпечатки, евентуално за някакви
контакти дали е имал, да е подготвяно нещо, да е замисляно.
В първите дни правиха полицейско издирване тук в региона,
след като обявихме изчезването
му. Казаха, че всичко, каквото
трябва се прави - пуснат е за
национално издирване, но нищо
засега.

поетично
Самотна жена
Ти си самотна жена, но не монахиня,
а изгубена душа.
Сама заспиваш всяка хладна вечер
и утрото осъмваш пак така - сама,
а всички са по двама...
Сама е явно твоята съдба.
В очите ти е хладната умора
дошла е пак от самота.

Чайка
Над Дунава чайки летят
и все нагоре се стремят.
Те ми напомнят за морето
и техният полет надалеко.
Чайка ми докосна с крило
и ми нашепна в ухото:
"Аз ти завиждам, че ти можеш
да летиш
и по земята да вървиш!"
Дай ми шанс, човешки шанс
и аз да мога да летя,
волно в небето да се устремя.
Това е моята вечна мечта аз над Дунава да полетя.
Тодор ЗМЕЕВ
гр. Тутракан

- А в чужбина има ли вероятност да е отишъл, макар че след
като документите му са тук...
- От полицията казаха, че са
проверяват и тези версии, слухове
има неминуемо. Казаха, че проверяват всеки слух и всяка следа,
но... абсолютно нищо.
- Като се върнете във времето
назад, имаше ли вероятност да
се предотврати това развитие
на нещата?
- О, разбира се. Аз непрекъснато се упреквам, че съм можела
по някакъв начин... но след като
се случат нещата, човек винаги
намира и други решения, и други
начини...
Проблемите трябва да се обсъждат в къщи. Проблемите при
нас бяха, че нямаше желание от
негова страна да разговаряме по
тях. Въпреки цялото ми старание
да го предразположа по един
или друг начин за разговор - не
успях. И с добро, и с лоша... не
успях. Проблемите ни бяха лични,
семейни...
- Възможно ли е да е преживявал някакъв емоционален срив,
който го е карал по този начин
да реагира?
- Сигурно е имало нещо, но
той категорично не споделяше
нищо. Не споделяше нито с мен,
нито с децата, не знам с някой
да е споделял. Дори ако имаше
такъв, с когото е споделял, за това
време този човек сигурно щеше
да дойде и да ми каже. Всичко си
е преживявал сам, но не с найблизките и семейството.
- И до ден днешен нямате
информация каква е причината
за това му състояние? Възможно
ли е да има нещо, което да не
знаете?
- Допускам и това. Определено,
през последните месеци беше
по-затворен, мълчеше. Ако го
попитам нещо - отговаря, но по
въпроси от ежедневието, а не така
да сподели, да говори. Иначе на
работа, не знам да е имал проблеми. Но той е отговорен човек, ви-

наги с желание е работил, много
обича децата. Децата в училище
го обичат, винаги го търсят.
- На какво се надявате? Как ще
посрещнете празниците?
- В къщи явно няма да е празник...
- Понякога стават чудеса, какво
ще кажете на хората, които биха
могли да Ви помогнат?
- Надявам се на чудо! Дори да
е взел някакво решение - да не
е със семейството си, да намери
начин това да се каже и да знаем
всички. Все пак имаме деца, които
имат нужда от родителите си,
колкото и да са големи.
Към хората, ако имат контакти
с него, ако общуват с него, да му
повлияят, да го посъветват да се
обади на семейството си и да си
решим проблемите в къщи. Да
се обадят на мен, на полицията...
- Шестото Ви чувство какво
подсказва, дали е жив?
- Надявам се да е жив. Вярвам,
че е жив, защото е силен човек и
ще се пребори със себе си. Макар
да имаме страхове за най-лошото.
- В такива тежки ситуации, хората прибягват до нетрадиционни
методи на информации. Търсихте
ли сте такива?
- Да. Дават ми надежда, че е
жив. Последният източник каза
- до Коледа. Мисля си, че е достатъчен повод да се върнеш в къщи.
Пропусна дипломирането на
дъщеря си. Имам чудесни деца,

поетично
Димитър
ДИМИТРОВ
с. Шуменци

Надежда
ɋɦɧɨɝɨɨɛɢɱ
ɇɚɞɟɠɞɚ
ȿɞɧɨɬɚɧɝɨɫɴɫɬɟɛɟɚɡɬɚɧɰɭɜɚɦ
ɡɚɜɟɱɧɚɩɟɫɟɧɬɟɩɪɟɝɴɪɧɚɯɚɡ
Ʉɨɫɢɬɟɬɜɨɢɝɚɥɹɢɰɟɥɭɜɚɦ
ɠɟɥɚɹɜɫɢɱɤɨɜɬɟɛɟɞɨɡɚɯɥɚɫ
ȼɠɢɜɨɬɚɧɚɲɞɨɬɟɛɟɚɡɩɴɬɭɜɚɦ
ɩɴɬɟɤɚɫɜɟɬɥɚɜɹɪɧɚɜɦɟɧɫɢɬɢ
ɋɭɫɦɢɜɤɚɡɜɟɡɞɧɚɜɟɱɧɨɬɟɛɥɟɧɭɜɚɦ
ɢɡɝɪɹɥɚɜɦɟɧɫɪɟɞɯɢɥɹɞɢɡɜɟɡɞɢ
ɉɪɢɫɟɞɧɚɥɬɢɯɨɭɞɨɦɚɧɚɩɪɚɝɚ
ɛɪɨɹɦɢɧɭɬɢɬɟɞɨɬɜɨɹɬɝɥɚɫ
ɂɤɚɬɨɩɪɢɤɚɡɤɚɜɴɜɜɟɱɧɚɫɚɝɚ
ɪɟɞɹɫɢɩɟɫɧɢɬɟɡɚɬɟɛɢɧɚɫ
ɈɱɚɤɜɚɧɟɠɟɥɚɧɨɜɧɚɲCɬɚɤɴɳɚ
ɫɥɸɛɨɜɧɢɬɪɴɩɤɢɜɧɚɲɢɬɟɝɴɪɞɢ
ɀɟɧɚ±ɛɨɝɢɧɹ´ɛɭɥɤɚ´ɞɚɩɪɟɝɪɴɳɚɦ
ɤɨɝɚɬɨɜɤɴɳɢɫɟɡɚɜɪɴɳɚɲɬɢ
ɇȺȾȿɀȾȺɡɟɦɧɚɫɩɨɥɟɬɚɧɚɩɬɢɰɚ
ɀȿɇȺɌȺɫɩɨɥɴɯɚɧɚɦɚɣɫɤɢɰɜɹɬ
ɇȺȾȿɀȾȺɫɜɢɞɧɚɛɹɥɚɝɴɥɴɛɢɰɚ
ɈȻɂɑȺɃɩɟɣɢɝɭɤɚɣɜɦɨɹɫɜɹɬ

отличници и двамата. Мария
започна магистратура, Валери е
абитуриент тази година. Толкова
деца е подготвял по химия и
биология, а когато синът му има
нужда той го няма.
Мария ЗМЕЕВА: Баща ми е
най-добрият баща на света!
Винаги е бил до нас, винаги ни е
давал съвети. Не знам как се случи всичко това, и как се стигна
до тук. През последните месеци
той наистина се промени, имаше
някакви свои вътрешни терзания
и не искаше да сподели, не разговаряше с нас. Ние му казахме
колко много го обичаме и че ще
бъдем винаги с него. На 10 май
беше моята абсолвентска вечер,
на следващия ден той ми се обади през деня да ме пита как е минал празника. Всъщност, вечерта
се е случило всичко останало. Аз
не бях в града, научих с няколко
дни закъснение. Първоначално
помислих за най-лошото, че е
посегнал на живота си. Все си
мисля, че ако е това, защо му е да
ходи надалеч и имам надежди, че
някъде се е укрил, сам със себе
си да разреши проблемите си и
ще се върне. Не го възприемам
като изоставяне - той не е взел
със себе си нито пари, нито
документи, нито дрехи. Просто,
ей така! Знам, че той много ни
обича и имам надежда. Не знам
как бих живял без надежда.
Ако някой го види или го е

виждал моля всички да се обърнат към нас или в полицията.
- Когато има такива моменти,
обикновено хората изпитват
вина...
- Мисля, че всички имаме
вина, за да се стигне до тук, вкл.
и аз. През последните месеци не
бях много в къщи, може би, ако
прекарвах повече време със семейството си, можех да повлияя
да не се стига до тук. Но няма как
един човек да е виновен... Всички
имаме вина.
- Имате ли информация за
една ситуация във Фейсбук с
профила на Камен Змеев?
- Да, един полицай дойде при
мен, граждани са му сигнализирали, и показа във Фейсбук
за кого става въпрос. Пое ангажимента, свързали се с въпросната жена, разговаряли с нея и
всъщност, става ясно, че тя му
е подала искане за приятелство,
а той е приел, което означава,
че е жив. (б.а.: на 27 юли 2014
г.) Жената е казала, че се е
припознала и затова е подала
приятелство. А може някой да
е влизал в неговия профил, да
знае паролата, но от тогава няма
движение.
Базата на Фейсбук била в Америка и проверката била много
сложна, но може да се провери в
abv.bg. Задавам си тези въпроси,
но те са работа на полицията, а
дали ще го направят...

СМЯХ
- Колко лъжички захар искаш в кафето?
- Седем.
- Брат, не се мъчи, земи си баклава.
Тя постоянно бъркаше противозачатъчните си с
успокоителните.
В момента има 9 деца, но хич не и дреме...
- От къде идваш?
- От салона за красота.
- Затворено ли беше?
Рекламата е майка на търговията и мащеха на качеството на стоките.
Жена към мъжа си:
- Стига си пил, че детето не може да проходи от теб,
като те гледа!
- Гошо, обичаш сланина, нали?
- Да!
- Цялата съм твоя!
Психиатър в лудницата решава кръстословица. Стига
до "Родното място на Наполеон" и се обръща към един
от пациентите:
- Ей, куку, къде си роден?
Учителка изпитва ученик:
- Припомни ни какво учихме вчера...
Ученикът мълчи, тя казва:
- Добре, кажи поне заглавието на урока?
Ученикът продължава да мълчи.
- А знаеш ли, въобще какъв предмет учим?
Ученикът отново мълчи, а от задния чин се чува глас:
- Леле! Тая вещица го разхожда из целия материал
По време на вечерята домакинът гордо казва:
- С рибата, която ядете в момента, трябваше да се
боря в продължение на цели четири часа!
- Разбирам - казва гостът. - И моята отварачка за
консерви е счупена...

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Гордеем се с нашите възпитаници
Н
ационалното състезание по Информационни технологии „Джон Атанасов“
се проведе от 28 до 30
ноември в столицата
София.
Тутракан бе представен от екип в състав Константин Дочев
от VII клас и Николай
Филипов от VI клас, и
двамата ученици от
СОУ „Христо Ботев“.
Техен преподавател е
Анна Георгиева.
Те участваха в категория „Мултимедийни
презентации“ във възрастовата група от V
до VIII клас.

Учениците достойно
защитиха проекта си,
отговориха перфектно
на въпросите на журито, показаха знания и
умения в областта на
IT-технологиите.
Проектът им „Светът на динозаврите“
зае пето място от 42
разработки на ученици
от цялата страна.
"Учениците се представиха чудесно. Пожелавам им здраве,
творчески успехи и
достойно представяне
на олимпиадата" - каза
техният ръководител
Анна Георгиева.
“ТГ”

Нещо повече за ХИВ/СПИН

Н

Коледно-Новогодишна
програма

2014 г. и възможностите всеки да
се изследва в 19-те кабинета за
КАБКИС в страната.
Затвърдиха се основните знания
за това от какво се причинява СПИН,
начините, по които той се предава,
начините за предпазване от коварния ХИВ-вирус и че в нормалното
битово общуване човек не може да
се зарази.
Учениците бяха призовани от
Минчо Цвятков - Инспектор „Детска

педагогическа стая”, за толерантност към заболелите, голяма лична
отговорност, информираност и
грижа за себе си и към хората,
които обичат.
Общественият възпитател и
психолог Донка Петрова (на сн.)
провокира младите хора с теми за
приятелството и как понякога то
прераства в любов между момчетата и момичетата. Приведени бяха
много примери и се дискутира върху

теми като: разликата между любов и
секс; кога трябва да започнем своя
сексуален живот; рисково сексуално поведение; общуването, което
включва и взаимоотношенията
между мъжа и жената.
Оказа се, че децата не разговарят
с родителите си по споменатите
теми…
Изводът, с който приключи срещата бе - да бъдем информирани
и отговорни! Да изберем живота!

Започна деветата ученическа литературна конференция на
тема „Числата и хората в българската литература и култура“
чениците от 11б от СОУ
„Йордан Йовков“ имаха
удоволствието два учебни
часа да интерпретират Вазовата
ода „Пайсий“ под ръководството
на проф. д-р Радослав Радев,
преподавател във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий". Тази възможност
даде откритият урок проведен в
Общинския център за извънучилищни дейности в Тутракан на 29
ноември, информира Мария Иванова, учител по български език и
литература в най-голямото общинско училище. Урокът е част от консултациите за участие в деветото

У

че един ден ще бъде пълноценен
човек и ще има собствено семейство
и деца.
Скоро в живота на Николинка
се появява и последният шанс за
нея – кръстосана трансплантация
в Турция, откъдето след направени
изследвания семейството има вече
има и конкретна оферта. За съжаление сумата, която им искат - 40
хил.лв.е все още непосилна за тях.
На Коледа стават чудеса! Да
помогнем!

Община Тутракан

а 1-ви декември - Световен
ден за борба срещу СПИН,
представители на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) към
Община Тутракан се срещнаха с учениците от 7 и 8-ми клас в ОУ „Св. Св.

Кирил и Методий”, с. Нова Черна.
В началото на срещата секретарят на Местната комисия Тодорка
Ангелова раздаде лентички, презервативи и информационни брошури
на учениците, за да се чувстват част
от кампанията.
Представена бе кратка статистика
на заболелите от ХИВ/СПИН през

иколинка е едно скромно
и рано пораснало 26-годишно момиче, родено в
Тутракан.
Тя е родена с един бъбрек, който
постепенно също спира да функционира и от 12 години Николинка ходи
на хемодиализа три пъти седмично.
Въпреки всичко това, Николинка
завършва училище наравно със
здравите деца, а после защитава
бакалавърска и магистърска степен,
с единствената огромна надежда,

Н

издание
на ученическа литературна
конференция
на тема
„Числата
и хората
в българската литература и
култура".
На урока присъстваха

ɝÄɇɢɤɭɥɞɟɧɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
 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

още Анета Ненова - старши експерт
по БЕЛ в РИО-Силистра, Соня Златарова - директор на СОУ “Йордан
Йовков“, Анелия Калдарева и
Дияна Русева - пом.-директори,
учители по български език и литература от СОУ “Йордан Йовков“,
СОУ “Христо Ботев“ и от училища
от община Главиница.
Единадесетокласниците от двете

общини, желаещи да участват в
конференцията и присъствали на
първия обучителен етап, уточниха
с проф. д-р Радев темата и проблемите, върху които трябва да пишат.
Вторият подготвителен етап за
консултации и рецензиране на
текстове ще се проведе до януари
2015 г., а третият комуникативен
“ТГ”
етап - до март 2015 г.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

7 декември - Валя ГРЪНЧАРОВА, Кметски наместник, с. царев дол,
9 декември - Петранка СТЕФАНОВА, гр. Тутракан
община Тутракан
10 декември - Евелин ТОНКОВА-АТАНАСОВА, Чикаго, Илинойс, САЩ
8 декември - Камелия ЗЛАТАНОВА, "Салвиния" ЕООД, зам.-кмет на
10 декември - Стефанка ГЕОРГИЕВА, ФТС "Детелини", НЧ
Община Тутракан, мандат 1999-2003 г.
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 декември - Николай РОЙБОВ, ДТФ "Дунавска младост", НЧ
6 декември - Никулден - Честито на именниците
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
- Никола, Николай, Николина, Николинка, Николета,
9 декември - Бисерка СИМЕОНОВА, Учител, СОУ "Й. Йовков", Тутракан Никол, Ненка, Нина, Кольо, Нико!

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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