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Чест и почитания!
За професионализма си
тутраканските
акушер-гинеколози
получиха безброй
поздравления и
благодарности на
Бабинден
Ɍɨɜɚ ɟ ɟɤɢɩɴɬ ɧɚ ȺȽɈ ɩɪɢ
ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ
ɧɚ ɤɨɣɬɨ  ɫɬɨɬɢɰɢ ɦɚɣɤɢ ɨɬ
ɰɹɥɚȻɴɥɝɚɪɢɹɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬɞɚ
ɪɨɞɹɬɜɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɝɪɚɞ
ɇɚɱɚɥɧɢɤɴɬɧɚɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɞɪ Ʌɸɛɨɦɢɪ Ȼɨɣɱɟɜ ɜ ɫɪɟ
ɞɚɬɚ  ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɞɪ Ȼɨɝɨɦɢɥ
Ȼɨɣɱɟɜ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢ Ʌɢɩɱɟɜ
ɢ ɦɥɚɞɨɬɨ ɩɨɩɴɥɧɟɧɢɟ  ɞɪ
Ⱦɟɹɧ Ɇɚɥɱɟɜ ɢ ɞɪ ɉɚɜɟɥ
Ⱥɧɝɟɥɨɜ
на стр. 8

Да си депутат... то не е шега! К

Калина ГРЪНЧАРОВА
ак са приели първия Закон за народното просвещение
депутатите на България
през далечната 1891 г. този сюблимен момент бе
пресъздаден с театрална
постановка "Да си депутат, то не е шега", която
шестокласниците и поголемите им приятели от
10б клас на СОУ "Христо
Ботев" представиха в един
съвместен час по история
и по етика и право.
В началото преподавателката по изобразително
изкуство Надежда Минчева
даде на присъстващите
повече информация за това
що е театър и сценограна стр. 4

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Фокус групи ще
бистрят идеи за
развитието на
Тутракан
ɧɚɫɬɪ

Полицейска операция
по досъдебно
производство на
РУ-Тутракан
ɧɚɫɬɪ

Децата с повече
знания за хуманно
отношение към
животните
ɧɚɫɬɪ

„Сълзите на рибаря” в алманаха
"Natures havens on the Danube"
З
Радка СТЕФАНОВА
имен, но слънчев ден.
Библиотеката на НЧ
"Васил Йорданов" в с.
Нова Черна е подготвена
за една вълнуваща среща с
на стр. 5

Плюс/Минус

Защо бе, говедца?
Георги ВАСИЛЕВ
апочвам статията си
с това заглавие с намерението да допълня журналистката Калина
Грънчарова, която в брой 2
от т.г. на вестник „Тутракански глас” изрази негодуванието си от хулиганските прояви на наши съграждани, осквернили крепостните стени на античния
кастел”Трансмариска”.
Произнесох присъдата
„говедца”, защото, ако не
се разкрият извършители- - тази ще бъде оценката,
те на това светотатство, която ще заслужат.
Имам конкретна идея, как
след 10-20 години те ще се
превърнат в големи говеда
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
БАЛ НА СПОРТИСТА
ɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɬȻɚɥɧɚɫɩɨɪɬɢɫɬɚɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɹɧɭɚɪɢɨɬɱɚɫɚɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɢɧɮɨɪ
ɦɢɪɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɴɬɋɩɨɪɬɬɭɪɢɡɴɦɢɦɥɚɞɟɠɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ȼɚɫɢɥȾɨɣɧɨɜɇɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɨɬɢɦɟɬɨɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɳɟɛɴɞɚɬɜɪɴɱɟɧɢɧɚɝɪɚɞɢɧɚɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟɫɩɨɪɬɢɫɬɢɨɬ
ɤɥɭɛɨɜɟɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨɫɬɢɝɧɚɥɢ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɢ ɧɚɣɜɢɫɨɤɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɪɟɡɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɋɩɨɪɟɞɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥ
ɧɢɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɤɥɭɛɨɜɟɬɟ ɩɨ ɲɚɯɦɚɬ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ɩɨ ɛɨɪɛɚ ɂɫɬɴɪ ɩɨ ɜɨɞɨɦɨɬɨɪɟɧ ɫɩɨɪɬ ɎɄ ɋɩɨɪɬɢɫɬ
ɉɪɟɫɥɚɜɰɢ ɢɄɥɭɛɴɬɧɚɝɴɥɴɛɨɜɴɞɢɬɟɫɚɧɨɦɢɧɢɪɚɥɢɩɨ
ɟɞɢɧɫɜɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɓɟɢɦɚɧɚɝɪɚɞɟɧ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢ
ɩɨɤɚɧɚɞɫɤɚɬɚɛɨɪɛɚ
ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП „А“
Е РЕГИСТРИРАН В СИЛИСТРЕНСКО
ȿɩɢɞɟɦɢɱɟɧ ɜɡɪɢɜ ɨɬ ɨɫɬɴɪ ɜɢɪɭɫɟɧ ɯɟɩɚɬɢɬ ɬɢɩ ÄȺ³ ɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɜȾɭɥɨɜɨɩɨɤɚɡɜɚɫɩɪɚɜɤɚɨɬɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɡɞɪɚɜɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɚɊɚɡɛɨɥɟɥɢɫɚɫɟɞɟɰɚ
ɨɬɫɟɦɟɣɫɬɜɚɨɬɤɜɚɪɬɚɥɜɝɪɚɞɚɉɪɟɞɩɪɢɟɬɢɫɚɩɪɨɬɢ
ɜɨɟɩɢɞɟɦɢɱɧɢ ɦɟɪɤɢ Ɍɨɜɚ ɟ ɬɪɟɬɢɹɬ ɟɩɢɞɟɦɢɱɟɧ ɜɡɪɢɜ
ɨɬɨɫɬɴɪɜɢɪɭɫɟɧɯɟɩɚɬɢɬɬɢɩÄȺ³ɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
ɉɴɪɜɢɹɬɫɥɭɱɚɣɟɜɧɹɤɨɥɤɨɫɟɥɚɧɚɨɛɳɢɧɚɄɚɣɧɚɪɞɠɚ
ɚ ɜɬɨɪɢɹɬ ± ɜ ɫȻɨɝɞɚɧɰɢ Ƚɥɚɜɢɧɢɲɤɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɉɬɞɟɥɧɢ
ɫɥɭɱɚɢɫɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɢɜɞɪɭɝɢɫɟɥɢɳɚ
ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ИЗПЛАТИ СРЕДСТВА
ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Ɋɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɬɚɚɝɟɧɰɢɹɢɡɩɥɚɬɢɫɪɟɞɫɬɜɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɥɜɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɦɹɪɤɚÄɊɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɊɢɛɚɪɫɤɢɬɟRɛɥɚɫɬɢ´ɨɬɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɚɡɜɢ
ɬɢɟɧɚɫɟɤɬɨɪÄɊɢɛɚɪɫɬɜɨ´ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɯɚɨɬȾɴɪɠɚɜɟɧɮɨɧɞ
ɁɟɦɟɞɟɥɢɟɉɪɨɟɤɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɟɡɚ³Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɹɜɚɧɟ
ɧɚɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɩɚɪɤɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАП-СИЛИСТРА
ɇɚɮɟɜɪɭɚɪɢɜɨɮɢɫɚɧɚɇȺɉɋɢɥɢɫɬɪɚɳɟɛɴɞɟɞɚ
ɞɟɧɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɤɚɬɨɨɫɧɨɜɧɢɬɟɚɤɰɟɧɬɢɳɟɛɴɞɚɬ
ɉɂɄ ɧɨɜɢ ɨɛɪɚɡɰɢ ɧɚ ɞɚɧɴɱɧɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɧɨɜɨɫɬɢ ɜ
Ⱦɚɧɴɱɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɝ
ОТ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ИНФОРМИРАТ
ɇɚɝɫɟɤɬɨɪÄɉɴɬɧɚɩɨɥɢɰɢɹ´ɩɪɢɈȾɆȼɊɋɢ
ɥɢɫɬɪɚɧɹɦɚɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɧɚɩɴɬɧɢɩɪɟɜɨɡɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɪɚɞɢɜɴɜɟɠɞɚɧɟɧɚɫɢɫɬɟɦɢɡɚɨɬɩɟɱɚɬɜɚɧɟɧɚ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɧɨɜɬɢɩɓɟɛɴɞɚɬɨɬɜɨɪɟɧɢ
ɫɚɦɨɝɢɲɟɬɚɬɚɡɚɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɝɨɬɨɜɢɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɆɉɋɢɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɢɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
КРИМИНАЛЕ
ȼɡɥɨɦɧɚ ɤɪɚɠɛɚ ɨɬ ɜɢɥɚ ɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɝ±ɝɜɫɟɥɨɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɈɬ
ɧɟɬɢɫɚɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɟɥɞɪɟɥɤɚɩɟɪɮɨɪɚɬɨɪɩɢɫɬɨɥɟɬ
ɡɚɝɨɪɟɳɜɴɡɞɭɯɢɨɛɟɡɜɥɚɠɧɢɬɟɥ
Ɉɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Сътрудници за опазване на
обществения ред в общините
Тутракан и Главиница започнаха работа
кипи от Областна администрация Силистра връчиха
актуализираните заповеди
за заплащане на участниците в
Национална програма „Сигурност"
в общините от област Силистра.
В проверките по места се включи зам.-областният управител
Янка Господинова. Програмата
осигурява заетост и доходи на
безработни лица и цели подобряване на сигурността и опазването
на обществения ред в населените
места. За Област Силистра преди
няколко месеца бяха определени
общо 110 места за длъжността
„Пазач – сътрудник по опазване
на обществения ред” при пълно
работно време за срок до 8 месеца.
Длъжностната характеристика на
назначените включва сигнализиране на органите на МВР при рискове
от извършване на престъпления,
настъпване на бедствия, аварии,
катастрофи. Според своите правомощия назначените съдействат
за недопускане на кражби, злоупотреби и незаконни посегателства,
незабавно уведомявайки органите
на МВР. При необходимост оказват
помощ на възрастни хора и на хора
с увреждания.
Разпределение по населени
места в общините Тутракан и Главиница е следното: Цар Самуил – 3;
Нова Черна, Старо село, Шуменци,
Търновци, Бреница, Преславци,
Богданци, Зарица, Падина, Сокол
– по 2; Бащино, Дичево, Звенимир,
Калугерене, Зебил, Коларово,
Ножарево, Суходол, Стефан Ка-
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раджа, Черногор, Листец, Долно
Ряхово - по 1.
Отчетът за първите три месеца
за извършената дейност от охранителите в някои от селата в
районите на общините Тутракан и
Главиница сочи, че в Нова Черна
е констатирано навременно наблюдение за скъсан електрически
проводник в населеното място, за
което в последствие е уведомена
фирмата за електроразпределение, за да вземе мерки.
В село Шуменци е постъпил
сигнал за бране на липов цвят с
каруци, на базата, на който е осъществен необходимият контрол. В
село Преславци е подаден сигнал
за преминаване на каруци през
бостаните, извън определените за
преминаване „черни“ пътища.
Сигнал е подаден и за образувал
се гьол, образуван в околностите
на село Калугерене, благодарение
на който не са допуснати деца да
се къпят в него. В селата Търновци
и Антимово са подаден сигнали
за кражби на селскостопанска
продукция, станала основа за
полицейска проверка.
За няколко сигнала се съобщава и от село Преславци: за
паша на животни на стадиона и за
движение на каруци в района на
сметището, бостаните и пасищата.
В село Черногор има – предотвратено влизане на лице в нетрезво
състояние в чужд имот. Не е
останало незабелязано и тиквено
семе, разстлано на пътното платно
тиквено семе в село Дичево.

22 - 28.01.2015 г.

Полицейска операция по досъдебно
производство на РУ- Тутракан
- Разбита е престъпна група, изработвала инструменти и заготовки
за скимиране на дебитни и кредитни карти
ъвместната полицейска операция на
служители от сектор „Противодействие на
престъпления против собствеността” - ГД” Криминална полиция”, ОДМВРСилистра и столичното
Шесто РУ е проведена на
15 януари в София. Действията са били под ръководството на Окръжна
прокуратура - Силистра,
съгласувани със Софийската градска прокуратура. В

С

хода на акцията е разбита
престъпна група за изработване на инструменти
и заготовки за скимиране
на дебитни и кредитни
карти. Задържани са двама
мъже - К.Б. /44 г./ и Е.И /50
г./, криминално проявени за
кражби и осъждани.
Установена е работилница, приспособена в
апартамент в столичния
квартал “Павлово”. При
извършените действия
по разследването там са

намерени и иззети множество предмети и технически средства - „усти” с
четци за информация от
карти, поставяни в АТМ
устройства, приготвени
лайсни за монтаж с микрокамери, отливки за клавиатури, тестови пластики,
USB устройства и флашпамет.
Открити са още платки,
магнитни ленти, мобилни апарати, SIM-карти,
различни по вид и голе-

мина батерии, метални
и пластмасови пластини,
инструменти и компютърни конфигурации.
Операцията е проведена
във връзка с водено досъдебно производство в РУ
- Тутракан при ОДМВР Силистра. На К.Б. и Е.И. са
повдигнати обвинения по чл.
246, ал. 3 от НК. Двамата
са задържани с прокурорско
постановление за срок до 72
часа. Работата по случая
продължава.
“ТГ”

Децата с повече знания за
Фокус групи ще бистрят идеи хуманно отношение към животните
за развитието на Тутракан
Днес

аботна среща на
фокус групи ще се
проведе на 22 януари
(четвъртък) в Тутракан
от 15:00 часа. В рамките
на три часа фокус групите
ще ще водят дискусия за
идентифициране на проектни идеи, проекти за
изпълнение и възможностите за публично-частно
партньорство, които да
спомогнат за решаване на
дефинираните проблеми
пред развитието на града.
Срещата е част от подготвителната работа във
връзка с изготвяне на интегриран план за градско

Р

възстановяване и развитие
на град Тутракан като
център на агломерационен
ареал, който се финансира
по едноименен проект от
Оперативна програма "Регионално развитие".
Основната цел на проекта
е насочена към устойчиво
и трайно преодоляване на
високата концентрация на
икономически, природни и социални проблеми, чрез интегриране и координирано управление на различни финансови
инструменти и секторни
политики и концентрация на
ресурсите в цялата градска
територия.
“ТГ”

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщина Тутракан ще
се включи в съвместна работа със СНЦ
"Германо-българска помощ
за животните", информира
директорът на Дирекция
"Хуманитарни дейности" в
общинската администрация Стефка Станкова.
Образователната част
на програмата - "Хуманно
отношение към животните", където е конкретното
участие на крайдунавската
община, е насочена към децата от предучилищните
групи на детските градини,
учениците от начален етап
на обучение и учениците от
5 и 6 клас.

О

Предвидено е всички да
получат книжки с илюстрации, книжки за оцветяване
и други материали по темата.
В програмата, която ще
се реализира през настоящата година, са включени
още посещение в Кастрационен център в гр. Русе
и дейности на открито,
които ще научат децата
да бъдат добри стопани на
своите любими животни.
204 деца от подготвителните групи в детските
градини и 651 ученици от
основните и средните училища на територията на
община Тутракан ще бъдат
обхванати при осъществяване на дейностите.

Обявени са конкурсните процедури на кампанията
„За чиста околна среда 2015”
бщини, кметства, училища, детски градини и
обединени детски комплекси имат възможност
да се включат с проекти в Националната кампания „За чиста околна среда 2015 г.” на тема: „Обичам
природата - и аз участвам".
Кампанията е на Министерство на околната среда и
водите и Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС).
С до 10 000 лева ще бъдат финансирани проектите
на общини и кметства, а до 5000 ще бъдат отпуснати
на училища и детски градини.

О

Крайният срок за внасяне на проектите в ПУДООС
е 20 февруари 2015 година, а резултатите ще бъдат
обявени на 3 април 2015 г.
РИОСВ-Русе разпространи поканите до кметовете на
22 общини и инспекторатите по образование в трите
областни града.
Информация във връзка с изготвяне на проектите и
пълните условия може да бъде намерена на интернет
страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/
proekti-i-ﬁnansirane/konkursi.html.

Декларирането с ПИК е вече факт КАТ отново спира водачите
за проверки на пътя
ɥɢɟɧɬɢɬɟɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥ
ɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɡɚ ɩɪɢ
ɯɨɞɢɬɟ ɜɟɱɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɩɨɞɚɜɚɬ ɝɨɞɢɲɧɚ ɞɚɧɴɱɧɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɡɚ ɨɛɥɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɨɬ  ɝ ɩɨ ɟɥɟɤ
ɬɪɨɧɟɧ ɩɴɬ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧɤɨɞ ɉɂɄ 
ɍɫɥɭɝɚɬɚ ɟ ɞɨɫɬɴɩɧɚ ɧɚ
ɉɨɪɬɚɥɚ ɡɚ ɟɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɇȺɉ
ɧɚ ɚɞɪɟɫ KWWSVLQHWGHFQUD
EJSOVSXEORJLQBSLFKRPH
JRWRKRPHOLVW6HUYLFHV"'LVSOD
\&DW FRPPRQɢɜɫɟɤɢɝɪɚɠ
ɞɚɧɢɧɫɉɂɄɜɟɱɟɦɨɠɟɞɚɫɢ
ɩɨɞɚɞɟɩɨɞɨɯɨɞɧɚɬɚɞɟɤɥɚɪɚ
ɰɢɹɨɧɥɚɣɧɫɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧɤɨɞ
Ɉɫɜɟɧɱɟɦɨɝɚɬɞɚɩɨɞɚɜɚɬ
ɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɫɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ɬɨɡɢ ɤɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɧɚ ɩɪɢ
ɬɟɠɚɬɟɥɢɬɟ  ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɢɦ ɬɪɭɞɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɜ ɇȺɉ
ɨɬɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɤɚɤɴɜɟɨɫɢ
ɝɭɪɢɬɟɥɧɢɹɬɢɦɞɨɯɨɞɜɴɪɯɭ
ɤɚɤɜɚ ɫɭɦɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɬɟ
ɜɧɚɫɹɬ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɬɟ ɢɦ
ɜɧɨɫɤɢ ɚ ɬɚɤɚ ɫɴɳɨ ɢ ɞɚ
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ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɞɚɧɧɢɬɟɜɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚɬɚɢɦ
ɩɚɪɬɢɞɚ ɩɨ Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɬɨ
ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ȾɁɉɈ   ɜ ɤɨɣ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɧ ɮɨɧɞ ɫɚ ɨɫɢɝɭɪɟ
ɧɢ ɢ ɤɚɤɜɚ ɟ ɧɚɬɪɭɩɚɧɚɬɚ ɞɨ
ɦɨɦɟɧɬɚɫɭɦɚ
ɂɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚ
ɥɟɧ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧ ɤɨɞ
ɟ ɛɟɡɩɥɚɬɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟ
ɫɚɦɨɞɚɫɟɩɨɞɚɞɟɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɨɛɪɚɡɟɰ ɤɨɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɫɟ ɢɡɬɟɝɥɢ ɨɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɧɚ ɇȺɉ  ZZZQDS
EJɢɥɢɞɚɫɟɩɨɥɭɱɢɜɫɚɥɨɧɚ
ɡɚ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɨɞɚɞɟɧɨ ɜɴɜ
ɜɫɟɤɢɨɮɢɫɧɚɇȺɉɧɨɩɨɥɭ
ɱɚɜɚɧɟɬɨɦɭɫɬɚɜɚɜɨɮɢɫɚɧɚ
ɇȺɉɩɨɩɨɫɬɨɹɧɟɧɚɞɪɟɫ
Ⱦɨɫɟɝɚ ɨɛɳɨ  ɫɢɥɢ
ɫɬɪɟɧɰɢ ɫɚ ɫɟ ɫɧɚɛɞɢɥɢ ɫ
ɰɢɮɪɨɜɢɹ ɤɨɞ ɤɨɣɬɨ ɢɦ
ɞɚɜɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɧɹɤɨɢ ɟɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɢɭɫɥɭɝɢɧɚɇȺɉɛɟɡɞɚ
ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɡɚɤɭɩɭɜɚɬ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɨɞɩɢɫ
“ТГ”

роверките на пътя
възстанови КАТ. Те
обаче ще се извършват само от специални
екипи, чийто патрулен
автомобил е оборудван
с камер.
Самите проверяващи
полицаи ще носят микрофони на ревера си и
ще имат и паник бутон,
който да се използва при
възникване на инцидент.
Промените се правят,
за да бъде ограничена
възможността униформените да вземат подкупи
при изпълнение на служебните си задължения.
Те стават факт, след
като голяма популярност
в интернет придоби видеоклип, излъчен и в национален ефир, в които
се вижда как полицай
взема пари от спрян за
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проверка шофьор. Освен
с камери, патрулните автомобили са оборудвани
и с джипиес устройства,
които позволяват местоположението на патрулките да се следи в реално
време. Засега на пътя са
едва 20 специално оборудвани коли, но
до два месеца камери
ще бъдат инсталирани в
120 патрулни автомобила
в цялата страна. Камерите са три – едното
устройство заснема пред
патрулката, второто – в
купето, а третото – зад
колата. Записите от
камерите ще се съхраняват 30 дни, а самите патрулиращи полицаи няма
да имат достъп до тях,
за да не се манипулират
заснетото.
“ТГ”

3

РЕГИОН

22 - 28.01.2015 г.

Областната комисия по заетост подкрепи
план-приема в училищата за следващата
учебна година
Областна администрация
Силистра се проведе заседание на Комисията по
заетост към Областния съвет за
развитие, на което под ръководството на зам.-областния управител Янка Господинова бе обсъден
план приемът в училищата за
следващата учебна година, информират от областното ведомство.
Ресорният за образователната
сфера зам.-областен управител
Младен Минчев предложи дневен
ред, който бе приет като основа
за работа от 23-та участници в
Комисията. Предложение за прием
на ученици след седми и след осми
клас, както и в задочната форма
на обучение бе направено от д-р
Габриела Миткова, началник на
РИО на МОН, като обобщение на
подготовката и дебатите, започнали през м. октомври 2014 г.

В

Резултати от гласуването сочат,
че Комисията по заетост изцяло
единодушно е подкрепила в задочната форма на обучение да има 9
паралелки в 6 гимназии, в които
максималният брой на учениците
е 315. И още - почти единодушна
е подкрепата за предложението
на инспектората за 15 паралелки
прием след 7 клас, за попълването,
на които има избор от около 900
ученици.
„В 9-10 от тях обикновено пълняемостта става още при първото
класиране“, обясни д-р Миткова.
През последните 5 години след
седми клас кандидатстват между
35 и 40% от учениците, показва

122 лица от Тутракан и
99 от Главиница са
сменили личния си лекар
1591 души в област Силистра
са сменили личния си лекар през
декември миналата година, съобщават от РЗОК – Силистра. От тях
384 са под 18 г. и за тях изборът
е направен от техните родители
или настойници.
Обичайно най-голям е броят
на хората от община Силистра,
прибегнали до смяната – 808.
В община Дулово 317 лица са
избрали ново джипи, а в община
Ситово - 127 души. Следват община Тутракан със 122 и община
Главиница с 99 души. В община
Кайнарджа нов личен лекар са
преизбрали 92 лица, а в община
Алфатар – само 24.
Изборът е валиден от датата,
на която е подадена регистрационната форма за постоянен избор
при новоизбрания личен лекар.
Отписването от листата на
предишния лекар здравноосигурените лица и включването им
в тази на новия става служебно
в Здравната каса, уточниха от
ведомството.
“ТГ”

статистиката. От целия брой паралелки 9 са в общоообразователни,
а останалите 6 са в професионални
училища.
По-дълго продължи обсъждането на броя на паралелките след
осми клас, предвид спецификата
на пазара на труда, предложенията
на бизнеса, наличната демографска картина и плановете на училищата в областта. При гласуването
стана ясно, че повечето от участниците в комисията подкрепиха
предложението за 22 паралелки,
за които има около 500 ученици. В
дебатите членовете на Комисията,
включително представителите на
областната и общинските администрации, имаха възможност без

пристрастия към конкретни училища и определени професии да
изложат изцяло своите аргументи.
В изказванията на всички пролича тревога от проблемите и
желание да бъдат залагани за бъдещи години подходи и тенденции,
които да се отразят положително
за образователната мрежа в област
Силистра. „Ние сме длъжни да се
съобразим с потребностите на
бизнеса от кадри в името на развитието на икономиката в област
Силистра“, заяви зам.-областният
управител Янка Господинова.
Според участници в Комисията
по заетост специалностите в задочната форма на обучение показват
истинската картина на търсенето
на пазара на труда в областта. В
Дуловско е най-голям интересът
към специалности в сферата на
земеделието, строителството и
шивачеството.
Наблюденията в Бюрото по
труда в Силистра показват, че е
значителен броят на регистрираните без квалификация или в процес
на деквалифициране като резултат
от неупражняването на изучавана
в училище професия. От споделените констатации на браншовите
организации прави впечатление,
че младите хора нямат желание
да практикуват професии от строителната и машиностроителната

сфери, въпреки необходимостта от
кадри с тези профили. Потвърден
е от предишни години дефицитът
от строителни техници, електротехници, заварчици и др.
През м. март т.г. се очаква промяна в нормативната база, която
ще доведе до защита на определени професии, като списъците
ще бъдат изготвяни и на базата на
предложенията по региони. Сред
намеренията на управляващите
образованието е да подпомагат
финансово училищата, в които се
обучават кадри по т.нар. нежелани
или трудни професии. На практика
от две години насам, създавайки
буферна зона в професионалните
училища, МОН подкрепя професионалното образование, осигурявайки възможност за обучение
в маломерни паралелки.
Предложението на област Силистра трябва да бъде представено в МОН до 1 февруари т.г.,
след което предстои обсъждане
първо с други министерства и с
работодателските организации, а
после се преминава през защита
в комисия в образователното министерство. До 31 март се издава
министерска заповед за приема
в професионалните училища, а
регионалните инспекторати до 31
май се разпореждат за общинските
училища.

Одобрени са Правилата за предоставяне на бюджетни средства
за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища
ъс заповед на министъра на културата са
одобрени Правила за
предоставяне на бюджетни
средства за допълнителни
субсидирани бройки за народните читалища.
С настоящите правила
се уреждат условията и
реда за кандидатстване и
предоставяне на бюджетни
средства за допълнителни
субсидирани бройки (субсидирана численост) за
народните читалища.
Предоставянето на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища
има за цел да подкрепя и
стимулира тяхната дейност и развитие, съобразно
възложените им със Закона
за народните читалища
функции.
Подкрепата е насочена
към читалища с разнообразна дейност, които
предвиждат откриване на
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нови културни и образователни форми и услуги в
полза на местната общност, за осигуряване на устойчивост и надграждане
на създадените форми в
читалища, за подобряване
на условията и качеството
на предлаганите услуги и
за тяхната достъпност и
към новосъздадени читалища, които са придобили
право да кандидатстват
за бюджетната субсидия и
са показали наличие на капацитет за работа, както
и доказана дейност.
Съобразно Закона за държавния бюджет за 2015 г. и
РМС № 881 от 03.12.2014 г.
средствата от държавния
бюджет предвидени за читалищата са в общ размер
на 51 557 260.00 лв. Те са
предвидени по натурален
показател от 7429 субсидирани бройки при стандарт
за една субсидирана бройка
- 6940.00 лв. Завишаването

спрямо 2014 г. е с 4 651
660.00 лв. (+ 100 субсидирани бройки; + 540.00 лв.).
Министерството на културата ще изпрати до
всички общини в страната,
както и до областните
управи писма, в които ще
даде информация относно
завишаването на субсидираната численост за
всяка една община конкретно, както и допълнителни
указания във връзка със
съставянето и дейността
на комисиите по чл. 23,
ал.1 от ЗНЧ, които следва
да бъдат приложени. На
интернет страницата на
министерството, както и
на информационния сайт за
читалищата ще бъде публикуван и списъка с читалищата, които получават
допълнителна субсидирана
численост за настоящата
година, както и дейността,
за която тя им се отпуска.
“ТГ”

Плюс/Минус

Защо бе, говедца?
от стр. 1
да се опазят културните
и исторически забележителности и парковете на
Тутракан.
Да се обучат 2-3полицаи
на перфектно водене на
ръкопашен бой. Да се маскират като клошари или
алкохолици и да обикалят
парковете денем и нощем
по един ненабиващ се на
очи начин.
Първият нарушител, който ще бъде хванат, да
плати всички нанесени
щети извършени в парка
и крепостта. Името на
нарушителя да се пази в
тайна и той да бъде назначен за пазач, разбира
се, безплатно, на съответен обект, до разкриване
на друг нарушител. След
разкриването на друг на-

рушител, този да бъде
освободен от „длъжност”,
но да бъде под контрол. В
случайно на повторно провинение, същият да бъде
публично порицаван, осъден да плати нанесените
щети и на затвор.
Общината полага големи
усилия, за да подържа парковете и зелените площи
и никой няма право да ги
поврежда. Нарушителите,
според мен са невъзпитани
или болни хора. Извършителите на такива „геройства” да се изолират
от обществото и да се
лекуват.
Всички съвестни хора,
трябва да проявят нетърпимост към рушителите
на реда и красотата, която ни заобикаля.
През лятото на 2014
година направих забележка на един младеж, който
чоплеше семки в парка и
ги хвърляше на земята. До

ȽɟɨɪɝɢȼȺɋɂɅȿȼ

него на 2 метра имаше
кошче за смет, но той не
го ползваше. Младият мъж
настръхна и беше готов
да се сбие с мен, без да
се притеснява, че мога
да му бъда дядо. Не съм
грохнал старец, но ако
бях действал по стила на
Касиус Клей, обществото

щеше да осъди мен, казвайки: "Той, младият, е още
зелен, а ти, старче, няма
да оправиш света”.
Затова държавата ни е
на този хал, защото сме
бездушни към негативните прояви. /Моля да бъда
извинен за силните думи!/
Апелирам и към Общината. Службите по хигиенизиране редовно да почистват кошчетата за боклук
и навреме да ремонтират
повредите.
Ще ви преведа един пример от Германия. Наш
сънародник хвърля фас
на една автоспирка и се
качва на автобуса. На
следващата спирка го застига полицай, връща го
назад да си изхвърли фаса
на определеното място и
го глобява 5 евро. Браво
на полицая! Мисля, че и в
България е дошло времето
да кажем „Браво!"… вие
изберете на кого!

Земеделските производители,
ползвали ваучери за горива,
подават декларация
емеделските производители, които са се
възползвали от държавната помощ – ваучери
за горива, могат вече да
подадат окончателна декларация.
В общинската служба
„Земеделие” по постоянен
адрес за физическите лица
и по адрес на управление за
юридическите лица трябва
да се представят още копие от заверения дневник
за извършваните агротехнически мероприятия и

З

изразходваното гориво за
тях, както и копие на фактурите от закупуването на
гориво през 2014 г.
След това в период, определен от Министерството
на земеделието и храните,
ще бъде изчислен остатъкът от ваучери, който
всеки земеделски производител трябва да получи на
втория етап от схемата.
По време на първия етап
на кандидатствалите са
дадени 60% от полагащото
“ТГ”
им се гориво.

4

КУЛТУРА

Културното средище в с. Зебил е читалището

Зайде НАИМ,
Секретар на
НЧ "Хр.Ботев-1954", с. Зебил
ече 60 години Народно
читалище „Христо Ботев
– 1954” в село Зебил, община Главиница развива дейност
като културно-просветно средище
с активни културни, информационни и социални функции.

В

лото, традициите и културните
постижения.
Как го правим ние можете да
научите в следващите редове.
През изминалата 2014 година
дейностите, които оформяха облика на Народно читалище „Христо
Ботев-1954” могат да се групират
в няколко основни направления:
- Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери.
- Превръщането на читалището
в общодостъпен център за библиотечно и информационно осигуряване чрез ускорено навлизане
на информационните технологии.
- Формиране на читалището
като място за общуване и контакти,
дарителски акции, културна и социална интеграция, включително
и на хора в риск в неравностойно
положение, и др.
- Укрепване на читалищната
дейност в сътрудничество и партньорство с общината, с културните
Ɂɚɝɨɞɢɲɧɢɹɸɛɢɥɟɣɧɚ
ɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨɡɚɥɚɬɚɛɟ
ɩɪɟɩɴɥɧɟɧɚ

фолклор и активно се включва широк кръг от населението в организиране на мероприятия, като 2-ри
юни - Ден на Ботев и загиналите
за свободата на отечеството, Баба
Марта, Ден на родилната помощ,
Осми март и други.

22 - 28.01.2015 г.
ȼɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɜɢɧɚɝɢɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨ

годишната история на културната
институция, която не представа
да бъде знак за идентичност на
общността
Библиотечната дейност към
читалището е на нужната висота.
Библиотеката разполага с 6 544

Ралин и др.
Провеждат се литературни вечери, детски утра, презентации и
четения за различни мероприятия
през годината.
През 2010 г. читалищната библиотека бе включена в целеви

и осъществяването на инициативи
за общностно местно развитие.
Всичко хубаво, което читалището направи през 2014 г. за
зебилските граждани, е благодарение на труда и компетентното
и отговорно отношение на члено-

Ⱦɟɰɚɬɚɫɚɜɢɧɚɝɢ
ɧɚɫɰɟɧɚɬɚ

Към читалището функционират
няколко самодейни състави - Вокална група за български и турски
песни, Детски танцов състав за
български и турски фолклор и Коледарска група, които участват във
фестивали на местно, общинско
ниво и са носители на множество
награди, грамоти и отличия.

тома и има един от най-богатите
книжни фондове в общината. Там
бяха отбелязани няколко кръгли
годишнини на личности и бележити дати и събития. Оформят
се тематични кътове посветени
на 166 години от рождението
на поета-революционер Христо
Ботев, 141 години от гибелта на

ɇɚȻɚɛɢɧɞɟɧɩɪɢɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜɜ
ɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɰɟɧɬɴɪɋɜɂɜɚɧɊɢɥɫɤɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

Основа на успешната работа
на читалището е съчетаването
на традициите със съвременните
изисквания за запазване и разпространение на българските
традиции и обичаи, песни и танци, за съхраняване и развитие
на любителското художествено
творчество и завоюваните позиции
за работа с различни възрастови
групи и привличане на млади хора,
като важен фактор за насърчаване
на социалната промяна, а също
и представяне на привлекателни
форми за опознаване на мина-

и образователните институции, с
представители на бизнеса и НПО,
за реализиране на съвместни програми и проекти.
Едно от основните направления в читалищната дейност е
развитието на художествената
самодейност, работа с талантливи деца, чествания на бележити
дати и годишнини, празнуване на ɇɨɜɨɝɨɞɢɲɟɧɤɨɧɰɟɪɬ
местни празници, оформяне на
тематични кътове и обновяване на
През 2014 г. се навършиха 60
материалната база.
години от основаването на ЗебилПо този начин години наред се ското читалище, чиито наследници
съхраняват местните традиции и сме ние. Събитието отчете дълго-

Да си депутат... то не е шега!

Апостола Васил Левски, 30 години
от смъртта на българската поетеса
Дора Габе, 10 години от смъртта на
българския сатирик и поет Радой

вете на настоятелството, щатните
служители и художествените
ръководители, които осигуряват
всички успехи в дейността ни.
Изразяваме благодарност за
държавната субсидия, която получаваме чрез община Главиница.
С общинска администрация имаме
великолепни взаимоотношения и
от тяхна страна винаги получаваме насърчения.
Признателни сме Министерството на културата, Министерство на финансите, Агенцията
за регионални културни дейности, РЕКИЦ "Читалища"-Силистра и РБ „Партений Павлович”,
гр.Силистра.

всички частни училища".
От театралната постановка-урок стана ясно,

от стр. 1 и консерватори. В групата
на консерваторите бяха и
тутраканските депутати.
Да се изучава ли религия в
училищата бе единият препъни камък. "Ние сме светска държава, не трябва да
се изучава религия" - категорични са либералите.
"Закон Божий" да се изучава в училище" - още покатегорични са консерваторите.
И както в днешни дни
споровете в парламента
са безкрайни и много често

фия, а за подготовката
на представлението като
сценаристи и режисьори
разказаха и преподавателките по история Маргарита Димитрова и Радка
Трифонова.
Под звуците на химна на
България "Шуми Марица" в
"Народното събрание" влязоха неговият председател
и княз Александър I Батенберг. Така започна дебатът
по Закона за народното просвещение между либерали

ɄɧɹɡȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ,Ȼɚɬɟɧɛɟɪɝɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɇɚɪɨɞɧɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ

на, а чл. 193 - Учителите
от частните училища не
получават държавна пенсия
и въобще не могат да се
ползват с никое от права-

Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɬɟɛɹɯɚɩɨ
ɧɨɩɨɪɢɫɬɢ

ɇɟɳɨɩɨɜɟɱɟɨɬɫɰɟɧɚɪɢɫɬɢɬɟ

библиотеки – оборудвана с компютърна техника по Програма
„Глобални Библиотеки - България".
По програмата бе отпусната бройка
"библиотекар" от Министерството
на културата
Основната цел в работата на
библиотеката и през настоящата
2015 година ще бъде насочена
към все по-пълното, качествено
и бързо задоволяване на информационните, развлекателните и
образователни нужди на читателите, към възможността да се
обхване по-широк кръг потребители от всички възрастови групи.
Читалището ни ще продължава
да трупа опити в разработването

безплодни, така й преди
124 години депутатите от
различните партии са били
инатливи.
В лют спор либералите
и консерваторите влязоха
и по въпроса дали длъжността на член на училищното настоятелство
да е почетна и безплатна
или платена, а също и по
въпроса да получават ли
държавна пенсия учителите
от частните училища.
А консенсус се получи по
чл. 195 - "Български език се
изучава задължително във

че ветото е още от ония
времена, защото колкото
и да спориха депутатите,
княз Александър Батенберг
бе безапелационен: "Господа
депутати, аз ще се запозная отново със закона и ще
ви уведомя в 10-дневен срок.
От сега Ви казвам, че ще
наложа вето на следните
членове - 96-ти и 193-ти!"
Прочее, в Закона за народното просвещение чл. 96
гласи: "Длъжността на член
на училищното настоятелство е почетна и безплат-

Ʌɢɛɟɪɚɥɢɬɟ

та, предвидени за учителите в народинте училища".
И така, да си депутат,
то не е шега работа...
Дали?
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„Сълзите на рибаря” в алманаха
"Natures havens on the Danube"
ɁɆ Ʉɚɥɢɦɨɤ  Ȼɪɴɲɥɟɧ
ɤɨɹɬɨ ɟ ɩɚɪɬɧɶɨɪ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬ
Ⱦɭɧɚɜɫɤɢɩɚɪɤɨɜɟ,,ɢɜɤɨ
ɹɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɢɧɚɲɟɬɨɫɟɥɨ
ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ȼɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɢ
ɪɚɞɨɫɬɬɚ ɛɟɲɟ ɨɝɪɨɦɧɚ ɡɚ
ɫɚɦɚɬɚɩɢɫɚɬɟɥɤɚɡɚɳɨɬɨɢ
ɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɨɬɞɪɭɝɢɬɟɫɬɪɚɧɢ
ɩɨɩɨɪɟɱɢɟɬɨɧɚɪɟɤɚɬɚɳɟɫɟ
ɡɚɩɨɡɧɚɹɬɫɧɚɲɚɬɚɡɚɳɢɬɟ
ɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬ
ȼɫɪɟɳɚɬɚɭɱɚɫɬɜɚɯɚɭɱɢɬɟ
ɥɢɢɤɨɧɨɦɢɫɬɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
ɤɚɞɪɢɪɚɛɨɬɧɢɰɢɜɫɟɥɫɤɨɬɨ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨȼɴɩɪɟɤɢɱɟɜɫɢɱ
ɤɨɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɨɜɚɥɦɚɧɚɯɚɟ
ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɧɚɲɚɬɚ
ɱɢɬɚɬɟɥɤɚ əɧɚ ɏɶɨɟɦɫɜɨɥ

от стр. 1 ɧɨɜɚ  ɦɟɧɢɞɠɴɪ ɧɚ Ɉɂɐ
Ɋɭɫɟ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɫɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɬɜɨɪɛɚɛɟɲɟ
ɩɨɤɚɧɟɧɚ ɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɫɤɚɬɚ
ɩɢɫɚɬɟɥɤɚɋɬɨɹɧɤɚɉɚɜɥɨɜɚ
ɂɬɹɫɟɨɬɡɨɜɚɧɚɩɨɤɚɧɚɬɚ
ɤɚɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɥɟɝɟɧɞɚɬɚ
Äɋɴɥɡɢɬɟ ɧɚ ɪɢɛɚɪɹ´  ɂɡ
ɧɟɧɚɞɚɬɚ ɛɟɲɟ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɚ
ɤɨɝɚɬɨɪɚɡɛɪɚɯɦɟɱɟɟɨɬɩɟ
ɱɚɬɚɧɚ ɜ ɚɥɦɚɧɚɯ 1DWXUHV

местната писателка Стоянка Павлова.
А те - срещите с нея са
много, но тази е по-различна и ще разберете защо.
Ɍɨɱɧɨ ɩɪɟɞɢ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɩɨɩɨɤɚɧɚɨɬȾɢɪɟɤɰɢɹɬɚɧɚ
ɉɪɢɪɨɞɟɧ ɩɚɪɤ Ɋɭɫɟɧɫɤɢ
Ʌɨɦ ɱɪɟɡ Ʉɚɦɟɥɢɹ Ɂɥɚɬɚ

KDYHQV RQ WKH 'DQXEH ɮɢ
ɧɚɧɫɢɪɚɧ ɨɬ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞ
ɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɘɝɨɢɡɬɨɱɧɚ
ȿɜɪɨɩɚ ɡɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨ
ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
Ⱥɥɦɚɧɚɯɴɬɫɴɞɴɪɠɚɫɧɢɦ
ɤɢ ɧɚ ɬɢɩɢɱɧɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢ ɢ
ɠɢɜɨɬɢɧɫɤɢɜɢɞɨɜɟɨɬɜɫɹɤɚ
ɡɚɳɢɬɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɧɚɨɫɟɦ
ɞɴɪɠɚɜɢ ɩɨ ɩɨɪɟɱɢɟɬɨ ɧɚ
ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ

ɩɪɨɱɟɬɟ ɩɪɟɜɟɞɟ ɥɟɝɟɧɞɚɬɚ
ɢɫɩɨɞɟɥɢ´Ɍɚɡɢɥɟɝɟɧɞɚɧɚ
ɩɢɫɚɧɚɨɬɋɬɨɹɧɤɚɉɚɜɥɨɜɚ
ɳɟ ɨɫɬɚɜɢ ɡɧɚɱɢɦɚ ɫɥɟɞɚ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦɣɡɚɢɧɬɟɪɟɫɧɚɬɚ
ɬɜɨɪɛɚɢɣɩɨɠɟɥɚɜɚɦɟɧɨɜɢ

ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɭɫɩɟɯɢ
ɇɨɜɢɹɬɚɥɦɚɧɚɯɩɪɟɞɢɡɜɢ
ɤɚɦɧɨɝɨɜɴɩɪɨɫɢɤɴɦɚɜɬɨɪ
ɤɚɬɚɧɚɤɨɢɬɨɬɹɨɬɝɨɜɨɪɢɩɨ
ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɫɪɟɳɚɬɚ Ɋɨɞɟɧɚ
ɫɴɦɜɫɟɥɨɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚ
ɧɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɟɦɨɟɬɨɫɟɥɨ
ɡɚɳɨɬɨ ɬɭɤ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɜ
ɫɜɨɢ ɜɨɞɢ ɬɭɤ ɢɡɝɪɚɞɢɯ ɦɨ
ɟɬɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɬɭɤ ɩɪɟɦɢɧɚ
ɰɟɥɢɹɬɦɢɬɪɭɞɨɜɩɴɬɢɨɬɬɭɤ
ɡɚɩɨɱɧɚɦɨɹɬɬɜɨɪɱɟɫɤɢɩɴɬ
Ɋɚɞɜɚɦɫɟɱɟɫɦɨɹɬɚɬɜɨɪɛɚ
ɜɚɥɦɚɧɚɯɚɟɢɡɩɢɫɚɧɨɢɦɟɬɨ
ɧɚɧɚɲɟɬɨɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɜɢɦɧɨɝɨɧɨɜɨɱɟɪ
ɧɟɧɰɢ´  ɤɚɡɚ ɪɚɡɜɴɥɧɭɜɚɧɨ
ɉɚɜɥɨɜɚ
ȼɤɪɚɹɧɚɫɪɟɳɚɬɚɩɪɟɞɫɟ
ɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ Ɍɨ
ɞɨɪɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚɩɨɡɞɪɚ
ɜɢ ɩɢɫɚɬɟɥɤɚɬɚ ɢ ɣ ɩɨɠɟɥɚ
ɦɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɢɡɹɜɢ
ɦɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢ ɩɨɛɟɞɢ ɜ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɬɟɤɨɧɤɭɪɫɢ
Всички присъстващи си
тръгнаха с радост от
уютната библиотека и в
очакване на следващите
прояви на читалището.

поетично
Олга
КЛИСУРОВА,
гр. Стара Загора

На един дъх
Не си отивай! Нужен си ми още
любов, измислица, тъга, лъжа…
Аз всичките си неспокойни нощи
и луди дни на тебе все дължа.
Не си отивай! Твоят дъх ме топли,
макар незрим, отминал, още ням.
Илюзиите може да се голи,
но те са мои, няма да ги дам.
Дори за най-големи обещания,
за най-въздушни кули и дворци.
Колибата ни може да е малка,
но само твоя образ я краси.
Не си отивай! Нужен си ми още.
Осмислям дните си все още с теб.
Дарявам ти и сънищата нощем,
за да остана все такъв човек.
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ɛɳɨ  ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ 
ɪɟɜɢɡɢɢ ɨɬɱɢɬɚ ɩɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɚɂɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚɩɨ
ɬɪɭɞɚɜɋɢɥɢɫɬɪɚɫɴɨɛɳɢɯɚ
ɨɬɬɚɦ Ɂɚ ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟ ɨɛɳɨ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɟɬɢ
 ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɢ ɚɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɟɪɤɢ ɨɬ ɤɨɢɬɨ
 ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ  ɚɤɬɚ ɡɚ
ɫɩɢɪɚɧɟ ɨɬ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ ɧɚ
ɦɚɲɢɧɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚ
ɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɚ ɫɚ ɦɚ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ
ɢɡɞɚɞɟɧɢɫɚɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɱɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɚɬɚ ɫɬɚɬɢɫ
ɬɢɤɚɋɴɳɨɩɪɟɡɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢɬɟ ɫɚ ɫɴɫɬɚɜɢɥɢ
ɚɤɬɚɡɚɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ  ɡɚ ɧɟɢɡ
ɩɴɥɧɟɧɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ Äɉɨ
ɫɬɴɩɢɥɢɢɪɟɲɟɧɢɫɚɢɫ
ɤɚɧɢɹɫɢɝɧɚɥɢɢɡɚɩɢɬɜɚɧɢɹ
ɨɬɝɪɚɠɞɚɧɢɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɚ
ɛɪɨɹɬ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɧɟ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɬɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɟ
ɧɚɦɚɥɹɥɩɴɬɢ³ɫɴɨɛɳɢɯɚ
ɨɳɟɨɬɬɪɭɞɨɜɚɬɚɢɧɫɩɟɤɰɢɹ
ɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
Äɉɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɚɤɰɟɧɬɴɬ
ɧɚɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟɛɟɲɟɩɪɨɞɴɥ
ɠɚɜɚɳɨɬɨ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɜɚɧɟ

ɧɚ ɧɨɪɦɢɬɟ ɩɨ ɡɚɩɥɚɳɚɧɟ
ɧɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɪɚɛɨɬɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ
ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɬ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ÄɌɴɪɝɨɜɢɹ ɧɚ ɞɪɟɛɧɨ´ ÄɌɴɪ
ɝɨɜɢɹ ɧɚ ɟɞɪɨ´ Äɋɟɥɫɤɨ ɫɬɨ
ɩɚɧɫɬɜɨ ± ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɴɞɫɬɜɨ
ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɫɬɜɨ³ ÄɊɟɫɬɨ
ɪɚɧɬɶɨɪɫɬɜɨ³ Äɋɬɪɨɢɬɟɥ
ɫɬɜɨ´Äɋɭɯɨɩɴɬɟɧɬɪɚɧɫɩɨɪɬ´
Ⱦɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɪɚɡ
ɫɥɟɞɜɚɧɟ´ Äɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɧɚ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ´
Äɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ´
ɢ ɞɪɭɝɢ³ ɫɴɨɛɳɢɯɚ ɨɳɟ ɨɬ
ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚɬɚɂɧɫɩɟɤɰɢɹɩɨ
ɬɪɭɞɚɈɬɬɚɦɞɨɛɚɜɢɯɚɱɟɜ
ɬɟɡɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɫɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ  ɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɹɤɚɬɨɡɚɰɹɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɨɛɳɨ ɜɫɢɱɤɢ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɚ ɛɢɥɢ  ɜ
ɰɟɥɢɹ ɪɟɝɢɨɧ ɋɴɫɬɚɜɟɧɢ ɫɚ
 ɚɤɬɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɬɪɭɞɨɜɨɬɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɜ
ɬɟɡɢɨɬɪɚɫɥɢɤɨɟɬɨɟɨɬ
ɨɛɳɢɹɛɪɨɣɧɚɚɤɬɨɜɟɬɟɩɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɚ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɧɨɪɦɢɬɟ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɳɢɡɚɩɥɚɳɚɧɟ
ɬɨɧɚɬɪɭɞɚɫɚɨɬɨɛɳɢɹ
ɛɪɨɣɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɨɬɪɭɞɨɜɨɬɨ
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɨ ɜ ɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɟ ɫɴɫ ɫɴɳɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ

ɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɚɧɚɦɚɥɟ
ɥɢ  ɩɴɬɢ Ɍɟɡɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɧɚɣɱɟɫɬɨ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɬ ɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ÄɌɴɪɝɨɜɢɹ ɧɚ
ɞɪɟɛɧɨ³ÄɌɴɪɝɨɜɢɹɧɚɟɞɪɨ´
Äɋɟɥɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ ± ɪɚɫɬɟ
ɧɢɟɜɴɞɫɬɜɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞ
ɫɬɜɨ´ ÄȾɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɚ
ɢɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟ´ɢÄɉɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɨ ɧɚ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɩɪɨɞɭ
ɤɬɢ´Ɍɨɜɚɫɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚ
ɜ ɤɨɢɬɨ ɧɚɟɬɢɹɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɪɚɛɨɬɢɧɚɫɦɟɧɢɩɪɢɫɭɦɢɪɚ
ɧɨɢɡɱɢɫɥɹɜɚɧɟɧɚɪɚɛɨɬɧɨɬɨ
ɜɪɟɦɟɩɪɢɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɫɦɹɧɚ ɞɨ 
ɱɚɫɚɦɧɨɝɨɱɟɫɬɨɫɮɢɤɬɢɜɧɢ
ɝɪɚɮɢɰɢɡɚɪɚɛɨɬɚɤɨɢɬɨɧɟ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɬɧɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥ
ɧɨ ɨɬɪɚɛɨɬɟɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ ɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ
ɨɛɹɫɧɢɯɚ ɨɬ ɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɬɚ
ɂɧɫɩɟɤɰɢɹɩɨɬɪɭɞɚȾɚɧɧɢɬɟ
ɡɚɜɢɡɢɪɚɧɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚ ɫɨɱɚɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɱɢɫɥɹɜɚɧɟɢɡɚɩɥɚɳɚɧɟɧɚ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠ
ɞɟɧɢɹ ±  ɫɩɪɹɦɨ ɨɛ
ɳɢɹɛɪɨɣɧɚɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨ ɡɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨ
ɧɚɬɪɭɞɚȼɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɦɢ
ɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɞɟɥɴɬɧɚɬɟɡɢ

ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɟɨɬɨɛɳɨ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɩɨɡɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹɬɚɩɨɢɡɜɴɧɪɟɞ
ɧɢɹ ɬɪɭɞ ɩɪɟɡ ɨɬɢɜɚɳɚɬɚ ɫɢ
ɝɨɞɢɧɚɫɟɟɭɜɟɥɢɱɢɥɩɴɬɢ
ɫɩɪɹɦɨ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɚ ɬɚɡɢ
ɤɨɢɬɨ ɤɚɫɚɹɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ
ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨ ɬɪɭɞɨɜɢɬɟ
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɟ ɧɚɦɚɥɹɥ
ɩɴɬɢɫɩɪɹɦɨɝɨɞɢɧɚ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɨɳɟ ɨɬ ɢɧɫɩɟɤ
ɰɢɹɬɚ
ȼ ɫɮɟɪɢɬɟ ÄɌɴɪɝɨɜɢɹ ɧɚ
ɞɪɟɛɧɨ³ɢÄɌɴɪɝɨɜɢɹɧɚɟɞɪɨ´
ɫɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɩɪɨɜɟɪɤɢɢ
ɫɚɧɚɦɟɪɟɧɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
 ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨ ɜɴɡɧɢɤ
ɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɢɬɟ ɩɪɚɜɨɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ
ɩɨɱɢɜɤɢɬɟ ɢ ɡɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨ ȼ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɨɬɬɟɡɢɨɬɪɚ
ɫɥɢ ɬɨɜɚ ɫɚ  ɨɬ ɨɛɳɢɹ
ɛɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥ
ɫɬɜɨ ɉɪɚɜɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɟɥɚ ɧɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɬɚɩɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ
ɧɚɁȻɍɌɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɨɬ
ɬɟɡɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɤɨɣɬɨɟɩɪɢɩɪɟɡ
ɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚɝɨɞɢ
ɧɚ ɞɨɩɴɥɜɚɬ ɨɬ ɬɪɭɞɨɜɚɬɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ

ȼ ɨɬɪɚɫɴɥɚ Äɋɟɥɫɤɨ ɫɬɨ
ɩɚɧɫɬɜɨ±ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɴɞɫɬɜɨɢ
ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɫɬɜɨ´ɫɚɢɡɜɴɪɲɟ
ɧɢɩɪɨɜɟɪɤɢɢɫɚɨɬɤɪɢɬɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɨɬɤɨɢɬɨ
ɫɚ ɩɨ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɁȻɍɌ
Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɜ ɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹ ɫɚ  ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɨɬɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨ ɩɪɟɡ ɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚȻɪɨɹɬɧɚɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɬɚɩɨɡɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɬɪɭɞɚɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɜɬɚɡɢɫɮɟɪɚ
ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚɟ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬɨɬɨɛɳɢɹ
ɛɪɨɣɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɨɡɚɩɥɚɳɚ
ɧɟɬɨɧɚɬɪɭɞɚɡɚɝɨɞɢɧɚ
ȼɨɬɪɚɫɴɥɚÄɊɟɫɬɨɪɚɧɬɶɨɪ
ɫɬɜɨ´ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɫɚ ɢɡ
ɜɴɪɲɟɧɢ  ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɫɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
 ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨ ɜɴɡɧɢɤ
ɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɢɬɟ ɩɪɚɜɨɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ
ɩɨɱɢɜɤɢɬɟ ɢ ɡɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨ
Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚ ɨɬ ɬɟɡɢ ɨɬ
ɪɚɫɥɢɫɚɨɬɨɛɳɢɹɛɪɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɬɪɭɞɨɜɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
ɉɪɚɜɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɚ
ɜɚɧɟɬɨɧɚɞɟɥɚɧɚɧɚɪɭɲɟɧɢ
ɹɬɚɜɬɟɡɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɨɣɬɨ

ɟ  ɩɪɢ  ɩɪɟɡ ɫɴɳɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɧɚɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ȼ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
Äɋɭɯɨɩɴɬɟɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ´ ɫɚ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ  ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɫɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
 ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨ ɨɫɢɝɭ
ɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɁȻɍɌ ɂ ɬɭɤ ɢɦɚ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɬɚ
ɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɨɬɬɚɡɢɢɤɨ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɚɞɟɣɧɨɫɬɩɪɟɡ
ɝɤɨɣɬɨɟɩɴɬɢɩɨɝɨɥɹɦɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɪɟɡ
ɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɩɨɫɨɱɜɚɬ ɨɬ ɂɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ ɩɨ
ɬɪɭɞɚɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ÄɁɚɪɚɞɢ ɝɨɥɟɦɢɹ ɛɪɨɣ ɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɹɩɨɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɬɪɭ
ɞɨɜɨɬɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɩɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɚɳɟɫɟɚɤɰɟɧɬɢɪɚ
ɜɴɪɯɭ ɧɟɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɨɬɨ
ɩɨɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɬɪɭɞ ɛɟɡ ɬɪɭ
ɞɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪ ɞɨɝɨɜɚɪɹɧɟ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɧɟɩɴɥɧɨ ɪɚɛɨɬɧɨ
ɜɪɟɦɟɡɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɬɪɭɞɚ
ɢ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɪɚ
ɛɨɬɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨɥɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɢɡɜɴɧɪɟɞɟɧɬɪɭɞɧɚɪɭɲɟɧɢɹɜ
ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɧɟɬɨɢɨɫɢɝɭɪɹɜɚ
ɧɟɬɨɧɚɡɞɪɚɜɟɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɩɪɢɪɚɛɨɬɚ³ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɜɚɬ
ɨɬɂɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚɩɨɬɪɭɞɚ
“ТГ”

От РД „Пожарна безопасност и защита на населението":

Двама са загиналите при пожари през 2014-та,
13 са лъжливите повиквания за пожар
рез 2014 г. поделенията на РД „Пожарна
безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в област Силистра са
участвали в ликвидирането
на 632 произшествия, което
е 53.55 бр. произшествия
на 10 000 жители, сочи
отчетът на директора на
институцията Румен Мъров. Съпоставено към 2013
г. (63.62 бр. произшествия
на 10 000 жители) този показател бележи намаление.
Разпределени по районни
служби, данните за произшествията са следните:
РСПБЗН - Силистра – 278
бр., РСПБЗН - Тутракан –
154 бр., РСПБЗН - Дулово
– 82 бр., група „Спасителни
дейности” – 118 бр.
Разпределението по видове на произшествията
е следното – пожари с материални загуби: Силистра
– 73 бр., Тутракан – 28 бр.,
Дулово – 23 бр., а случаите
с извършвана гасителна
дейност на пожари в сухи
треви и пожари, без да са
нанесени материални щети
са: Силистра - 185 бр.,
Тутракан – 103 бр., Дулово
– 38 бр. Група „Спасителни
дейности” е извършила 118
бр. аварийно-спасителни
дейности и оказване на
помощ.
Излизанията на лъжливи
повиквания общо за региона
са 13 бр.
При произшествия има 2
загинали граждани, пострадалите са 6.
От разпределението на
произшествията по основни
отрасли е видно, че наймного са произшествията
в „Жилищно-комуналното
стопанство” – 64 бр. (52,46
%). На второ място са
произшествията в “Транспорт, складиране и пощи”
- 21 бр.(17,2 %), а на трето
са пожарите в “Селско и
рибно стопанство” - 9 бр.
(7,4 %), останалите 28 бр.
(23 %) се разпределят в
отраслите „Енергетика”,
„Горско стопанство”, “Тър-

П

говия и ремонт”, „Сметосъбиране” и др.
От разпределението на
произшествията по причина
на възникване е видно, че
най-много са произшествията предизвикани от късо
съединение - 34 броя (28 %)
и небрежност при боравене
с открит огън - 28 бр. (23
%). Следват произшествията предизвикани от
техническа неизправност
– 10 бр. (8,2 %), неправилно
ползване на отоплителни и
нагревателни уреди” – 4 бр.
(3,3 %), самозапалване – 5
бр. (4,1 %), и др.
Дейността по линия на
„Планиране, превантивна
дейност и контрол“ (ДПК)
в обектите през 2014 г.
беше насочена основно към
извършване на проверки
и контрол за спазването
на правилата и нормите
за пожарна безопасност.
Изготвиха се планове за
кампанийни мероприятия
и дейности: отоплителен
сезон, пролетно – летен пожароопасен сезон, жътвена
кампания и избори.
През изтеклия период
служителите от ДПК извършиха 41 комплексни проверки, за които са връчени
41 протокола, извършени са
241 контролни и 1760 тематични проверки. Връчени
са 107 разпореждания и 27
уведомителни писма. От
предписаните мероприятия
за изпълнение през 2014 г.
са неизпълнени 5, за което
са съставени 3 акта за
установяване на административни нарушения.
Приложени са 14 принудителни административни мерки /39 за 2013 г./,
съставени са 29 акта за
установяване на административни нарушения /46
акта за 2013 г./, от които
по ЗМВР и ППЗМВР 13 и
по други нормативни документи 16.
През изминалата 2014 г.
държавният противопожарен контрол в инвестиционния процес е осъществен

чрез изготвяне на 58 становища за съответствие
на инвестиционните проекти с правилата и нормите
за пожарна безопасност.
Издадени са 13 становища
за строежи и 1 решение за
отказ за издаване на удостоверителен документ.
Издадени са 29 становища
за съответствие с изискванията на правилата и
нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации, съоръжения и други
документи, когато това е

предвидено в нормативен
акт. От извършените 3
сертификационни проверки
са издадени 3 сертификата
за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност. Служители на РДПБЗН- Силистра
са участвали в 21 държавни
приемателни комисии и в 51
експертни съвета. Всички
документи са издадени в
законоустановения срок и
предоставени на заинтересованите лица.
“ТГ”

РИОСВ-Русе обяви конкурс
за комикс по повод Световния
ден на влажните зони
ɊɂɈɋȼɊɭɫɟ ɨɬɩɪɚɜɹ ɩɪɟ
ɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨɤɴɦɭɱɟɧɢɰɢ
ɬɟɨɬɨɛɥɚɫɬɢɧɟɊɭɫɟɊɚɡɝɪɚɞ
ɢɋɢɥɢɫɬɪɚɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɜɤɨɧ
ɤɭɪɫ ɡɚ ɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɤɨɦɢɤɫ
ɧɚɬɟɦɚÄɂɫɬɨɪɢɢɜɟɡɟɪɨɬɨ´
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬɟɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚɋɜɟ
ɬɨɜɧɢɹɞɟɧɧɚɜɥɚɠɧɢɬɟɡɨɧɢ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɱɢɟɬɨɦɨɬɨɩɪɟɡ
 ɝ ɟ Äȼɥɚɠɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɡɚ
ɧɚɲɟɬɨɛɴɞɟɳɟɩɪɢɫɴɟɞɢɧɢ
ɫɟ
Ʉɨɦɢɤɫɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚɫɴɞɴɪ
ɠɚɬɞɨɪɢɫɭɧɤɢɜɦɚɤɫɢɦɚ
ɥɟɧ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ ɩɪɟɫɴɡɞɚ
ɜɚɳɢ ɪɚɡɤɚɡ ɫ ɜɢɡɭɚɥɧɚ ɩɨ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɫɬ ɉɨ ɠɟɥɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɪɢɥɨɠɚɬ
ɤɪɚɬɴɤ ɬɟɤɫɬ ɢ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɢɡ
ɛɨɪ Ɉɛɟɤɬ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɚ
ɜɥɚɠɧɢɬɟɡɨɧɢ±ɟɡɟɪɚɛɥɚɬɚ
ɜɨɞɨɟɦɢɪɟɤɢɢɬɟɯɧɢɬɟɨɛɢ
ɬɚɬɟɥɧɢ±ɪɟɫɬɟɧɢɹɢɠɢɜɨɬɧɢ
Ʉɨɦɢɤɫɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɨɬɪɚɡɹɬ
ɝɨɞɢɲɧɢɬɟɜɪɟɦɟɧɚɞɚɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɹɬ ɜɨɞɨɥɸɛɢɜɢɬɟ ɩɬɢɰɢ
ɢɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɹɬ ɚɧɤɰɟɧɬ ɡɚ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɬɚ ɧɚ ɜɥɚɠɧɢɬɟ
ɡɨɧɢɡɚɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚɠɢɜɨɬɢɧ
ɫɤɢ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢ ɜɢɞɨɜɟ ɡɚ
ɤɪɴɝɨɜɪɚɬɚɧɚɜɨɞɚɬɚɡɚɛɥɚ
ɝɚɬɚɤɨɢɬɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬɢɬɧ
ɇɹɦɚɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɨɝɪɚɧɢɱɟ
ɧɢɹɡɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟȼɧɚɞɩɪɟ
ɜɚɪɚɬɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɜɤɥɸɱɚɬ

ɭɱɟɧɢɰɢɨɬɧɚɱɚɥɟɧɨɫɧɨɜɟɧ
ɢɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧɤɭɪɫɧɚɨɛɭɱɟ
ɧɢɟɀɟɥɚɟɳɢɬɟɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɦɨɝɚɬɞɚɢɡɩɪɚɳɚɬ
ɫɤɚɧɢɪɚɧɢ ɬɜɨɪɛɢɬɟ ɫɢ ɩɨ
ɟɩɨɳɚ ɧɚ ɚɞɪɟɫ USHWURYD#
ULRVYUXVHRUJɢɥɢɩɨɩɨɳɚɬɚ
ɝɪ Ɋɭɫɟ  ɛɭɥ Äɉɪɢɞɭ
ɧɚɜɫɤɢ´ ʋ  ɊɂɈɋȼɊɭɫɟ
ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ Ɍɜɨɪɛɢɬɟ ɞɚ ɫɚ
ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚ
ɚɜɬɨɪɚɜɴɡɪɚɫɬɭɱɟɛɧɨɡɚɜɟ
ɞɟɧɢɟɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɬɟɥɟɮɨɧ
ɡɚɤɨɧɬɚɤɬɢɩɨɳɟɧɫɤɢɚɞɪɟɫ
Ʉɪɚɟɧ ɫɪɨɤ ɡɚ ɢɡɩɪɚɳɚɧɟ
ɧɚ ɤɨɦɢɤɫɢɬɟ ɟ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɝɊɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɳɟɛɴɞɚɬ
ɨɛɹɜɟɧɢɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢɝ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɨɬɥɢɱɟɧɢɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɩɪɟ
ɞɦɟɬɧɢɧɚɝɪɚɞɢɋɥɟɞɤɨɧɤɭɪ
ɫɚ ɊɂɈɋȼɊɭɫɟ ɳɟ  ɩɭɥɛɢ
ɤɭɜɚ ɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ ɬɜɨɪɛɢ ɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɢɳɟɝɢ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɬɟɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
ȿɤɢɩɴɬɧɚɊɂɈɋȼɊɭɫɟɩɨ
ɠɟɥɚɜɚɜɞɴɯɧɨɜɟɧɢɟɢɭɫɩɟɯ
ɧɚɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɢɬɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ɉɴɥɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɧɚɤɨɧɤɭɪ
ɫɚ ɫɚ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪ
ɧɟɬ ɫɬɚɪɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɊɂɈɋȼ
Ɋɭɫɟɧɚɚɞɪɟɫ
KWWSZZZULRVYUXVHRUJ
NRQNXUVLQDULRVYUXVHKWPO
“ТГ”

29 април - 3 май 2015 г.
Екскурзия с автобус - 5 дни/3 нощувки

Венеция - Падуа - Верона
Програма
1-ви ден: Отпътуване в 20:00 ч. от Тутракан към Любляна,
Словения
2-ри ден: Пристигане в Любляна. Настаняване в хотел. Пешеходна разходка - крайбрежната алея на р. Любляница, централния
площад с францисканската църква "Благовещение". Свободно
време. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Отпътуване за Венеция – пътуване с корабче от Пунта Сабиони до Венеция. Туристическа програма:
площад "Сан Марко", едноименната базилика, Камбанарията, Дворецът на дожите; Мостът на въздишките. Разходка
до моста "Риалто" . По желание посещение на “Двореца на
Дожите". Свободно време. Отпътуване за хотела. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Отпътуване за Падуа. Пешеходна разходка в
центъра на Падуа: базиликата "Сан Антонио", площад Прато дела
Вале – един от най-големите площади в Европа. Отпътуване за
Верона - градът на Ромео и Жулиета.
Туристическа програма: Арена Ди Верона - Амфитеатър създаден през I век от н. е., на него са се водели гладиаторски борби и
рицарски турнири, в днешни времена - една от големите оперни
сцени. Къщата на Жулиета. Свободно време. Връщане в хотела.
Нощувка.
5-ти ден: Ранна закуска и отпътуване за България – едната
почивка ще бъде в Загреб – столицата на Хърватия .
ЦЕНА: 445 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2/3* в района на Венеция
- 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Любляна
- city tax - задължителна такса във всеки хотел в Италия – 4
лева /2 евро/турист/ден
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената не включва:
Корабче от Пунта Сабиони до Венеция (отиване и връщане) – 20
евро Входни такси за музеите: Комбиниран билет за Двореца на
дожите, Музея Корер, Археологическия музей и Сансовиновата
библиотека във Венеция: 16 евро възрастен, 8 евро младежи до
25 години; Базиликата Сан Марко – основен наос – безплатно,
Златният олтар – 2.00 евро; Камбанарията на Базиликата Сан
Марко: 8 евро; Арена ди Верона - 6 евро; Къщата на Жулиета - 6
евро; Разходка с лодка по Канале Гранде: 14 евро
Туроператорът си запазва правото за промяна в
последователността на програмата.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ
Лична карта или международен паспорт; за деца до 18 г. нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те
родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие
от страницата със снимката в паспорта.
За записване:
Анастасия Якова - 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
Галерия Венеция: www.salvinia.eu | facebook.com/salvinia.eu

СМЯХ
©¼¿¼½ÌÊ¾ÍÆÄÎÁÍ¾¼Î½Ä това им харесвам, че всеки си лепи двайсетачките на собственото чело...

- Прекрасно - казва редакторът. - Само това “ух” ще трябва да го
махнем - на чалга избива...
«ÊËÄÎ¼ÇÄ радио Ереван:
- Какво е парадокс?
- Това е, когато щастието чука на вратата ти, а ти се оплакваш от шума.

¨¼ÅÆ¼ÈÄÉÁÈÊÂÁ да си запомни ПИН-а на GSM-а. Баща ми си носи
ËÊÌÄÇÄ±ÄÎÖÌ«ÁÎÖÌ и Настрадин Ходжа в чия религия има повече
тефтерче с номерата и всеки път, като набира, чете от там. Баба ми си светци. Решили за всеки светец да откъсват по един косъм от косата
свети с GSM-а, за да види часовника.
на противника си...
И как, по дяволите, тяхното поколение първо е излетяло в Космоса?
- Аллах... - казал ходжата и откъснал един косъм от главата на Петър.
Помислил и казал: - Мохамед... - хоп още един косъм.
«ÊËÄÎ¼ÇÄÌ¼ÀÄÊ¡ÌÁ¾¼É - За какво служи женската логика?
Пак взел да мисли и през това време Хитър Петър започнал:
- За да съсипва мъжката психика - отговорило радиото.
- Свети Иван Рилски... - хоп един косъм.
- Светата Троица... - още три косъма.
Ô¾ÁÅÒ¼ÌÍÆ¼½¼ÉÆ¼ един клиент се приближава до служител и му
- Свети Седмочисленици... - седем косъма.
шепне заговорнически:
- Свети 40 Мъченици... - пооскубал го.
- Господине, може ли да внеса във вашата банка един милион?
Помислил Хитър Петър, усмихнал се доволно и рекъл:
А служителят му отговаря:
- Свети 11 000 Младенци избити от цар Ирод...
- Разбира се, че може. Но говорете по-високо, не е срамно да си беден.
©¼ËÌÄÁÈËÌÄÇÁÆ¼ÌÛ - Съпругът ви се нуждае от абсолютен покой.
Ще изпиша успокоителни.
- И кога да му ги давам?
- Никога! Пийте ги вие.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 65 151 - 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

Малки обяви
ПРОДАВАМ магаре женско за 150 лв. в

с. Варненци.

За справки: 08667-27-71

®ÄÆ¼Æ¾ÊËÌ¼¾ÄÔв гардероба, бе?
- Пръскам за молци.
- А, защо си гол?
- Еее, кога успяха бе!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

¤ÍÆ¼ÈÀ¼ÈÄнаправите копие от личната карта!
- А шлем и лък от шофьорската книжка не искаш ли?

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

ÌÁÀ¼ÆÒÄÛÎ¼ влиза млад поет.
- Какво ни носите? - пита редакторът.
- Написал съм стихотворение. Става и за текст за песен...
- Интересно. И какво е заглавието?
- “Ух, аз твойта майка мръсна...”

ТГ

справочник

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Сканди

СУДОКУ

¯ÓÄÎÁÇÄÏÓÁÉÄÒÄ в час по "Свят и личност":
Учителят: - Какво е бременна жена за един канибал ?
Уеникът: - Амиии, КИНДЕР СЮРПРИЗ!

ÖÍÁÀÁ поздравления, че се сдобри с жена ти!
- Защо така мислиш?
- Видях ви вчера, как заедно цепехте дърва...
- А-а-а, мебелите деляхме!

7

ХОБИ

22 - 28.01.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

22 - 28.01.2015 г.

Чест и почитания!
от стр. 1
Калина ГРЪНЧАРОВА
29 бебета са родени от началото на годината до 21 януари в
Родилното отделение на МБАЛТутракан. 17 от тях са момичета,
а 12 - момчетата, научаваме от
старшата акушерка Галя Змеева.
На 12 януари е родено и найтежкото засега бебе - Даниел Свиленов Спасов - точно 5 кг с ръст 56
см. 25-годишната щастлива майка
Теодора Спасова е от Разград.
Екипът от петима акушер-гинеколози, осем акушерки, един неонатолог и пет медицински сестри
се води от началника на АГО д-р
Любомир Бойчев, а на преминалия
вчера Бабинден те приеха стотици
поздравления за професионалната

ɑɚɫɬɨɬɟɤɢɩɚɧɚȺȽɈɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɨɬɢɦɟɬɨɧɚ
ɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɹɬɧɚɛɨɥɧɢɰɚɬɚɞɪɇɟɞɤɚɐɜɟɬɤɨɜɚɩɨɞɧɚɫɹ
ɫɜɨɢɬɟɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɌɹɫɴɳɨɟɚɤɭɲɟɪɝɢɧɟɤɨɥɨɝ

ните с благодарност ги почерпиха.
Малко преди обяд фуриите от
Читалището в Старо село са на
линия. Звучи запазената марка
"Да играем, да попеем, с Бабинден
да поживеем!". Измиват се ръцете
на докторите-акушери, "тъй както
са лъзга сапуна, тъй да са лъзгат
бебетата" са наричанията.
И кравай и кокошка има, и китка
здравец, и кръшни хора също...
"Добре, че има такива дни, на
човек да му се напълни душата."
- коментира д-р Любомир Бойчев.
Октавата се повишава... "Чушката люта, пак люта, а ти си Цонке
кат нея" - пеят самодейците от НЧ
"Светлина", с. Варненци. Тук изненадата е пълна. Огромен щъркел

Екатерина също бяха в отделението. Разбира се, да благодарят
на екипа, защото тяхното първо
детенце е заченато по метода ин
витро и те са истински щастливи.
Всъщност, освен шумната бабинденска веселба, екип на АГО
получи поздравителен адрес от
народният представител от ГЕРБ
Алтимир Адамов и от кмета на
Тутракан д-р Димитър Стефанов.
От негово име директорът на
дирекция "Хуманитарни дейности"
Стефка Станкова обяви и добрата
новина, че отделението ще получи
дар - реанимационно легло.
ɅɸɛɨɩɢɬɧɨȾɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜɢɞɪȻɨɝɨɦɢɥȻɨɣɱɟɜɫɚ
ɢɡɪɚɠɞɚɧɢɨɬɚɤɭɲɟɪɤɚɬɚɇɢɤɨɥɢɧɤɚȿɮɪɟɦɨɜɚ ɜɞɹɫɧɨ

носи Олга Атанасова, а щъркелът
всички знаят какво носи... Отец
Михаил поръси за здраве и благослови работещите в отделението, а
кметският наместник на Варненци
Снежана Михайлова поздрави
всички и пожела повече бебета
в селото.
"Д-р" МанаСТЪРЖИева на бърза
ръка прислуша колегите си и им
предписа лечение с оригинална
рецепта.
Анна и Красимир Драшкови
от Русе и малката им дъщеричка

празнува.
работа.
Статистиката за 2014 г. сочи,
че през изминалата 2014 г. в тутраканското Родилно отделение
са се родили най-много бебета
за цяла Силистренска област - от
588 раждания - 567 бебета, като
двойките близнаци са 21.
55 са родените бебетата заченати ин витро.
Една от най-успешните клиники
в България, в която се прилага
метода ин витро се намира в Тутракан - Медицински център "Св.
Иван Рилски", чийто екип също

Празникът!
Сериозната статистика е едно, а
Бабинден е нещо съвсем различно!
Тогава жените се "разпищолват" да не им попадаш пред погледа...
А традицията е хубаво нещо!
Особено в АГО на тутраканската
болница...
Сами се досещате, че екипът
е в настроение 6, а "гостите" го
допълват!
Първи в отделението пристигат
млади самодейци от читалището
на главинишкото село Вълкан.
Децата пяха и танцуваха, а домаки-

ɓɴɪɤɟɥɴɬɧɨɫɢ
ɳɴɪɤɟɥɱɟɬɚ

от редакционната поща
ȼɧɢɦɚɧɢɟɋɬɚɪɨɫɟɥɤɢ

Благодаря от сърце!
Уважаема редакция,

ȾɚɢɡɦɢɟɦɪɴɰɟɬɟɧɚɞɪȻɨɝɨɦɢɥȻɨɣɱɟɜ

ɂɡɧɟɧɚɞɚɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

22 януари - Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбСТутракан
22 януари - Севинч МЕХМЕД, Чистач, Община Главиница
23 януари - Светла СТОЯНОВА, Зам.-председател на
ОбС-Тутракан
23 януари - Румяна ЗМЕЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
24 януари - Недим ЧАУШ, Кмет на с. Зебил, община
Главиница
24 януари - Динчер АХМЕД, Общински съветник, ОбСГлавиница
24 януари - Росrца ПЕНЧЕВА, Чистач, НЧ "Н.Й.Вапцаров"Тутракан
26 януари - Петя КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА, Зам.-кмет на

Община Тутракан
26 януари - Валя ЙОРДАНОВА, Касиер, Община Тутракан
26 януари - Рена ДАНГЪРСКА, Архивар, Община Тутракан
27 януари - Неджи ЮМЕР, Кметски наместник, с. Бреница, община Тутракан
27 януари - Красимир ВЕЛИКОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
27 януари - Никол ГЕОРГИЕВА, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
28 януари - Севим КЯЗИМ, Кмет на с. Търновци, община Тутракан
28 януари - Ваня СОФРОНИЕВА, Чистач, Община
Тутракан

ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɴɦɳɚɫɬɥɢɜɚɱɟɬɨɱɧɨɬɭɤɜɬɨɡɢɝɪɚɞɝɪɚɞɴɬ
ɧɚɡɚɥɟɡɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɤɨɣɬɨɢɚɡɫɴɦɪɨɞɟɧɚɪɨɞɢɯɧɚɲɢɹ
ɫɢɧɂɡɚɬɨɜɚɜɬɨɡɢɩɪɚɡɧɢɱɟɧɞɟɧɢɡɤɚɡɜɚɦɫɜɨɹɬɚɨɝɪɨ
ɦɧɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɤɴɦɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜɢɞɪȻɨɝɨɦɢɥ
Ȼɨɣɱɟɜɧɚɚɤɭɲɟɪɤɢɬɟɇɢɤɨɥɢɧɤɚɉɨɪɨɠɚɧɨɜɚɢɇɟɜɹɧɚ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚɧɚɫɚɧɢɬɚɪɤɢɬɟɢɜɫɢɱɤɢɨɫɬɚɧɚɥɢɪɚɛɨɬɟɳɢɜ
ȺȽɈ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ɡɚ ɨɝɪɨɦɧɢɹ ɬɪɭɞ ɤɨɣɬɨ
ɩɨɥɚɝɚɬɡɚɧɚɫɪɨɞɢɥɤɢɬɟɢɞɟɰɚɬɚɧɢȼɬɹɯɧɨɥɢɰɟɧɢɟ
ɫɟɱɭɜɫɬɜɚɦɟɫɢɝɭɪɧɢɋɬɨɩɥɚɬɚɫɢɭɫɦɢɜɤɚɢɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢ
ɞɭɲɢɬɟɧɢɩɪɟɞɪɚɡɩɨɥɚɝɚɬɤɴɦɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟɢɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɫɦɢɥɢɬɟɞɭɦɢɬɟɧɢɜɞɴɯɜɚɬɜɹɪɚɢɧɚɞɟɠɞɚɡɚɩɪɟɞɫɬɨ
ɹɳɨɬɨɚɬɨɟɬɨɥɤɨɜɚɯɭɛɚɜɨɢɧɚɣɳɚɫɬɥɢɜɨɞɚɩɨɟɦɚɬ
ɩɴɪɜɢɜɪɴɰɟɬɟɫɢɧɚɲɢɬɟɞɟɰɚɢɞɚɧɢɝɢɞɚɞɚɬɫɭɫɦɢɜɤɚ
ɢɭɜɚɠɟɧɢɟɫɪɚɞɨɫɬɢɥɸɛɨɜɌɟɫɚɯɨɪɚɫɨɝɪɨɦɧɢɫɴɪɰɚ
ɤɨɢɬɨɩɪɚɜɹɬɳɚɫɬɥɢɜɧɚɲɢɹɬɠɢɜɨɬ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹȼɢɦɢɥɢɯɨɪɚɀɟɥɚɹȼɢɡɞɪɚɜɟɦɧɨɝɨɳɚɫɬɢɟ
ɢɜɫɟɬɚɤɚɞɚɜɞɴɯɜɚɬɟɜɹɪɚɧɚɞɟɠɞɚɢɥɸɛɨɜɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɪɨɞɢɥɤɢɞɟɰɚɢɦɚɣɤɢ

Честит празник!

ɊɨɫɢɰɚȻȺɏɔɊɈȼȺɝɪɊɭɫɟ

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

