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В МБАЛ-Тутракан:

Интензивното отделение вече е
ремонтирано, десетки фирми и
хора се включиха със средства
Тържественото освещаване на
реновираното отделение, което отбелязва и
15-ти рожден ден, ще се състои
на 11 декември началникът му д-р Стоянка Димова кани
дарителите с благодарност
Калина ГРЪНЧАРОВА
ва месеца продължи
основният ремонт
на Отделението за
анестезия и интензивно
лечение в тутраканската
болница, който е извършен
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изцяло от стопанския сектор на здравното заведение, информира началникът
на отделението д-р Стоянка Димова.
След прието решение на

Илиян Неделчев участва в
церемонията в Страсбург при
поемането на председателството на
Съвета на Европа от България

на стр. 3

Задават се нови кметски
Патова ситуация в
избори в Главиница Общинския съвет
Коледна благотворителност на
Ротари Тутракан
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Набират се средства
за изграждане на ретро
часовникова кула в града

на стр. 6

ɚɡɝɨɞɢɲɧɢɹɬ Ʉɨɥɟɞɟɧ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɟɧɛɚɥɧɚɊɨɬɚɪɢɤɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɩɪɟɦɢɧɚɩɨɞɡɧɚɤɚɧɚɧɟɝɨɜɚɬɚɞɟɫɟɬɚɸɛɢɥɟɣɧɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬɞɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜɢɩɚɫɬ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬ ɞɪ Ʌɸɛɨɦɢɪ Ȼɨɣɱɟɜ ɩɪɢ-
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РЕГИОН

НОВИНИ
ȾɇȿɋɌȿȺɌɊȺɅɇȺɉɊȿɆɂȿɊȺȼɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɌɟɚɬɪɚɥɟɧɫɚɦɨɞɟɟɧɫɴɫɬɚɜȻɨɪɢɫɂɥɢɟɜɳɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɩɴɪɜɚɬɚɫɢɩɪɟɦɢɟɪɚɡɚɫɟɡɨɧɚɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɌɨɜɚɟɩɢɟɫɚɬɚɐɟɧɚɬɚɧɚɢɦɟɬɨɨɬɉɚɧɱɨɉɚɧɱɟɜ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚɟɞɟɥɨɧɚɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɫɴɫɬɚɜɚɐɟɧɤɚ
ȻɨɣɱɟɜɚɚɜɪɨɥɢɬɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚɳɟɜɢɞɢȾɢɹɧɚȽɨɝɨɜɚȼɚɫɢɥ
ȾɨɣɧɨɜɉɟɬɶɨɋɬɨɣɱɟɜɌɟɨɞɨɪɚɋɬɨɹɧɨɜɚȾɚɧɢɟɥɚȻɴɱɜɚɪɨɜɚȻɨɪɢɫɥɚɜɉɟɬɤɨɜɋɬɚɧɢɫɥɚɜɋɬɟɮɚɧɨɜɢȼɥɚɞɢɫɥɚɜ
ȿɧɟɜ
ɇɚɱɚɥɨɬɨɟɨɬɱɚɫɚɜɡɪɢɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɐɟɧɚɧɚɛɢɥɟɬɚɥɜ
ɉɈɑɂȼɇɂɌȿȾɇɂɉɊȿɁȽɈȾɂɇȺ
ɉɨ ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɩɨɱɢɜɧɢ ɞɧɢ ɩɪɟɡ ɦɚɪɬ ɦɚɣ
ɢɫɟɩɬɟɦɜɪɢɝɳɟɢɦɚɬɪɚɛɨɬɟɳɢɬɟɪɟɲɢɆɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɤɚɬɨɪɚɡɦɟɫɬɢɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢɩɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɉɪɟɡ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɞɨɪɢ ɳɟ ɫɟ ɫɴɛɟɪɚɬ ɞɜɚ ɩɴɬɢ ɩɨ
ɱɟɬɢɪɢɧɟɪɚɛɨɬɧɢɞɧɢ
Ɂɚɞɚɧɟɫɟɩɪɟɤɴɫɜɚɪɚɛɨɬɧɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɤɚɤɬɨɢɞɚɫɟɨɫɢɝɭɪɢɩɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢɤɚɛɢɧɟɬɴɬ
ɜɡɟɪɟɲɟɧɢɟɞɚɨɛɹɜɢɡɚɧɟɪɚɛɨɬɧɢɦɚɪɬ ɩɟɬɴɤ ɦɚɣ
ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ ɢɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɩɟɬɴɤ Ɍɟɳɟɫɟɨɬɪɚɛɨɬɜɚɬɫɴɨɬɜɟɬɧɨɧɚɦɚɪɬ ɫɴɛɨɬɚ 
ɦɚɣ ɫɴɛɨɬɚ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɫɴɛɨɬɚ ɢɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɫɴɛɨɬɚ 
ɊɚɡɦɟɫɬɜɚɧɢɹɬɚɫɟɧɚɥɚɝɚɬɬɴɣɤɚɬɨɩɪɟɡɝɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬɩɪɚɡɧɢɤɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ±ɦɚɪɬɫɟɩɚɞɚɜɱɟɬɜɴɪɬɴɤɚ
ɩɨɤɚɥɟɧɞɚɪɦɚɪɬɟɩɟɬɴɤȾɟɧɹɬɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɩɪɨɫɜɟɬɚɢ
ɤɭɥɬɭɪɚɢɧɚɫɥɚɜɹɧɫɤɚɬɚɩɢɫɦɟɧɨɫɬ±ɦɚɣɟɜɴɜɜɬɨɪɧɢɤ
ɚɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹɬɦɚɣɫɟɩɚɞɚɜɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤɈɮɢɰɢɚɥɧɢɹɬ
ɩɪɚɡɧɢɤɫɟɩɬɟɦɜɪɢ±ɞɟɧɧɚɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨɩɪɟɡɝ
ɟɜɴɜɜɬɨɪɧɢɤɚɩɨɤɚɥɟɧɞɚɪɫɟɩɬɟɦɜɪɢɟɜɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ
ȾɟɧɹɬɧɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ±ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɟɜ
ɱɟɬɜɴɪɬɴɤɚɫɥɟɞɜɚɳɢɹɬɞɟɧɫɟɩɬɟɦɜɪɢɫɟɩɚɞɚɜɩɟɬɴɤ
Ⱦɧɢɬɟɤɨɢɬɨɫɟɨɛɹɜɹɜɚɬɡɚɪɚɛɨɬɧɢɫɚɫɴɛɨɬɢɩɪɟɡɫɴɳɢɹ
ɦɟɫɟɰɤɚɬɨɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɛɪɨɹɬɧɚɪɚɛɨɬɧɢɬɟɞɧɢɜɦɟɫɟɰɚ
ɧɟɫɟɩɪɨɦɟɧɹ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ɋ  ɩɪɨɦɢɥɚ ɚɥɤɨɯɨɥɧɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɜ ɢɡɞɢɲɚɧɢɹ
ɜɴɡɞɭɯ ɲɨɮɢɪɚɥ ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ Ⱥɒ Ɍɨɣ ɛɢɥ ɡɚɫɟɱɟɧ ɡɚɞ
ɜɨɥɚɧɚɧɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥȻɆȼɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɩɨɭɥÄȺɧɚȼɟɧɬɭɪɚ´ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɁɚɞɴɪɠɚɧɟɡɚɫɪɨɤ
ɞɨɱɚɫɚɚɫɪɟɳɭɧɟɝɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɍɸɬɸɧɫɬɟɝɥɨɨɤɨɥɨɤɝɟɨɬɤɪɚɞɧɚɬɜɧɨɳɬɚɫɪɟɳɭ
ɞɟɤɟɦɜɪɢɨɬɱɚɫɬɟɧɢɦɨɬɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚÄȼɨɥɧɚ´ɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧ ɉɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨ ɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ ɱɪɟɡ ɜɡɥɨɦɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɦɟɬɚɥɧɚɜɪɚɬɚɚɳɟɬɚɬɚɨɬɧɟɝɨɜɴɡɥɢɡɚɧɚɥɜɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɌɨɜɚɪɟɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɋɤɚɧɢɹ´ɫɟɟɩɪɟɨɛɴɪɧɚɥɩɨɩɴɬɹ
ɦɟɠɞɭɫɟɥɚɬɚɌɴɪɧɨɜɰɢɢȻɨɝɞɚɧɰɢɉɪɢɢɧɰɢɞɟɧɬɚɤɨɣɬɨ
ɟɫɬɚɧɚɥɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɧɹɦɚɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ
ɧɨɫɚɧɚɧɟɫɟɧɢɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢɉɨɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢ ɞɚɧɧɢ ɞɨ ɩɪɟɨɛɪɴɳɚɧɟɬɨ ɫɟ ɟ ɫɬɢɝɧɚɥɨ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ
ɜɨɞɚɱɴɬ±Ʉɇ ɝ ɟɡɚɝɭɛɢɥɤɨɧɬɪɨɥɧɚɞɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
Ɂɚɢɡɜɚɠɞɚɧɟɬɨɦɭɨɬɤɚɛɢɧɚɬɚɫɟɟɧɚɥɨɠɢɥɚɧɚɦɟɫɚɬɚɧɚ
ɟɤɢɩɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɫɥɭɠɛɚɉɨɫɥɭɱɚɹ
ɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɥɢɰɚɢ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɯɚ ɢ ɡɚɞɴɪɠɚɯɚ ɢɡɜɴɪɲɢɬɟɥɧɚɤɪɚɠɛɚɩɨɝɨɪɟɳɢɫɥɟɞɢɇɚɦɟɪɟɧɢɫɚɢɜɟɳɢɬɟ
ɨɛɟɤɬ ɧɚ ɩɨɫɟɝɚɬɟɥɫɬɜɨ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɚɥɢ
ɜɟɞɧɚɝɚɫɥɟɞɩɨɥɭɱɟɧɜɱɟɪɚɫɢɝɧɚɥɱɟɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɥɢɰɟɟ
ɩɪɨɧɢɤɧɚɥɨɩɪɟɡɨɬɜɨɪɟɧɩɪɨɡɨɪɟɰɜɱɚɫɬɟɧɞɨɦɜɝɪɚɞɚɢ
ɨɬɦɴɤɧɚɥɨɬɟɥɟɜɢɡɨɪɢɦɨɛɢɥɟɧɬɟɥɟɮɨɧɋɤɨɪɨɢɡɜɴɪɲɢɬɟɥɹɬɛɢɥɪɚɡɤɪɢɬ±ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɩɪɨɹɜɟɧɢɹɬɃɋ ɝ ɚ
ɜɟɳɢɬɟɧɚɦɟɪɟɧɢɜɞɨɦɚɦɭɢɢɡɡɟɬɢɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɝɨɞɢɲɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɤɚɟɫɴɫɫɱɭɩɟɧɝɥɟɡɟɧɫɥɟɞɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɧɚɤɪɴɫɬɨɜɢɳɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɨɬɭɥɢɰɢɬɟÄɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ɢÄɊɨɫɢɰɚ´ɜɝɪɚɞɚȾɨɤɚɬɨɩɪɟɫɢɱɚɥɚɠɟɧɚɬɚɛɢɥɚ
ɭɞɚɪɟɧɚ ɨɬ ɥɟɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ Äɏɨɧɞɚ´ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɧ ɨɬ ɝɨɞɢɲɧɢɹ Ƀɒ ɇɹɦɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɡɚ ɠɢɜɨɬɚ ɣ ɉɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ
ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨ ɫɟ ɢɡɹɫɧɹɜɚɬ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ ɟ ɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɪɢ ɫɴɜɦɟɫɬɧɚ ɚɤɰɢɹ ɧɚ ɪɭɫɟɧɫɤɢ ɢ ɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢ
ɩɨɥɢɰɚɢ ɫɚ ɡɚɥɨɜɟɧɢ ɞɜɚɦɚ ɩɨ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ ɜ ɢɡɦɚɦɚ ɩɪɢ
ɩɪɟɬɟɝɥɹɧɟɧɚɬɨɜɚɪɢɫɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɤɚɧɬɚɪɉɨɥɢɰɚɢɨɬɊɍ
±ɋɥɢɜɨɩɨɥɟɫɴɜɦɟɫɬɧɨɫɴɫɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢɝɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɫɆɚɥɤɨȼɪɚɧɨɜɨɫɚ
ɩɪɨɜɟɥɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚɨɩɟɪɚɰɢɹɩɪɢɤɨɹɬɨɫɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɢɡɚɞɴɪɠɚɥɢɥɢɰɚɢɡɜɴɪɲɜɚɳɢɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ
ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɚɧɟɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɤɚɧɬɚɪɜɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹɜɫɟɥɨɬɨɌɨɜɚɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɧɚɦɹɫɬɨɩɪɢɩɪɟɬɟɝɥɹɧɟɧɚɤɚɦɢɨɧ
ɧɚɬɨɜɚɪɟɧɫɩɪɨɞɭɤɰɢɹɨɬɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚȼɟɞɧɨɨɬɥɢɰɚɬɚ
ɟɨɬɤɪɢɬɨɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɦɚɧɢɩɭɥɢɪɚɧɟɧɚ
ɤɚɧɬɚɪɚɚɩɪɢɢɡɜɴɪɲɟɧɢɹɨɝɥɟɞɜɤɚɧɬɚɪɧɨɬɨɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɜɤɨɪɩɭɫɚɧɚɫɬɚɪɦɟɯɚɧɢɱɟɧɤɚɧɬɚɪɟɨɬɤɪɢɬɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɡɚɦɚɧɢɩɭɥɢɪɚɧɟɢɟɢɡɡɟɬɨɁɚɞɴɪɠɚɧɢɫɚɛɢɥɢ
ɥɢɰɚɬɚ±ȻɋɧɚɝɨɬɇɨɜɚɑɟɪɧɚɢȾȺɧɚɝɨɬɝɪ
Ɋɭɫɟ ȼ ɯɨɞɚ ɧɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢɥɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɟɫɬɚɧɚɥɨɹɫɧɨɜɫɴɳɧɨɫɬɱɟɬɨɜɚɪɴɬɧɚɤɚɦɢɨɧɚ
ɟɫɬɩɨɜɟɱɟɨɬɩɪɟɬɟɝɥɟɧɨɬɨɧɚɤɚɧɬɚɪɚɜɫɆɚɥɤɨȼɪɚɧɨɜɨ ɋɩɨɪɟɞ ɡɚɫɟɝɧɚɬɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɳɟɬɚɬɚ ɟ ɡɚ ɨɤɨɥɨ 
ɥɟɜɚ ɉɨ ɫɥɭɱɚɹ ɟ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ ɞɨɫɴɞɟɛɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫ
ɨɝɥɟɞɢɡɹɫɧɹɜɚɧɟɧɚɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɩɨɱɥɚɥɨɬɇɄ
Ɋɚɛɨɬɚɬɚɩɨɫɥɭɱɚɹɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɝɨɞɢɲɧɚ ɠɟɧɚ ɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪ ɜɴɡɧɢɤɧɚɥ
ɜ ɞɨɦɚ ɣ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɉɨ
ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢ ɞɚɧɧɢ ɨɝɴɧɹɬ ɬɪɴɝɧɚɥ ɨɬ ɩɟɱɤɚ ɧɚ ɬɜɴɪɞɨ
ɝɨɪɢɜɨ ɀɟɧɚɬɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɢɡɝɚɪɹɧɢɹ ɩɨ ɥɢɰɟɬɨ ɝɴɪɞɢɬɟ ɢ
ɟɞɧɚɬɚɪɴɤɚɢɟɧɚɫɬɚɧɟɧɚɜɪɭɫɟɧɫɤɚɛɨɥɧɢɰɚɉɨɠɚɪɴɬ
ɤɨɣɬɨ ɭɧɢɳɨɠɢɥ ɛɢɬɨɜɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɟɞɧɚ ɫɬɚɹ ɟ
ɩɨɬɭɲɟɧɨɬɟɤɢɩɧɚɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧ
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Задават се нови кметски
ситуация в
избори в Главиница Патова
Общинския съвет
О

т 2-ри декември т.г.
политическата ситуация в Главиница
тръгна в нова посока. Същият ден със свое решение
№460 Върховният касационен съд остави в сила осъдителната присъда на Апелативен съд-Варна срещу
кмета на община Главиница
Насуф Насуф - две години и
шест месеца затвор с четиригодишен изпитателен
срок и забрана да заема
държавна длъжност за три
години.
Присъдата беше произнесена от АС-Варна, след
като на първа инстанция в
Окръжен съд-Силистра беше
оправдан.
Насуф е обвинен в опит да
набави облага за сметопочистващата фирма в общината. На 6 и 7 декември 2007
г. е подписал договор с фирмата "Гранд комерс Варна"
ЕООД, с което е изменена
съществено клауза от вече
сключения договор за сметопочистване. С промяната
в протокола, кметът Насуф
поел от името на община
Главиница задължение за
заплащане на 126 000 лв.,

представляващи стойност
на 210 контейнера за смет.
При спечеления конкурс
фирмата се задължавала да
осигури контейнерите на
свои разноски. С подписаното допълнително споразумение Насуф дал възможност
на фирмата да си поиска
парите за контейнерите по 600 лв. за брой.
Точно това се случило
през есента на 2011 г.
Тогава фирмата пратила
писмо до новия кмет Хюсеин
Хамди с искане да си получи
сумата - 126 000 лв.
В обвинителния акт на
Окръжна прокуратура в
Силистра срещу бившия
кмет Насуф се сочи, че
престъплението му е извършено в пряк умисъл с цел
да набави за „Гранд комерс
Варна” ЕООД облага. Двата
документа – договорът за
спогодба и протоколът с
варненската фирма, са били
укрити при финансовата
ревизия на Общината и не
са били на разположение
в канцеларията, където
трябвало да се съхраняват.
За поетите финансови задължения от Общината от

променения договор не е бил
информиран и Общинският
съвет.
Потвърдената осъдителна присъда от върховната
инстанция е окончателна
и не подлежи на обжалване.
Това на практика води към
нови предсрочни избори за
кмет на община Главиница,
които ще насрочи президентът на Републиката.
Насуф Насуф, който спечели последните местни избори, е бил кмет на Главиница
още два мандата - в периода
2003-2011. Той е областен
лидер на ДПС-Силистра,
а при правителството на
Пламен Орешарски беше
назначен за областен управител.
И ако вече има криза в
местната изпълнителна
власт на Главиница, то
законодателната - Общинският съвет, е в патова
ситуация от 4 декември,
когато насрочената сесия
пропадна заради липсата на
кворум. Тогава не се явиха
съветниците от Реформаторския блок и ГЕРБ, които
са общо 8. От останалите
9 съветници на ДПС (8) и

БСП (1), двама - Сузан Хасан
и Данка Милчева, вече са
назначени за зам.-кметове.
А ситуацията е патова,
защото Общинският съвет
е непълен и ако формиралата се опозиция не се яви
на сесия, двамата нови общински съветници от ДПС
и БСП няма как да положат
клетва и да заемат мястото на назначените техни
колеги.
Кворумът, без предварителни разговори, преговори
и други подобни политически похвати, няма как да
се случи и на насроченото
извънредно заседание на
11 декември, предвиждат
запознати.
Тогава в дневния ред са
включени отново точки
свързани с организационното състояние на местния
парламент - определяне на
състава на постоянните
комисии и техните ръководства, на представители на
Общинския съвет в различни
организации и сдружения,
Правилник за дейността на
Общинския съвет през новия
мандат и др.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Няма промяна в такса "Битови отпадъци", предстои
изменение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци
Калина ГРЪНЧАРОВА
акто се и очакваше, няма
промяна в размера на
такса "Битови отпадъци"
за 2016 г. На третото за мандата заседание на Общински
съвет-Тутракан той бе одобрен,
включително План-сметката с
планираните разходи за сметосъбиране и сметоизвозване,
която е в размер на 876 261 лв.
Очакваните приходи са 534 161
лв., като от общинския бюджет
дейността ще се дофинансира с
342 100 лв.
Междувременно на сайта на
Община Тутракан на 2 декември
са публикувани Мотиви за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Тутракан,
която е приета с Решение № 64 от
29.01.2008 г. "В предвид нарасналите разходи за поддържане
на градската инфраструктура –
тротоари, зелени площи и други
съоръжения и като се има предвид, че източник за тези разходи в
общинския бюджет са приходите
от данък върху недвижимите
имоти се налага увеличението на
размера на данъка. Размерът на
данъка върху недвижимите имоти
не е променян от 1998 г. и до сега
е бил в минималния размер – 1,2
на хиляда".
Предложението е за Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на
територията на Община Тутракан
като в §1., чл. 15 цифрата „1,2”
да се заменя с „2”. Ако предложението, когато бъде внесено за
разглеждане от Общинския съвет,
бъде прието, то общинските приходи от недвижими имоти ще се
увеличат.
Общинските съветници актуализираха Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и обществено
имущество, като в § 1, чл.4 се
създават алинеи от 22 до 29,

К

изпълнението на които ще доведе
до по-малко случаи на реално
смущаване на спокойствието на
гражданите и по добро регулиране на обществените отношения.
Приета е и Наредба за допълнение и изменение на Наредба за
правилата и нормите за пожарна
безопасност на територията на
общината.
Положително е решението за
разкриване на социална услуга
Център за настаняване от семеен
тип за деца и младежи с капацитет 14 места, който е делегирана
държавна дейност.
С отрицателен знак бе решението на местния парламент за
дофинансиране на СОУ „Йордан
Йовков” за осигуряване на транспорт на един първокласник за
учебната 2015/2016 г.
Общинските съветници допълниха Годишната програма за
управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за
2015 г. и приеха решения по разпоредителни сделки предложени
от кмета на общината.
Съветниците актуализираха
съставите на няколко комисии:
Шенол Молла и Ангел Иванов са в
Комисията по транспорт; Членове
на Общинската експертна комисия по спорт са Димо Денчев и
Алириза Алириза; в Обществения
съвет за контрол в социалното
подпомагане - Дафинка Касабова
и Нехат Кантаров; в Комисията по
социалните проблеми - Валентин
Симеонов и Сезен Поси; в Комисията по чл.7 от Правилника
за финансово подпомагане на
изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на
семейства и лица, живеещи на
фактическо съпружеско съжителство, с репродуктивни проблеми на територията на община
Тутракан - д-р Любомир Бойчев и
д-р Румен Паунов; Комисията по
общинска собственост по реда
на чл.33, ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско

имущество - Чавдар Владимиров,
Адем Адем и д-р Румен Паунов;
Комисията по чл. 18, ал.1 от
Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане
с общински жилища - Румяна
Статева и Нехат Кантаров; Комисия по чл. 8, ал.2 от Закона за
уреждане правата на граждани с

за решение бе прието с пълно
мнозинство.
Кметски наместници и през
новия мандат ще има в селата
Пожарево, Царев дол и Сяново,
а с. Антимово ще се обслужва от
кметство-Търновци.
Месечни стипендии от по 120
лв. ще получават две студентки в

многогодишни жилищно-спестовни влогове - Николай Николов
и Ангел Иванов.
Тъй като групата съветници от
ДПС бяха единствените въздържали се при вземане на решение
за одобряване и издаване на
Запис на заповед от Кмета на
Община Тутракан в полза на Министерството на културата, обезпечаваща авансово плащане за
проект „Създаване на Дигитален
център за културно наследство в
Общински исторически музей Тутракан”, в края на заседанието
Нехат Кантаров поиска прегласуване и така предложението

специалност "Акушерка" - Цветелина Димитрова и Галина Георгиева, които следват в Русенския
университет. Условието да работят 5 години след завършването
в тутраканската болница.
Общинският съветник от ГЕРБ
Чавдар Владимиров направи
предложение на следващото
заседание на Общинския съвет,
управителят на болницата д-р
Недка Цветкова да внесе финансов отчет за настоящата година,
включително и ФРЗ.
Декемврийското заседния на
местния парламент е насрочено
за 17 декември от 9:00 ч.

В МБАЛ-Тутракан:

Дарителите за ремонта на ОАИЛ в "МБАЛ-ТУТРАКАН“:

Интензивното отделение вече е
ремонтирано, десетки фирми и
хора се включиха със средства
от стр. 1 ално осветление на тавана,
чисто нови 6 броя електрически реанимационни легла,
нова мебел, стойки, подновени измивни помещения и
още дребни неща. И всичко
това - по медицински стандарт".
Основен ремонт на операционен блок и преструктуриране на интензивното
отделение е извършено между 2003-2004 г. От тогава
ремонт не е правен дори и
козметичен. По проекта на
Община Тутракан, който бе
реализира в болницата преди две години, ОАИЛ получи
два нови апарата за вентилация, един портативен, два
анестезиологични апарата
и шест нови монитора с
мониторна система-майка
за наблюдение. "Прекрасна
апаратура разположена в
лоша база - категорична е
д-р Димова. - След ремон-

местния парламент, Община Тутракан е превела 5 хил.
лв. за ремонтните дейности
в отделението. "Това ни
даде надежда. Но парите
щяха да стигнат само за
едно пребоядисване и смяна
на дограми - разказва д-р
Димова. - Допълнителен
тласък ми дадоха д-р Бойчев
и д-р Цаков, които започвайки ремонта ме питаха защо
се примирявам само с това
и не потърся спонсорство,
за да се получи всичко както
трябва. Малко ми трябваше
да се амбицирам... Така за
около две седмици успях да
намеря хора и фирми, които
помогнаха със средства около 25 хил.лв. И работата
потръгна - дограма, окачен
таван, нови радиатори,
специално покритие на пода,
реанимационни панели над
леглата на болните, специ-

Музеен съвет
а 8 декември в административната сграда на Историческия
музей се проведе музеен
съвет. На него присъстваха
музейните специалисти от
институцията и членовете
на музейния съвет: Никола
Крачанов – главен експерт
„Образование и култура”,
Община Тутракан; Маргарита Димитрова - преподавател по История и
цивилизация в СОУ „Христо
Ботев”, Светла Стойчва преподавател по История и
цивилизация в СОУ „Йордан
Йовков”; Елка Горанова председател на читалищното настоятелство при
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1873” и
Светлана Петкова – секретар на НЧ „Н. Й. Вапцаров
1873”. Председателят на
музейния съвет Петър Бойчев отчете дейността на
Историческия музей през
2015 г. и представи Плана
за работа на Исторически
музей-Тутракан през 2016 г.
Основни акценти в дейността на културната институция през следващата
2016 г. са честването на
100-годишнита от Тутраканската епопея и Освобождението на Добруджа,
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което включва Международна научна конференция, изложба, издаване на юбилеен
вестник, сборник с доклади
от конференцията и др.
Други основни акценти от
дейността на музея през
предстоящата 2016 г. са и
систематизиране и обработка на информацията за
периода на социализма от
фондовете на ТДА „Държавен архив" - Силистра и подготовка за издаване на том
III от Документи за историята на Тутракан 1944-1959
г.; разработване на научнопопулярна история за деца
за миналото на Тутракан с
илюстративни приложения
за праистория, античност
и средновековие. Част от
предстоящата издателска
дейност включва и издаване
на научните изследвания на
Почетния гражданин на град
Тутракан Енчо Йорданов.
В плана са включени предстоящи гостуващи изложби,
археологически разкопки,
както и обновяване на експозициите с новопостъпили
предмети.
Даниела ИВАНОВА,
Уредник-ПР
Исторически музей

До 30 декември всеки здравноосигурен
има право да смени личния си лекар
ɨ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɜɫɹɤɨ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɨ
ɥɢɰɟ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ
ɫɦɟɧɢ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ ɢɡɛɪɚɧɢɹɥɢɱɟɧɥɟɤɚɪɫɞɪɭɝɤɨɣɬɨ
ɟ ɫɤɥɸɱɢɥ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɇɁɈɄ
ɉɪɢɫɦɹɧɚɬɚɧɟɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɹɬ ɥɟɤɚɪ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧ ɨɬ ɩɚɰɢɟɧɬɚ
Ɍɨɜɚ ɫɬɚɜɚ ɩɨ ɫɥɭɠɟɛɟɧ ɩɴɬ
ɤɚɬɨ ɜɫɟɤɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɜɩɢɲɟ
ɫɜɨɢɬɟɥɢɱɧɢɞɚɧɧɢɜɴɜɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɡɚ ɫɦɹɧɚ Ɂɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɨɬɨ ɥɢɰɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɧɚɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹ
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ɥɢɱɟɧ ɥɟɤɚɪ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫ
ɤɨɩɢɹ ɨɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ Ɍɟ ɫɟ ɢɡɝɨɬɜɹɬ
ɨɬ ɩɪɟɞɢɲɧɢɹ ɥɢɱɟɧ ɥɟɤɚɪ
ɏɪɨɧɢɱɧɨ ɛɨɥɧɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬɧɚɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹ
ɥɢɱɟɧ ɥɟɤɚɪ ɡɚ ɩɨɩɴɥɜɚɧɟ
ɫɜɨɹɬɚ ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɚ ɤɧɢɠɤɚ
ɋɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɫɦɹɧɚ ɧɚ ɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɥɟɤɚɪɟɩɪɟɡ
ɦɟɫɟɰ ɸɧɢ Ɏɨɪɦɭɥɹɪɴɬ ɡɚ
ɫɦɹɧɚɦɨɠɟɞɚɫɟɪɚɡɩɟɱɚɬɚ
ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ
ɇɁɈɄɌɨɣɟɩɨɦɟɫɬɟɧɜɫɟɤɰɢɹÄȼɢɟɩɢɬɚɬɟ´
“ТГ”

тите в АГО, Вътрешно и
Хирургично отделение трябваше да се направи нещо и
при нас". То вече е факт и
на 11 декември - петък, в
9:00 часа ще започне тържественото освещаване на
реновираното отделение.
"От свое име и от името
на ОАИЛ изказвам най-искрената и сърдечна признателност към всички дарители
и спомоществователи на
ремонта и обновяването на
Отделението по анестезиология и интензивно лечение
към "МБАЛ-Тутракан" ЕООД
- се казва в Благодарствения адрес-покана на д-р
Стоянка Димова. Всеки
жест към нас е затрогващ и
значим. Продължавайте все
така да помагате, защото
човек не е богат с това,
което е взел, а с онова,
което е дал!
Нека отпразнуваме заед-

но и нашия рожден ден - 15
години ОАИЛ!
Вашето присъствие ще
бъде чест за нас! Заповядайте!"
15 годишната история на
отделението сочи, че то е
открито на 1 ноември 2000
г., а първият му началник е
д-р Атанас Русев.
Към днешна дата персоналът се състои от общо 6
лекари - четирима, от които
са специалисти: д-р Стоянка Димова, д-р Валентин
Николов, д-р Лиляна Петрова, д-р Даниела Николова и
двама неспециалисти - д-р
Йордан Костов и д-р Иванов.
Тук работят още 2 анестезиологични сестри - едната, от които е и старша
сестра - Деяна Георгиева,
4 реанимационни сестри и
4 санитарки.
"В ОАИЛ работи най-младият колектив в болницата.

1. Общински съвет-Тутракан и
Община Тутракан
2. ЗК „Царев дол“, с.Търновци
3. ДГС-Тутракан
4. МБАЛ-Тутракан ЕООД
5. Пламен Добрев
6. Анелия Раева
7. Ангел Бонев
8. Ротари клуб гр.Тутракан
9. Любен Драгнев
10. Драгомир Ганев
11. Д-р Стоянка Димова
12. "Експресбанк"-Русе
13. Мариян Ганев
14. ЗК „Дунав“, с.М. Преславец
15. Борис Иванов
16. Николай Недев
17. Георги Пенев
18.ЗКПУ “Триумф“, гр.Главиница
19. Димо Денчев
20. Николай Николов
21. ЗК „Прогрес“, с.Варненци
22. м.с.Румяна Мирчева
23. "Техномобил" ЕООД-Пламен
Иванов
24. СИЛТРАНС ООД, гр.Силистра
25. ЗК „Ген.Атила Зафиров“,
с. Зафирово
26. Нехат Кантаров
27. Аптека“Фарманик“-Николай Велчев
28. Андриан Денев
29."Аким Стар" ЕООД, гр.Тутракан

30. ЕТ "Царена-Цветослав Цвятков"
31. "Боилл" ЕООД-Боян Банов
32. Нело Дълбоков
33. Медицински сестри и санитари от ОАИЛ
34. Красимир Петров
35. Иван Лазаров
36. м.с.Севим Алиш
37. Д-р Любомир Бойчев
38. Митко Койчев
39. Стефан Михайлов
40. Данаил Николов
41. Аптека „Белла дона" - Росица Димитрова
42. Д-р Гюрджан Расим
43. Д-р Лиляна Петрова
44. Д-р Валентин Николов
45. Д-р Даниела Николова
46. Венцислав Танчев
47. ЗП Атанас Печеников
48. Анатоли Якимов
49. Инджихан Исмет
50. Аптека „Аква" - Стефан
Шиков
51. Д-р Маргарита Черкезова
52. Насуф Насуф
53. Светлана.Шербанова
54. Методи Слободанов
55. м.ф.Исмет Хабил
56. Ремзи Кючук
57. Сладкарница“Алеите“
58. сан. Павлина Василева

Само 16 % са пенсионери.
Проблем е това, че сестрите са изключително малко.
Призовавам младите новозавършили сестри да заповядат при нас - млад, сплотен
колектив, който си разбира
от работата и обслужва с
лекота най-тежките случаи

в болницата" - апелира началникът на отделението
д-р Димова.
Статистиката сочи, че
през ОАИЛ преминават над
550 болни на година, а анестезиите са над 1000 на
брой.
- Официална информация
кандидатите за професионално обучение в Германия
могат да получат на адрес: http://eures.bg/mobility.
schemes.asp?id=51&sid=2
- Допълнителна информация по програмата: в ДРСЗ-Русе, Елена Богданова,
главен експерт и EURES
съветник (E.Bogdanova@
az.government.bg), както и в
дирекциите „Бюро по труда”
(ДБТ).
- Информационен ден за
разясняване на програмата и подробности за кандидатстване организира
дирекция „Бюро по труда”
в Силистра на 10 декември 2015 г., четвъртък,
от 14,00 часа в сградата
на ДБТ.
се чрез записване в териториалните поделения на
Агенцията по заетостта –
дирекциите „Бюро по труда”
по местоживеене.
Повече и подробна информация за офертата за малиноберачи в Португалия може
да се намери на интернет
страницата http://eures.bg.

Агенцията по заетостта набира кандидати за
професионално обучение в
Германия по програма на
правителството „The job of
my life”. Конкретните оферти за български кандидати
за учебната 2016 година до
момента са за 124 работни
места, групирани в 8 проекта в различни провинции.
Специалностите са в различни браншове: гериатричен специалист; индустриален механик; майстор на
дървени изделия; работник
- металообработване; хотелиер; готвач; градинар със
специалност градинарство
и озеленяване; златар; мехатроник на хладилна техника;

пекар; специалист в търговия на едро; специалист
по електроника-енергетика
и техническо управление
на сгради; специалист по
информационни технологии
- разработване на приложения или системна интеграция; техник за санитарни и
отоплителни инсталации и
климатична техника; фризьор; професионален шофьор;
специалист по складова
логистика; бояджия със специалност оформление и
ремонт; стругаро-фрезист;
електротехник на машини
и съоръжения; фермер; животновъд в областта на
говедовъдството.
Програмата има за цел да

подпомага включването на
младежи от страни-членки на ЕС в професионално
обучение в Германия, като
предвижда редица финансови стимули, които ще
облекчат подготовката и
протичането на обучението. Финансово подпомагане
могат да получат младежи
от 18 до 27 години, завършили средното си образование.
Владеенето на немски език
не е задължително условиe,
но дава предимство.
При проявен интерес кандидатите могат да изпращат автобиография на
немски или английски език,
както и диплома за средно
образование, преведена на
немски език, по ел. поща :
mobipro2016@az.government.
bg

...и в Португалия

и за мъже. Компаниите, които са членове на фермерската организация Madre Fruta,
предлагат сезонни договори
за 3 до 4 месеца, стартиращи от февруари-март
2016 г. и продължаващи до
май-юни с.г., с възможност
за постоянен договор.
Желаещите трябва да са

с основно образование, да са
физически здрави и издръжливи. Едно от изискванията
към кандидатите е да имат
опит в брането на плодове.
Крайният срок за кандидатстване ще бъде уточнен
допълнително, след като се
определят точните дати за
интервюта. Кандидатства

Възможност за работа в Германия...

Агенцията по заетостта
набира кандидати за сезонна селскостопанска работа
в Португалия. Конкретните
оферти са за бране на малини, като предлаганата заетост е както за жени, така

Операция
на Пътната полиция
родължава едноседмичната операция на Пътна
полиция за контрол на
употребата на алкохол и наркотици
от водачите на МПС.
Акцията ще се проведе от днес
до 13 декември на територията на
страната и е организирана от европейската мрежа на службите на
Пътна полиция TISPOL във всички
страни-членки на организацията,
съобщават от МВР.
Същевременно се наблюдава
тенденция за увеличаване на броя
водачи, управляващи МПС под
въздействието на тези вещества.
В хода на операцията ще се
извършват проверки и за валидна
задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомоби“ТГ”
листите.

П

Регистрират по телефона касови бележки
в лотарията на НАП
асовите бележки на
участниците в лотарията на НАП и
МФ могат да бъдат регистрирани и чрез телефона
на агенцията 0700 18700.
Обаждането е на цената
на градски разговор от
стационарен телефон или
според тарифния план на
мобилните оператори. Услугата работи денонощно и
е напълно автоматизирана,
допълват от приходната
агенция.
Лотарията на НАП и Министерството на финан-

К

сите продължава да трупа
популярност. До момента
сайтът на играта www.
kasovbon.bg е посетен над
2.5 млн. пъти, регистрирани
са близо 1.5 млн. касови
бележки на обща стойност
20 млн. лв.
Голямата награда лек
автомобил с всички екстри ще бъде изтеглена по
Коледа догодина, а дотогава всяка седмица след
20 декември данъчните ще
дават смартфон, а всеки
месец – 40 инчов смарт
3Д телевизор. Да участва

в лотарията може всеки,
навършил 14 години, който
има профил в сайта www.
kasovbon.bg и регистрирал
валидни касови бележки,
издадени след 16.11.2015 г.,
включително. Няма ограничения за вида на покупката,
нито изискване за минимална и максимална стойност,
допълват от НАП. Данъчните обаче предупреждават,
че задължително условие
за получаване на награда е
участникът да пази хартиено или сканирано копие от
фискалния бон.
“
ТГ”
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В СОУ "Христо Ботев“ - Тутракан

180 години от рождението на Марк Твен
„Човекът, който не чете
добри книги,
няма предимство пред
човека,
който не може да ги
чете.“
Марк ТВЕН
а 30 ноември 2015 г.
в училищната библиотека, съвместно с
Мими Каменова /възпитател/ и Раданка Ангелова /
преподавател по български език и литература/,
проведохме интерактивни
уроци, с които отбелязахме
180-тата годишнина от
рождението на световноизвестния американски писател, журналист и хуморист

Н

За малките ученици от
- Самюъл Лангхорн Клемънс,
известен на всички с псев- ПИГ при 2а клас и шестокласниците подготвихме поддонима си Марк Твен.
ходяща презентация, която

детайлно ги запозна с биографията на забележителния творец. Четохме част
от неговите прекрасни афоризми – крилати фрази, уникални житейски мъдрости,
които са актуални и днес.
Гледахме с интерес откъс
от филма „Приключенията
на Том Сойер“, в който наблюдавахме главния герой
като „славен бояджия“. Не
пропуснахме да се насладим
на анимационния филм „Принцът и просякът“. Развълнува
ни историята на двете момчета, родени в един и същ
ден, еднакви на външен вид,
които за известно време
разменят местата си. Том
- просякът,става повелител
на Англия, а Едуард Тюдор –
принцът, се среща с мъката
и унижението на бедняците

от неговото кралство. Показахме на учениците книгите на Марк Твен, с които
разполага библиотеката в
училище. Специално внимание отделихме на романа
„Приключенията на Хъкълбери Фин“, който затвърждава мястото на Марк Твен
като значим писател. Да си
припомним какво казва един
от най-известните американски писатели, носител на
Нобелова награда за литература и награда Пулицър - Ърнест Хемингуей, през 1935
година. „Цялата съвременна
американска литература,
произлиза от една книга на
Марк Твен, която се нарича
„Хъкълбери Фин“. Преди нея
не е имало нищо. А и нищо
толкова хубаво не се е появило оттогава“.
Произведенията на Марк
Твен са неостаряващи литературни шедьоври. Те
са прекрасно изживяване
за всеки, който обожава
детските истории и не
забравя очарованието на
своето прекрасно детство.
За много от нас са любими
книги, а сцените в тях – емблематични, запомнящи се.
Заслугата е на писателя, на
неговото проницателно око,
майсторството му на разказвач и на чувството му за
хумор. Вярвам, че ще бъдат
за поколения напред забавни
и увлекателни четива.
Анка КОЗАРЕВА

10 -16.12.2015 г.

3 декември Ден на хората с увреждания

Анастасия ЯКОВА
ɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɞɟɧ
ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɤɨɣɬɨɫɟɨɬɛɟɥɹɡɜɚ ɧɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɫɬɚɜɚ
ɜɫɟɩɨɩɨɩɭɥɹɪɟɧ
ɂɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɬɄɥɭɛɧɚɯɨɪɚɬɚɫɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɤɨɣɬɨ ɜɤɥɸɱɜɚ  ɱɥɟɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ
ɡɚ ɩɨɜɨɞɚ ɫɪɟɳɚ Ɋɚɡɛɢɪɚ
ɫɟ ɜ ɬɨɡɢ ɞɟɧ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟ
ɞɨɤɚɡɜɚɬɱɟɡɚɟɦɚɬɞɨɫɬɨɣɧɨ
ɦɹɫɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɇɹɤɨɢ
ɨɬɬɹɯɪɚɛɨɬɹɬɧɚɩɨɞɯɨɞɹɳɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɞɪɭɝɢ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɬ
ɫɴɫ ɫɬɨɩɚɧɫɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɚ
ɬɪɟɬɢ ɫɟ ɫɬɚɪɚɹɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɩɨɥɟɡɧɢɧɚɫɜɨɟɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨ
ɩɨɧɹɤɚɤɴɜɧɚɱɢɧ
ɋɪɟɳɚɬɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɦɟɯɚɧɚÄɆɟɥɚɧɢ´ɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɫɟɪɚɞɜɚɯɚɧɚɩɨɡɧɚɬɢɯɨɪɚ
ɫ ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɫɚ ɫɟ ɜɢɠɞɚɥɢ
ɨɬ ɞɨɫɬɚ ɜɪɟɦɟ ɪɚɡɦɟɧɹɯɚ

М

ɛɥɚɝɨɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɡɚ ɞɴɥɴɝ ɢ
ɩɨɥɟɡɟɧɠɢɜɨɬ
ɂɬɨɡɢɩɴɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɧɟ ɡɚɛɪɚɜɢ ɞɚ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɫɜɨɢɬɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɨɬɧɟɫɨɯɚ ɫ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤɴɦ
ɦɟɫɬɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ʉɦɟɬɴɬ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɢ ɜɢɧɚɝɢ ɡɚɫɦɹɧɚɬɚ ɧɟɝɨɜɚ
ɡɚɦɟɫɬɧɢɱɤɚɉɟɬɹȼɚɫɢɥɟɜɚ
ɭɜɚɠɢɯɚɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɄɥɭɛɚɫ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨɫɢɢɨɬɩɪɚɜɢɯɚ
ɦɢɥɢ ɞɭɦɢ ɤɴɦ ɯɨɪɚɬɚ ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɬɟ
ɛɹɯɚɨɬɞɜɟɬɟɫɬɪɚɧɢɚɈɛɳɢɧɚɬɚɧɟɩɪɨɩɭɫɧɚɢɩɨɱɟɪɩɤɚ
ɡɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ
ɋɪɟɳɚɬɚɩɪɨɞɴɥɠɢɫɦɭɡɢɤɚ ɩɟɫɧɢ ɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɯɨɪɚ
Ɍɚɤɚ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟ ɫɟ ɩɨɜɢɲɢ ɢ ɬɟ
ɢɡɪɚɡɢɯɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬ ɡɚ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ
ɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɞɚɫɟɜɤɥɸɱɜɚɬɜ
ɠɢɜɨɬɚɧɚɝɪɚɞɚ

Имаме победители в конкурса „Аз и природата” В Архитектурен комплекс „Рибарска махала“
Н
П
риключи обявеният от
Сдружение с нестопанска цел „Агенция
за икономическо развитие

село Тюленово край град
Шабла. Това бяха Теодора
Филипова с есе, Мария Кунева за презентация, а в

и инвестиции – Силистра” конкурс на тема „Аз
и природата”. Учениците от нашето училище /
СОУ”Христо Ботев”/ бяха
провокирани и създадоха
творби със средствата на
писаното слово, на информационните технологии и
фотографията, с които показаха своето отношение
към въпросите, актуални
за нашето време, свързани
с опазването на околната
среда.
Имаме и победители, заели първите места – те
имаха честта да участват
в четиридневно „Зелено
училище”, което се проведе
на територията на МИРГ
”Главиница – Тутракан –
Сливо поле” в хотел „Роял”в
периода 26.11 – 29.11.2015
година. Те посетиха и водолазен център „Посейдон”,

направление „Фотография"
- двете десетокласничкиблизначки Виктория и Глория Куманови.
Ето и имената на останалите класирани ученици:
за есе – Теменужка Йорданова - второ място, Марин
Стойков – трето място.
В раздел Презентация –
второ място зае Моника
Данчева, а трето – Ивелин
Тодоров. За фотография
- Глория Куманова е класирана на второ място, Еманоела Ковачева е на трето
място.
Всички номинирани ученици, както и всички участници в конкурса, получиха и предметни награди
– таблети, електронни
четци, цифрови фотоапарати и др. Който участва,
побеждава!
Клуб „Млад журналист”

а 4 декември тази година, в навечерието на
християнския празник
Никулден, заедно с учениците от
2 б клас, предвождани от Деана
Маринова – класен ръководител
и Ирена Проданова – възпитател,
посетихме Архитектурен комплекс „Рибарска махала“.
Посрещна ни Анка Монева –
аниматор в рибарското селище,
която ни въведе най-напред във
Винарната. Там ни очакваше
подредена трапеза с вкусна питка, сладки и питиета. Преди да
започне своята интересна беседа

по средата на питката, а Ники
Николаев Николов, носещ името
на светеца, я запали. Монахиня
Йоана запя подходяща молитва.
Постарахме се да спазим народните традиции. След богатата
почерпка, разгледахме реставрираните къщи. Аниматорката, с
изчерпателна и интересна беседа,
предизвика интереса на второкласниците, които оживено споделяха своите знания и впечатления,
най-вече в етнографската къща
„Битът на рибаря“. Попаднаха в
уникален свят, който ги впечатли
и развълнува. Продължихме инте-

Удовлетворението от постигнатите резултати бе изписано на
усмихнатите им личица. Второкласниците имаха възможност
да видят и книги от училищната
библиотека за традициите и празниците в нашата страна, календар
на именните дни, снимки на икони
с лика на Свети Николай Чудотворец, съхранявани в Националната
художествена галерия.
Времето изтече неусетно. Разделихме се с пожелание през
пролетта отново да посетим
Архитектурния комплекс и да
се насладим на това прекрасно

за празника на рибарите, пристигна още един гост – монахиня
Йоана, която беше приготвила и
изненада всички с апетитни гогоши. Получи се прекрасна среща.
Сладкодумната и гостоприемна
аниматорка предразположи децата и те с желание се включиха в
разговора за християнския празник. Коментираха кога, защо и как
се празнува. Кой е Свети Николай
Чудотворец и кого закриля. Учителките дообогатяваха с усмивка
знанията на своите ученици. Монева постави църковна свещичка

ресната разходка и се озовахме в
посетителския център. Там зарадвах момичетата и момчетата със
забавни игри, приказки, гатанки,
пословици, пъзели, отнасящи
се до рибарското ежедневие.
Надпреварваха се да участват и
да се справят с поставените логически и математически задачи,
свързани с празника. Удоволствие
е да виждаш гора от вдигнати
ръчички на дечица, които с огромно желание очакваха да бъдат
избрани за поредната задача или
игра и да покажат какво умеят.

рибарско селище. Да наблюдаваме как се плетат мрежи, как
се приготвя мамалига, как се
изработват лодки. Госпожа Маринова направи предложение,
което учениците приеха с радост
- да напишат съчинения за своето
посещение в Рибарската махала
и да изработят алманах, който да
подарят на комплекса.
Посетете и вие това изпълнено
с духа на стария Тутракан място.
Насладете се на неговата самобитност и архитектура.
Анка КОЗАРЕВА
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Журналисти от регионални медии посетиха
Европейския парламент в Брюксел
Д
ɟɥɟɝɚɰɢɹɨɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ ɨɬ ɞɟɫɟɬ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɦɟɞɢɢ
ɩɨɫɟɬɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɜȻɪɸɤɫɟɥɩɨɩɨɤɚɧɚɧɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɋɜɟɬɨɫɥɚɜɆɚɥɢɧɨɜ
ɨɬ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ȿɞɢɧɧɚɬɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɚɪɬɢɹ ȿɇɉ  ɐɟɥɬɚ
ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨ ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɧɚ  ɢ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɬɝ
ɟɦɟɞɢɢɬɟɞɚɫɟɡɚɩɨɡɧɚɹɬɫ

ɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɤɨɦɢɫɢɢ
ɤɚɤɬɨ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ
ɦɭ ɫ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɢɹɬ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɧɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɝɥɚɫ Ʉɚɥɢɧɚ
Ƚɪɴɧɱɚɪɨɜɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɨɬȼɚɪɧɚȾɨɛɪɢɱɊɭɫɟ
ɉɥɨɜɞɢɜ ɢ ɉɟɪɧɢɤ ɢɦɚɯɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬ

ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɩɨ
ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɢ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɚɩɪɟɡɜɬɨɪɢɹɞɟɧ
ɧɚɜɢɡɢɬɚɬɚɢɩɥɟɧɚɪɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚȿɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɚ ɞɢɫɤɭɫɢɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɬɟɜɨɞɢɯɚɫɞɟɩɭɬɚɬɚ
ɋɜɟɬɨɫɥɚɜ Ɇɚɥɢɧɨɜ ɤɨɣɬɨ
ɥɸɛɟɡɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɧɚɬɚɡɢɜɚɠɧɚɬɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɢ
ɨɬɝɨɜɨɪɢɧɚɜɫɢɱɤɢɩɨɫɥɟɞɜɚ-

ɥɢɜɴɩɪɨɫɢ
ɂɦɚ ɭɫɟɳɚɧɟ ɱɟ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɬ ɫɴɸɡ ɟ ɢɡɩɪɚɜɟɧ
ɤɴɦɩɨɪɟɞɢɰɚɨɬɜɡɟɦɚɧɟɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ ɛɴɞɟɳɟɬɨ ɤɚɡɚ
ɋɜɟɬɨɫɥɚɜ Ɇɚɥɢɧɨɜ Ɍɨɜɚ ɟ
ɫɴɸɡ ɨɬ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢ ɞɴɪɠɚɜɢɮɨɪɦɢɪɚɧɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬ
ɜɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɱɨɜɟɱɟɫɬɜɨɬɨ
Ɇɚɥɢɧɨɜɪɚɡɹɫɧɢɮɭɧɤɰɢɢɬɟɧɚȿɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɤɨɣɬɨ

ɧɹɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ Ⱥɤɬɢɜɧɢɹɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɧ ɨɪɝɚɧ ɟ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ
ɤɨɦɢɫɢɹɚɜɴɪɯɨɜɧɢɹɬɨɪɝɚɧ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɟ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɬ
ɫɴɜɟɬ ɤɨɣɬɨ ɜɤɥɸɱɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɬɟ ɥɢɞɟɪɢ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɢɬɟɱɥɟɧɤɢ ɩɪɟɦɢɟɪɢ ɢɥɢ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɚ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɢɬɟ
ɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɟ
ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɨɤɢ ɉɴɪɜɚɬɚ ɩɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɜɤɥɸɱɜɚ ȿɇɉ
ɋɨɰɢɚɥɞɟɦɨɤɪɚɬɢ Ʌɢɛɟɪɚɥɢ
ɢɁɟɥɟɧɢɢɬɟɫɚɡɚɡɚɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɢɹɬɚ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɢ ȼɬɨɪɚɬɚ ɟ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ
ɟɜɪɨɫɤɟɩɬɢɰɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɧɟ
ɠɟɥɚɹɬȿɜɪɨɫɴɸɡɴɬɞɚɫɟɪɚɡɜɢɜɚɩɨɧɚɬɚɬɴɤ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɬɟ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢ ɉɨɥɲɚ ɑɟɯɢɹ
ɢɏɨɥɚɧɞɢɹ ȼɬɪɟɬɚɬɚɝɪɭɩɚ
ɩɨɩɚɞɚɬ ɚɧɬɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɬɟɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɚɪɬɢɢɧɚɇɟɣɞɠɴɥɎɚɪɚɞɠɢ
Ɇɚɪɢɧɥɶɨɉɟɧɤɨɢɬɨɫɦɹɬɚɬ
ɱɟ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ȿɜɪɨɫɴɸɡɚ ɟ ɝɪɟɲɤɚ Ʉɪɚɣɧɚɬɚ
ɥɟɜɢɰɚɟɫɴɳɨɚɧɬɢɬɨɜɚɫɚ
ɝɪɴɰɤɚɬɚ ɋɂɊɂɁȺ ɩɚɪɬɢɹɬɚ
Ʌɢɧɤɟ ɧɚ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɬɟ ɨɬ
ɛɢɜɲɚɬɚȽȾɊɢɞɪ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɟɬɪɚɣɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɚɤɴɦɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɢɡɬɴɤɧɚ ɋɜɟɬɨɫɥɚɜ
Ɇɚɥɢɧɨɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɟ ɫ ɧɚɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɢɧɢɜɚɚɪɟɡɭɥɬɚɬɴɬ
ɨɬ ɢɡɛɨɪɢɬɟ ɟ ɧɚɣɬɜɴɪɞɢɹɬ
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɉɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɢɞɜɚɬɨɬɧɟɪɟɮɨɪ-

ɦɢɪɚɧɚɬɚɫɴɞɟɛɧɚɫɢɫɬɟɦɚɢ
Ⱦɴɪɠɚɜɧɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɋɦɨɹɟɤɢɩɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɬɚ ɞɚ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɦɟ
ɰɹɥɨɫɬɟɧ ɫɩɢɫɴɤ ɧɚ ɧɚɣɢɧɬɟɪɟɫɧɢɬɟ ɢ ɚɤɬɭɚɥɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɫɬɚɠ ɜ
ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɧɚ
ȿɋɢɧɟɝɨɜɢɬɟɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ
ɚɝɟɧɰɢɢɢɧɮɨɪɦɢɪɚɨɳɟɞɟɩɭɬɚɬɴɬɋɜɟɬɨɫɥɚɜɆɚɥɢɧɨɜ
ɇɚ ɫɚɣɬɚ ɧɚ ɝɧ Ɇɚɥɢɧɨɜ 
ZZZVPDOLQRYHX ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɦɭ ɜɴɜ Ɏɟɣɫɛɭɤ
ɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɦɧɨɝɨɩɨɥɟɡɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɬɟ
ɩɨɡɢɰɢɢɡɚɩɨɫɬɨɹɧɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɤɬɨ
ɢ ɪɟɞɢɰɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɫɬɚɠɚɧɬɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ ɰɹɥɚ
ȿɜɪɨɩɚ ɢ ɩɨ ɫɜɟɬɚ Ɍɴɪɫɹɬ
ɫɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɨɩɢɬ ɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɫɮɟɪɢ±ɸɪɢɫɬɢɢɤɨɧɨɦɢɫɬɢ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɢɫɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɧɚɭɤɢɢɬɧ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɟ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɥɟɡɧɚ ɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɦɥɚɞɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬɢɤɚɤɬɨɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɨɬɜɫɹɤɚɤɜɢ
ɫɮɟɪɢɧɚɪɚɡɥɢɱɧɚɜɴɡɪɚɫɬ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ
ɢɦɚɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɩɨɫɟɬɹɬ
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɭɦɚɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧɦɭɡɟɣɡɚɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ ɚ ɫɴɳɨ

ɢ ɞɚ ɪɚɡɝɥɟɞɚɬ ɛɟɥɝɢɣɫɤɚɬɚ
ɫɬɨɥɢɰɚ ɤɨɹɬɨ ɫɥɟɞ ɚɧɬɟɧɬɚɬɢɬɟ ɜ ɉɚɪɢɠ ɢ ɜɪɴɡɤɚɬɚ
ɧɚ ɚɬɟɧɬɚɬɨɪɢɬɟ ɫ Ȼɪɸɤɫɟɥ
ɜɟɱɟɛɟɫɩɨɤɨɣɧɚɧɚɜɥɢɡɚɳɚ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɧɨɪɦɚɥɧɢɹ ɫɢ
ɪɚɛɨɬɟɧ ɪɢɬɴɦ ɉɨɥɢɰɢɹ ɢ
ɫɩɟɰɱɚɫɬɢɦɨɠɟɯɚɞɚɫɟɜɢɞɹɬ
ɩɪɟɞɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɢɦɟɫɬɚɩɨɫɟɳɚɜɚɧɢɨɬɦɧɨɝɨ
ɯɨɪɚ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

За светеца, рибарите и кулинарите...
Димитър Стефанов, кмет не на ватаф" - главатар
на община Тутракан, с на рибарите.
част от своя екип.
Празникът продължи
След литургията всички в ОЦИД с Никулденски

ɇȼɉɪɊɭɫɟɧɫɤɢɹɬɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ
ɇɚɭɦɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

кан и с. Белица), от Пенсионерски клуб-с.Преславци,
Исторически музей, СПИ
"Христо Ботев", с. Варненци, ПП ГЕРБ-Тутракан
и индивидуалните кулинари Донка Нецова, Йорданка Методиева, Светла
Коева, Цветана Кирова,
Вержиния Дойнова, Милен
Порожанов, Веселина Петкова.
Жури водено от Антоанета Чорбаджиева и
членове Русина Махакян и
Димитра Ройбова си каза
тежката дума в края на
изложбата.
В конкурса за "Най-вкусен пълнен шаран" първо
място зае кулинарното
изкушение на ПП ГЕРБ,

ɋɜɟɬɥɚɄɨɟɜɚɩɨɥɭɱɢɧɚɝɪɚɞɚɬɚ
ɡɚȽȿɊȻɌɭɬɪɚɤɚɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
икулден е един от
най-почитаните
християнски празници в Тутракан. Първо,
че градът се слави от
древни времена като рибарски център, и второ
- църквата носи името на
светеца-покровител на
рибарите - Св.Николай.
Това бе поводът света
Литургия в храма да отслужи Н.В.Пр. Русенският
митрополит Наум в съслужие със ст. ик. Илия Тонков
- архиерейски наместник

Н

за Тутраканска духовна
околия и председател на
Църковното настоятелство, прот. Васко Василев,
свещ. Йордан Куцаров,
свещ. Йордан Николов и
дяконите Валери Василев
и Недялко Димитров.
След богослужението
владиката се обърна с топли думи към християните,
разказвайки им накратко
житието на Чудотвореца,
като благослови всички пожелавайки им здраве, мир
и разбирателство.
В препълнения с богомолци храм беше и д-р

ɌɎȾɟɬɟɥɢɧɢ

Ɋɚɞɤɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚɫɧɚɝɪɚɞɚɬɚ
ɡɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨɧɚɇɑȼɚɫɢɥ
Ƀɨɪɞɚɧɨɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

се включиха в традиционното литийно шествие
с хоругви до брега на
р.Дунав, където бе извършен водосвет за здраве и
благополучие на рибарите.
Самодейците от ТФ
"Детелини" и този път
показаха любовта си към
традицията и представиха стария обичай "Избира-

кулинарен конкурс-изложба. Блюдата, кое от кое
по-апетитни, с любопитство се разглеждаха от
участници и граждани,
в очакване на крайното
класиране. Общо 24 бяха
представените рибни
блюда от майстори от
читалищата в общината
(с изключение на Тутра-

ȼɨɞɨɫɜɟɬɡɚ
ɡɞɪɚɜɟɧɚɛɪɟɝɚ
ɧɚɪȾɭɧɚɜ

втори са от НЧ "Светлина-1941 г."-с.Преславци,
а трета - Донка Нецова.
В конкурса за "Апетитни
блюда от риба и рибни
продукти за празника Никулден" ненадминати се
оказаха спецовете от НЧ
"Васил Йорданов", с. Нова
Черна, втори - Исторически музей-Тутракан и трета - Вержиния Дойнова.
Наградите на победителите връчи кмета д-р Димитър Стефанов. Всички
останали получиха грамоти за участие и подаръци.
Прочее, на 6 декември
освен рибарите празнуват и банкерите. Защо
ли? Защото и те всеки
ден ловят шарани...
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ОБЩНОСТ

Илиян Неделчев участва в церемонията в Страсбург при
поемането на председателството на Съвета на Европа от България
а 23 ноември т.г. Илиян
Неделчев, председател на
Ученическия съвет при СОУ
„Христо Ботев“ взе участие в церемонията по поемането на председателството на Съвета на Европа от България и организираният във връзка
с нея Коледен базар. Събитието бе
съорганизирано от Европейската
асоциация „Кирил и Методий“ и
българското училище в Страсбург.
Българската група бе тържествено представена от посланика на
Република България във Франция
- Катя Тодорова и Христо Христов,
организатор на събитието. Учениците Стефан Станев (омбудсман в
СОУ "Иван Момчилов", гр. Елена,
Илиян Неделчев (СОУ "Хр. Ботев", гр. Тутракан), Стоян Петров
(ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол), Йорданка
Георгиева (СОУ "Цанко Церковски",
с. Никола Козлево), Ангелина
Грозева (СОУ "Неофит Рилски", гр.
Долна баня), Алберт Ангелов (СОУ
"Хр. Ботев, с. Галиче), и Марти Драганова (37 СОУ "Райна Княгиня", гр.
София), ръководени от Десислава
Стефанова, Център "Амалипе" и Росица Иванова, секретар на НССЕИВ
представи разнообразна програма.
След тържествената церемония
учениците бяха приети от българския посланик и постоянен представител към Съвета на Европа
Катя Тодорова, като разказаха

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

ОБЯВЛЕНИЕ
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за себе си, своите мечти и дейностите, които организират като
председатели на ученическите
парламенти и съвети. Те се включиха и в коледния базар в сградата
на Съвета на Европа. Българският
щанд бе украсен със стотици ръчно
изработени картини, кукли, пана и

Решения на Общински съветТутракан по Протокол № 2
от 19 ноември 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 3
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на Заместник Председател на Общински съвет - Тутракан.
Докладва: Председател на ОбС
- Тутракан
2. Определяне състава на Постоянните комисии към Общински
съвет - Тутракан.
Докладва: Председател на ОбС
- Тутракан
3. Определяне ръководството на
Постоянните комисии към Общински съвет - Тутракан.
Докладва: Председател на ОбС
- Тутракан
4. Определяне на представител
на Общински съвет - Тутракан в
Областния съвет за развитие Силистра.
Докладва: Председател на ОбС
- Тутракан
5. Определяне представител на
общински съвет в общото събрание на Националното сдружение
на общината в Република България
(НСОРБ).
Докладва: Председател на ОбС
- Тутракан
6. Избиране на делегат и заместник делегат в Общото събрание на
АДО „Дунав”.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
7. Определяне размера на основната месечна работна заплата
на Кмета на Община Тутракан и на
Кметовете на Кметства в Община
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 16 съветници, За –
16, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 4
На основание чл. 24, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), във връзка с чл.13 от
Правилника за организацията и
дейността Общински съвет - Тутракан ИЗБИРА
ДИМО РАЧЕВ ДЕНЧЕВ ЗА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН
Гласували: 16 съветници, За
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– 10, Въздържали се – 6, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 5
На основание чл. 21, ал.1, т. 1
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), във връзка с чл. 46 от
Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет
(ПОДОС), Общински съвет-Тутракан избира състав на постоянните
комисии, както следва:
- Постоянна комисия по местно самоуправление, нормативна
уредба, ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти,
регионална политика и опазване
на околната среда
Членове: д-р Румен Паунов;
Димо Денчев; Румяна Статева;
Нехат Кантаров; Ерол Кара.
- Постоянна комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм,
вероизповедание и именувания
Членове: Ангел Иванов; Сезен
Поси; Адем Адем; Дафинка Касабова; Валентин Симеонов.
- Постоянна комисия по икономическа, инвестиционна, аграрна
и стопанска дейност, бюджет,
финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Членове: Ангел Иванов; Шенол
Молла; Алириза Алириза; Чавдар
Владимиров; Николай Николов;
д-р Любомир Бойчев; Красимир
Петров.
Гласували: 16 съветници, За
– 15, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 6
На основание чл. 21, ал.1, т. 1
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), във връзка с чл. 46 от
Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет (ПОДОС), Общински съвет-Тутракан
избира ръководство на постоянните комисии, както следва:
- Постоянна комисия по местно самоуправление, нормативна
уредба, ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти,
регионална политика и опазване
на околната среда.
Председател: д-р Румен Паунов
Секретар: Румяна Статева
- Постоянна комисия по социал-

картички, изработени от ученици в
училищата, които представляват.
Участниците имаха възможността
да разгледат сградата и да научат
исторически факти за създаването и
същността на Съвета на Европа, както
и свободно време за разходка и забележителности в европейския град.

Учениците са част от групата
"ГолЕмата работа" и са селектирани по ясно определени критерии,
които включват активно участие
в ученическия парламент и съвет,
иницииране на дейности и кампании
за толерантност и продължаващо
образование.
“ТГ”

ни дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм,
вероизповедание и именувания.
Председател: Ангел Иванов
Секретар: Дафинка Касабова
- Постоянна комисия по икономическа, инвестиционна, аграрна
и стопанска дейност, бюджет,
финанси, приватизация и следприватизационен контрол.
Председател: Красимир Петров
Секретар: Чавдар Владимиров
Гласували: 15 съветници, За
– 14, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 7
На основание чл. 21, ал. 1, т.15
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА) , във връзка с чл. 22, ал.
1 и ал.2 от Закона за регионалното
развитие и чл.62, ал.3 и ал.5 от
Правилника за прилагане на закона
за регионално развитие, Общински
съвет-Тутракан определя
1. Данаил Николов Николов Председател на Общински съвет
- Тутракан
За представител на Общински
съвет - Тутракан за представител
в Областния съвет за развитие Силистра.
2. При невъзможност за участие
на определения по т.1 представител, той да бъде заместван от
Димо Рачев Денчев - ЗаместникПредседател на Общински съветТутракан.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 15, Въздържали се – 1,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 8
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от
ЗМСМА , във връзка с чл.12, ал. 2
и чл. 27, ал.1 от Устава на Националното сдружение на общините
в Република България (НСОРБ),
Общински съвет Тутракан,
Определя за делегат в общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република
България представител на Общинския съвет Данаил Николов Николов - Председател на Общински
съвет - Тутракан
При не възможност за участие на
определения по т.1 делегат в заседанието на общото събрание, той
да бъде заместван от Димо Рачев
Денчев - Заместник Председател
на Общински съвет- Тутракан
Гласували поименно: 16 съветници, За – 15, Въздържали се – 1,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 9
1. На основание чл.21, ал.1,

т.15 от ЗМСМА Общински съветТутракан избира за делегат на
Общото събрание на АДО „ДУНАВ”
д-р Димитър Стефанов – кмет на
община Тутракан.
2. Определя за заместник-делегат общински съветник Чавдар
Пенев Владимиров.
3. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да извършва всички
законосъобразни действия при
членуването и представителството
на Община Тутракан в сдружение
АДО „Дунав”.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 14, Въздържали се – 2,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 10
Общински съвет гр. Тутракан
на основание чл.21, ал.2 и във
връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона
за местната администрация и
местното самоуправление, чл.5,
ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на общински
съвет гр. Тутракан, чл.21, ал.1,
т.2 от Вътрешните правила за
заплатите в Община Тутракан,
утвърдени със Заповед № 3155
/30.12.2013 г. и в съответствие с
приложение №5 към чл.2, т.4 от
ПМС №67 от 14.04.2010 г., изм. И
доп. С ДВ бр.8 от 28 януари 2014
г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности определя
трудовите възнаграждения на кмета на община Тутракан и кметовете
на кметства, считано от 05.11.2015
г., както следва:
Кмет на община Тутракан - д-р
Димитър Венков Стефанов - 2
420,00 лв.
Кмет - с.Нова Черна - Нехат
Ебазер Юсмен - 950,00 лв.
Кмет - с.Цар Самуил - Мехмед
Юмер Юмер - 950,00 лв.
Кмет - с.Старо село - Пламен
Маринов Петров - 900,00 лв.
Кмет - с.Шуменци - Калинка
Георгиева Михайлова - 900,00 лв.
Кмет - с.Белица - Костадин Илиев Манев - 900,00 лв.
Кмет - с.Преславци - Ибрям
Алиев Тазимов - 900,00 лв.
Кмет - с.Търновци - Вежди Хасан
Даил - 900,00 лв.
Кмет - с.Варненци - Снежана
Маринова Михайлова - 820,00 лв.
Кмет - с.Бреница - Гюнюл Ахмед
Даил - 820,00 лв.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се
– няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн.
чл. 124 а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план
/ПП/ за прокарване на подземно кабелно трасе за:
”Външно кабелно ел. захранване от МТР - 5 в с. Старо
село за ПИ 021002, м. "Лозянска чешма” в землището
на с. Старо село, общ. Тутракан с трасе:
Трасето е с начало – границата на урбанизираната територия. Следва в западна посока полски път
022002, чупи на северозапад, преминавайки през имот
000202 – пасище, полски път 022001, частни имоти –
ниви 022009 и 022006 и с чупка на югозапад по полски
път 021001 достига до ПИ 021002.
Дължината на трасето е 995,49 м. Засегната площ
от сервитута на провода е 3,982 дка.
Приложени са:
- Решение № К-4/16.11.2015 год. на Министерството на земеделието и храните, Областна Дирекция
”Земеделие”-Силистра, Комисия за земеделските земи
за: Промяна предназначението на земеделски земи за
не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.
- Писмо с изх. №2943/18.08.2015 г. на РИОСВ-Русе
- Регистър на засегнатите имоти на външното
кабелно ел. захранване, заверен от Общинска служба
земеделие-Тутракан.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация,
ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. II.
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат в
едномесечен срок от обявлението да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

На 19 декември 2015 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10:00 часа. Панорамен преход през Букурещ
Посещение на Природонаучния музей "Григорий
Антипа", където по модерен начин – със съвременни
технологии, светлинни и звукови ефекти, е представено биоразнообразието на Румъния, екосистемите
по цялата земя, както и човешката история, етнология, минералогия.
12:00 – Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city “ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
16:30 - Отпътуване към центъра - пешеходна
разходка в сърцето на Букурещ, за да се насладим
на красивото коледно осветление и настроение.
18:30 – Отпътуване от Букурещ
21:00 – Пристигане

Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси,
панорамна обиколка на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач от
туроператора
Цената не включва:
- Вход за Природонаучния музей - 20 леи за възрастни, 10 леи за пенсионери, 5 леи за ученици и
студенти
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само
с единия родител – паспорт и нотариално заверено
пълномощно от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

СМЯХ

Школа за дипломати към
ООН. Изпит. Изпитващият
задава въпроса:
- Ваш военен кораб сваля
самолет на африканска държава. Напишете извинителна нота, за да се предотврати международен скандал.
Всички започват да пишат. След две минути руснакът си предава листа.
Изпитващият го прочита и
казва: - Много добра нота
е написал Вашият колега.
Имам само две забележки:
"черна маймуна" се пише с
главна буква, когато е об-

ръщение към президент,... главния герой как я обича!
корида в Испания. Както
а "е@етесимайката" не се
- А ти знаеш ли колко му гледали, единият се надвепише слято.
плащат за това?
сил и паднал на арената.
Бикът го подгонил и той
- Тате, сватбите хубаво
Доцент върви умислен започнал да бяга. Другият
нещо ли са?
по коридора на едно висше се провикнал от трибуната:
- Не, сине! То, ако беше училище. Среща го колега:
- Брате Зоране, не можеш
хубаво, щяха ли да викат
- Що си така умислен?
бега толко бръже, щото ще
свидетели?
- Жената ме изгони от добиеш инфаркт.
къщи.
- А ти що искаш да доби- Имате ли картичка с
- Защо?
ем, теле ли?
надпис: "За единствената
- Снощи след като я
жена в живота ми"?
изч*ках, казах: "Дай си сту- Иванеее, баща ти в къщи
- Да.
дентската книжка!"
ли е, бе?
- Дайте ми седем!
- Да. При свинете е. Ще
Отишли двама сърби на го познаеш, щото е с шапка!
- Скъпа, ако отида при
друга, ще съжаляваш ли...?
- И защо трябва да съжалявам непозната жена...?
Дядото казва на бабата:
- В тези индийски сериали
няма никакъв секс.
- Няма... затова толкова
плачат.
Малкият Гошко звъни на
вратата на комшията:
- Мама поръча да ви предам, че татко е на риба, а
аз отивам да си играя на
пясъчника...
Русо момиченце: - Аз
пък ще остана девствена
през целия си живот! Искам
да бъда добър пример за
децата си.
Мъж и жена гледат любовен филм. Тя му натяква:
- Виждаш ли! Виждаш ли

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”, "Спешна
медицинска помощ - Тутракан"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

Програма
Достъп до Информация

Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Сканди

СУДОКУ

- Tате, какви са тия
странни шапки, които носим?
- Това не са шапки, тати,
това са нашите кърпи,
които намотаваме около
главите си и така се пазим
от пустинното слънце.
- А защо носим тия странни рокли?
- Това не са рокли, сине,
това са нашите арабски
дрехи, с които се пазим от
силното слънце и вятъра в
пустинята.
- И обувките са ни странни...
- Не обувки, а сандали,
които пазят краката ни
от горещите пясъци на
пустинята.
- Тате, ако сме облечени
така заради пустинното
слънце и пясък, за какво са
ни тия дрехи, като живеем
в Париж?
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ХОБИ

10 -16.12.2015 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Коледна благотворителност на
Ротари Тутракан

10 -16.12.2015 г.

В Тутракан грейна Коледна елха!

от стр. 1
ɩɨɦɧɢɯɚɧɚɱɚɥɨɬɨɢɝɨɞɢɧɢɬɟ
ɩɪɟɡɤɨɢɬɨɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢɫɚɢɡɜɴɪɲɢɥɢɦɧɨɠɟɫɬɜɨɩɨɥɟɡɧɢ
ɞɟɥɚɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɢɧɚɫɬɴɩɢɥɢɬɟɩɪɨɦɟɧɢ
Ʉɚɭɡɚɬɚ ɨɤɨɥɨ ɤɨɹɬɨ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɬ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢɫɴɛɢɬɢɹɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɨɬɊɨɬɚɪɢɌɭɬɪɚɤɚɧɟ

ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬɢɩɚɫɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɬɟ
ɪɚɡɪɹɡɜɚɬɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚɬɨɪɬɚ

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɩɪɟɡɢɞɟɧ
ɬɚɧɚɊɨɬɚɪɢɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜ

ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɜɚ
ɤɭɥɚ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɹ
ɰɟɧɬɴɪ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɂɧɬɟɪɟɫɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɤɚɪɬɢɧɚ ɛɹɯɚ
ɪɚɡɢɝɪɚɧɢ ɧɚ ɬɴɪɝ ɜɨɞɟɧ ɨɬ
ɦɨɦɢɱɟɬɚɬɚɨɬɬɪɢɨɋɨɩɪɚɧɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɢɬɟɝɨɫɬɢɧɚɛɚɥɚ
ɤɨɣɬɨɛɟɮɢɧɚɥɢɡɢɪɚɧɫɤɪɚɣɧɚɫɭɦɚɨɬɯɢɥɥɜ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɄɨɥɟɞɧɢɹɛɚɥ
ɫɬɚɧɚ ɹɫɧɨ ɱɟ ɞɪ Ʌɸɛɨɦɢɪ
Ȼɨɣɱɟɜ ɟ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ ɧɚ ɨɳɟ
ɟɞɧɚɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɚɤɚɭɡɚ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɩɪɚɜɨɫɥɚɜɟɧ
ɩɚɪɚɤɥɢɫ ɉɴɪɜɚɬɚ ɫɭɦɚ ɟ
ɫɴɛɪɚɧɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɹ ɝɨɞɢɲɟɧ
ɸɛɢɥɟɣ

метът на общината
д-р Димитър Стефанов,
Олаф, Свен и елф от
Лапландия запалиха светлините на коледната елха в
Тутракан.
Малки и големи се забавляваха с героите от Замръзналото кралство. Сцената
бе изпълнена от таланта на

К

прекрасните деца на Общински център за извънучилищни
дейности - възпитаници на
Доротея Бальовска.
Община Тутракан направи
комплимент на всички деца,
подарявайки им вълшебни подаръци.
Снимки:
Антония КАЛДАРЕВА

Празнично в Нова Черна!
ɋɜɟɬɨɫɥɚɜɊɚɟɜɫɩɟɱɟɥɢ
ɤɚɪɬɢɧɚɬɚɧɚ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢɹɬɴɪɝ

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟ ɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢ
ɡɚɟɞɧɨɫɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟɨɬɤɥɭɛɨɜɟɬɟɨɬɊɭɫɟɋɢɥɢɫɬɪɚɋɜɢɳɨɜɉɨɦɨɪɢɟɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɢɹ
Ɋɭɦɴɧɢɹ  ɫ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɯɚ ɢ ɢɡɩɪɚɬɢɯɚ ɫ
ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚ
ɧɚɬɚɥɚɧɬɢɬɟɨɬɌɚɧɰɨɜɨɭɱɢɥɢɳɟ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɚ ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚ ɬɨɪɛɚ ɛɟ ɪɚɡɪɹɡɚɧɚ ɨɬ
ɜɫɢɱɤɢɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɧɚɤɥɭɛɚ
Калина ГРЪНЧАРОВА

Ⱦɟɤɟɦɜɪɢɣɫɤɨɫɥɴɧɰɟɨɝɪɹɜɚɇɨɜɚɑɟɪɧɚɇɚɩɪɚɝɚɫɦɟ
ɩɪɟɞɧɚɣɫɜɟɬɥɢɬɟɩɪɚɡɧɢɰɢɡɚɝɨɞɢɧɚɬɚɄɨɥɟɞɚɢɇɨɜɚɝɨɞɢɧɚɍɫɢɥɟɧɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɢɩɢɡɚɬɹɯɧɨɬɨɩɨɫɪɟɳɚɧɟɊɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟɢɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɤɴɦɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɫɪɚɞɨɫɬɭɤɪɚɫɢɯɚ
ɟɥɯɚɬɚɡɚɞɚɝɪɟɣɧɟɩɪɚɡɧɢɱɧɨɧɚɩɥɨɳɚɞɚɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢ
ȼɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɄɨɥɟɞɚɤɨɥɟɞɚɪɫɤɚɬɚɝɪɭɩɚɳɟɩɨɡɞɪɚɜɢ
ɜɫɢɱɤɢɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɰɢɚɦɚɥɤɢɬɟɫɭɪɜɚɤɚɪɱɟɬɚɳɟɫɭɪɜɚɤɚɬ
ɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟɡɚɡɞɪɚɜɟɢɛɟɪɟɤɟɬɩɪɟɡɇɨɜɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɂɧɟɫɚɦɨɬɨɜɚȼɦɨɦɟɧɬɚɫɦɟɜɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚ
ɧɚɱɟɬɟɧɟɬɨȿɤɢɩɴɬɧɚɐȾȽÄɋɥɚɜɹɧɤɚ´ɫɞɢɪɟɤɬɨɪȾɢɦɢɬɪɢɧɚɉɚɧɚɣɨɬɨɜɚɮɢɥɢɚɥɇɨɜɚɑɟɪɧɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɩɪɨɹɜɢɩɨɬɨɡɢɩɨɜɨɞɢɧɚɲɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɟɩɨɤɚɧɟɧɚɞɚ
ɜɡɟɦɟɭɱɚɫɬɢɟɜɱɟɬɟɧɟɬɨɁɚɳɨɬɨɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɬɚɟɟɞɢɧɨɬ
ɡɧɚɱɢɦɢɬɟɮɚɤɬɨɪɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɜɫɹɤɨɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɇɟɤɚ ɫ ɪɚɞɨɫɬ ɩɨɫɪɟɳɧɟɦ Ʉɨɥɟɞɚ ɢ ɇɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɫɢ
ɩɨɠɟɥɚɟɦɡɞɪɚɜɟɢɦɧɨɝɨɤɴɫɦɟɬ
ɊɚɞɤɚɂȼȺɇɈȼȺȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ
ɇɑȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 декември - Стефанка ГЕОРГИЕВА, ФТС "Детелини",
15 декември - инж. Татяна ЙОРДАНОВА, Зам.-директор
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
на ДГС-Тутракан
11 декември - Лилия КАЛЧЕВА, Фелдшер, СОУ "Христо
16 декември - Дарина МИЛАНОВА, ВГ "Северина", НЧ
Ботев", Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 декември - Стефка ПРОДАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 декември - Ден на ветеринаромеди12 декември - Мирела ИЛИЕВА, ДТФ "Дунавска младост",
цинските специалисти
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

