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Рок група "Кръш" ще весели
тутраканци в новогодишната нощ
Празнична заря, новогодишна наздравица и народни хора
са включени още в програмата
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна различна новогодишна нощ предстои
да изживеят тутраканци. За доброто им на-

строение ще се погрижат
музикантите от рок група
"Кръш". Момчетата свирят
музика от Джими Хендрикс
до Radiohead, но се стре-

мят да налагат и собствен "Христо Ботев".
стил. Техният концерт ще
Пак там организаторизапочне в 22:30 часа на те на празника - Община
31 декември на открита- Тутракан, ще осигурят
та сцена в градския парк
на стр. 3

Калина ГРЪНЧАРОВА
лагодатен откъм подаръци се оказа 16-ти
декември за момчетата от Социално-педагогически интернат "Христо
Ботев" в тутраканското
село Варненци. Всъщност,
наближат ли празници, благодетелите показват своята щедрост и добро сърце.
Така в предобедните
часове коледни пакети с
лакомства в интерната
донесе Анастасия Якова,
която изпълни волята на

Б

на стр. 8

"Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан

"Моника-92" ООД, гр. Тутракан

Най-искрени благопожелания за здраве и
сили, за ползотворни дела, за топлота и
доброта - дарявани и получавани, за дни
на радост с усмивки и веселие, за мигове
на сбъднати мечти през 2015 година!

Пожелавам на всички
най-красивата и истинска
Коледа! Нека делата Ви бъдат увенчани
с успех и носят удовлетворение и радост!

Честито Рождество Христово!
Щастлива да е Новата 2015 година!
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

ЗК „Ген. Атила Зафиров”,
с. Зафирово, Община Главиница
Пожелавам на всички да сте здрави и
много щастливи през идващата
2015-та година!
Да изживявате само такива мигове,
каквито, надявам се, ще имате по
време на празниците, които предстоят!

Весели Коледни празници!

Петко ПЕТКОВ, Председател на УС

Държавно Горско Стопанство,
гр. Тутракан
Когато в Коледната нощ
снегът примамливо блести,
когато свещите трептят, а
виното искри, приемете моите пожелания за
много щастие и радост през Новата 2015-та!
инж. Людмил УЗУНОВ, Директор

Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели,
Да посрещнем Новата година с
вяра, усмивка и красота в
сърцата ни, а нейната отплата
да бъде здраве, радост, щастие и много късмет!

Честито Рождество Христово!

д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Е
Коледни подаръци за момчетата
от Интерната във Варненци

инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Цена 0.60 лв.

Уважаеми жители на община Тутракан!
Нека да съумеем да запазим магията
на Коледната нощ през цялата година,
за да бъдем по-добри!
Бъдете живи и здрави и истински
щастливи!

Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова Година!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми жители на община
Главиница!
Мир, любов и здраве за всички!
Нека вървим във вярната посока
и през идната година!
Бъдете живи и здрави,
щастливи и добротворни!

Весели празници!

Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница

"ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД,
гр. Тутракан
Пожелавам на всички да са усмихнати в Коледната нощ, топлината в
сърцата ви да стигне за цяла година
напред, да събирате и раздавате
безкрайно много любов!

Георги ПЕНЕВ, Управител

"Славянка" АД, гр. Тутракан
Когато най-хубавите празници
потропат на вашата врата
посрещни ги с вяра и красива усмивка,
а тяхната отплата ще е здраве, щастие и
много късмет през цялата 2015 година!

инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

Фурна "При Дидо", гр. Тутракан
Да се изпълнят нашите сърца
със мисли чисти и дела красиви,
успехите да бъдат редом с нас,
да бъдем истински щастливи!
Благодатна да е Новата
2015-та година!
Весела Коледа! Щастлива да е Новата 2015-та
година за всички читатели и приятели
на в. „Тутракански глас”!
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор
Следващият брой очаквайте на 8 януари 2013 г.

2 ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2015-ТА ГОДИНА!
Кметство с. Цар Самуил

НОВИНИ
ɄɅȿɌȼȺɇȺɋɔȾȿȻɇɂɁȺɋȿȾȺɌȿɅɂ
ɇɚɞɟɤɟɦɜɪɢɨɬɱɚɫɚɜɫɴɞɟɛɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɊɚɣɨɧɟɧ
ɫɴɞ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɥɟɬɜɚ ɳɟ ɩɨɥɨɠɚɬ ɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɬɟ ɫɴɞɟɛɧɢ
ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɋȿɋɂəȼȽɅȺȼɂɇɂɐȺ
ɉɪɢɟɦɚɧɟɧɚɉɥɚɧɫɦɟɬɤɚɬɚɢɪɚɡɦɟɪɚɧɚɬɚɤɫɚÄȻɢɬɨɜɢ
ɨɬɩɚɞɴɰɢ´ɡɚɝɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɤɚɤɬɨɢɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɧɢɩɪɨɦɟɧɢɜɤɚɩɢɬɚɥɨɜɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɛɹɯɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɬɟɬɟɦɢɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɍȼȿɅɂɑȺȼȺɋȿȻɊɈəɌɇȺɈɋɌɊɂɌȿ
ɊȿɋɉɂɊȺɌɈɊɇɂɁȺȻɈɅəȼȺɇɂəȼɋɂɅɂɋɌɊȿɇɋɄɈ
ɍɜɟɥɢɱɚɜɚɫɟɛɪɨɹɬɧɚɨɫɬɪɢɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ
ɩɪɢ ɞɟɰɚɬɚ ɧɚɞ ɝɨɞɢɲɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɢ ɩɪɢ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɩɨɤɚɡɜɚɫɩɪɚɜɤɚɨɬɊɁɂɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɉɪɟɡ ɧɨɟɦɜɪɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɬɚ ɟ ɞɨɫɬɢɝɧɚɥɚ ɩɪɟɞɟɩɢɞɟɦɢɱɧɢ ɧɢɜɚ ɨɬ  ɧɚ   ɞɭɲɢ ɉɪɢ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ
ɜɢɪɭɫɨɥɨɝɢɱɧɢɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɧɟɫɚɢɡɨɥɢɪɚɧɢɝɪɢɩɧɢɜɢɪɭɫɢ
ɋɦɹɬɚɫɟɱɟɩɨɜɢɲɟɧɚɬɚɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɜɟɪɨɹɬɧɨɟɩɪɢɱɢɧɟɧɚɨɬɞɪɭɝɢɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢɜɢɪɭɫɢɰɢɪɤɭɥɚɰɢɹɬɚɧɚɤɨɢɬɨ
ɟɨɛɢɱɚɣɧɚɡɚɫɟɡɨɧɚ
ɉɈȼȿɑȿɉɅɈɓɂɋɌɊɂɌɂɄȺɅȿɋȺɁȺɋəɌɂɌȺɁɂȿɋȿɇ
ɇɹɤɨɥɤɨɤɪɚɬɧɨɫɚɭɜɟɥɢɱɟɧɢɩɥɨɳɢɬɟɫɬɪɢɬɢɤɚɥɟɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɫɩɪɹɦɨɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɬɨɜɚɫɴɨɛɳɢɯɚ
ɨɬɈɛɥɚɫɬɧɚɬɚɞɢɪɟɤɰɢɹÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´Ɂɚɫɟɬɢɫɚɨɛɳɨ
ɞɤɚɤɚɬɨɞɤɚɨɬɬɹɯɫɚɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɤɚɜɋɢɬɨɜɨɞɤɚɜɪɚɣɨɧɚɧɚȾɭɥɨɜɨɢɞɤɚɜ
ɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɄɚɣɧɚɪɞɠɚ
Ɋɟɤɨɥɬɚɬɚɨɬɬɪɢɬɢɤɚɥɟɩɪɟɡɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɜɨɛɥɚɫɬɬɚɟ
ɬɨɧɚɩɪɢɫɪɟɞɟɧɞɨɛɢɜɨɬɤɝɞɤɚɋɤɭɥɬɭɪɚɬɚɫɚɛɢɥɢ
ɡɚɫɟɬɢ ɨɛɳɨ  ɞɤɚ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ⱦɭɥɨɜɨ ɢ
Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚɉɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɬɪɢɬɢɤɚɥɟɟɢɦɚɥɨɫɚɦɨ
ɜȾɭɥɨɜɨɞɤɚɤɚɬɨɫɪɟɞɧɢɹɬɞɨɛɢɜɟɛɢɥɤɝɞɤɚ
ȾɈɉɔɅɇɂɌȿɅɇɂɋɊȿȾɋɌȼȺɁȺɉɔɌɇɂɊȺɁɏɈȾɂɇȺ
ɉɊȺȼɈɂɆȺɓɂȻɈɅɇɂɓȿɉɊȿȾɈɋɌȺȼəɌ
ɇȺɈȻɓɂɇɂɌȿ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɨɞɨɛɪɢ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɜ
ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ   ɥɜ ɡɚ ɛɸɞɠɟɬɢɬɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢ ɡɚ  ɝ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɫɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɩɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬ ɑɚɫɬ
ɨɬɬɹɯɫɟɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɬɡɚɩɴɬɧɢɪɚɡɯɨɞɢɧɚɩɪɚɜɨɢɦɚɳɢɬɟ
ɛɨɥɧɢɋɩɢɫɴɤɴɬɧɚɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɬɚɢɫɴɫɬɨɹɧɢɹɬɚɡɚɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɛɪɨɣ ɧɚ
ɩɪɚɜɨɢɦɚɳɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɨɬ ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ Ɂɚ ɱɟɬɜɴɪɬɨɬɨ ɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɡɚɬɚɡɢɰɟɥɨɛɳɢɧɢɬɟɳɟɩɨɥɭɱɚɬɥɜ
ɊɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɫɚɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɧɟɧɚɟɤɫɩɟɪɬɢɬɟɨɬɌȿɅɄɨɬɟɞɧɚɨɛɳɢɧɚɜɞɪɭɝɚɡɚɨɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɧɟɧɚ
ɥɢɰɚɊɚɡɱɟɬɟɧɢɬɟɡɚɬɨɜɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɨɤɬɨɦɜɪɢɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɝɫɚɥɜ
ɋɌɂɉȿɇȾɂɂɁȺɍɑȿɇɂɐɂɋɂɁəȼȿɇɂȾȺɊȻɂ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɨɞɨɛɪɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɪɚɡɯɨɞɢɩɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɩɨɛɸɞɠɟɬɢɬɟ
ɧɚɨɛɳɢɧɢɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚɫɚɡɚɢɡɩɥɚɳɚɧɟɧɚɫɬɢɩɟɧɞɢɢɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚɤɚɤɬɨ
ɢ ɡɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɢɥɢ ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚɩɨɢɡɤɭɫɬɜɚɬɚɌɟɫɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɜɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬɤɚɬɨɱɚɫɬɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɧɚɦɟɪɤɢɬɟɡɚɡɚɤɪɢɥɚɧɚɞɟɰɚɫɢɡɹɜɟɧɢɞɚɪɛɢ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ⱦɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɫɴɟɞɢɧɟɧɨ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɤɴɦ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɟɧɨɫɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜ ɫɟɥɨ
ɉɨɞɥɟɫɁɚɪɚɞɢɫɴɡɞɚɞɟɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɡɚɧɟɩɴɥɧɨɨɬɱɢɬɚɧɟ
ɧɚɩɨɬɪɟɛɟɧɚɬɚɟɧɟɪɝɢɹɫɪɟɳɭɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɚɧɚɞɨɦɚ±Ⱥɋ
ɝ ɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ȼɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɢɫɪɟɳɭɋɂ ɝ ɉɪɢ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɜɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɛɢɥɨɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɱɟɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨɬɨ ɦɭ ɟ ɩɪɢɫɴɟɞɢɧɟɧɨ ɤɴɦ ɜɨɞɨɩɪɟɧɨɫɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɩɨ
ɧɚɱɢɧɧɟɩɨɡɜɨɥɹɜɚɳɩɴɥɧɨɨɬɱɢɬɚɧɟɧɚɩɨɬɪɟɛɟɧɚɬɚɜɨɞɚ
ɝɨɞɢɲɟɧɦɥɚɞɟɠɟɫɮɪɚɤɬɭɪɚɧɚɥɹɜɨɬɨɪɚɦɨɫɥɟɞ
ɩɴɬɟɧɢɧɰɢɞɟɧɬɇɚɞɟɤɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɩɨɩɴɬɹ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨ±ɋɨɤɨɥɬɨɣɩɴɬɭɜɚɥɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɈɩɟɥ´ɱɢɣɬɨ
ɜɨɞɚɱ ± ȺɆ  ɝ  ɡɚɝɭɛɢɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɢ ɫɟ ɭɞɚɪɢɥ ɜ
ɟɥɫɬɴɥɛɈɫɜɟɧɝɨɞɢɲɧɢɹɩɴɬɧɢɤɧɹɦɚɞɪɭɝɢɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ
ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨ ɉɨ ɫɥɭɱɚɹ ɟ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ ɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɇɨɬɨɪɟɧɬɪɢɨɧɟɛɢɥɨɬɤɪɚɞɧɚɬɨɬɰɟɯɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɧɚɞɨɝɪɚɦɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ ɜɩɟɪɢɨɞɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢɂɡɜɴɪɲɢɬɟɥɹɬ ɩɪɨɧɢɤɧɚɥ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨ ɱɪɟɡ ɜɡɥɨɦɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɦɟɬɚɥɧɚɪɟɲɟɬɤɚɢɩɪɨɡɨɪɟɰɧɚɧɚɫɹɣɤɢɳɟɬɢɡɚɨɤɨɥɨ
ɥɜɇɚɚɞɪɟɫɚɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɝɥɟɞɢɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Пастир откри човешки череп
в "Боблата"
ɨɜɟɲɤɢ ɨɫɬɚɧɤɢ ɫɚ ɨɬɤɪɢɬɢ ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬ ɤɪɚɣ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɯɚ ɨɬ ɈȾ ɧɚ ɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ ɩɚɫɬɢɪ ɫɟ
ɧɚɬɴɤɧɚɥ ɧɚ ɱɨɜɟɲɤɢ ɱɟɪɟɩ
ɧɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɨɤɨɥɨ 
ɱɚɫɚɢɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɥɜɩɨɥɢɰɢɹɬɚɋɴɫɫɢɥɢɧɚɦɟɫɬɧɨɬɨ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɛɢɥɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɬɨɦɚɳɚɛɧɨɩɪɟɬɴɪ-
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ɫɜɚɧɟ ɧɚ ɝɨɪɢɫɬɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬ ɜ
ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɤɨɟɬɨ
ɫɚɨɬɤɪɢɬɢɤɨɫɬɢɤɚɤɬɨɢɞɜɟ
ɨɛɭɜɤɢ
ɉɪɟɞɫɬɨɹɬ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɧɟɧɚɨɫɬɚɧɤɢɬɟ ɉɪɟɞɩɪɢɟɬɢ ɫɚ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɧɨ±ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɬɨ
ɩɨ ɫɥɭɱɚɹ ɞɨɫɴɞɟɛɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
“ТГ”

Приемете моите
най-сърдечни пожелания по
случай настъпването на
Коледните и Новогодишни
празници!
Нека във Вашите домове има много късмет, лично и семейно щастие,
мир и любов!

Спорна и щастлива Нова година!
Мехмед ЮМЕР, Кмет

19.12.2014 г.

Кметство Шуменци
Посрещнете с радост
Новата 2015 година,
живейте я в щастие,
изпратете я със здраве!
Нека магията на святата
Коледна вечер влезе в дома ви
и донесе здраве, мир и благодат!

Весели празници!
Симеон ДИМИТРОВ, Кмет

Рок група "Кръш" ще весели
тутраканци в новогодишната нощ
от стр. 1 кръшни хора.
Богата е коледно-новогодишната програма и в
цялата община.
Коледен концерт с изпълнения на произведения
за класическа китара ще
започне в 17:30 часа в залата на Обредния дом на
19 декември (петък). Той е
подготвен от ОЦИД, а изпълненията са на учениците
от Школата по китара с ръководител Росен Димитров.
Отново на 19 декември
от 18:00 часа в с. Нова
Черна ще бъдат запалени
светлините на коледното
дърво, а по същото време в

видеостена, на която присъстващите ще могат
да видят и чуят новогодишното поздравление на
президента на Републиката
Росен Плевнелиев.
Точно в полунощ с празнична заря ще бъде ознаменувана Новата 2015-та
година. Кметът на общината д-р Димитър Стефанов
ще приветства всички и
ще вдигне новогодишна наздравица.
Празникът ще продължи
с изпълненията на народен
оркестър, от присъстващите се очаква да извият

с. Варненци ще започне Коледен концерт посветен на
110-годишния юбилей на НЧ
"Светлина-1904 г.", в който
ще участват местните самодейци и ученици от СПИ
"Христо Ботев".
В съботния 20 декември,
в парк "Христо Ботев" от
10:00 часа, е началото на
Благотворителния коледен
базар "Доброто е навсякъде
около нас" в подкрепа на
децата със специални образователни потребности.
Изложба на стари постни
ястия за Игнажден пък ще
покажат в читалището на
с. Белица.

Царсамуилското читалище "Искра" е подготвило
седянка "Коледа дойде" на
22 декември. На следващия
ден - 23 декември, Коледни концерти ще бъдат
представени в Тутракан и
селата Белица, Шуменци и
Нова Черна.
На Бъдни вечер коледарски групи ще обиколят стопаните в Тутракан, Старо
село, Белица, Варненци и
Нова Черна, а новогодишни
увеселения и балове ще
бъдат проведени в с. Търновци - на 26 декември, в с.
Шуменци и с. Преславци - на
27 декември.

Кристиян Петров, директор на ОД на МВР-Силистра:

В областта няма нападения над лекари, но сме
в готовност, ако се появи опасност
т началото на годината до
момента на територията
на област Силистра няма
регистрирани случаи на нападения
над лекарски екипи от Центъра
за спешна медицинска помощ /
ЦМСП/. Това е заявил за Паралел
44 директорът на ОД на МВР Кристиян Петров. „Независимо от факта, че няма регистрирани случаи
на нападение, на началниците на
районните управления в областта
е възложено да направят преглед
на 5-годишен минал период за наличие на подобни случаи, като към
този момент проверките са в ход“,
съобщи още Кристиян Петров.

О

Той допълни, че ръководствата на
ОД на МВР и ЦМСП в Силистра вече
са се срещнали и обединили около
становището, че към този момент
на територията на цялата област
няма населени места, квартали
или улици, които могат да бъдат
идентифицирани като рискови за
лекарските екипи. „На тази среща
бяха договорени и конкретни начини на действия от страна на двете
ведомства при евентуална опасност от агресивно поведение към
лекарски или медицински екипи
или при реална проява на такава“,
информира още Кристиян Петров.
Полицейският шеф гаранти-

ра, че в силистренското МВР е
създадена организация за бързо
преразпределение на силите така,
че да не се допускат проблеми при
опазването на обществения ред в
случай, че се наложи спешна намеса на униформените или охрана на
линейка при евентуално нападение
над медицински екипи. „Както
винаги, така и към този момент
екипи на полицията са в постоянна
готовност да реагират при необходимост не само за съдействие на
ЦСМП, но и при други ситуации,
изискващи намесата им“, каза в
заключение директорът на ОД на
“ТГ”
МВР Кристиян Петров.

Община Тутракан дари с коледни подаръци деца и възрастни
тази година общинската администрация спази
традицията за коледно-новогодишните празници
да зарадва възрастните, хората с увреждания и
в неравностойно положение.
През седмицата специално подготвени 40 броя коледни
пакети поднесоха кметът на общината д-р Димитър
Стефанов и представители на дирекция "Хуманитарни
дейности" на възрастните хора от тутраканския Дом за
стари хора, с пожелания за добри дни и хубави празници.
Чрез своите лични асистенти, 30 мъже и жени с ув-

И

реждания от населените места в цялата община също
получиха коледни пакети.
Специално Коледно парти за деца-сираци и полусираци организира Общинският център за извънучилищни
дейности на 17-ти декември. 33 деца от детските
градини и четирите общински училища освен че получиха подаръци, имаха възможност да се забавляват на
партито, в което със свои изпълнения участваха деца
от вокалната школа на ОЦИД.
“ТГ”

Изкупната кампания на тютюна в Североизточна
България е преполовена
ɪɟɩɨɥɨɜɟɧɚ ɟ ɢɡɤɭɩɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɧɚ ɬɸɬɸɧɚɜɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚ
ȻɴɥɝɚɪɢɹɢɧɮɨɪɦɢɪɚɎɢɤɪɟɬ
ȻɟɤɢɪɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɋɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨɧɚɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɨɬɫɅɢɫɬɟɰɋɬɨɩɚɧɢɬɟ
ɜɟɱɟ ɫɚ ɩɪɨɞɚɥɢ  ɨɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɬ
ɫɨɪɬɚ ÄɄɚɛɚ ɤɭɥɚɤ´ ɢ  ɨɬ
ÄȻɴɪɥɟɣ

П

Äɉɪɨɛɥɟɦɢ ɢɦɚ ɜ ɘɠɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɬɚɦ ɫɭɪɨɜɢɧɚɬɚ ɟ
ɫɝɨɥɹɦɚɜɥɚɝɚɩɨɪɚɞɢɜɚɥɟɠɢɬɟɢɤɭɩɭɜɚɱɢɬɟɢɡɱɚɤɜɚɬ´
ɤɚɡɚɎɢɤɪɟɬȻɟɤɢɪɂɡɤɭɩɧɢɬɟ
ɰɟɧɢ ɜ ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫɚ ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɦɢɧɚɥɨɝɨɞɢɲɧɢ ɧɢɜɚ ɥɟɤɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɧɚɦɟɫɬɚɢɦɚɩɪɢɬɸɬɸɧÄɄɚɛɚ
ɤɭɥɚɤ´ ɞɨɤɚɬɨ ɡɚ ɤɢɥɨɝɪɚɦ
ÄȻɴɪɥɟɣ´ ɩɨɜɢɲɟɧɢɟɬɨ ɟ ɫ

ɫɬɌɪɭɞɧɚɟɝɨɞɢɧɚɬɚɡɚ
ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɨ
ɫɟɫɥɟɞɹɬɢɫɜɟɬɨɜɧɢɬɟɩɚɡɚɪɢɤɚɬɨɰɟɧɢɬɟɭɧɚɫɫɚɛɥɢɡɨ
ɞɨɬɟɡɢɧɢɜɚɨɬɛɟɥɹɡɚɎɢɤɪɟɬ
Ȼɟɤɢɪ Äɂ ɞɚ ɢɫɤɚɦɟ ɩɨɜɟɱɟ
ɤɭɩɭɜɚɱɢɬɟɧɹɦɚɞɚɩɨɜɢɲɚɬ
ɰɟɧɢɬɟɬɚɤɢɜɚɫɚɪɟɚɥɧɨɫɬɢɬɟ´ɤɨɦɟɧɬɢɪɚɬɨɣɐɟɧɢɬɟ
ɡɚ ɤɢɥɨɝɪɚɦ ɬɸɬɸɧ ɨɬ ɫɨɪɬɚ
ÄɄɚɛɚ ɤɭɥɚɤ´ ɬɪɴɝɜɚɬ ɨɬ 

ɥɜɤɚɬɨɢɦɚɩɪɨɞɚɞɟɧɢɢɡɚ
ɥɜɤɝɄɚɬɨɰɹɥɨɫɪɟɞɧɚɬɚ
ɰɟɧɚ ɡɚ ɫɨɪɬɚ ɟ ɨɤɨɥɨ  ɥɜ
ɤɝÄɁɚɫɪɚɜɧɟɧɢɟɡɚɤɢɥɨɝɪɚ
ÄȻɚɫɦɢ´ɜɘɠɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɫɟ
ɞɚɜɚɰɟɧɚɨɬɥɜɞɨ
ɥɜɡɚɹɜɢɎɢɤɪɟɬȻɟɤɢɪ
ɫɚɮɢɪɦɢɬɟɤɨɢɬɨɢɡɤɭɩɭɜɚɬ
ɬɸɬɸɧɜɋɢɥɢɫɬɪɚɢɫɴɫɟɞɧɢɬɟɨɛɥɚɫɬɢɭɬɨɱɧɢɬɨɣ
“ТГ”
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Кметство с. Нова Черна
Нека не броиме дните,
много да са ни парите!
Нека всеки ден е чудо!
Нека зло под камък спи по вода да ни върви!

Весели празници!
Нехат ЕБАЗЕР, Кмет

Кметство с. Белица
Тиха нощ! Свята нощ!
Песен Ангелска нежно звъни!
Пожелавам на всички блажена и
незабравима Коледа и щастлива да
е Новата 2015-та година!

блеми в практиката по прилагане
на ЗДОИ у нас, както и в резултат
на обобщение на предложенията
за изменения, направени в рамките на пет поредни обществени
обсъждания със заинтересовани
групи, търсещи и предоставящи
информация по реда на този закон.
В началото на конференцията,
омбудсманът на републиката Константин Пенчев представи своята
практика по казуси, свързани
с прилагането на ЗДОИ. Той не
пропусна да похвали ПДИ за досегашната работа и заяви, че би се
съгласил да поеме и функцията на
Комисар по информацията, при условие че бъде увеличен бюджетът
на институцията, която представлява. От думите му стана ясно, че
правителството на Орешарски го е

използвали закона.
Концепцията е изготвена на
основата на преглед на международните стандарти в областта
на достъпа до информация, след
анализ на идентифицираните про-

намалило с 20%.
Проектът за изменение и допълнение на ЗДОИ, който въвежда разпоредбите на Директива
2013/37/ЕС, е изготвен от работна
група към Министерството на
транспорта, информационните

технологии и съобщенията. Калина
Димитрова, директор на Дирекция
"Съобщения" в министерството,
работила по промените, обяви на
конференцията, че в средата на
м.януари 2015 г. проектът, заедно с направените предложения
за промени, изложени в Гражданската концепция на ПДИ, ще
бъдат обобщени и предоставени
за междуведомствено обсъждане
и съгласуване.
Концепцията е публикувана на
страницата на ПДИ: http://store.
aip-bg.org/documents/Concept2014.
pdf.
По време на форума, ПДИ представи предложения за подобрение на уредбата на достъпа до
обществена информация, дадена
в ЗДОИ, свързани с няколко момента. Изпълнителният директор
на ПДИ Гергана Жулева представи
активното публикуване на обществена информация в интернет, вкл.
методологията на проучването
на онлайн публикуването на 535
институции в България - 17 министерства, 28 областни управи,
151 териториални звена на ЦИВ, 7
независими органи на враст, 264
общини, 66 държавни комисии,
агенции др. Наблюдението е извършено на основата на 66 инди-

на български войни, вкл. в чужбина; издаване на сборници; провеждане на походи с посещения
на мемориали в съседни страни и
на ученически конкурс с международно участие; организиране на
„кръгли маси“ по различни теми;
създаване на дигитализирани
проекти за войните и специален
сайт за участието на България във
Втората световна война, и др.
Предвидено е внимание и към
паметници в пет области, сред
които и два в Силистренска област.
Става дума за ремонт на паметника
на загиналите във Втората светов-

на война от с. Варненци, община
Тутракан, за който са определени
хиляда лева и за ремонт на пирамидата в чест на загиналите в
Отечествената война жители на с.
Васил Левски, община Алфатар хиляда и двадесет лева.
Изпълнението на ремонтите
ще бъде възложено на Областна
администрация Силистра, а организатори са съответните общински
администрации.
В националния план правят впечатление още няколко инициативи:
издаване на юбилеен календар и на
книга, посветена на най-известни-

2007 – 2013 г. На семинара проведен на 17 и 18 декември в Русе
пред журналисти бе представено
изпълнението на ОП „Транспорт“
2007 – 2013 г. и приоритетите по
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Във форума взеха участие министърът на транспорта, информа-

ционните технологии и съобщенията Ивайло Московски, директорът
на дирекция „Координация на проекти и програми” в Министерството
на транспорта, информационните
технологии и съобщенията - Галина
Василева, Ангел Забуртов - генерален директор на ДП „Пристанищна
инфраструктура“ както и експерти

Празници`2015
1 януари – Нова година
3 март – Ден на Освобождението на България от
османско робство
10, 11, 12 и 13 април – Великден 2015
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
24 май – Ден на българската просвета и култура и
на славянската писменост
6 септември – Ден на Съединението Официален
празник
22 септември – Ден на Независимостта на България
1 ноември - Ден на народните будители
24, 25 и 26 декември – Коледа

Православни църковни празници за 2015 г.

Религиозните празници през
2015 г. на вероизповеданията,
различни от православното

те български писатели, участници във войната; подреждане на
национална изложба с движими
културни ценности; изработване
на документални филми – по един
за всяка от двете фази на войната.
Програмата завършва с тържествено събрание концерт, посветено на Деня на Победата през
м. май 2015 г. Да припомним, че
наскоро стана факт регионалният
регистър на военните паметници
в област Силистра, съдържащ
информация за 44 монумента в
седемте общини, допълван информацията от областната управа.

Изпълнението на ОП "Транспорт" бе представено в Русе
пециализиран семинар
организира Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура", което е бенефициент по проект „Създаване
на речна информационна система
в българската част на река Дунав – БУЛРИС", финансиран чрез
Оперативна програма „Транспорт“

Ангел ДРУМЕВ, Кмет

катори разпределени в 4 секции.
Търсенето и предоставянето на
информация по електронен път
Юни
Януари
представи адв. Кирил Терзийски
24 Юни - Еньовден
1 Януари - Васильовден
от правния екип на ПДИ.
29 Юни - Петровден
6 Януари - Йордановден
Ограниченията на правото на
Юли
7 Януари - Ивановден
достъп до информация, както и
20 Юли - Илинден
14 Януари - Св. Нина
контролът на изпълнението на
Август
17 Януари - Антоновден
ЗДОИ пред участниците в конфе15 Август - Успение Богоро18 Януари - Атанасовден
ренцията бяха представени от адв.
дично
Февруари
Александър Кашъмов, ръководиСептември
1 Февруари - Трифоновден
тел на правния екип на ПДИ.
14 Септември - Кръстовден
15 Февруари - Месни заговезни
По темата за санкциите по За17 Септември - София, Вяра,
22 Февруари - Сирни заговезни
кона за достъп до обществена
Надежда и Любов
28 Февруари - Тодоровден
информация говори адв. Дарина
Октомври
Март
Палова.
14 Октомври - Петковден
25 Март - Благовещение
За да има по-голям ефект от
26 Октомври - Димитровден
Април
ЗДОИ е необходимо при неспазНоември
4 Април - Лазаровден
ване на неговите разпоредби да
8 Ноември - Архангеловден
5 Април - Цветница
бъдат налагани по-високи глоби,
11 Ноември - Св. Мина
12 Април - Великден
показва досегашната практика.
30 Ноември - Андреевден
Май
В годините на неговото същестДекември
6 Май - Гергьовден
вуване до сега има отчетен само
6 Декември - Никулден
11 Май - Св. Св. Кирил и Меедин случай на наложена глоба на
20 Декември - Игнажден
тодий
служител, който е нарушил раз24 Декември - Бъдни вечер
21 Май - Св. Св. Константин и
поредбите на закона. Поради тази
25 Декември - Рождество Христово
Елена
причина се отчита, че механизмите
27 Декември - Стефановден
21 Май - Спасовден
за санкции по ЗДОИ не работят.
По време на конференцията
представители на Общество.bg
информираха за подготовката на
платформата Pitaigi.bg - за онлайн
подаване на заявления за достъп
до информация.

Правителството отпуска пари за ремонт на паметника на
загиналите във Втората световна война в с. Варненци

С

Весела Коледа!
Честита Нова Година!

Костадин МАНЕВ, Кмет

Калина ГРЪНЧАРОВА,
Координатор на ПДИ
за област Силистра
„Гражданска Концепция за законодателни промени в Закона за
достъп до обществена информация“ бе представена на националната конференция "Необходими ли
са промени в законодателството
за достъп до информация?" на 12
декември в София.
Във форума организиран от
Фондация "Програма Достъп до
информация" (ПДИ) се включиха
над 100 журналисти, представители на неправителствени организации, служители от различни
администрации, отговарящи за
прилагането на ЗДОИ в съответната институция, както и граждани,

инистерският съвет прие
Национален план за отбелязване на 70 години
от края на Втората световна война
с финансов разчет към него и във
връзка с програмата на Национален инициативен комитет начело
с министъра на отбраната Николай
Ненчев, предвидена за реализация
през 2014-2015 г. Средствата,
необходими за изпълнението на
плана от страна на държавни органи и организации, са в рамките
на утвърдените разходи.
В плана са предвидени различни
събития – ремонти на паметници

Нека съумеем да запазим магията на
Коледната нощ през цялата година, за да
бъдем по-добри, да се обичаме повече и
да имаме силата да сътворяваме по едно
малко чудо всеки ден - една усмивка,
едно добро дело, един топъл жест!

Весели празници!

Предстоят промени в Закона за достъп
до обществена информация

М

Кметство с. Старо село

работили по изграждането на
речната информационна система
и архитектурният екип, разработил
проекта на Центъра за речни информационни услуги в Русе.
На 18 декември се състоя и церемонията по откриване на Центъра за
речни информационни услуги – част
“ТГ”
от системата БУЛРИС.

разниците на Католическата църква у нас са 6 април
– вторият ден от Великден,
29 юни – „Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – „Вси Светии”, и
8 декември – Непорочното зачатие
на Света Богородица.
Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи Рамазан байрам
на 16, 17 и 18 юли и Курбан байрам
на 23, 24 и 25 септември.
За религиозната общност на
евреите празниците са на 4 април –
Песах, 14 септември – Рош Ашана,
23 септември – Йом Кипур, и Сукот
– на 28 септември.
Арменската апостолическа православна църква ще празнува
Рождество Христово на 6 януари
и Свети Вартананц на 12 февруари и ще отбележи Задушница на
Възкресение Христово на 6 април,
Възнесение Господне на 14 май и
Задушница на Кръстовден на 14
септември.
Празничните и почивните дни за
обществото „Бяло братство” са 22
март – Ден на пролетното равноденствие, Рождението на Учителя
Петър Дънов – 12 юли, Съборните
дни – 19-21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.
Последователите на Църквите на
адвентистите от Седмия ден имат
на разположение четири съботни

П

дни, ако според трудовия им или
служебен договор са задължени да
работят в тези дни.
Празници за Бахайската общност са 21 март – „Ноу-Руз” (Бахайска Нова година), „Резван” на 21
април, Обявяване мисията на Баб
на 24 май, Възнесението на Бахаулла на 29 май, Мъченическата смърт
на Баб на 10 юли и Рождението на
Бахаулла – на 14 ноември.
Обществото за Кришна съзнание отбелязва Гаура Пурнима
на 5 март, Рама Навами на 28
март, Нарасимха Чатурдаши на
2 май, Баларама Пурнима на 29
август, Кришна Джанмаштами на
5 септември и Ратха Ятра на 18
септември.
Последователите на Диамантен
път на будизма – България, ще
празнуват на 2 юни Весак – ден
на раждането, просветлението и
паранирваната на Буда Шакямуни.
Свидетелите на Йехова в България
отбелязват Възпоминанието за
смъртта на Исус Христос на 3
април и Конгресните дни на 24-26
юли, а Евангелските църкви – Деня
на реформацията на 31 октомври.
Празниците на Будистката общност в България са на 4 май – Денят на Буда, 19 февруари – Нова
година, 2 юли – Денят Дхарма, и 8
декември – Денят Бодхи.

19.12.2014 г.
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Вековен юбилей отпразнува дядо Яню Костадинов
от Главиница
С

Калина ГРЪНЧАРОВА
то години навърши Яню Йорданов Костадинов
от град Главиница. На 12 декември на гости с
подаръци и празнична торта му дойдоха кметът на общината Хюсеин Хамди, председателят на
Общинския съвет Сейфи Салим, както и приятели
от Пенсионерски клуб "Младост" в града.
Яню Костадинов е роден в село Черна, Северна
Добруджа, Румъния на 12 декември 1914 г. Майка
му Мария и баща му Йордан също са дълголетници
– доживяват до 96 години. Има двама братя - вече
покойници.
След сключване на Крайовската спогодба през 1940
година и връщането на Южна Добруджа на България, родителите на Яню Костадинов се заселва в
сегашното село Стефан Караджа. Тогава Яню е бил
на 26 години, вече женен за Гана Николова и също
се заселва в селото. Те имат две деца - синът е
починал през 2010 г., а сега за столетника се грижи
седемдесетгодишната му дъщеря Злата Неделчева.
Яню Костадинов има седмокласно образование,
завършено в Румъния. Той е работил в земеделското
стопанство като бригадир в полевъдна бригада и
домакин в кооперативното стопанство. По-късно се в живота на човек, за да достигне до век живот. От
Ʉɦɟɬɴɬɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɩɨɞɚɪɢ преселва със семейството си в Главиница.
отговорите му става ясно, че дядо Яню не е спазвал
ɧɚɸɛɢɥɹɪɚɬɨɪɬɚ
Обикновено всички го питат има ли нещо особено особен хранителен режим.

ЦДГ "Патиланчо" на 40 години!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ържествен съвет по повод
40-годишният юбилей на
ЦДГ "Патиланчо" събра на
16 декември т.г педагогическия
колектив, помощния персонал,
училищното настоятелство и управителния съвет на Сдружение
"Приятели на Патиланчо" в една
от занималните на детското заведение.

Т

ръководство на Огнян Занков.
За празника на славянската писменост през 1987 г. Катя Йорданова е наградена с медал за творчество и дългогодишна дейност, Вярка
Крумова със значка „Отличник на
МНП”, а Ганка Търпанова с орден
„Кирил и Методий”. През 1990 г.
Станка Илиева е наградена със
значка „Отличник на МНП.
Много са още наградите и от-

градина започва новата учебна
година с нов директор - Катя Йорданова. Тя стартира с желанието
да обедини симетрията на времето
– миналото, чийто опит се усвоява,
настоящето, чийто проблеми се решават и бъдещето, в което всички
вярват. След нейното пенсиониране и проведен конкурс през 1994 г.
за директор е назначена Марияна
Димитрова.
ЦДГ №2 “Митко Палаузов” става
"Патиланчо" на 12 октомври 1999 г.,
когато Общински съвет-Тутракан
приема решение за преименуване.
Два дни по-рано с тържествен
ритуал и водосвет се именуват
групите и детската градина. Кум
става Кукленият театър от гр.
Шумен, който подарява името си
“Патиланчо”.
Историята сочи още, че на 22
юли 2004 г. е регистрирано сдружение с нестопанска цел "Приятели
на "Патиланчо".

ɄɨɥɟɤɬɢɜɴɬɧɚɐȾȽ
ɉɚɬɢɥɚɧɱɨ

"Стоян Бъчваров" - Варна, който
вече им я подарил.
Ритуал по изпращане на първокласници приеха още на Тържествения съвет - тоги, шапки и свитък
- така ще бъдат облечени децата
от най-голямата група. Освен това
за "випуска" ще има и номинации
"Най-добър" - в музиката, спорта,
изобразителното изкуство, танците, театъра, художественото слово,

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɨɬ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Поздравявайки присъстващите
с празника, директорът Марияна Димитрова представи кратка
мултимедийна ретроспекция на
дейността на детската градина от
основаването й до наши дни.
Познатата допреди петнадесетдесет години ЦДГ № 2 "Митко
Палаузов" е открита през 1974
г. - точно на 16 декември започва
работата с деца. И тогава групите
са били 4 на брой "с по 30 деца и
персонал с добри сърца".
Така се поставя началото на
творческия и професионален път,
поставя се началото на нови идеи
и предизвикателства в областта на
предучилищното възпитание.
Интересни занимания с деца са
провеждани през годините - работа в природния кът и опитното
поле, битови вечери, изложби, на
чаша руски чай, екскурзии, излети
с родители.
На 5 септември 1978 г. със заповед на Дирекция „Народна просвета”, гр. Силистра ЦДГ №2 е определена като базова по планиране
и прилагане на нови програмни
документи. Следват базова практика по трудово възпитание под
ръководството на Синто Юлзари,
базова работа по родна реч с Елка
Кунчева, базова практика по ФЕМП
с Виолета Ванева и базова практика по изобразителни дейности под

личията, много са изведените и
описани опити, много са начинанията и еталоните на педагогическо
майсторство, които ЦДГ “Патиланчо” предлага.
"Гордеем се - каза Марияна
Димитрова - с работата на учителките Николинка Николова,
Йорданка Сейкова, Минка Пешева,
Николинка Консулова, Господинка
Дочева, Марияна Минчева, Ванчи
Енчева и всички, които в периода
на съществуване на детската градина положиха усилия за нейното
функциониране и преуспяване.
Част от тях вече не са сред нас.
Поклон!"
Прелиствайки страниците на
летописната книга разбираме, че
на 1-ви септември 1977 г. към
ЦДГ №4 се присъединява ЦДГ
№2 (стара сграда) и става ЦДГ
№2 “Митко Палаузов” с директор
Ганка Търпанова.
На 28 май 1987 г. е последният
учителски съвет за Ганка Търпанова, която работи 13 години
като директор и с достойнство и
признателност напуска този пост
поради излизане в пенсия. Запомнена е с чувството си за естетика,
трудолюбие, непримиримост с
постигнатото, търсене на по-съвършенното, на по-хубавото в живота и отношенията между хората.
На 15 септември 1987 г. детската

ɇɟɥɢɄɚɥɱɟɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹ
ɢɞɟɢɬɟɡɚɫɢɦɜɨɥɢɢɪɢɬɭɚɥɢ

На 1 октомври 2008 г. към ЦДГ
“Патиланчо” се вливат групи от
ЦДГ в селата Шуменци, Белица,
Преславци и Търновци поради
демографския проблем. В последствие отпадат групите в Преславци
през 2009 г., в Белица - през 2012
г. и Шуменци - през 2013 г.
„Патиланчо" - център за квалификация и модернизация - така
виждат бъдещето на детската
градина работещите в нея. И още
- с високо-професионален удовлетворен персонал, със здрави
и щастливи деца, със санирани
сгради и поне един реализиран
проект и издържащ във времето и
конкуренцията.
Петгодишната възпитаничка на
"Патиланчо" - гласовитата Елица
Камбурова, поздрави с песен

присъстващите. За юбилея децата
са преживели едно интересно
събитие - Ден на клоуна, а също
и концерт от коледни песни и
стихове, в които главните артисти
и певци са самите те.
На тържествения съвет бяха приети и решения по важни предложения на методическото обединение
свързани със символи и ритуали в
детската градина.
Най-напред бе избрано Знаме
на градината от 9 възможни идеи.
Негов автор е художникът Емил
Петков от Велико Търново. Той е
автор и на вътрешния интериор
на детското заведение. Знамето,
всъщност, включва етюд от "Патиланско царство".
"Ръка за ръка откриваме света"
ще бъде логото на ЦДГ "Патиланчо", а химнът - песента "Заедно"
на Свилен Стоянов - актьор в ДТ

Ɇɚɥɤɚɬɚɩɟɜɢɰɚ
ȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚ

математиката.
Директорът на дирекция "Хуманитарни дейности" Стефка Станкова бе гост на тържеството. Тя
поздрави юбилярите от името на
кмета д-р Димитър Стефанов и
неговия заместник Петя КнязоваВасилева с най-добри пожелания
за децата и колектива.
На добър час на ЦДГ "Патиланчо"
през следващите 40 години...

6 ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2015-ТА ГОДИНА!
Човек се учи цял живот...

19.12.2014 г.

Зима, пътища,
Как да атакуваме глобите на КАТ в съда? автомобили...

сички шофьори знаят за
акцията на КАТ, наречена
"Зима". По пътищата в цялата страна ченгетата спират десетки автомобили дневно и пишат
актове или фишове на шофьорите,
които карат с изтрити гуми или
изгорял фар. В същото време
патрули със 148 мобилни радара
с камери и 150 без камери засичат
за превишена скорост.
Календарът за полицейски хайки е запълнен до Ивановден - 7
януари. По празниците основните
проверки ще бъдат за алкохол.
Въпреки че Законът за движение
по пътищата (ЗДвП) не е променян
от 2011 г. шофьорите се питат
какви са правата им да обжалват
наказанията, наложени от КАТ, ако
трябва - да стигнат и до съд.
Акт или фиш?
Когато пътният полицай установи нарушение, той трябва да
състави акт. Ако деянието на шофьора се наказва с глоба до 50 лв.
и той е съгласен, че го е извършил,
може да се напише фиш. Глобата
по фиша трябва да се плати до 2
седмици. Ако не - въз основа на
него се съставя акт, тъй като във
фиша са описани всички данни,
изисквани при писането на акта.
Важна разлика е, че при акта се
отнема синият шофьорски талон
и се връща чак след плащането на
глобата, а при фиша - не.
Актовете се обжалват в 3-дневен
срок след съставянето им пред
областната служба на КАТ в съответния район, където е извършено
нарушението. Жалбата е със свободен текст, но в интернет могат
да се видят примерни текстове
за различни типове нарушения превишена скорост, неспазване
на правилата за пешеходна пътека,
използване на мобилно устройство
по време на движение и т.н.
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До 30 дни след съставянето на
акта на нарушителя се издава наказателно постановление, в което
е определен размерът на глобата.
То обаче се подписва от шефа
на областната служба на "Пътна
полиция", към която се води на
отчет шофьорът. Например - акт,
съставен във Варна на софиянец,
се обжалва в 3-дневен срок през
тамошния КАТ, след което пътува
до София и наказателното постановление се издава в столицата.
След като получи наказателното
постановление (НП), с което не е
съгласен, водачът подава жалба
отново в КАТ, по която се образува
дело в съответния районен съд.
Шофьорът обаче трябва добре
да прецени за кое нарушение
си струва да влиза в съдебна
процедура, тъй като рискува да
загуби нерви и пари. Най-често
се обжалват актове за алкохол,
превишена скорост, минаване на
червен светофар или технически
неизправности по автомобила.
При подобни нарушения глобите
варират между 100 и 1000 лв.,
но има санкции като отнемане на
книжката и спиране на автомобила
от движение. Законът обаче позволява да се атакуват в съда всички
глоби по ЗДвП, независимо дали
са под 50 лв. Безсмислено е обаче
да се обжалва например липсата
на талон за годишен технически
преглед, а от 1-2 години и липсата на застраховка "Гражданска
отговорност". Това е така, защото
и сервизите, и застрахователите
поддържат база данни и при една
бърза справка, делото ще се реши
в полза на КАТ.
Стигне ли се до съд, най-сигурно
е жалбоподателят да си наеме
адвокат. Няма пречка да се яви
и сам, но преди това е нужно да
провери и открие онези пробойни

в закона, даващи основание на
съда да отмени наказателното постановление за дадено нарушение.
Например - при съставянето на
всеки акт или НП има задължителни изисквания - да се сочи часът,
мястото, името и длъжността на
полицая и т.н. Само едно от тези
изисквания да не е спазено, съдът
решава в полза на шофьора.
Друг важен момент е дали уредът, с който е констатирано нарушението - дрегер за алкохол,
стационарен или мобилен радар
за засичане на скорост, отговаря
на метрологичните изисквания и
е минал на редовен технически
преглед. Следва да се отбележи,
че в последните години КАТ въведе строги правила за самите
патрули, които имат забрана да
излизат на смяна с уреди, които
не са проверявани или тестът им
е с изтекъл срок.
Спорни са също актовете и
фишовете, издадени по данни
от старите радари, които нямат
камери. Обикновено шофьорите
ги оспорват с твърдението, че е засечена с превишена скорост кола,
минала преди тях. Катаджиите
обаче се позовават на таймера - и
сочат времето с точност до минута,
когато се е задействал радарът. И
все пак - при обжалване шофьорът
има шанс да спечели, особено ако
е карал по оживено трасе.
Най-фрапиращ обаче е случаят с
глобите по т.нар. електронен фиш
на автомобил, заснет с превишена
скорост. Правилата за него са от
2011 г., а съдебната практика при
обжалване почти винаги е в полза
на нарушителя.
Документът със заснетото нарушение се съставя на името на
собственика според регистрацията
на колата. Праща се по пощата с
обратна разписка. Получателят

има възможност в 14-дневен
срок от датата на пристигане на
документа да посочи кой друг
шофьор е карал колата. Това става
с писмена декларация с данни за
лицето, извършило нарушението,
включително и копие на книжката
му. Издава се нов фиш на посочения като нарушител, а старият
се анулира.
В 7-дневен срок от получаването
на "честитката" може да се подаде
възражение до шефа на областната структура на КАТ, който има
7 дни да прецени дали да анулира
електронния фиш. Посочени са и
две основания - ако заснетият автомобил е бил откраднат и обявен
за издирване или ако е със специален режим на движение - линейка,
пожарна, служебна кола на МВР,
НСО и др., движила се с включени
сигнални светлини.
14-дневен е и срокът, в който
може да се плати само 70% от
глобата, наложена с електронния
фиш. Например - ако санкцията
по закон е за 100 лв., плащат се 70
лв. Ако наказаният обжалва пред
съда и фишът бъде потвърден,
сумата се дължи в пълен размер.
Ако до месец изобщо не се плати,
електронният фиш получава статут
на наказателно постановление и
данните се изпращат в НАП. Такава вече е практиката на КАТ и с
всички неплатени глоби по актове
и фишове, превърнати в актове.
Данъчните могат да започнат срещу длъжника процедура по принудително събиране. Но дори това да
не стане, по някаква причина - при
продажба на имот, кандидатстване
за кредит, европейска субсидия
и т.н., глобеният може да поиска
да си извади бележка, че няма
задължения към държавата. Тогава
ще получи отказ и ще трябва да
погаси задължението си.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

Екологичната култура на българина
оворенето за екологични въпроси присъства все по-силно във
всекидневието на българина. Причините са най-вече многото
екологични теми в медиите и усещането, че екологичното
мислене е “модно” и получава обществено одобрение. Това води до
повишаване чувствителността на гражданите към екологичните проблеми. За “екология” се мисли на три равнища – всекидневно, общонационално и идеологическо. Всекидневието включва индивидуалните
мерки, които можем да предприемаме за опазване на околната среда:
да я пазим чиста и да пестим ресурси - вода, електроенергия, и др.
На национално равнище екологията се възприема като предотвратяване на замърсяването на въздуха, почвите и водите, контрол над
вредните производства на храните, създаване на възможности за екологично придвижване - велосипеди и др. Идеологията се гради върху
разбирането, че в същността си екологията представлява хармонично
съжителсво между човека и природата, като залог за доброто състояние на околната среда и за следващите поколения. Всекидневната
култура за опазване на околната среда е ниска, доколкото я има,
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грижата за околната среда се извършва на индивидуално равнище,
без да се мисли за общи мерки и инициативи. Повечето от българските
граждани нямат достатъчната, да не е грубо казано, никаква екологична
култура, възпитание и традиции да се грижат за природата. Дават се
много примери за пасивно и безотговорно отношение към околната
среда /изхвърляне на отпадъци на улицата, през прозореца или сред
природата/. Единици изхвърлят отпадъците си разделно, използват
енергоспестяващи уреди или пестят вода.
Общо е мнението, че екологичното възпитание трябва да бъде посилно застъпено в образованието и от най-ранна детска възраст – в
детски градини и училища. Налице е силен потенциал за провеждането
на рекламно-информационни кампании и инициативи. Във всички
дискусии активно се споделя, че основната отговорност за опазването
на околната среда е обща за всички нас гражданите на съвременното
общество.
Кмет на Община Тутракан:
/Д- р Димитър СТЕФАНОВ/

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

20 декември - Радина ВЕЛИКОВА, Школа по китара, НЧ"Н.Й.Вапцаров"22
декември - Снежана ХАДЖИЕВА, Мед. фелдшер, СОУ "Й. Йовков"
22 декември - Сафие МАХМУД, гр. Тутракан
23 декември - Елка ГОРАНОВА, адвокат
23 декември - Людмил ВЕНКОВ, Домакин, НЧ "Н.Й.Вапцаров"23 декември - Величка ТОДОРОВА, Спец "АФО", Кметство Малък Преславец,
Община Главиница
24 декември – Теменужка МАРИНОВА, нач.-отдел „Закрила на детето”, Д „Социално подпомагане”-Тутракан
26 декември - Венцислав ТАНЧЕВ, Предприемач, Ротари Тутракан
26 декември – Снежана НИКОЛОВА, Гл. експерт "Здравеопазване и
социални дейности", Община Тутракан
27 декември - Йорданка МЕТОДИЕВА, Изпълнител опазване на ОС,
Община Тутракан
28 декември - Стелияна ОБРЕТЕНОВА, Гл. Спец. "Деловодител",
Община Тутракан
28 декември – Вергил РУСЕВ, общ. съветник от БСП, ОбС-Тутракан
29 декември – Диляна БУКЕВА, фин. контрольор, Община Тутракан
29 декември – Лидия ИВАНОВА, нач.-отдел ГРАО, Община Главиница

29 декември - Венета АЛЕКСАНДРОВА, Учител, СОУ "Йордан Йовков"
1 януари - Анка АНГЕЛОВА - ТФС "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
2 януари – Мехмед РАМАДАНОВ, с. Преславци
3 януари - Сашко ЗМЕЕВ, общински съветник от ГЕРБ,ОбС-Тутракан
3 януари - Ганчо АНДРЕЕВ, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
24 декември – Бъдни вечер – Евгени, Евгения
25 декември – Рождество Христово – Христо, Христина, Християн,
Кристина, Кристиян,
26 декември – Йосиф
27 декември – Стефановден
1 януари – Нова година - Васильовден – Васил, Васила, Василена,
Васка, Веселин, Веселина, Весела
6 януари - Богоявление - Йордановден - Йордан, Йорданка,
Данка, Данчо , Божидар, Дана, Божан, Божана, Боян, Богдан, Богдана,
Богoлюб, Богoлюбa
7 януари - Ивановден - Иван, Иванка, Ивана, Иво, Ива, Ивон, Йоан,
Йоана, Ивайло, Ивайла, Ивета, Ивалина, Иванела, Ивелин, Ивелина,
Иванета, Ваньо, Ваня, Калоян, Деян, Йовко, Йовка, Йото, Йонко, Йонка,
Яне, Яна, Жан, Жана

ɴɬɧɚɩɨɥɢɰɢɹɧɚɥɚɝɚɝɥɨɛɢɧɚɲɨɮɶɨɪɢɬɟɤɨɢɬɨɧɟɫɚ
ɩɨɞɝɨɬɜɢɥɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟɫɢɡɚɡɢɦɧɢɹɫɟɡɨɧȽɥɨɛɚɬɚɡɚɢɡɧɨɫɟɧɢɡɢɦɧɢɝɭɦɢɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɥɟɜɚɡɚ
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ȼɡɚɤɨɧɚɧɹɦɚɢɡɢɫɤɜɚɧɟɡɚɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɩɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚ
ɡɢɦɧɢɝɭɦɢɧɨɩɨɥɢɰɢɹɬɚɳɟɩɪɨɜɟɪɹɜɚɞɚɥɢɝɪɚɣɮɟɪɢɬɟɧɚ
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ɩɪɨɜɟɪɹɬɫɴɳɨɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɞɚɫɟɫɦɟɧɢɫɴɫ
ɡɢɦɧɚɬɟɱɧɨɫɬɬɚɡɚɱɢɫɬɚɱɤɢɞɚɫɟɢɧɫɩɟɤɬɢɪɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ
ɧɚɡɚɦɪɴɡɜɚɧɟɧɚɚɧɬɢɮɪɢɡɚɢɞɚɫɟɩɪɨɜɟɪɢɚɤɭɦɭɥɚɬɨɪɴɬ
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Започна зимното поддържане на пътищата
ɴɜɟɞɟɧɨɟɢɡɢɦɧɨɬɨɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɜɫɬɪɚɧɚɬɚɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɨɬȺɝɟɧɰɢɹÄɉɴɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɉɨɱɢɫɬɜɚɳɢɬɟ
ɮɢɪɦɢɜɟɱɟɫɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɞɚɩɨɞɞɴɪɠɚɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɥɭɝɚɢɫɨɥɢɢɧɚɱɟɝɢɝɪɨɡɹɬɮɢɧɚɧɫɨɜɢɫɚɧɤɰɢɢ
Ɂɚɞɚɫɟɫɴɤɪɚɬɢɜɪɟɦɟɬɨɡɚɪɟɚɤɰɢɹɨɬɮɢɪɦɢɬɟɫɟɢɡɢɫɤɜɚ
ɱɚɫɚɩɪɟɞɢɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɧɢɹɫɧɟɝɨɜɚɥɟɠɬɟɯɧɢɤɚɬɚɢɦɞɚɟɧɚɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚɤɚɬɨ
ɲɨɮɶɨɪɢɬɟɢɦɬɪɹɛɜɚɞɚɫɚɝɨɬɨɜɢɡɚɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɹɬɫɪɨɤɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɚɧɚɩɴɬɹ
ɨɬ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚ ɫɩɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɧɟɝɨɜɚɥɟɠɚ ɢɥɢ ɨɬ ɦɨɦɟɧɬɚ ɡɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɡɚɥɟɞɹɜɚɧɟɬɨɧɚɩɴɬɢɳɚɬɚɜɚɪɢɪɚɨɬɞɨ
ɱɚɫɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɧɢɜɨɬɨɧɚɡɢɦɧɨɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚɩɴɬɹ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɬɚɞɟɛɟɥɢɧɚɧɚɫɧɟɠɧɚɬɚɩɨɤɪɢɜɤɚɧɚɩɥɚɬɧɨɬɨ
ɩɪɢɫɧɟɝɨɜɚɥɟɠɨɬɧɨɜɨɡɚɜɢɫɢɨɬɧɢɜɨɬɨɧɚɩɴɬɹɢɟɨɬɞɨ
ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɚ
ɉɨɞɞɴɪɠɚɧɟɬɨɧɚɬɟɯɢɥɹɞɢɤɢɥɨɦɟɬɪɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢ
ɩɴɬɢɳɚɳɟɛɴɞɟɨɫɢɝɭɪɟɧɨɨɬɧɚɞɯɢɥɹɞɢɫɧɟɝɨɩɨɱɢɫɬɜɚɳɢ
ɦɚɲɢɧɢɫɧɟɝɨɪɢɧɢɢɬɟɯɧɢɤɚɡɚɪɚɡɩɪɴɫɤɜɚɧɟɧɚɩɹɫɴɤ

В

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмарис-

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 81/10.12.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 10.12.2014
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Проект за складова база за селскостопанска продукция, техника и инвентар”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.19.270, местност „Харманлъка”, по КК на
гр.Тутракан
Визата е издадена на: „ГОЛД КРОУН” ЕООД,
гр.Тутракан, ул.„Белмекен” № 23 с управител Мариан
Ангелов Ганев
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/

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмарис-

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 82/12.12.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 12.12.2014г.
е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Проект за навес за селскостопанска техника и
инвентар”
Местонахождение: поземлен имот със № 102012,
местност „Антимовски блок”, в землището на с.
Белица
Визата е издадена на: „КАЛАТЕЯ” ООД,гр.Силистра,
ул.„Добрич” № 66 с управител Ралица Димова Кръстева
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/
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поетично
Андриан
ВАСИЛЕВ
гр. Русе

Коледно-новогодишно
ɋɭɪɜɚɜɟɫɟɥɚɝɨɞɢɧɚ
ɋɧɹɝɞɨɩɨɹɫɞɢɦɜɤɨɦɢɧɚ
ɛɨɣɫɴɫɫɧɹɝɡɜɴɧɰɢɲɟɣɧɢ±
ɞɟɬɫɬɜɨɬɨɦɢɬɢɜɴɪɧɢ
ɂɫɟɥɯɚɬɚɞɨɥɟɝɥɨɬɨ
ɫɞɟɬɫɤɚɜɹɪɚɱɟȾɨɛɪɨɬɨ
ɛɞɢɧɚɞɦɟɧɢɧɚɞɫɜɟɬɚ
ɫɈɩɚɲɚɬɚɬɚɡɜɟɡɞɚ
ɋɭɪɜɚɜɟɫɟɥɚɝɨɞɢɧɚ
ɦɥɚɞɨɫɬɬɚɡɚɦɢɝɜɴɪɧɢɦɢ
ɫɧɟɩɪɟɜɡɟɬɢɜɢɫɢɧɢ
ɫɧɟɞɨɥɸɛɟɧɢɠɟɧɢ
ɢɫɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟɞɟɬɨ
ɩɪɴɫɧɚɯɚɫɟɩɨɞɧɟɛɟɬɨ
ɢɜɛɨɪɛɚɬɚɞɚɫɴɦɩɪɴɜ
ɫɨɛɭɡɞɚɧɚɥɭɞɚɤɪɴɜ
ɋɭɪɜɚɜɟɫɟɥɚɝɨɞɢɧɚ
ɋɢɜɩɟɥɢɧɜɴɜɫɬɚɪɨɜɢɧɨ
ɜɦɟɫɬɨɫɜɹɪɚɫɦɴɞɪɨɫɬɬɚ
ɫɨɛɢɱɜɦɟɫɬɨɫɥɸɛɨɜɬɚ
ɢɫɜɫɟɩɨɧɟɧɭɠɧɢɞɚɪɢ
ɫɜɫɟɩɨɦɥɚɞɢɫɭɪɜɚɤɚɪɢ
ȾɹɞɨɄɨɥɟɞɚɞɨɛɪɢ
ɫɤɨɥɤɨɡɢɦɢɧɢɞɚɪɢ"
ɋɭɪɜɚɜɟɫɟɥɚɝɨɞɢɧɚ
ɉɪɨɥɟɬɥɹɬɨɟɫɟɧɡɢɦɚ
ɫɩɟɥɢɧɦɥɹɤɨɢɥɢɦɟɞ
ɳɨɫɚɞɧɢɫɚɜɫɟɧɚɩɪɟɞ

СМЯХ

ТГ

- Муци, чудя се к'во да 'зема на моя за Коледа?
- Е как к'во бе, муцка... Вземи му парите.

справочник

Съд. Съдят тъща за кражба от супермаркет. Съдията:
- И какво откраднахте?
- Компот от праскови.
- Колко праскови имаше вътре?
- Шест, Ваша чест.
- Шест дена в затвора!
От задните редове в залата се чува гласът на зетя:
- Ваша светлост, тя открадна и един буркан с грах!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

- Мамо, тате има ли си родители?
- Да, защо?
- Ами, тогава защо са го оставили ние да го гледаме?
Венчавка. Попът: - Ако има някой против този брак,
нека говори сега или да замълчи завинаги.
Чува се плах глас: - Аз!
Попът: - Ти да мълчиш! Ти си младоженецът!
Шофьорски курс. Инструктор и млада дама седят в
колата. Инструкторът:
- Погледнете, моля, в огледалото за обратно виждане!
- Защо, пъпка ли имам?
Жена казва на мъжа си, който е полковник в едно
строително поделение: - Мъжо, покривът ни тече...
- Няма проблеми, ще изпратя един взвод войници.
- И кухнята трябва да се пребоядиса...
- Аз нямам време, но ще изпратя един взвод войници.
Вечерта си лягат, жената взела да се гуши в мъжа си.
- Остави ме, уморен съм!
- Ами изпрати един взвод войници...
Мъж казва на жена си:
- Дай да поскърцаме с леглото, та да си помислят
съседите, че правим страхотен секс.
Поскърцали, поскърцали а на сутринта мъжът намира
на масата празна чиния с бележка: "А сега потропай с
лъжицата по чинията, та да си помислят съседите, че
си закусил..."

Сканди

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

СУДОКУ
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ЕТ "Кипарис”, гр. Тутракан
Нека Коледната надежда
да ни съпътства през
цялата 2015-та година!
Да бъдем здрави и да имаме
сили да се борим с предизвикателствата!

Весели празници!
Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Управител

ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан
Коледната нощ да ви донесе
мир, хармония и спокойствие в
душите!
Нека Новата 2015-та
година да е е спорна и богата!

Весели празници!
Валя ПЕТРОВА, Управител

Тутракан - Брюксел - Тутракан
ристигнахме в Брюксел
по покана на българския
евродепутат Емил Радев.
Групата се оказахме от щастливците, които гостуват в белгийската
столица на разноски на европейския парламент. Всеки от нашите
евродепутати има бюджет да покани годишно до 100 души, които да
посетят институциите на Европейския съюз в Брюксел.
Заедно
с Дафинка Касабова стъпихме в
белгийската столица със самочувствието на европейци. Видяхме
и един друг Брюксел и това сложи
на въображаемите ни представи
по-реални рамки. Модернистичните стъклените стени и тавани на
институциите на Европейския съюз
и хората, работещи в тях, съвсем
не бяха всичко в този град.
Брюксел е космополитен град.
Светът на модернистичните сгради
от алуминий и стъкло е различен.
Със статут на столица на Европа,
градът се ползва още през втората
половина на миналия век, когато
тук се настаняват щаб квартирите

П

19.12.2014 г.

Инициатива "Бъди човек - подай ръка!"
В навечерието на коледните и новогодишни празници да организираме инициатива в помощ на възрастните хора в общината. Тя се изразява в две неща:
1. Всеки, който има желание и възможност да напазарува най-необходимите продукти като брашно,
ориз, олио, консерви, плод или каквото пожелае и в
навечерието на празниците (23-ти декември) всичко
събрано от доброволна група да обиколи общината и
да дари този ценен подарък на най-нуждаещите се
възрастни хора.
2. За тези, които имат възможност, могат да
поканят възрастен човек, който няма семейство
и ще прекара празниците сам на своята празнична
трапеза.
Заедно с вечерята, ще дарим и един друг желан подарък на възрастните - нашето внимание и компания !
Моля, всеки, който желае да се включи в акцията
да позвъни на 0889 604 714 - Кристиян Калчев.

Коледни подаръци за...

на НАТО и тогавашната Европейска икономическа общност. Сега
Брюксел е център на Европейския
парламент, Европейската комисия, Съвета на министрите и още
много институции. Всички сме
впечатлени, че виждаме на живо,
а не от новините, местата, в които
заседават еврокомисарите, в които

комисиите вземат своите решения.
Всичко ни впечатлява – мащабите
на залата, строгите порядки, по
които се извършва гласуването.
Българският е един от двайсет и
трите официални езика в Евросъюза и с нас, за първи път, влиза
кирилицата. Особено сме горди, че
всички надписи в Европарламента,
а и в другите институции, започват
най-напред на родния ни език.
В Европейския парламент Емил
Радев разказа на гостите от нашата група за своята дейност като
евродепутат, за приоритетите
в работата си в Комисията по
правни въпроси и Комисията по
граждански свободи, правосъдие
и вътрешен ред, в които членува,
както и какви са предизвикателствата пред България и новото
правителство с премиер Бойко
Борисов. Той акцентира на подкрепата, която лично председателят на
Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер засвидетелства за България,
не само по време на последните
избори, но и сега, при последната
си среща в Брюксел с премиера
Борисов. Гостите бяха запознати
и с най-новите развития по темата
за Шенген, както и с факта, че
новите лидери на европейските
институции отново са препотвърдили готовността на България да
се присъедини към шенгенското

безвизово пространство.
Eвентуално разделяне на България и Румъния в преговорите по
присъединяването им към Шенген
би било пагубно за пристанищата
във Варна и Бургас. Защото в подобен случай Румъния ще има поизгодна позиция от гледна точка
на вноса и транспорта на стоки и
услуги към Централна и Западна
Европа. Шенген е един от основните български приоритети и като
евродепутат ще се бори. Това заяви
българският евродепутат от ГЕРБ/
ЕНП Емил Радев пред нас- гостите
от Силистра и Варна, които посетихме Брюксел по негова покана.
Той каза още, че България трябва
да бъде силна и стабилна държава,
защото Европа има нужда от нея.
Преди да отпътуваме за България, отиваме на Гранд плас сред
дантелените фасади на сградите,
засияли в невероятно коледно
светлинно шоу. Все едно, че сме
в приказка, все едно, че не се
случва с нас... Галим за довиждане
позлатената статуя на светеца до
централния площад. Казват, че
направиш ли това, отново се връщаш в Брюксел. Шегуваме се - дано
се случи по празниците, когато
от пишлето на Манекен Пис тече
истинска белгийска бира...
Румяна СТАТЕВА,
ПП „ГЕРБ”-Тутракан

Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɪɚɡɞɚɜɚ
ɤɨɥɟɞɧɢɬɟɩɨɞɚɪɴɰɢ

от стр. 1 Дядо Коледа, се случи същия ден след обяд. Тогава
представители на Местната комисия за борба
с противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните към Община Тутракан и Дирекция
"Хуманитарни дейности" го
посетиха и отново искряха
празничните емоции.
Дядо Коледа извади от
пълния си чувал вкусни подаръци, които се понравиха
на всички, а за спомен момчетата го наобиколиха
и с удоволствие позираха
за снимка. (снимката на
1-ва стр.)

анонимен дарител - по този
начин да зарадва децата в
предпразничните дни.
В просторното фоайе
на училището момчетата получиха лакомствата
и благодариха за жеста.
Директорът на Социалнопедагогическия интернат
Ангел Ройбов също благодари и информира, че за празниците част от децата
ще си отидат по родните
населени места, а други ще
останат във Варненци.
Втората среща в Интерната, този път и с

Приятелски турнир по шах
Тодорка АНГЕЛОВА
риятелски турнир по шах между сборен екип на с. Голямо
Враново и Шахматен клуб
„Трансмариска" - Тутракан се проведе на
14 декември. Домакин бе тутраканският
клуб, а турнирът бе съпроводен от много
емоции и бурни страсти. В крайна сметка, професионална игра и майсторство
показаха играчите и на двата отбора.
Игра се на 5 дъски, всеки срещу всеки,
с общо 10 играчи – по пет от всеки клуб.
Гостите бяха водени от кмета на с.
Голямо Враново д-р Тефик Байтар,
който се оказа много запален по шахматната игра.
Финалният резултат е 14:11 точки в
полза на тутраканския отбор. Гостите
признаха, че за първи път имат загуба
и то от нас. Обещават достоен реванш!
За клуб „Трансмариска” играха ɇɚɮɢɧɚɥɚɧɚɬɭɪɧɢɪɚ
Бехчет Патраклъ, който набра наймного точки за крайния резултат - от
5 възможни има четири победи, Ангел носят!
***
Методиев, Николай Камбуров, Йордан
Шахматен клуб „Трансмариска” оргаМакедонов и Венцислав Мирчев.
Поздравления за спортсменската низира открит Новогодишен шахтурнир,
игра и духът на победители, който който ще се проведе в два дни - на 26
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ɋɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɫ
ȾɹɞɨɄɨɥɟɞɚ

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
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и 27 декември от 10:00 часа в клуба.
Ще има отличени и наградени от
Системата на игра ще бъде определена първо до шесто място.
предвид броя на участниците.
Поканени са всички желаещи, а за доТехническата конференция ще запо- пълнителна информация се обръщайте
чне в 9:30 часа.
на тел. 0892903900 - Васил Симеонов.

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɫɪɹɞɚɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
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