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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 48

Година LIV

21 декември 2015 г.

Цена 0.60 лв.

В Тутракан, 31 декември - 23:30 ч.:

Новогодишна наздравица
с Марио Николов и
Валентина Корчакова
вездите на Националния музикален театър
Марио Николов и Валентина Корчакова ще вдигнат
наздравица навръх Новата
2016-та година в Тутракан.
Организаторите - общинската администрация, и този
път предлагат едно различно посрещане на празника.
В градския парк "Христо
Ботев" още от 23:30 часа ще
ви очакват баници с късмети и руйно червено вино, а в
полунощ с празнична заря ще
посрещнем Новата година.
По традицията, кметът
на общината д-р Димитър
Стефанов ще приветства
всички, а заедно с двамата
популярни изпълнители на
оперетна класика ще вдигнем чаши с най-добри пожелания за здраве, късмтлийски
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дни и благополучие във всеки
дом.
Марио Николов и Валентина Корчакова са едни от найуважаваните изпълнители на
оперните сцени в България
и Европа. Двамата се превъплъщават в ролите на
централните лирични герои
от обичаните от публиката
оперети от Имре Калман
- "Царицата на чардаша",
"Графиня Марица", "Баядерка",
Франц Лехар - "Веселата
вдовица", "Циганска любов",
"Граф фон Люксембург", Йохан Щраус - "Прилепът",
"Виенска кръв" и много други.

Заповядайте заедно да поставим
началото на една
добра и успешна за
всички година!

Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели,
Мир, любов и здраве за всички!
Нека вървим във вярната
посока и през идната година!
Бъдете живи и здрави,
щастливи и добротворни!

Честито Рождество Христово!
д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми жители на община Тутракан!

Да се изпълнят нашите сърца
със мисли чисти и дела красиви,
успехите да бъдат редом с нас,
да бъдем истински щастливи!
Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова Година!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми жители на община
Главиница!
Пожелаваме Новата година да Ви донесе
мир, хармония и спокойствие в душата!
Нека почувствате нежността и топлината на близките до сърцето ви хора!

Весели празници!

Насуф НАСУФ, Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Новочерненката Мирела Иванова Съпричастие
“Най-добра жена футболен
за Коледа и не само... асистент-съдия”
Калина ГРЪНЧАРОВА
дно момиче от Нова
Черна е футболен
съдия. Ще кажете:
"Мъжко занимание!". Може
и донякъде да сте прави,
но Мирела Иванова от 12
години е футболен съдия, а
от 3 години - международен
съдия.
Днес тя е нашият герой,
защото тази година е отличена с голямата награда на
Асоциацията на съдиите по
футбол в България - “Най-добра жена асистент-съдия”.
За седма поредна година
Асоциацията отличи найдобрите футболни съдии у
нас. Събитието откри бившият международен рефер и
бивш вицепрезидент на БФС
Стефан Орманджиев, председател на асоциацията.
Церемонията уважиха представители на ММС, БФС,
ПФЛ, действащи футболни
съдии и ветерани и деятели
на българския футбол.

Е

радиционният Коледен благотворителен базар, организиран от Община Тутракан,
тази година се проведе на
19 декември. В градския
парк, интересни сувенири

Т

и лакомства предложиха
на своите щандове представители на общинските
училища, читалища и производствени фирми.
1987 лева е общата
сума, която бе събрана за

благотворителната кауза.
Тя е предназначена за семейството на 41-годишния
Венелин Георгиев Друмев,
трагично загинал по време
на работа на 17 декември
т.г.
“ТГ”

на стр. 3
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ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2016-ТА!

Кметство с. Белица

Кметство с. Нова Черна

Бъдете живи и здрави, щастливи
и добротворни!
Нека всичките Ви дела бъдат
увенчани с успех и
носят удовлетворение и радост!

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

Благодатна да е Новата
2016-та година!

Весели празници!

Костадин МАНЕВ, Кмет

Нехат ЕБАЗЕР, Кмет

Кметство с. Варненци
Когато най-хубавите празници
потропат на вашата врата
посрещни ги с вяра и красива усмивка,
а тяхната отплата ще е здраве, щастие
и много късмет!

Честита Коледа!
Весела Нова година!
Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет

НОВИНИ
ПАМЕТНИК НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ СЕ ОТКРИВА ДНЕС В ТУТРАКАН
Бюст-паметник на писателя Николай Хайтов ще бъде открит в Тутракан на 22 декември в 12:00 ч. в парка срещу училище "Христо Ботев".
Идеята за изграждането му е на Инициативен комитет от представители на НФСБ-Тутракан. Очаква се в церемония по откриването да
участва и председателя на партията Валери Симеонов.
Предвидено е още, половин час преди откриването, 12 тома с произведения на Николай Хайтов да бъдат дарени на училищата.
КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ
Общинската администрация в Тутракан за поредна година спази
традицията за коледно-новогодишните празници да зарадва възрастни, хора с увреждания и крайнонуждаещи се лица. През седмицата
коледни пакети получиха възрастните хора от тутраканския Дом за
стари хора, с пожелания за добри дни и хубави празници.
Чрез своите лични асистенти, хора с увреждания от населените
места в цялата община също получиха хранителни коледни пакети.
Местната комисия за борба са противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в Тутракан зарадва възпитаниците на
СПИ в с. Варненци с празнични подаръци.
КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР В ГЛАВИНИЦА
Методическото обединение на полуинтернатните групи в СОУ
"Васил Левски" е организатор на Коледен благотворителен базар в
гр. Главиница, който ще се проведе от 21 до 24 декември. Щандовете
ще бъдат разположени във фоайето на сградата на Общинския съвет,
а участие са заявили и от Центъра за настаняване на деца от семеен
тип в с. Малък Преславец.
Средствата от базара да бъдат в подкрепа на социално-слаби деца
от общината са решили организаторите.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира, че в Регистъра на обществените
поръчки на Агенция за обществените поръчки е публикувала публична
покана на 10.12.2015 г. по реда на глава „Осем А" от ЗОП.
Предмет на поръчката по чл.14. ал.4 от ЗОП: „Доставка и монтаж
на детски съоръжения за обекти: ЦДГ „Полет" и ЦДГ «Славянка», гр.
Тутракан". Възложителят предоставя пълен достъп до документацията
на интернет страницата на Община Тутракан, „Профил на купувача".
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община
Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" № 31. до 17: 00 часа на
21.12.2015 г. вкл.
КРИМИНАЛЕ
Патрулен автомобил на РУ-Тутракан е бил ударен на 14 декември по
пътя Русе – Силистра. Инцидентът е станал в района на Антимовското
ханче около 08.30 часа. Поради движение с несъобразена с пътните
условия скорост (заледен път) водачът на товарен автомобил „Тойота”
Б.М. (43 г.) е загубил управлението и се ударил в паркиран патрулен
автомобил, изпълняващ задачи по контрол на пътното движение. При
инцидента няма пострадали, но са нанесени значителни материални
щети по двата автомобила. Водачите са тествани за алкохол с дрегер,
като пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно
производство.
Горящи отпадъци в контейнери за смет в Тутракан са били загасени
от противопожарните екипи на 14 декември. Няма материални загуби.
35-годишен мъж е пострадал при автопроизшествие на 12 декември
по пътя между селата Правда и Падина. С.М. бил зад волана на лек
автомобил „Рено”, но загубил управлението и се ударил в крайпътно
дърво. Получил е комоцио. Образувано е досъдебно производство.
Полицията изяснява обстоятелствата около смъртта на 41-годишен
мъж. Произшествието е станало на 17 декември около 15.30 часа при
смяна на гуми на товарен автомобил в производствена база в Тутракан.
Според първоначалната информация една от гумите се е освободила
рязко, притискайки фатално мъжа към стената. За случая е уведомена Инспекцията по труда. Образувано е досъдебно производство по
чл.123, ал. 1 от НК.

21.12.2015 г.

Кметство с. Старо село
Пожелавам на всички да са
усмихнати в Коледната нощ,
топлината в сърцата ви да
стигне за цяла година напред, да събирате и
раздавате безкрайно много любов!

Весела Коледа!
Честита Нова Година!
Пламен МАРИНОВ, Кмет

Данък "Сгради" - 1,7 промила, реши
Общинският съвет
Калина ГРЪНЧАРОВА
приемане на три допълнителни точки към предварително обявения дневния
ред, предложени от кмета на
общината д-р Димитър Стефанов,
стартира последното за годината
заседание на Общински съветТутракан на 17 декември.
ОбС даде съгласие за разкриване на социалната услуга Център
за настаняване от семеен тип за
деца и младежи без увреждания
като делегирана държавна дейност
с капацитет 14 места и численост
на персонала - 11,2, считано от
01.01.2016 г.

С

Разкриването на Центъра е заложено в Общинската стратегия
за развитие на социалните услуги
за периода 2011-2015 година и в
Плана за действие към нея. Освен
това възложи на Кмета на Общината да изготви предложение до
Директора на дирекция „Социално
подпомагане”-Тутракан за разкриване на горепосочената социална
услуга като делегирана държавна
дейност.
Принципно съгласие от местния
парламент получи и идеята на Ротари Клуб Тутракан за изграждане
на Градска часовникова кула, за
която те набираха средства през

годината.
Дискусия в заседанието предизвика предложената промяна в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на
община Тутракан и по-точно размерът на данък върху недвижимите
имоти. Той не е променян от 1998
г. и до сега е бил в минималния
размер – 1,2 на хиляда. Предложението в кметската докладна
записка бе за 2 промила.
Общинският съветник Красимир Петров изрази мнение, че

предложението данъкът да се
увеличи почти двойно ще засегне
изключително много бизнеса,
новото строителство, обществените институции като училища и
болница, а и всички граждани. Той
предложи размерът да е 1,7 промила, а данъкът да се увеличава
плавно през годините.
"Принципно съм съгласен с г-н
Петров и оттеглям докладната
записка с предложението от 2
промила" - уточни кметът д-р
Стефанов.
Така решението на ОбС е в § 1 от
Наредбата, в чл. 15, цифрата „1.2”
да се замени с „1,7”.
В останалата част от заседани-

ето, общинските съветници взеха
решение за ползване на абонаментни карти на преференциални
цени по утвърдените линии на
градския транспорт от гражданите
на възраст 65 и повече години,
допълниха Годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за
2015 г. с 13 имоти и съответните
разпоредителни сделки с тях,
дадоха съгласие за отпускане на
еднократна финансова помощ на
Кадер Зекериева и Валентин Ди-

митров, утвърдиха общата численост на персонала на общинското
предприятие БКС, актуализираха
поименния списък за разпределение на капиталовите разходи,
както и бюджета на общината за
тази година.
Положително бе решението
по постъпилото искане за кандидатстване на Агениция "Пътна
инфраструктура" по ОП "Региони
врастеж" за финансиране на проект "Рехабилитация на път Търговище-Разград-Кубрат-Тутракан".
По искане на общинския съветник Чавдар Владимиров, направено на предходно заседание, отчет
за дейността на МБАЛ-Тутракан за
десетмесечието представи управителят на здравното заведение д-р
Недка Цветкова.
От общо реализираните приходи
за периода - 2 353 хил.лв., лечебните отделения са реализирали
2 087 хил.лв. Най-много приходи
реализира АГО - 823 хил.лв., ХО 438 хил.лв. и ВО - 411 хил.лв.
Най-голям е делът на приходите
от РЗОК - 1 989 хил.лв., като наймного приходи са реализирали
същите отделения, в същия ред.
Общият размер на отчетените
разходи е 2 897 хил.лв., а общият
финансов резултат за 10-те месеца
на годината е загуба в размер на
544 хил.лв.
"Настоящата година стартира
със задължения в размер на 3 648
хил.лв. В края на десетмесечието
те възлизат на 3 959 хил.лв., което
е с компесиран ръст в размер на
311 хил.лв." - пише още в отчета.
Най-големи са задълженията
към НОИ и НАП, трупат се големи
лихви от невнесени данъци.
"Фундаменталният проблем на
болницата е дългът, от нас зависи
да подредим бъщето й и да влезе
в баланс" - каза общинският съветник д-р Любомир Бойчев и изтъкна
преимуществата на здравното
отделение - при въвеждането на
задължителни пакети, усвояването
им ще е възможно само от болници
II-ро ниво, каквато е тутраканската.
Той коментира и необходимостта
от въвеждането на енергийна
ефективност на сградата на болницата, която би могла да доведе
до 70% намаление на разходите.
Пречката за кандидатства с проект по оперативните програми са
задълженията към НАП.

"Екипът на болницата да се събере и да направи разчет за 2016
г., така че да се намалят разходите"
- препоръча зам.-председателят на
Обс - Димо Денчев. Според него,
разходите за гориво могат да се намалят със 70%, ако се премине към
употреба на метан вместо дизел.
"Много хора се интересуват от

един проблем - възможно ли е
хемодиализата да се извършва в
Тутракан?" - попита председателят
на ОбС - Данаил Николов.
"Не е възможно сега" - отговори
управителят на МБАЛ-Тутракан д-р
Недка Цветкова.
"Възможно е с допълнителни
инвестиции, уточни д-р Любомир
Бойчев. Необходимо е помещение,
апаратура за I-во ниво и специалисти. Стандартът не е толкова
висок, може би 100 хил.лв. ще са
необходими."
В края на заседанието на общинските съветници бе представен
идейният проект за изграждане
на Яхтено пристанище в Тутракан.
Ръководителят на фирмата изработила проекта - "БФМ"-София,
Николай Вюстен от със своите
колеги обясниха конкретната
идея и възможностите за нейното
финансиране - Програмата за
Трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2014-2020 и
новата Дунавска стратегия. Проектът е на стойност 8 милиона евро.

21.12.2015 г.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2016-ТА!

Кметство Шуменци
Честита Коледа!
Щастлива Нова Година!
Нека да бъдем добри и човечни
и нека Бог да бди над нас
и да ни закриля!
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Кметство с.Бреница

Кметство с. Цар Самуил
Нека Новата 2016 година
влезе във Вашите домове с
много късмет,
лично и семейно щастие,
мир и любов!

Приемете моите найсърдечни пожелания по
случай настъпването на
Коледните и Новогодишни
празници!
Бъдете здрави и успешни!

Весели Празници!

Спорна и щастлива Нова година!

Калина МИХАЙЛОВА, Кмет

Гюнюл ДАИЛ, Кмет

Мехмед ЮМЕР, Кмет

Нов заместник областен управител Заседание на
Общински съвет-Главиница
на област Силистра и нов главен
секретар на Областна администрация Р
О

бластният управител
на област Силистра
Стоян Бонев представи на 15 декември т.г.
новоназначения заместник
областен управител Елена
Томова и спечелилия конкурса за главен секретар на
Областна администрация
Силистра Ивелин Статев.
Елена Тодорова Томова
е родена през 1975 г. в
град Тутракан. Завършила е
СОУ „Васил Левски“ в град
Главиница и специалност
„Педагогика на обучението
по биология и химия“ в РУ
„Ангел Кънчев“ – град Русе.
Работила е като учител и
зам. директор на училище.
Заместник кмет на община
Главиница в периода 20112015 г.
Ивелин Статев Иванов,
главен секретар на Областна администрация Силистра, е роден през 1970 г. в
град Силистра. Завършил
е ТМТ „Владимир Комаров“
– град Силистра. и ВВОВУ
„Васил Левски“ – град Велико Директор на ОД на МВР –
Търново. Работил е в Бъл- Силистра (2009-2013).
гарската армия (1994-1996
На снимката отляво
г.) и в МВР (1997-2007 г.). надясно: Младен Минчев

едовно заседание на
Общински съвет-Главиница е свикано от
неговия председател Месут Алиш на 21 декември.
Това е трети опит през
този месец да се съберат
общинските съветници на
сесия. В предварителния
дневен ред са включени 12
докладни записки, между
които: клетва на общински съветници, които да
заемат местата на техни
колеги преминали на работа в администрацията
- зам.-кметове в Община
Главиница са Данка Милчева и Сузан Хасан; Правилник за организацията

и дейността на Общински
съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с
общинска администрация;
съставите на Постоянните комисии към Общински
съвет; годишна програма
за развитие на читалищната дейност в Община
Главиница през 2016 год.;
актуализация на поименния
списък за капиталови разходи, както и представители
в различни сдружения и организации и др.
Поради редакционното
приключване на броя, конкретна информация очаквайте в следващия брой на "ТГ".

Еpдинч Илхaн от Черногор Студент на годината!

- заместник областен уп- управител, Ивелин Статев
равител, Стоян Бонев - об- - главен секретар.
ластен управител, Елена Томова - заместник областен

Новочерненката Мирела Иванова “Най-добра жена футболен асистент-съдия”
от стр. 1 специалностите "Баскетбол"
и "Педагогика". Сега е учител
по физкултура в Русе, в Професионалната гимназия по
електротехника.
Съдийствала е на футболни срещи, освен в България
- в Турция, Австрия, Унгария,
Босна и Херцеговина, Сърбия
и др.
Тя е една от 8-те съдии от
Европа участвали в семинар
в Нион, Щвейцария, където е
центъра на ФИФА.
Мирела Иванова впечатлява футболните зрители на
стадионите с изключително
точните си отсъждания, категорични са всички.
Любопитката за нея научаваме от баща й - Антон
Владев, фелдшер в "Спешна
помощ"-Тутракан. Той "издаде", че първите професионални бутонки са й купени и
подарени от брат й Ангел.
Майка й - Маргарита Владева, е директор на училището в с. Нова Черна.
Разбира се, родителите
на Мирела са изключително
щастливи от успехите на
дъщеря си и се надяват бъдещето й да е възходящо.

Победители за 2015 година са:
“Най-проспериращ асистент-съдия” - Петър Джугански
“Най-проспериращ главен
съдия” – Драгомир Драганов
“Най-просперираща футболна съдийка” – Павлета
Рашкова
“Най-добър съдия по футзал” – Траян Енчев
“Най-добра жена асистент-съдия” – Мирела
Иванова
“Жена съдия на годината”
– Димитрина Милкова
“Най-добър футболен
асистент-съдия” – Мартин
Маргаритов
“Футболен съдия на годината” – Георги Кабаков
Това е официалната информация за събитието.
Коя е Мирела Иванова? На
22 декември тя ще навърши
Христова възраст - да й
честитим рождения ден и
пожелаем здраве и много
емоции на терена!
Мирела е завършила Националната спортна академия,

тyдeнт oт Вeликoтъpнoвcкия
yнивepcитeт “Св. cв. Киpил
и Мeтoдий”, oт cпeциaлнocт
“Сoциaлнa пcихoлoгия” (мaгиcтъp) e
oтличeн c пpиз “Стyдeнт нa гoдинaтa”.
22-гoдишният Еpдинч Илхaн пoлyчи пpизнaниeтo зa пocтижeниятa
cи в cфepaтa нa coциaлнитe нayки.
Нaгpaдaтa мy бeшe вpъчeнa oт миниcтъpa нa oбpaзoвaниeтo Toдop
Taнeв.
Нaциoнaлният пpиз “Стyдeнт нa гoдинaтa” e yчpeдeн в нaчaлoтo нa 2006 г.
пo инициaтивa нa дeлeгaтитe в Общoтo
cъбpaниe нa Нaциoнaлнoтo пpeдcтaвитeлcтвo нa cтyдeнтcкитe cъвeти в
Рeпyбликa Бългapия. Кoнкypcът имa
миcиятa дa пoпyляpизиpa пocтижeниятa нa бългapcкитe cтyдeнти пpeд бългapcкaтa oбщecтвeнocт, yдocтoявaйки
cтyдeнти oт вcички oблacти нa виcшeтo
oбpaзoвaниe. Жypи, cъcтaвeнo oт
вoдeщи eкcпepти oт вcички oблacти нa
oбpaзoвaниeтo, oпpeдeли пpизьopитe
в oбщo 13 кaтeгopии – зa дoкaзaни
пocтижeния в нayчнaтa, coциaлни
нayки, кyлтypнaтa, cпopтнaтa и дpyги
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дeйнocти, cвъpзaни c oбpaзoвaтeлния
пpoцec нa нaциoнaлнo и мeждyнapoднo нивo. Отличиятa бяхa вpъчeни нa
oфициaлнa цepeмoния в Нaциoнaлния
двopeц нa кyлтypaтa.
“Toвa e нaй-пpecтижният кoнкypc зa
млaди хopa в Бългapия. Taзи нaгpaдa
зa мeн e гoлямa чecт и пpизнaниe!
Блaгoдapя нa Нaциoнaлнoтo пpeдcтaвитeлcтвo нa cтyдeнтcкитe cъвeти
зa нoминaциятa и възмoжнocттa,
кoятo ми бe пpeдocтaвeнa. Иcкaм дa
блaгoдapя нa мoитe poдитeли, близки
и пpeпoдaвaтeли, кoитo винaги ca мe
пoдкpeпяли в мoитe нaчинaния. Toзи
тип нaгpaди дeйcтвaт cтимyлиpaщo и
мoтивиpaщo”, кaзa Еpдинч Илхaн.
От 9 гoдини тoй aктивнo ce зaнимaвa
и c вoлeйбoл, кaтo любимият мy пocт
e пocpeщaч. Еpдинч ce cъcтeзaвa зa
oтбopитe нa “Етъp вoлeй” и ВTУ. В
кpaя нa aвгycт тoй зae втopo мяcтo
c тимa нa тъpнoвcкaтa Алмa мaтep в
нaдпpeвapaтa Лeтeн yнивepcитeт пo
плaжeн вoлeйбoл, пpoвeдeнa в КК
“Албeнa”.
Гeopги ГЪРЕВ

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2016-ТА!
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„Едрина” ООД
Пожелавам на всички да сте здрави
и много щастливи през идващата
2016-та година!
Да изживявате само такива мигове, каквито,
надявам се, ще имате
по време на празниците, които предстоят!

"Моника-92" ООД, гр. Тутракан
Пожелавам на всички да са усмихнати в
Коледната нощ, топлината в сърцата ви да
стигне за цяла година напред, да събирате
и раздавате безкрайно много любов!

Щастлива Нова година!

Весели Коледни празници!

Николай НИКОЛОВ, Управител

"Славянка" АД, гр. Тутракан
Да посрещнем Новата година с вяра, усмивка и красота в сърцата ни, а нейната
отплата да бъде здраве, радост и късмет!

Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

21.12.2015 г.

„Булдекс” ООД, Мандра-Белица
Когато най-хубавите празници
потропат на вашата врата
посрещни ги с вяра и красива усмивка,а
тяхната отплата ще е здраве, щастие и много
късмет през цялата 2016 година!

Весела Коледа! Щастлива Нова година!
Димо ДЕНЧЕВ, Управител

ОАИЛ на 15 години - млад колектив и свеж вид!
изключително със средства от дарения.
В ОАИЛ работят 6-ма
лекари, 2 анестезиологични сестри, 4 реанимационни сестри и 4 санитарки.
Началник на отделението
е д-р Стоянка Димова.
Статистиката сочи, че
през ОАИЛ преминават
над 550 болни на година, а
анестезиите са над 1000
на брой.
ОАИЛ е открит на 1 ноември 2000 г., а първият
му началник е д-р Атанас
Русев.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Вълшебна Коледа и успешна 2016-та!
инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

"ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД,
гр. Тутракан
Пожелавам на всички най-красивата и
истинска Коледа!
Нека делата Ви бъдат увенчани с
успех и носят удовлетворение и радост!

Георги ПЕНЕВ, Управител

"Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
В святата Коледна нощ чаши с искрящо вино вдигнете и моите
пожелания приемете за много
успешни начинания, здраве и късмет!

Щастлива 2016 година!
инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Държавно Горско Стопанство,
гр. Тутракан
Най-искрени благопожелания
за здраве и сили, за ползотворни
дела, за топлота и доброта!

Благодатна да е Новата
2016-та година!

инж. Людмил УЗУНОВ, Директор

Фурна "При Дидо", гр. Тутракан
Когато в Коледната нощ снегът
примамливо блести, когато свещите
трептят, а виното искри, приемете пожелания за много щастие и
радост през Новата 2016-та!

Весели празници!

Коледен интерактивен урок

ɨɥɟɞɚ ɟ ɟɞɢɧ ɨɬ ɧɚɣ
ɠɟɥɚɧɢɬɟ ɢ ɥɸɛɢɦɢ
ɩɪɚɡɧɢɰɢ Ɉɱɚɤɜɚɦɟ ɝɨ
ɫɧɟɬɴɪɩɟɧɢɟɁɚɩɨɱɜɚɬɪɟɫɤɚ
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ɜɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɡɚɢɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚ
ɭɤɪɚɫɚɜɞɨɦɨɜɟɬɟɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟ
ɧɚ ɩɨɞɚɪɴɰɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ
ɦɚɥɤɢ ɬɚɣɧɢ ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ

нтензивното отделение на МБАЛ-Тутракан вече е основно
ремонтирано - всички болнични стаи, спомагателни
и санитарни помещения
имат нов вид.
Тържественото освещаване се състоя на 11
декември т.г. в присъствието на част от колек-
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тива на отделението
и болницата, както и
дарители.
С благопожелания за успешна работа в името на
здравето на пациентите,
отец Илия Тонков освети
реновираното отделение.
Припомняме, че основният ремонт продължи два
месеца, той е извършен

Маратон на четенето с учители и ученици
а 11 декември т.г. в училищната библиотека, с
учениците от втори б клас
и техните учители Деана Маринова
– класен ръководител и Ирена Проданова – възпитател, проведохме
маратон на четенето с учители и
ученици на тема „Чета, слушам, разбирам, преживявам“. Наши скъпи
гости бяха дългогодишни учители
в СОУ „Христо Ботев“: господин
Тотю Пейков – бивш директор и
преподавател по математика, госпожа Любка Николова – начален
учител, госпожа Пенка Велкова
– преподавател по математика
и музика и госпожа Димитрина
Рашева – преподавател по история
и философия. С тази инициатива
се включихме в Националната
седмица на четенето в периода от
7 до 12 декември 2015 година, с
цел насърчаване и повишаване на
грамотността на учениците.
Малките второкласници посрещнаха с радост учителите. Слушаха
внимателно приказките, които им
прочетоха сладкодумните гости.
Госпожа Рашева ги развълнува
с народната приказка „Лисанка
Хитранка“. Заедно обсъдиха действията на хитрушата и направиха
изводи защо е озаглавена така литературната творба. Отговориха на
всички въпроси, които им зададе и
госпожа Николова по прочетената

от нея приказка. Всички до един
познаха още в началото коя своя
любима приказка ще им прочете
господин Пейков. „Червената шапчица“ е обичано литературно произведение не само от децата, но и
от порасналите възрастни. Бързо се
ориентираха и откриха поуките във
всяка приказка. Правилни отговори
дадоха и на гатанките, които им
чете госпожа Велкова. Откриха, че
представената от нея „Приказка за
бай Стоян“ се различава от другите

и е написана в стихотворна форма.
С голямо желание учениците се
включиха в маратона на четенето.
Постараха се да прочетат изразително и да разкажат на гостите
приказката „Спящата красавица“.
Четоха и преведоха мъдри мисли за
книгите. Показаха, че могат да четат
непознат текст изразително и с разбиране. Не бързаха да се разделят
с уважаваните учители и ги поздравиха с коледарски песни. Пееха
с огромно желание и ентусиазъм.

Надпреварваха се кой от тях да подари на гостите букети от красиви
есенни хризантеми. Разделихме се
с прекрасно настроение и обещание
за нови ползотворни срещи.
Второкласниците показаха колко
много са научили от прочетените
приказки. Вярвам, че четенето е
ключът към повишаване на грамотността, защото „Дете, което
чете, един ден ще бъде човек, който
мисли“
Анка КОЗАРЕВА

ɭɸɬ ɢ ɬɨɩɥɢɧɚ ɜ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟ
ɞɟɤɟɦɜɪɢɣɫɤɢɧɨɳɢ
ɇɚɞɟɤɟɦɜɪɢɫɴɜɦɟɫɬɧɨ
ɫɂɜɚɧɤɚɉɚɜɥɨɜɚ±ɤɥɚɫɟɧɪɴ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɚ
ɤɥɚɫɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧ
ɭɪɨɤɜɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɫ ɲɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧ
ɧɚɦɚɝɢɹɬɚɧɚɤɨɥɟɞɧɢɬɟɩɪɚɡ
ɧɢɰɢȼɧɚɱɚɥɨɬɨɩɪɨɫɥɟɞɢɯɦɟ
ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɤɨɹɬɨ
ɧɢ ɪɚɡɤɪɢ ɞɭɯɚ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɜ

Ʌɚɩɥɚɧɞɢɹ ɇɚɭɱɢɯɦɟ ɦɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɱɟ ɡɚ ɩɢɫɦɚɬɚ ɞɨ Ⱦɹɞɨ
Ʉɨɥɟɞɚ ɟɥɟɧɢɬɟ ɋɟɜɟɪɧɨɬɨ
ɫɢɹɧɢɟ Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ
ɧɢ ɩɪɢɩɨɦɧɢ ɢ ɧɢ ɨɛɨɝɚɬɢ
ɡɧɚɧɢɹɬɚ ɡɚ ɧɚɱɢɧɚ ɩɨ ɤɨɣɬɨ
ɩɪɚɡɧɭɜɚɦɟɬɨɡɢɩɪɚɡɧɢɤɭɧɚɫ
 ɤɨɝɚ ɡɚɩɨɱɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ
ɤɚɤ ɫɟ ɩɨɞɪɟɠɞɚ ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚ
ɬɪɚɩɟɡɚɤɨɥɤɨɢɤɚɤɜɢɹɫɬɢɹɫɟ
ɩɪɢɝɨɬɜɹɬɤɨɢɫɚɤɨɥɟɞɚɪɢɬɟɢ
ɩɨɤɨɟɜɪɟɦɟɤɨɥɟɞɭɜɚɬɤɚɤɜɢ

ɩɟɫɧɢɩɟɹɬɢɤɨɝɨɛɥɚɝɨɫɥɚɜɹɬ
ɇɟ ɩɪɨɩɭɫɧɚɯɦɟ ɝɚɞɚɧɢɹɬɚ
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɬɚ ɡɚɛɪɚɧɢɬɟ ɢ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ Ʉɨɥɟɞɚ ɋɩɨɪɟɞ
ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɩɨɜɟɪɢɹ ɤɨɝɚɬɨ
ɩɪɚɡɧɢɤɴɬɟɜɩɟɬɴɤɡɢɦɚɬɚɳɟ
ɟ ɦɧɨɝɨ ɡɥɚ ɥɹɬɨɬɨ ɳɟ ɜɚɥɢ
ɟɫɟɧɬɚ ɳɟ ɟ ɫɭɯɚ ɚ ɝɪɨɡɞɟɬɨ
ɜ ɢɡɨɛɢɥɢɟ ɩɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɌɪɟɬɚɬɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɧɢ
ɪɚɡɤɪɢɤɪɚɫɨɬɚɬɚɧɚɩɪɚɡɧɢɱ

ɧɚɬɚɧɨɳɆɨɦɢɱɟɬɚɬɚɢɦɨɦ
ɱɟɬɚɬɚ ɫɟ ɫɩɪɚɜɢɯɚ ɨɬɥɢɱɧɨ ɫ
ɤɨɥɟɞɧɚɬɚɜɢɤɬɨɪɢɧɚɡɢɦɧɢɬɟ
ɝɚɬɚɧɤɢ ɢ ɡɚɛɚɜɧɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ
ȼɫɟɤɢ ɨɬ ɬɹɯ ɩɨɥɭɱɢ ɤɨɥɟɞɧɨ
ɤɴɫɦɟɬɱɟ
ɇɟɤɚ ɫɢ ɩɨɠɟɥɚɟɦ ɜɟɫɟɥɢ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɢ ɞɧɢ ɇɚ Ʉɨɥɟɞɚ
ɫɬɚɜɚɬ ɱɭɞɟɫɚ Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢ
ɞɚɫɚɦɟɱɬɢɬɟɧɢɢɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢ
ɜɞɧɢɬɟɧɢ
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ

Н
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Към хората от третата възраст!
тържествен момент
да Ви честитя Коледа
и Нова година, с пожелание за здраве и дълъг
живот. В този час, когато пиша, изминаха
343 дни от тази година,
различно изживени от
всеки от нас, и дано
сме живи и здрави да
чуем гонга на 365-я ден
на старата година, за
да прекрачим в 2016та с нови очаквания и
надежди.
Равносметка на изтеклата година да не праȼɚɫɢɥɌɔɊɉȺɇɈȼ
вим, тъй като при нас,
Уважаеми читатехората от третата
ли, скъпи приятели,
възраст, останали от
Разрешавам си в този времето на "плановата

икономика", пасивите
изпреварват далеч активите, което води
до разочарования, но
сега в навечерието на
празниците не е време
за лоши мисли. Да ги
капсулираме и запазим
дълбоко в себе си.
Да се стараем през
тези дни да не досаждаме на младите, да
не пречим на техния
полет, независимо в
кои въздушни пластове летят - важното е
да летят, да търсят
пространства и писти,
защото иначе животът
ще мине покрай тях и
ще ги забрави.

А на децата и хората
с увреждания - свръх
внимание и обич, не
само сега по празниците, а през цялото време. Грижата на цялото
общество за тези две
категории хора, трябва
да е постоянна, перманентна. И сега, по
време на "Българската
Коледа", нито един нуждаещ да не остане без
радост и без внимание!
Само тогава може да
сме спокойни, че сме
изпълнили вековните
си човешки задължения.
Само тогава съвестта
ни ще бъде чиста!
Весели празници!

В Дома за стари хора в навечерието
на коледните празници
В

Дома за стари хора в град
Тутракан Коледа дойде
по-рано, с посещението
на коледарите от Ученическия
съвет при СОУ „Христо Ботев“,
изпълнението на коледни песни
от трио „Триада“ и поднасянето
на картички от Полуинтернатните групи от V-VIII клас.
Празничните песни и стихове
приповдигнаха коледния дух.
Коледарите наричаха за здраве
и дълголетие.
Целта на посещението ни бе
да стоплим сърцата на хората.
Дар им поднесохме – „найприличен, добруджански хляб
пшеничен“.
Илиян НЕДЕЛЧЕВ,
Председател на УС

Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Една незабравима Коледна нощ
Реших да пиша аз за мойто детство,
за мойта мила махала как викахме от радост,
че ще пеем щастливи пак за Коледа.
Редувахме се кой къде ще ходи,
нетърпеливо очаквахме деня.
Във всяка къща песните се лееха
и с радост чакахме нощта.
Снегът се сипеше по наш`те бузи,
но никой не усещаше студа.
Какъв ти студ, човече горяхме от емоция.
Торбичките ни пълнеха се
ту с бонбони, орехи, какво ли не...
Радвахме се ний на всичко,
най веч` на пожелания.
Щастливи бяхме и с шушоните,
щастливи бяхме и с ухаещия хляб...
Без компютри и таблети живеехме и още как!
А вечер срещу Коледа,
във всяка къща ухаеше така на пържено месце, сланинка
и наздравици с вина.
Ех, детство мое, завърни се,
Няма да познаеш дори мен старицата, мечтателка за тебе.
Поне те помня - от онзи ден, 1950-та.
7 ноември 2015 г., 21:00 ч.

Маратон на четенето
Безопасни
празници

оставяйте големи парични
суми и ценности в жилището.
Уведомете за отсъствието си
приятел или съсед, на когото
имате доверие.

Пазете се от кражби!

Опасност от телефонни
измами!

Празничните базари на открито са предпочитано място за
действие на джебчиите. Затова
при пазаруване дръжте чантата
си затворена и притисната
плътно до тялото. Не носете
портфейла си и големи суми
пари във външните джобове
на дрехите си. Винаги бъдете
с повишено внимание на многолюдни места, особено ако
усетите, че някой безпричинно
се блъска във вас.
Ако отсъствате от дома си по
време на празниците, проверете
заключващите устройства на
вратите, укрепете прозорците на по-ниските етажи. Не

По време на празниците е
възможно да се активизират
телефонните измамници. Затова бъдете особено внимателни,
ако получите обаждане с искане
на пари. Най–популярните сценарии са: избягване на наказателна отговорност след тежко
ПТП, скъпоструващо лечение,
изгодна търговска сделка, освобождаване на колет от чужбина с пари и ценности, но са
възможни и други престъпни
схеми.
Не се доверявайте, не давайте
пари на непознати, търсете
обратна връзка, свържете се с

инистерството на образованието и науката
организира тази година
полицията на тел.112.
за пръв път Национална седмица на
Предупредете възрастните четенето от 7 до 12 декември като
си близки за съществуващата част от Националната стратегия
опасност и им разяснете как да
реагират, ако получат обаждане
от телефонни измамници.

М

Не подценявайте противопожарните изисквания!
Масовото използване на
бенгалски огън, конфети, фойерверки, свещички и други
подобни изделия по време
на Коледните и Новогодишни
празници повишава пожарната
опасност. Особено рискова става тяхната употреба в близост
до коледната елха, която лесно
може да се запали и да изгори.
Бързо могат да се запалят и
различните видове гирлянди и
други украси.
Подобни изделия не бива да
се оставят в ръцете на деца,
особено без родителски надзор.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

22 декември - Снежана ХАДЖИЕВА, Мед. фелдшер, СОУ "Й. Йовков"
22 декември - Сафие МАХМУД, гр. Тутракан
24 декември – Теменужка МАРИНОВА, нач.-отдел „Закрила на детето”, Д „Социално подпомагане”-Тутракан
25 декември - Иванка СТАНЕВА, Мед.сестра, ЦДГ "Патиланчо"
26 декември - Венцислав ТАНЧЕВ, Предприемач, Ротари Тутракан
26 декември – Снежана НИКОЛОВА, Гл. експерт "Здравеопазване и
социални дейности", Община Тутракан
27 декември - Йорданка МЕТОДИЕВА, Изпълнител опазване на ОС,
Община Тутракан
28 декември - Стелияна ОБРЕТЕНОВА, Гл. Спец. "Деловодител",
Община Тутракан
29 декември – Диляна БУКЕВА, фин. контрольор, Община Тутракан
29 декември – Лидия ИВАНОВА, нач.-отдел ГРАО, Община Главиница
29 декември - Венета АЛЕКСАНДРОВА, Учител, СОУ "Йордан Йовков"
1 януари - Анка АНГЕЛОВА - ТФС "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров"

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

за насърчаване и повишаване на
грамотността.
На 10 декември, съвместно с
Милена Пенева – класен ръководител на 3 а клас, проведохме в
училищната библиотека маратон
на четенето с любознателните третокласници.
В началото, учениците
си припомниха какво е
маратон и как трябва
да четем. Решихме да
ги върнем назад във
времето, когато все
още не са знаели да
четат и им показахме
снимките от Деня на
първокласника през месец юни 2013 г. Тогава
те пристъпиха за пръв
път прага на нашето
училище и наблюдаваха
театралната постановка
на едноактната пиеса
„Приключение в звездната детска градина“ от
Петя Караколева, реализирана с участието на
по-големите какички и
батковци от вече десетите класове.
Развълнуваха се и проявиха голям
интерес към предложението да
прочетем друга книга за деца,
написана от Петя Караколева - „Коледни приказки“. Съвсем скоро ще
посрещнем Бъдни вечер и Коледа,
а на всички е известно с какво огромно нетърпение децата очакват
тези светли празници. Каква радост
даряват празничната трапеза, украсената с многоцветни гирлянди и
лампички елхичка и подредените
до нея очаквани подаръци. Затова
и учениците от 3 а клас приеха с
ентусиазъм идеята да прочетат
коледните приказки. Момичетата и
момчетата се стараеха да ги четат
изразително и с разбиране. Помогнаха им и красивите илюстрации в
книгата, които е нарисувала художничката Боряна Занова. Отговориха
на всички поставени въпроси по
съдържанието на приказките. Инте-

ресно бе да научат кога започнала
Коледата за ореховото човече. Чуваха не с уши, а със сърце, думите,
които казвала и повтаряла рибката
Обичай – Ме. Неусетно прочетохме
всички приказки в книгата: за стария китайски мандарин Ли Сун; за
Артан Самотния и петте бадема;
за стъкленото алигаторче; тигана
с пуканките; подаръка на бедния
обущар; ледените рицари; принц
Холен и последния портокал;
най-малката дъщеря на Зимния
вятър – Вятърка; сладкарката Иня
и нейните курабиени играчки; за
Криста, която отивала там, където
някой се канел да удари дете и винаги се връщала на земята здрава
и невредима със следващия сняг.
Третокласниците са стараеха и
затова най-добрите четци - Зори,
Кико, Ива, Стаси и Арзу, бяха
отличени от своите съученици и
справедливо наградени.
Тези приказки са прекрасни
послания, отправени не само към
децата, но и към възрастните,
от поетесата и писателката Петя
Караколева. На нейно име е учредена Национална награда за детска
литература. Приживе книгите й
със стихове, разкази, приказки,
романи, поеми и пиеси се издават
в над 400 000–ен тираж.
„Приказки –
Радостни,
Истински,
Коледни,
А също така
Зимни и снежни,
Красиво рисувани.
И тъй нататък, и тъй нататък“
Прочетете ги и вие. Насладете
се на красотата на словото и
мъдростта, бликаща от страниците на книгата. Да си пожелаем
да живеем в един по-добър свят
в навечерието на празниците, в
който да няма страдащи, болни,
бездомни и сиротни деца...
Весела Коледа и щастлива Нова
година!
Анка КОЗАРЕВА
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СМЯХ
- Боже, какво е станало с фигурата ти?
- Как какво? Все пак имам две деца!
- И си ги изяла?!

Мъж кове пирон, а до него стои тригодишният му син. В един момент
В съда: - Обвиняеми, фактите са съвсем ясни: Банкнотите от 10 000 мъжът се удря с чука по палеца и измучава: - Ммммм...
лева са фалшиви и са отпечатани от вас. Кажете последната си дума!
- Мамка му, а, тате? - подсказва малкият.
- Искам свобода на печата, господин съдия.
Самоук художник носи картина в арт галерия за продажба. Галеристът
Разговор между близнаци:
го пита: - Как се нарича картината?
- Къде ходиш, бе? Мама вече два пъти ме къпа!
- "На екскурзия"...
- Разбрах, а тези голи тела чии са?
Седят си Петка и Чапай в землянката. Петка пита:
- Това е жена ми и комшията...
- Абе, Чапай, кой номер са ти ботушите?
- А Вие къде сте?
- Четирсе и втори! Що?
- На екскурзия...
- Аууууууууу, а миришат поне за четирсе и осми!
Два болта се къпят в маслена баня. Единият възкликва замечтано:
- Ега ти кефа, сега да имаше и по една гайка...
Вторият обаче го срязва: - Да-да, а после като ти лепне некоя ръжда...
Влиза секретарка при шефа и казва:
- От днес искам заплата 1200 лева и четири почивни дни в седмицата!
Шефът с ирония пита:
- И кой ти каза, че това може да стане?
- Гинекологът и адвокатът!!!
Лекар преглежда жена на средна възраст, вкарана по спешност в
болницата. След известно време той отива при съпруга, отвежда го от
стаята и казва с тих глас: - Господине, не ми харесва видът на жена ви.
Мъжът въздъхнал:
- И на мен, докторе, но готви много добре и се грижи за децата...
Блондинка отива на конкурс. Задават и въпрос: - Коя от изброените
птици, не си прави гнездо? Щъркел, кукувица, фазан?
- Кукувица! - уверено отговаря тя и взима наградата.
Нейна приятелка я пита:
- Ей, муцка, ама много си умна! Как разбра, че е кукувица?
- И децата знаят, че кукувицата живее в часовника...
Майка пита сина си: - Какво ще правиш, докато аз съм на пазар?
- Ами ще си играя с влакчето или с бавачката - отговаря детето.
Зависи от това, какво ще избере татко.

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

- Снощи у нас дойде Дядо Коледа.
- Верно ли, бе?! Кво ви донесе?
- На мене нищо, и на жена ми нищо.
- Ми, за кво е идвал тогава?
- Нямам представа, мене ме изпрати да купя бира...

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2016-ТА!
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ЕТ "Кипарис”, гр. Тутракан
Нека да съумеем да запазим магията на
Коледната нощ през цялата година, за да
бъдем по-добри!
Бъдете живи и здрави и истински
щастливи!

ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан
Да бъдем здрави и да имаме сили да се
борим с предизвикателствата!
Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с
успех и носят удовлетворение и радост!

Весели
празници!

Благодатна да е Новата
2016-та година!
Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Управител

21.12.2015 г.

Валя ПЕТРОВА, Управител

Премиера на тутраканските театрали
ɫɴɫɬɨɹɥɚ ɫɟ ɧɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɬɝ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɟ
ɬɨ ɫɴɛɪɚ ɩɨɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ
ɬɟɚɬɪɚɥɧɨɬɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɢ ɧɚ
ɫɚɦɨɞɟɣɧɢɬɟ ɚɤɬɶɨɪɢ Ɍɨɡɢ
ɩɴɬ ɬɪɭɩɚɬɚ ɢɡɥɟɡɟ ɨɬ ɬɪɚ
ɞɢɰɢɨɧɧɨɬɨ ɫɢ ɤɨɦɟɞɢɣɧɨ
ɚɦɩɥɨɚɢɩɨɤɚɡɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜɞɪɚɦɚɬɚȾɟɣɫɬɜɢɟɬɨɜɩɢɟ
ɫɚɬɚɫɟɪɚɡɜɢɜɚɜɧɚɲɢɞɧɢɢ
ɧɚɩɭɛɥɢɤɚɬɚɣɛɟɲɟɢɧɬɟɪɟ
ɫɟɧɩɪɨɱɢɬɴɬɤɚɤɬɨɧɚɚɜɬɨɪɚ
ɬɚɤɚɢɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɱɢɤɚɐɟɧɤɚ
Ȼɨɣɱɟɜɚɤɨɹɬɨɟɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
ɧɚɫɴɫɬɚɜɚ
ɉɭɛɥɢɤɚɬɚɚɩɥɨɞɢɪɚɧɚɮɢ
ɧɚɥɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɧɚȼɚɫɢɥ
ȾɨɣɧɨɜȾɢɹɧɚȽɨɝɨɜɚɉɟɬɶɨ
ɋɬɨɣɱɟɜ Ɍɟɨɞɨɪɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ
Ⱦɚɧɢɟɥɚ Ȼɴɱɜɚɪɨɜɚ ȼɥɚ
ɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɬɬɟɚɬɪɚɥɟɧ ɫɟɡɨɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɩɢɟ ɞɢɫɥɚɜ ȿɧɟɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜ ɉɟ
ɫɴɫɬɚɜ Ȼɨɪɢɫ ɂɥɢɟɜ ɫɚɬɚ ɐɟɧɚɬɚ ɧɚ ɢɦɟɬɨ ɨɬ ɬɤɨɜɢɋɬɚɧɢɫɥɚɜɋɬɟɮɚɧɨɜ
Ɇɭɡɢɤɚɥɧɨɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɩɴɪɜɚɬɚ ɡɚ ɉɚɧɱɨ ɉɚɧɱɟɜ ɉɪɟɦɢɟɪɚɬɚ

Т
Седмица на четенето в СОУ „Христо Ботев“

събира и разделя“. В тази дейност
се включиха шестокласниците. Те
показаха, че знаят и могат да четат
с разбиране не само на български,
но и на чужд език.
На 10 декември забавата се
падна отново на най-малките –
начален етап. Тя се проведе под
надслов „Изгубените приказни
герои“. Членове на Ученическия
съвет се превъплътиха в ролята на
приказни герои. Мероприятието се
проведе в ПИГ от I до IV клас, като
целта ни бе да проверим дали деъв връзка с изпълнение на
Националната стратегия за
насърчаване и повишаване
на грамотността (2014-2020 от 7 до
12 декември т. г. образователното
министерство обяви Национална
седмица на четенето.
Учениците от СОУ „Христо Ботев“ в гр. Тутракан, също се включиха в тази инициатива. Членовете
на Ученическия съвет, съвместно с
г-жа Иванка Арсенова – педагогически съветник и г-жа Анка Козарева - библиотекар, организираха
различни развлекателни и забавни
мероприятия.
На 7 декември всички класове
изработиха постери с едно общо
заглавие „Моята причина да чета“. печелят от това и да покажат
Целта бе учениците да изразят предимствата на четенето и ограсвоето мнение защо четат, какво
мотяването.
На 8 декември проведохме маратон на четенето „Ние, най-големите, четем приказки
на най-малките“. В това
мероприятие най-големите ученици, дванадесетокласниците, четоха
приказки от Ангел Каралийчев, Ран Босилек,
Елин Пелин и Асен Разцветников на първокласниците. Така най-големите
показаха на най-малките,
че четенето може да бъде
много забавно.
На 9 декември отбелязахме деня с четене
на приказката „Дядовата
ръкавичка" на български,
руски и английски език.
Събитието се проведе под
мотото „Езикът, който ни
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цата ще разпознаят героите, от коя
приказка са, кой е нейният автор и
да разкажат част от нея.
В последния учебен ден от седмицата, посветена на четенето, се
проведе училищно състезание на
тема „Чета, пиша, разказвам и се
забавлявам“ между осмите класове в три кръга: I кръг – изразително
четене на непознат текст, II кръг –
диктовка и III кръг – игра „Счупен
телефон“. Състезанието премина
с много приятни емоции и бурни
аплодисменти.
Ние, учениците и учителите на
СОУ „Христо Ботев" - гр. Тутракан,
се включихме с голям ентусиазъм
в това начинание. С гордост изпълнихме целта си - да покажем,
че четенето може да е забавно и
интересно. Чрез него ние се ограмотяваме и се обогатяваме.
Илиян НЕДЕЛЧЕВ,
Председател
на Ученическия съвет,
СОУ „Христо Ботев“

ɛɟ ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɧɚ Ƚɟɧɚɞɢ Ⱦɢ
ɦɢɬɪɨɜ
ɈɱɚɤɜɚɫɟɌɟɚɬɪɚɥɧɢɹɬɫɴɫ
ɬɚɜɞɚɝɨɫɬɭɜɚɫɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ
ɢ ɜ ɞɪɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ɚ

ɩɪɟɡɩɪɨɥɟɬɬɚɫɟɨɱɚɤɜɚɩɪɟ ɮɚɧɨɜ ɩɨɞɧɟɫɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ
ɦɢɟɪɚɧɚɧɨɜɚɩɢɟɫɚ
ɧɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ
ɐɜɟɬɹ ɢ ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧ ɞɟɣɧɨɫɬɢɋɬɟɮɤɚɋɬɚɧɤɨɜɚ
ɚɞɪɟɫ ɨɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɧɚ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟ

Коледен концерт в с. Зебил
ълнуващ концерт под
наслов „Нова година
по света” сътвориха
учениците от исперихското
училище „Васил Априлов” в с.
Зебил като празничен поздрав
към всички жители на селото.
Залата беше пълна с родители,
дошли да видят таланта на
децата си. Гости на празника
бяха Недим Чауш – кмет на с.
Зебил, Зайде Наим – читалищен секретар, Жулвер Реджеб
– секретар към кметството,
Мерилин Джемал – библиотекар, Екатерина Димитрова – директор на ОУ „Васил
Априлов”, Борислава Вискова
– председател на Училищното
настоятелство, учители, родители и ученици.
Ярък, весел и атрактивен
спектакъл, събрал невероятния талант на децата. С помо-
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щта на красивите декори и народни носии, на сцената оживя
класната стая. Цялата зала се
залюля в ритъма на игривите
танци. Идеята на празника за
добрата надежда и милосърдието бе втъкана в красивите
ръчно изработени от децата и
с помощта на техните учители
и родители оригинални картички и сурвачки. Програмата
беше богата – имаше стихове,
сценки, спортни композиции,
песни и танци.
С учениците от ПИГ, публиката в с. Зебил отправи
на пътешествие из различни
страни - Русия, Германия,

Англия, Турция и България.
Научи как се посреща Нова
година по света. Талантливите
деца, подготвени от възпитателите в полуинтернатните

групи и музикалните педагози,
изпълниха песни на руски,
немски, английски и турски
език и залата ги аплодира.
Публиката искрено се радваше
на прекрасните изпълнения на
децата, възнаграждаваше ги с
усмивки и те сияеха. Съвсем
заслужено ги поздрави и директорът – Екатерина Димитрова. Похвали и учениците, и
техните учители за старанието
и желанието да зарадват хората около себе си. На своите
възпитаници и на техните
семейства пожела от сърце
да бъдат здрави, щастливи и
да вярват в доброто, да имат
една весела, щастлива и много
успешна Нова година.
Кръжок „Млад журналист”,
ОУ „Васил Априлов”,
гр.Исперих

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