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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 3

Година LIV

21 - 27 януари 2016 г.

Цена 0.60 лв.

Днес в Общински съвет-Тутракан:

Приемат Бюджет`2016
едно от най-важните
заседания стартира
новата работна година Общинският съвет
в Тутракан. Бюджетът на
общината за 2016 г. ще
е първа тема на сесията,
която ще започне в 9:00

С

часа днес.
Проектът за Бюджет по
приходите и разходите е
разчетен в размер на 10
366 711 лв. при 8 838 770
лв. за миналата година. Той
е съобразен с основните
приходоизточници - субси-

дии от централния бюджет,
трансфери и собствени
проходи от една страна
и необходимия финансов
ресурс за дейностите и
услугите, предоставени от
общината от друга страна.
Преходният остатък от

2015 г. е в размер на 1
755 591 лв. и 19 424 във
валута.
Средства под формата на
обща държавна субсидия за
нашата община възлизат

21 януари - Бабинден Ден на родилната помощ
Уважаеми лекари и акушери от АГ отделение
и Медицински център "Св.Иван Рилски"
Обръщам към Вас, за да поднеса уважението си
към Вашата хуманна и благородна професия. Искам
да Ви поздравя с днешния празник и да пожелая
на всички Ви здраве и ползотворна работа, за да се
раждат повече здрави и жизнени бебета, да има
повече щастливи родители, баби и дядовци!

Честит празник!

на стр. 2

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Началник на АГО в МБАЛ-Тутракан:

Успехът се крие в екипността! След нас
трябва да останат качествени специалисти!
АГО-Тутракан е водещо в страната по
минимално инвазивна гинекологична
ендоскопска хирургия, от всички гинекологични
операции - 74% са ендоскопските

Уважаеми лекари и акушерки,
Позволете ми от мое име и от името на Общински съвет-Тутракан да поднесе най-искрените си благопожелания за днешния празник – Деня на родилната помощ.
В живота на всеки човек се случва поне едно чудо!
Той никога не забравя кой и кога му е помогнал да се
сътвори. Днешният ден е денят, в който благодарим на
хората, спомогнали да се случи едно от най-големите
чудеса – раждането на нов човек!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на Общински съвет-Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
абинден е днес, по стар
стил. Установил се във
времето от 1951 г. и като
Ден на родилната помощ. По
традиция, малко преди празника
"надничаме" в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ-Тутракан. Там спокойствие няма (ако
въобще може да се прилага тази
дума тук). Бебенца проплакват,
мило гушкане с майките, поредна
родилка пристига, друга родилка изписват, а коридорът пред
Родилно отделение е изпълнен с

Б

щастлива рода от Кубрат. На вратата се появява 33-годишната майка
Ивелина Тодорова, акушерката й
подава малкото "вързопче" Боян,
а неговата баба е най-щастливата
баба на света. Тя словоохотливо
разказа, че това е второто момче
на дъщеря й, което ражда все
в Тутракан. Преди 6 години, на
същата дата - 15 януари, младото
семейство се радва на първата си
рожба. "Тук лекарите са добри.
Най-добрите!" - казва тя.
Лекарите и акушерките са в нена стр. 5

July Morning в Тутракан, този
Възобновяват
път със символите на празника - учебните занятия
в Тутраканско
Джон Лоутън и Б.Т.Р.
Е
З
Калина ГРЪНЧАРОВА
дно е категорично
ясно след края на
пресконференцията,
която дадоха Атанас Пенев и Славчо Николов от
Б.Т.Р., Цонко Цонев Кметъла и тутраканският кмет
д-р Димитър Стефанов на
15 януари - символите на
ежегодното празнуване на
Джулай Морнинг край Камен бряг – групата Б.Т.Р. и
Джон Лоутън тази година
ще посрещнат първото
юлско утро на дунавския
бряг в Тутракан.
За четвърта поредна година, кметът на Тутракан,
който е запален фен на
рока, събира съмишленици
на стр. 4

имата за втори път и водоснабдяване, затвонапомни за себе си рени пътища в цялата
през изминалия уикенд. Силистренска област за
Прекъснати електричество
на стр. 3
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РЕГИОН

РИОСВ-Русе обяви конкурс
за проект на пъзел по повод
Световния ден на влажните
зони 2 февруари
ɴɜɜɪɴɡɤɚɫɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟ ɧɚ ɋɜɟɬɨɜɧɢɹ ɞɟɧ
ɧɚ ɜɥɚɠɧɢɬɟ ɡɨɧɢ  
ɮɟɜɪɭɚɪɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɩɨ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ
ɢ ɜɨɞɢɬɟ ± Ɋɭɫɟ ɨɛɹɜɹɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɩɴɡɟɥ ɧɚ ɬɟɦɚ
Äȼɥɚɠɧɢɬɟɡɨɧɢ±ɩɪɟɯɪɚɧɚ
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɡɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɬ ɧɚɱɚɥɟɧ ɨɫɧɨɜɟɧɢɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧɤɭɪɫɢ
ɩɪɨɜɨɤɢɪɚɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚɞɚ
ɫɟɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɡɚɪɨɥɹɬɚɧɚ
ɜɥɚɠɧɢɬɟɡɨɧɢɡɚɪɟɫɭɪɫɢɬɟ
ɤɨɢɬɨɫɟɞɨɛɢɜɚɬɨɬɬɹɯɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨɢɦɡɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɹɛɚɥɚɧɫɢɡɚɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨɢɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
 ɇɹɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɢ
ɬɟɯɧɢɤɚ Ɍɜɨɪɛɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɛɴɞɚɬ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɧɚ ɞɟɛɟɥ
ɤɚɪɬɨɧ ɫ ɪɚɡɦɟɪɢ  ɫɦ
ɤɚɬɨɛɪɨɹɬɧɚɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟɞɚ
ɟɨɬɞɨɌɟɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɢɡɪɹɡɚɧɢɢɥɢɚɩɥɢɤɢɪɚɧɢ
ɢɥɢɫɚɦɨɞɚɛɴɞɚɬɨɱɟɪɬɚɧɢ
Ʉɪɚɣɧɢɹɬɫɪɨɤɡɚɩɪɟɞɚɜɚɧɟɢɡɩɪɚɳɚɧɟɧɚɬɜɨɪɛɢɬɟɜ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ ɟ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɝɤɚɬɨɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɳɟ
ɛɴɞɚɬɨɛɹɜɟɧɢɧɚɹɧɭɚɪɢ
ɉɨɞɪɨɛɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɟ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚ ɧɚ
ɚɞɪɟɫ KWWSZZZULRVYUXVH
RUJNRQNXUVLQDULRVYUXVHKWPO

В

ɋɜɟɬɨɜɧɢɹɬ ɞɟɧ ɧɚ ɜɥɚɠɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɫɟ ɱɟɫɬɜɚ ɜɫɹɤɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɡɚ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɢɲɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ ɢɦ ɡɚ
ɱɨɜɟɱɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɩɥɚɧɟɬɚɬɚ
Ɍɟɦɚɬɚ ɡɚ  ɝ ɟ Äȼɥɚɠɧɢɬɟɡɨɧɢɢɧɚɲɟɬɨɛɴɞɟɳɟ
  ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɩɨɦɢɧɴɤ³  Ɍɹ ɟ
ɢɡɛɪɚɧɚɡɚɞɚɫɟɚɤɰɟɧɬɢɪɚ
ɧɚɠɢɡɧɟɧɨɜɚɠɧɚɬɚɪɨɥɹɧɚ
ɜɥɚɠɧɢɬɟɡɨɧɢɡɚɧɚɫɬɨɹɳɨɬɨɢɛɴɞɟɳɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɧɚ
ɱɨɜɟɱɟɫɬɜɨɬɨɢɞɚɫɟɧɚɫɴɪɱɢ
ɪɚɡɭɦɧɨɬɨɢɦɩɨɥɡɜɚɧɟ
ȼɫɢɱɤɢ ɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦ ɨɬ
ɬɹɯ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɢɬɟɧɢɧɭɠɞɢɨɬɜɨɞɚ
ɧɨ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɟɞɢɧ ɦɢɥɢɚɪɞ
ɞɭɲɢ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚɬɚ ɡɚɜɢɫɹɬ
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɨɬ ɜɥɚɠɧɢɬɟ ɡɨɧɢ
ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɯɧɢɬɟ
ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɬ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɤɚɬɨ
ɪɢɛɨɥɨɜ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɨɪɢɡ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɜɨɞɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɬɭɪɢɡɴɦ ɦɟɞɢɰɢɧɚɢɞɪɁɚɬɹɯÄɡɞɪɚɜɢɬɟ³
ɜɥɚɠɧɢ ɡɨɧɢ ɫɚ ɜɚɠɧɢ ɡɚ
ɩɪɟɯɪɚɧɚɬɚ ɢɦ ɢ ɨɬ ɠɢɡɧɟɧɨɜɚɠɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚɬɹɯɧɨɬɨ
ɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟ
ȼɫɟɨɳɟɡɚɝɭɛɚɬɚɧɚɤɪɚɣɛɪɟɠɧɢɦɨɪɫɤɢɢɜɴɬɪɟɲɧɢ
ɜɥɚɠɧɢ ɡɨɧɢ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɫ
ɜɢɫɨɤɢɬɟɦɩɨɜɟɁɚɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɧɨɨɬɜɥɚɠɧɢɬɟɡɨɧɢɫɚ
ɞɟɝɪɚɞɢɪɚɥɢɢɫɚɫɜɥɨɲɟɧɢ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɭɫɥɨɜɢɹ

Община Силистра
Дирекция "Хуманитарни дейности" Отдел "Култура"
Литературно сдружение
"Реката и приятели"

ОБЯВЯВАТ
15-ти Национален Поетичен Конкурс

„Любовта е пиянство
или пиянство от любов"
ɡɚɧɚɩɢɫɜɚɧɟɧɚɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɩɨɫɜɟɬɟɧɨɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢ±ȾɟɧɧɚɋɜȼɚɥɟɧɬɢɧɢɧɚɋɜɌɪɢɮɨɧɁɚɪɟɡɚɧ
ɍɫɥɨɜɢɹɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɉɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɢɟɢɦɚɬɥɢɰɚɧɚɞɝɨɞɢɧɢ
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬɟɚɧɨɧɢɦɟɧɀɟɥɚɟɳɢɬɟɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɢɡɩɪɚɬɹɬɞɨɝɜɚɥɢɞɧɚɟɞɚɬɚɬɚɧɚɩɨɳɟɧɫɤɨɬɨɤɥɟɣɦɨɝɨɥɹɦɩɨɳɟɧɫɤɢɩɥɢɤɫɴɞɴɪɠɚɳ
 ɟɞɧɨ ɧɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɨ ɢ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ  ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
 ɦɚɥɴɤ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧ ɩɥɢɤ ɫ ɥɢɱɧɢ ɞɚɧɧɢ ɬɪɢɬɟ ɢɦɟɧɚ
ɚɞɪɟɫHPDLOɬɟɥɟɮɨɧɡɚɜɪɴɡɤɚɫɚɜɬɨɪɚɢɤɪɚɬɤɚɬɜɨɪɱɟɫɤɚɛɢɨɝɪɚɮɢɹɞɚɬɚɢɦɹɫɬɨɧɚɪɚɠɞɚɧɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬ ɟ ɩɨɞ ɩɚɬɪɨɧɚɠɚ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɞɪ ɘɥɢɹɧ ɇɚɣɞɟɧɨɜ Ɍɜɨɪɛɢɬɟ ɳɟ ɫɟ ɨɰɟɧɹɜɚɬ
ɨɬɬɪɢɱɥɟɧɧɨɠɭɪɢɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɩɨɟɬɴɬɅɸɛɟɧȾɚɲɟɜ
ɓɟɛɴɞɚɬɜɪɴɱɟɧɢɬɪɢɩɚɪɢɱɧɢɧɚɝɪɚɞɢɩɴɪɜɚɥɜ
ɜɬɨɪɚ±ɥɜɢɬɪɟɬɚɥɜɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɬɚɧɟɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɞɨ ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɤɚɤɬɨɢɞɚɧɟɫɚɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɥɢɜɞɪɭɝɢɤɨɧɤɭɪɫɢ
ɇɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟɩɴɪɜɚɜɬɨɪɚɢɬɪɟɬɚɧɚɝɪɚɞɚɨɬɬɨɬɨ
ɞɨɬɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɧɹɦɚɬɩɪɚɜɨɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬ
ɜɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɝɨɞɢɧɢ
ɉɪɢɧɟɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɝɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬ
ɧɹɦɚɞɚɛɴɞɟɜɤɥɸɱɟɧɜɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɇɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɳɟ ɫɟ
ɫɴɫɬɨɢɧɚɝɱɜɁɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ⱥɞɪɟɫɴɬ ɡɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɬɚ ɟ ɝɪ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɭɥÄɋɢɦɟɨɧȼɟɥɢɤɢ´ʋɈɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɫɬɚɹɁɚɤɨɧɤɭɪɫɚÄɅɸɛɨɜɬɚɟɩɢɹɧɫɬɜɨɢɥɢ
ɩɢɹɧɫɬɜɨɨɬɥɸɛɨɜ´
ɋɩɪɚɜɤɢɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɟɥ
ɢɥɢHPDLOFXOWXUH#VLOLVWUDEJ

21 -27.01.2016 г.

Днес в Тутракан:

Приемат Бюджет`2016
от стр. 1 дейности са в размер на
241 350 лв.
Функцията обезпечава
цялостния културен и спортен календар на общината
през 2016 г. – богат и наситен с изяви и мероприятия - чествания на юбилеи,
годишнини, популяризиране
на традиции и обичаи, разгъване на благотворителна
дейност, подпомагане на
социално нуждаещи се, подкрепа при тежки заболявания; подкрепа на семейства
с репродуктивни проблеми
и др.
За възнаграждения на Общинския съвет и издръжка
на същия са разчетени
156 700 лв. Преходният
остатък от 2015 г. в тази
функция е в размер на 41
791 лв.
Местният парламент ще
разгледа предложението за
одобряване на нова общата
численост и структурата
на общинска администрация на Община Тутракан.
Разкриването на Център
за обществена подкрепа
(ЦОП) също сте стои на
вниманието на съветниците. Той ще даде възмож-

на 4 682 704 лв., а собствените приходи - 2 440
347 лв.
По традиция, най-много
средства се заделят за
Функция „Образование" – 4
117 821 лв.
Капиталовите разходи са
1 594 055 лв.
706 582 лв. са средствата определени за „Почивно
дело, култура и религиозни
дейности”. Бюджетната
рамка за дейностите от
тази функция в частта на
издръжката на читалищата и Историческия музей
са разчетени по стандарт
от общата субсидия и възлизат на 440 232 лв.
Със постъпления от
собствени приходи е предвидено финансовото обезпечаване на дейностите
по културния и спортен
календар на общината за
бюджетния период, финансово подпомагане на спортните клубове, поддръжката
на радиотранслационните
връзки, дейностите в Обреден дом и други. Средствата за реализиране на тези

ност за разработването
на комплекс от различни,
но устойчиво допълващи
се социални услуги, с които
качествено да се подпомага
местното младо население
в моменти на затруднение,
неравностойно положение и
нужда от подкрепа. ЦОП ще
е с капацитет 40 места и
численост на персонала от
8 души.
Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция с
капацитет 30 места и
численост на персонала
- 9, също е включена за
обсъждане.
На територията на община Тутракан няма наличен
подобен комплекс от услуги.
Двата Центъра ще започнат работа от 1 март т.г.
- те са държавно финансирана дейност, делегирана
за управление на местната
власт и община Тутракан, а
създаването им е заложено
в Общинската стратегия
за развитие на социалните
услуги за периода 2011-2015
година и в Плана за действие към нея.
В дневния ред са включени

още отчет за дейността
на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на
малолетнине и непълнолетните при Община Тутракан
за 2015 г.; Приемане на
Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2016 г.; Приемане
на стратегия за управление
на общинската собственост за периода 2015-2019
г.; Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии;
Утвърждаване списъка на
общинските жилища.
Предстои избирането на
представител в Общото
събрание на акционерите
на „МБАЛ-Силистра” АД и
негов заместник, представител на Община Тутракан
за участие в Общото събрание на Асоциация по ВиК
на обособена територия,
обслужвана от "ВиК" ООД,
Силистра, насрочено да се
проведе на 28.01.2016 г.,
както и трима членове за
състава на Комисията по
етика към Общински съветТутракан.

проверява 300 души на минимална
Сборник с изследвания НАП
заплата със скъпо имущество
е новото издание на Н
Историческия музей
Даниела ИВАНОВА,
Уредник, ИМ-Тутракан
„Добруджа-политика, общество, стопанство и култура (ХIХ-ХХ в.)" е най-новият сборник с изследвания,
който може да закупите в
администрацията на Исторически музей. В него
са отпечатани материали
от Международна научна
конференция, посветена на
75-годишнината от подписването на Крайовския
договор и възвръщането на
Южна Добруджа към България, която се проведе миналата година през месец
септември в гр. Тутракан
и гр. Добрич. Основните
тематични направления
в сборника са: Добруджа
след Берлинския конгрес;
Добруджа в намеренията
и плановете на Великите
сили; Добруджа във войните за национално обединение (1912-1918 г.); военни
действия и политически
процеси; Добруджа между

двете войни; стопански
проблеми на Добруджа;
Добруджански организации;
миграционни процеси; историография и библиография
на Добруджанския въпрос;
нови архивни източници;
етнография на Добруджа –
култура, бит и всекидневие;
туристически потенциал
на Добруджа и др.
В изданието са публикувани 39 доклада, авторите са
42, сред които акад. Георги
Марков, проф. Радослав Мишев, проф. Тодор Петров,
доц. Благовест Нягулов,
Мариян Зидару (Румъния)
и др. В сборника са взели
участие и музейните специалисти от Исторически
музей-Тутракан – Екатерина Николова-Цанева, Румяна
Симеонова, Величко Атанасов, Дамян Стелиянов и
Даниела Иванова.
Сборникът е отпечатан
с финансовата помощ на
Министерството на културата, а цената му е 20 лв.

Започна раздаването
на хранителни пакети
о 29-ти януари 2016
г. (без Бабинден)
Общинският съвет
на БЧК в Тутракан ще
продължи раздаването
на хранителни помощи по
Проект „Оперативна Програма за храни и основно
материално подпомагане
– Първи транш за 2015 г.”
Право на тези помощи

Д

имат лицата получили
т.нар енергийни помощи
през миналия отоплителен сезон.
Храните ще се раздават и през почивните дни
от 09:00 до 16:00 часа в
клуба на БЧК, гр. Тутракан, ул. „Крепостта” 3
(Текето).
“ТГ”

ационална агенция за
приходите проверява 300 души, които
в последните години се
осигуряват на минималния
осигурителен доход, но
едновременно с това са
купили скъпо имущество
като недвижими имоти и
автомобили. Сред проверяваните има собственици на къщи в престижни
райони и притежатели на
луксозни лимузини.
От НАП припомнят, че
всеки месец се извършва
селекция на рискови физически лица, като анализът
обхваща получаваните
официални доходи и съпоставката им с данните
за недвижимите имоти и
превозни средства, които
автоматично постъпват
в НАП от полицията и общинските власти.
В случаите, в които
няма логично обяснение за
произхода на средствата
за скъпите покупки инспекторите на НАП извършват проверки и ревизии,
облагайки недекларирания
доход за 5 години назад
заедно с лихвите, а в случаите, в които сумата
на укритите данъци е
значителна, данните се
изпращат на прокурор за
търсене на наказателна
отговорност. За укриване
на данъци в особено големи
размери Наказателният
кодекс предвижда лишаване от свобода до 8 години.
Вече близо година от
НАП ежемесечно търсят
по телефона или се срещат лично с работници,
чиито заплати са били в
размер равен или близък
до минималния осигурителен праг за съответната
длъжност и са напуснали или са били уволнени.
Целта на данъчните е

да разберат при какви
условия са работили служителите, докато са били
наети, били ли са принудени да подпишат договор
на по-ниско от реалното
възнаграждение, за да се
избегне плащане на данъци и осигурителни вноски,
както и дали са забелязали
при бившия работодател
отклонения от данъчно
облагане. Често напусналите работници разкриват схеми за укриване на
данъци и осигуровки, като
тези данни са в основата
на проверки и ревизии със
значителни разкрития.
„Луксозните покупки без
официални доходи са гарантирано грешен ход. Въпросът е не дали, а кога това
ще бъде открито от НАП
и ще трябва да се плащат
данъци с лихвите за години
назад. Разполагаме с надеждна система за оценка
на имущество и доходи на
гражданите и я използваме
постоянно“, коментира
по повод на проверките
заместник-изпълнителният директор на НАП Галя
Димитрова.
***
Инспекторите от сектор „Ревизии” в силистренския офис на НАП вече
са приключили проверката
на 25 лица, които се осигуряват на минималния
осигурителен доход, но
едновременно с това са
купили скъпо имущество
като недвижими имоти и
автомобили.
Част от проверките са
продължили със съпоставка
на официалните доходи на
лицата с данните за придобитите от тях недвижими
имоти и превозни средства,
а при данни за разминаване
са започнати ревизионни
производства.
“ТГ”
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Възобновяват учебните занятия
в Тутраканско
от стр. 1
всякакъв вид моторни превозни средства, преустановени учебни занятия в
училищата в Тутраканска
община, труднопроходими
улици - това е характерната зимна картинка и
този път.
До редакционното приключване на броя (сряда)
обстановката постепенно
се нормализира. Най-наред бяха отворени републиканските и общински
пътища, постепенно се
нормализира движението
на градските и междуселски автобуси, ток и вода
има навсякъде, а учебните
занятия се възобновяват
от днес.
Как се справи общинската администрация в
тази обстановка, кои бяха
най-големите трудности
питаме ресорния зам.кмет Милен МАРИНОВ:
- Зимата си е нормална
за периода. Трудности
имаше, най-трудно бе
в неделния ден, когато
снеговалежът бе силен и
имаше доста снегонавявания. Всички машини на
фирмите, с които имаме
договори, излязоха и почистваха, както в града,
така и по общинската
пътна мрежа. Пречка и
голяма трудност за снегорините бяха многобройните автомобили спрели
по улиците, затова и има
улици недобре почистени.
В тази връзка умолявам
гражданите при такива
лоши метеорологични условия да се съобразяват,
защото потърпевши са
всички.
Следващата трудност,
която се оказа пречка за
нормалното почистване,
бяха многото сигнали,
които получихме от закъсали автомобили по
републиканската пътна
мрежа. Там загубихме
доста време. Насочихме
много машини в района
на Русе-Силистра, към
"Къмпинга" и малко след
бензиностанцията на "Петрол". Там бяхме изпратили 3 машини. Освен това,
изобщо не беше почистена републиканският път
Тутракан-Белица-Стефан
Караджа. В тази връзка,
там екипите на ЕнергоПро не можеха да отстранят техните аварии
и тези села бяха без ток
до към 17:00 ч. в неделя.
Там насочихме машина от

с. Белица, която да пробие
и после обходи също по
републиканската мрежа,
през "Къмпинга" и се върна през Царев Дол, към
Стефан Караджа и Белица.
Възстановено беше електро - и водоодаването към
Шуменци-Белица-Варненци-Бреница, с изключение
на Преславци. Там в понеделник последно беше
възстановено ел. захранването. Трудности имаше
и все още има нападали
клони или много наведени
клони на дървета. Почистваме ги. Към с. Пожарево
има доста, понеже там е
общинска пътна мрежа.
Проходим е пътят, но сега
организираме разширяването му чрез премахване
на паднали дървета, клони
и разширяване на участъка. Днес (вторник) това
ще ни бъде една от задачите и продължаваме да
действаме в града пак с
опесъчаване, разширяване
и пропуснати участъци,
защото със сигурност има
и такива.
- Къде се опесъчава
най-напред?
- Първоначално опесъчаваме ул. "Александър
Стамболийски", "Трансмариска" в района на
болницата и "Димитър
Благоев", както и подходите към училищата. При
по-усложнена обстановка
преминаваме към опесъчаване вече и на ул. "Ана
Вентура", "Силистра",
"Димитър Благоев", пак
"Стамболийски" и цялата
общинска пътна мрежа,
която е от разклона до
Старо Село до изхода
към бензиностанцията на
"Петрол".
- А наклонените помалки улици?
- По-малките улички,
които смятаме, че са рискови, опесъчаваме ръчно.
Както и стълбища, там
сме разтоварили чували
с осолен пясък и ръчно
опесъчаваме, доколкото
ни позволяват възможностите.
- С колко работници
разполагате за тази
дейност?
- В момента разполагаме с много малко хора,
6 човека, като на помощ
включваме и общинското
предприятие БКС. 6-7 човека ползваме от там - с
машинките, които имаме
за снегопочистване, за ря-

ɆɢɥɟɧɆȺɊɂɇɈȼ

зане на клони, почистване
с техниката, която имат
и в друг
Осолен пясък имаме в
наличност на склад достатъчно много. Сега сме
доставили необходимото
количество и във всички
села, при необходимост,
по подаден сигнал от
съответния кмет, имаме

готовност да разнасяме
пак.
Пациентите, които са
на хемодиализа са били
превозени до областната болница в Силистра,
стана ясно от разговора
със зам.-кмета Маринов.
И една родилка, в неделя,
също е била превозена до
МБАЛ-Тутракан.

От Фонд „Земеделие” информират:
андидатите за директни плащания, базирани на площ, имат
възможността да направят
справка дали заявените от
тях площи попадат в обхвата на специализирания
слой „Площи, допустими за
подпомагане” за кампания
2015. При несъгласие с
резултата от проверката
кандидатите могат да
подадат възражения до
министъра на земеделието и храните, образци на
жалбите се генерират автоматично от Системата
за индивидуални справки на
Фонд „Земеделие”.
Попълнените документи
ще се приемат до 25 януари 2016 г. включително в
областните дирекции „Земеделие”.Възраженията задължително трябва да съдържат идентификаторите
на парцелите, които не
са включени в допустимия
слой за подпомагане. След
разглеждането на всички
постъпили възражения ще
бъде изготвен финалният
специализиран слой „Площи,

К

допустими за подпомагане”
за кампания 2015.
Справките са достъпни
на официалната интернет
страница на ДФ „Земеделие” на следния електронен
адрес: http://iacs-online.dfz.
bg/apex/f?p=2012:1. За целта земеделските стопани
следва да използват за
потребителско име "уникалния си УРН + последните четири цифри от ЕГН/
БУЛСТАТ", а за парола да
използват персоналния си
код от "Заявление за подпомагане" по Директни плащания, намиращ се в края
на страницата "Резултати
от автоматични проверки
на въведените данни" от
заявлението.
В случай че липсва техническа обезпеченост или
срещат затруднения, земеделските стопани биха
могли да се обърнат за
съдействие към служителите в областните и общинските служби по земеделие
към Министерството на
земеделието и храните.
“ТГ”

* Подаването на декларация по интернет спестява до 1000 лв.

Г

подпис годишна декларация
са подали 8 юридически
лица.
Срокът за подаване на
годишните декларации за
облагане с корпоративни
данъци е 31 март. Това е
и срокът, в който трябва
да се плати дължимият
корпоративен данък, след
приспадането на направените авансови вноски.
Фирмите, които подадат декларациите си по
електронен път ползват
1% отстъпка от дължимия

ОБЯВЯВА

свободно работно място
за длъжността "БИБЛИОТЕКАР"

Корпоративните декларации вече се подават по електронен път
одишните декларации
за облагане с корпоративен данък вече
могат да се подават по
електронен път. Услугата
функционира от началото
на седмицата, а до момента чрез интернет са подадени 1 278 корпоративни декларации. Най-много
подадени е-декларации за
облагане с корпоративни
данъци има от София –
325, следва ги Пловдив със
164. В офис Силистра по
интернет с електронен

Читалищното настоятелство при
НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”,
гр. Тутракан

годишен корпоративен данък (но не повече от 1000
лв.). Тази отстъпка се
ползва, само ако и данъкът
е внесен в срок до 31 март
2016 г.
Плащането на задължението към хазната може
да стане във всяка банка
с попълване на вносна
бележка за плащане към
бюджета. Други вариант
за плащане са с пощенски
запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира,

като минималната глоба е
500 лева за юридическото
лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация за
попълването и подаване
на декларацията за облагане с корпоративни
данъци може да се намери
на сайта на НАП www.nap.
bg или да се получи на
националния информационен телефон на Агенцията
0700 18 700 на цената на
градски разговор.
“ТГ”

ǶȕȖȟȘȐȎțȖȭȕȎȕȎȓȚȎțȓțȎȒșȨȔțȜȟȠȠȎ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɢɫɲɟɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɢɥɢɫɪɟɞɧɨɫ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɟɧɤɭɪɫɜɢɫɲɟɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɥɢɛɴɥɝɚɪɫɤɚ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɤɨɦɩɸɬɴɪɧɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟɬɟɤɫɬɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɳɢɢɬɚɛɥɢɱɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɫɢɫɬɟɦɢɢɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɧɟɧɚɨɫɧɨɜɧɢɬɟɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɩɪɨɰɟɫɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɢɜɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɨɬɥɢɱɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɹɢɭɦɟɧɢɟɡɚɪɚɛɨɬɚɫɯɨɪɚ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɤɭɪɫɨɜɟɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚɢɭɦɟɧɢɹɬɚ
Ɇɹɫɬɨɧɚɪɚɛɨɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚɩɪɢɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ȼɢɞɧɚɞɨɝɨɜɨɪɚɬɪɭɞɨɜɞɨɝɨɜɨɪ
ȼɢɞɡɚɟɬɨɫɬɩɴɥɧɨɪɚɛɨɬɧɨɜɪɟɦɟɱ
Ɉɫɧɨɜɧɢɮɭɧɤɰɢɢɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ
ɫɴɝɥɚɫɧɨɭɬɜɴɪɞɟɧɚɞɥɴɠɧɨɫɬɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɤɨɹɬɨɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɩɨɥɭɱɟɧɚɨɬɫɟɤɪɟɬɚɪɹɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ǲȜȘȡȚȓțȠȖȕȎȘȎțȒȖȒȎȠȟȠȐȎțȓ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹ
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɩɢɫɦɨ
Ʉɨɩɢɟɨɬɞɢɩɥɨɦɚɡɚɡɚɜɴɪɲɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɨɩɢɟɨɬɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢɡɚɡɚɜɴɪɲɟɧɢɤɭɪɫɨɜɟɫɜɴɪɡɚɧɢɫɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɡɚɡɚɟɦɚɧɟɧɚ
ɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɫɟɩɨɞɚɜɚɬɩɪɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɅɢɰɟɡɚɤɨɧɬɚɤɬɢɋɜɟɬɥɚɧɚɉɟɬɤɨɜɚɫɟɤɪɟɬɚɪɧɚɇɑÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ´ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɬɟɥ

ɋɪɨɤɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɨɬɝɞɨɝ

Декларациите с баркод смятат
сами дължимия данък
ɨɞɢɲɧɚɬɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
ɡɚ ɨɛɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɫ ɛɚɪɤɨɞ ɜɟɱɟ ɟ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɇȺɉ ± ZZZ
QDSEJ Ɏɨɪɦɭɥɹɪɴɬ ɫ ɛɚɪɤɨɞ ɢɡɱɢɫɥɹɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ
ɞɴɥɠɢɦɢɹ ɞɚɧɴɤ ɫɥɟɞ ɩɨɩɴɥɜɚɧɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟ ɞɨɯɨɞɢ ɜɧɟɫɟɧɢɬɟ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ ɜɧɨɫɤɢ
ɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟɨɛɥɟɤɱɟɧɢɹɧɚɩɨɦɧɹɬ ɨɬ ɇȺɉ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɫɟ ɢɡɬɟɝɥɢ ɧɚ ɤɨɦɩɸɬɴɪ
ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ
Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ± ZZZQDSEJ ɢ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɩɴɥɧɢ Äɨɮɥɚɣɧ³
ɉɨɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɫ
ɛɚɪɤɨɞɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɚɤɥɢɟɧɬɢɬɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɱɟ
ɧɹɦɚɞɚɞɨɩɭɫɧɚɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɝɪɟɲɤɢ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɞɴɥɠɢɦɢɹ
ɞɚɧɴɤ ɫɟ ɢɡɱɢɫɥɹɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɫɥɟɞɩɨɩɴɥɜɚɧɟɧɚ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬɚɡɚɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ
ɜɢɞɨɜɟɞɨɯɨɞ
Ɉɬ ɇȺɉ ɧɚɩɨɦɧɹɬ ɫɴɳɨ
ɱɟ ɢɡɩɪɚɳɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɫ ɛɚɪɤɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ
ɢ ɩɨɛɴɪɡɨ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɧɚɧɚɞɜɧɟɫɟɧɞɚɧɴɤɌɨɜɚɟ
ɬɚɤɚɡɚɳɨɬɨɧɟɫɟɧɚɥɚɝɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɬɨ ɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɢ ɩɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢɬɟ ɨɬ
ɬɟɡɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɬɟ ɪɴɱɧɨ
ɬɴɣɤɚɬɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɞɢɪɟɤɬɧɨɫɟɩɪɟɯɜɴɪɥɹɨɬɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɫɥɟɞ ɫɤɚɧɢɪɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɛɚɪɤɨɞɚ ɉɨɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɫɛɚɪɤɨɞɫɬɚɜɚ
ɫɢɡɩɪɚɳɚɧɟɩɨɩɨɳɚɬɚɢɥɢ
ɧɚ ɦɹɫɬɨ ɜ ɧɹɤɨɢ ɩɨɳɟɧɫɤɢ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɤɴɞɟɬɨ ɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɢɡɞɚɞɟɧ ɜɯɨɞɹɳ
ɧɨɦɟɪ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ ɦɨɠɟ
ɞɚɫɟɩɨɞɚɞɟɢɥɢɱɧɨɜɨɮɢɫ
ɧɚɇȺɉ
ɋɪɨɤɴɬ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɬɟɞɚɧɴɱɧɢɞɟɤɥɚɪɚ-
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ɰɢɢɡɚɨɛɥɚɝɚɧɟɧɚɞɨɯɨɞɢɬɟ
ɢɡɬɢɱɚɧɚɦɚɣɝɤɚɬɨ
ɜ ɫɴɳɢɹ ɫɪɨɤ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɛɴɞɟ ɡɚɩɥɚɬɟɧ ɢ ɞɴɥɠɢɦɢɹ
ɞɚɧɴɤɡɚɞɨɜɧɚɫɹɧɟȼɫɢɱɤɢ
ɞɚɧɴɰɢ ɫɟ ɩɥɚɳɚɬ ɩɨ ɟɞɧɚ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚ
ɉɪɢ ɩɪɟɜɨɞ ɧɚ ɩɚɪɢ ɤɴɦ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɟ ɩɨɩɴɥɜɚɬ ɫɚɦɨ
ɤɨɞɚɡɚɜɢɞɩɥɚɳɚɧɟ
ÄȾɚɧɴɰɢɢɞɪɭɝɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɡɚɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬ³
Ɉɬ ɇȺɉ ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɨɳɟ
ɱɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ
ɧɚ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ZZZQDSEJ ɟ
ɞɨɫɬɴɩɧɚ ɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ
ɡɚɨɛɥɚɝɚɧɟɫɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɟɧ
ɞɚɧɴɤ ɫ ɛɚɪɤɨɞ Ɏɢɪɦɢɬɟ
ɩɨɞɚɜɚɬɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɞɨɤɪɚɹ
ɧɚɦɚɪɬɤɚɬɨɬɨɜɚɟɢɫɪɨɤɴɬ
ɜ ɤɨɣɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɥɚɬɢ
ɞɴɥɠɢɦɢɹɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɟɧ
ɞɚɧɴɤ ɫɥɟɞ ɩɪɢɫɩɚɞɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ ɚɜɚɧɫɨɜɢ
ɜɧɨɫɤɢ
ɉɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɟɬɨɢɩɥɚɳɚɧɟɬɨ
ɧɚɞɚɧɴɰɢɢɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢɢɦɚ
ɧɚɫɚɣɬɚɧɚɇȺɉZZZQDSEJ
Ɍɟɥɟɮɨɧɧɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ ɫɟ
ɩɪɚɜɹɬɧɚɰɟɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɫɤɢ
ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɜ ɤɨɥ ɰɟɧɬɴɪɚ ɧɚ
ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɇɨɦɟɪɴɬɟ
  
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɢɨɛɥɚɫɬɬɚɫɚɫɟɜɴɡɩɨɥɡɜɚɥɢɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɞɚɧɴɱɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹɞɚɞɟɤɥɚɪɢɪɚɬɞɨɯɨɞɢɬɟ
ɫɢɱɪɟɡɮɨɪɦɭɥɹɪɫɛɚɪɤɨɞ
ɋɚɦɨ  ɨɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ
ɤɥɢɟɧɬɢ ɫɚ ɩɨɞɚɥɢ ɩɨ ɬɨɡɢ
ɧɚɱɢɧɝɨɞɢɲɧɚɬɚɫɢɞɚɧɴɱɧɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɞɜɟ
ɬɪɟɬɢ ɨɬ ɬɹɯ ɫɚ ɩɪɟɞɩɨɱɟɥɢ
ɞɚ ɩɨɥɡɜɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɬɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɇȺɉ ɜɦɟɫɬɨ ɞɚ
ɩɨɫɟɬɹɬɥɢɱɧɨɨɮɢɫɚɡɚɨɛ“ТГ”
ɫɥɭɠɜɚɧɟ
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July Morning в Тутракан, този
път със символите на празника Джон Лоутън и Б.Т.Р.

от стр. 1 Стефанов беше така добър
да ни покани, като аз дори
тази година ще се опитам
да изпея цяла песен на сцената", сподели кметълът
Цонко Цонев.
Наско от БТР добави, че
Каварна и Камен бряг ще
му липсват, но е по-важно
с кои хора празнуваш и
каква подкрепа получаваш,
а по думите на певеца в
Тутракан всичко е на ниво.
За пръв път от 10 години
Б.Т.Р. няма да пеят и свирят на Джулай Морнинг
на Камен бряг, докато при
Джон Лоутън годините са
7, добави още той.
Д-р Стефанов припомни
добрата организация на
Джулая в предходните години, полезността от такива
събития в градове като
Тутракан, възможността
повече хора да видят града
и неговите забележителности, повече хора да отседнат в хотелите и ресторантите. Той потвърди, че
ще бъдат поканени и гости
- рок банди от Румъния, от
побратимената община
Кирнодж, а също от цяла
България.
След края на пресконфе-

на свободния дух. На брега
на р. Дунав идват хиляди
от различни поколения.
Миналата година Джулая
в Тутракан бе посрещнат
с автора на песента на
"Юрая Хийп" - Кен Хенсли.
Празникът ще започне
още вечерта на 30 юни
и в ранни зори на 1 юли
всички ще запеят "химна"
July Morning както наричат едноименната песен тази година с вокалиста на
"Юрая Хийп" Джон Лоутън,
с Б.Т.Р., Васко Кръпката и
Подуене Блес Бенд и още
десетки млади рок банди
от страната. Бек вокали
на Джон Лоутън ще бъдат
актьорът Христо Мутафчиев, Цонко Цонев Кметъла
и тутраканският кмет д-р
Стефанов.
Цонев обеща да изпее
цяла песен.
"Днес го обявяваме официално всичко това. През
последните години всичко беше в Каварна, но до
момента нито БТР, нито
Джон Лоутън са получили
покана за участие на Камен
бряг по случай Джулая. Кметът на Тутракан Димитър

ренцията организаторите
на култовото събитие и
медиите посетиха дунавския бряг, там, където ще
бъде посрещнато юлското
утро.
Със сигурност ще се намерят и скептици: "Какъв е
този Тутракан, що пък точно там, какъв е тоя Дунав"
и прочее алабалистики. Да,
символите на Джулая вече
ще са в Тутракан! Очакваме
и този път хиляди хора със
свободен дух да се присъединят към нас...

В СОУ „Христо Ботев"-Тутракан

Урок за Христо Ботев
Анка КОЗАРЕВА
а 6 януари се навършиха
168 години от рождението на великия български
революционер, поет и публицист,
патрон на нашето училище - Христо Ботев.
Съвместно с Геновева Стоянова
– главен учител и преподавател по
български език и литература, отбелязахме годишнината с интерактивен урок, проведен в училищната
библиотека с учениците от седмите
класове - членове на клуб „Слово“.
Припомнихме си живота и делото
на безсмъртния син на България,
проследявайки видео клиповете
„Христо Ботев – живот и дело“ и
„10 незабравими цитата на Христо
Ботев“. Гледахме как талантлив
художник рисува неговия лик.
Слушахме изразителното изпълнение на стихотворението „Моята

Н

молитва“. В екипна работа четохме
откъси от неговите стихотворения и се опитахме да тълкуваме
посланията в най-вълнуващите и
трогателни строфи. Справихме се
бързо с литературната задача и
открихме от кои негови творби са
цитирани откъси.
На 11 януари всяка година се
отбелязва Международният ден на
думата „БЛАГОДАРЯ“. Това е чудесен повод да благодарим на тези,
които ни дават кураж, увереност,
сила и мотив да продължим по
правилния път и да не забравяме,
че животът е прекрасен. Не се поколебахме да изразим своето мнение и да отговорим на въпроса „За
какво можем да благодарим днес
на Христо Ботев?“ Седмокласниците единодушно отговориха, че
трябва да му благодарим, защото е
пожертвал живота си за свободата
на своето отечество. Да му бъдем

благодарни и за прекрасните
стихотворения, които е оставил
след себе си. Ето част от техните
споделени мисли:
- „Можем да благодарим на Ботев, че не е изоставил родината си
в момент, в който е имала нужда и
е паднал в бой за свобода за всич-

ко българско и родно.“ – Денислав
Василев – ученик от седми б клас;
- „Благодаря на Ботев, затова че
влага целия си живот да освободи
моята родина... Той ми помага да
бъда истински българин и патриот“. – Николай Филипов – ученик
от седми а клас;
- „Ние можем да благодарим
на Ботев, че си е дал живота, за
да сме свободни и щастливи.. Да
благодарим за неговите чудесни
стихотворения, за неговата смелост“. – Галиана Стефанова – ученичка от седми а клас;
- „Можем да му благодарим за
тези великолепни стихотворения,
които е написал, ... за смелостта,
която е проявил“. – Любомира
Керемедчиева – ученичка от седми
а клас;
- „Днес можем да благодарим на
Ботев за уникалните и неповторими творби, ... затова че се е борил
за свободно наше отечество“ –
Кристина Ангелова – ученичка от
седми б клас.
В такива мигове на памет и преклонение пред подвига на великия
Ботев, се чувстваме негови горди
наследници и си задаваме въпроса
какво НИЕ можем да направим за
народ и родина.
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Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Началник на АГО в МБАЛ-Тутракан:

Успехът се крие в екипността! След нас
трябва да останат качествени специалисти!
от стр. 1 която знае какво прави, през оперативния екип, анестезиолозите,
следоперативното гледане, акушерките и т.н.
Традиционно силно се представихме отново на всички фронтове,
на фона на сериозния спад, който
регистрира държавата по отноше-

прекъснато движение. Посещението ни е без предварителна уговорка
и важи принципът: "Когото успееш
да хванеш - него питаш"!
Старшата акушерка Галя Змеева,
с журнал в ръка, веднага информира, че от началото на годината тук
са родени 25 бебета - 15 момиченца и 10 момченца. Най-тежкото
бебенце - Велислава, е 4,250 кг,
вече е изписано. Припомням, че
миналата година по това време,
в отделението се бе родил един
5-килограмов Даниел от Разград.
Най-дълго се застояваме при
началника на отделението д-р
Любомир Бойчев, който между
непрекъснатите позвънявания на
мобилния бе любезен да сподели
какво се е случило от Бабинден`2015 до Бабинден`2016:
- Случи се това, което се случи
и до преди малко. Бяхме в Операционната, току-що излизам, даже
нямам време да си погледна данните. Това, което може би трябва
да откроим от дейността ни през
2015 г. е, че с абсолютна сигурност
отделението постави рекорд от
операции, от когато е създадено.
На практика, операциите извършени и в родилна зала, и патологична
бременност и в гинекологичната
операционна са 1056, което като
махнете почивните дни са по 3-4
операции дневно. Това е много
сериозна работа! И аз лично също
бях изненадан от цифрите, понеже
операциите сочат, че при гинекологичните интервенции за първи път
достигаме до 74% ендоскопски
операции. Това означава, че на
всеки 100 операции, 74 са безкръвни, минимално инвазивни,
щадящи, високо авангардни. Като
при операциите с много голяма
сложност, каквито са, примерно,
отстраняванията на матки, хистеректомиите, там за първи път процентът на извършените операции
по безкръвен път надхвърли 50%,
тоест ние имаме 60% безкръвно
извършени хистеректомии, което
към момента е по-висок процент
от процента в развитите европейски страни. Това може да се
заяви сериозно, понеже наскоро се
върнах от курс в Страсбург, който
беше за напреднала ендоскопска
хирургия. Пак наскоро се върнах
и от конгреса на Европейското
дружество по гинекологична ендоскопия. Навсякъде тази дейност
се развива, но ние можем да бъдем
горди, надявам се и всички в болницата и населението на града, че
Тутракан притежава ендоскопско
отделение в Гинекология, което е
едно от водещите в страната по минимално инвазивна гинекологична
ендоскопска хирургия. Така че това
беше една малка забежка от общия
анализ, но ми прави впечатление,
това наистина е нещо, което изисква много енергия и екипи, които
да работят, не само един-двама,
това е цял отбор - от санитарката,

ȾɪɉɚɜɟɥȺɇȽȿɅɈȼȿɞɧɨ
ɝɨɥɹɦɨɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɟɞɧɚ
ɝɨɥɹɦɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɨɜɚ
ɟɞɚɫɢɚɤɭɲɟɪɝɢɧɟɤɨɥɨɝ
Ɋɚɛɨɬɚɬɚɟɦɧɨɝɨɬɪɭɞɧɚ
ɧɨɜɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟɞɨɫɬɚɜɹ
ɪɚɞɨɫɬɤɨɝɚɬɨɛɟɛɱɟɬɨ
ɩɪɨɩɥɚɱɟɢɦɚɣɤɚɬɚɟɞɨɛɪɟ

ние на раждаемостта. Все пак при
нас се родиха 504 бебета, което е
в повече, отколкото са се раждали
в цели области - Видинска, Разградска. Същото е и в патологична
бременност, където сме посрещали
много пациенти от цяла България,
защото наистина ареалът на пациентопотока сочи, че Тутраканска
и Главинишка община са някъде
около 35% от потока в отделението. Всички останали са пациентки,
които пристигат не само от съседни
общини и области, а вече от твърде
далеч, ние имаме вече няколко
бебета от Бургас, доста бебета от
Варна, от Велико Търново, от Шумен, защото ареалът се разширява
и това вероятно се дължи освен на
добрата дейност на отделението и
на ин витро дейността, която ние
развиваме в Медицински център
"Св. Иван Рилски". Доста бременни, на които успяхме да помогнем
да забременеят благодарение на
асистирани методи, пожелаха да
раждат при нас. Така че всичко е
твърде комплексно. Идеята за това,
което съм искал да се случва като
развитие на отделението е пациентът да бъде обгрижен от началото
до край - да може да бъде обхванат
в цялата му проблематика, в цялата
му патология, да знае, че още от
пубертета, през оплакванията на
младото момиче, през активната
му възраст, през която ще трябва
да ражда или ще трябва да забременява или ще има проблеми със
забременяването, през климактеричната възраст на голямата
маса жени, които имат страхотна
необходимост от помощ и в дълбоката синилна възраст, която има
специфична патология и се налага

ɂɡɩɢɫɜɚɬɂɜɟɥɢɧɚɉɟɬɪɨɜɚɨɬɄɭɛɪɚɬɢɧɟɣɧɨɬɨɛɟɛɟȻɨɹɧ

да оперираме много често. Много
са доволни възрастните жени, понеже навсякъде, общо взето, или
не се работи това, или не се знае
или се избягва. Те са добре дошли!
Това е идеята, която ние желаехме,
за да могат да получат качество и в
извънболничната помощ, на добро
ниво, да бъде сложена диагноза,
да знаят какво им има, да им бъде
предложена опция за поведение
и след това вече да попаднат в
отделение, което да е високо
квалифицирано, оборудвано като
инфраструктура и да може да дава
това, което е необходимо.
Знаете, че се реализираха и два
големи проекта в болницата - като
инфраструктура и оборудване.
Много хора в града благотворително помогнаха в инфраструктурата.
И тази година също имахме донори - фирми и кооперации, които
подпомогнаха допълнително за
купуване на легла и инфраструктура. Продължаваме да оправяме
Гинекология, защото Родилно вече
изглежда, бих казал, чудесно. А
по отношение на оборудване и
благодарение на проекта, който
беше реализиран чрез Общината,
смело може да се каже, че сме
оборудване на едно над средното
европейско ниво.
Другият добър успех, който
упорито искаме да развиване, това
е възможността да обучаваме. За
щастие, още преди 4 години, когато
беше направена акредитацията на
болницата, нашето отделение е
база за специализация на лекари.
Вероятно знаете, че от 2015 г.
имаме и трети специализант, д-р
Николай Костадинов. Вече две
години и половина са при нас д-р
Павел Ангелов и д-р Деян Малчев.
Това са великолепно развиващи се акушер-гинеколози, които
вероятно ще бъдат бъдещето на
акушерството и гинекологията,
защото никой не е вечен и ако
искаме да израснем и да бъдем
качествени и полезни, не е необ-

баща ми - д-р Петър Бойчев, и
имат необходимата класа да могат
да обслужат, поддържат и поемат
патологията и да работим в екип,
за да можем да напредваме. Но е
изключително важно да можем да
намерим достойни заместнички
тогава, когато настъпи момента.
В отделението работят и медицински сестри, на които съм
безкрайно благодарен, защото
се вписаха великолепно в екипа.
Щастлив съм, че брат ми - д-р
Богомил Бойчев, израсна силно
професионално и спокойно може

ȾɪȾɟɹɧɆȺɅɑȿȼȾɚɫɢ
ɚɤɭɲɟɪɝɢɧɟɤɨɥɨɝɩɪɟɞɢ
ɜɫɢɱɤɨɟɝɨɥɹɦɚɨɬɝɨɜɨɪ
ɧɨɫɬɬɟɫɬɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟ
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɢɡɚɧɹɤɨɢɨɬ
ɧɚɫɫɛɴɞɧɚɬɚɦɟɱɬɚȻɥɚɝɨ
ɞɚɪɟɧɢɟɧɚɩɟɪɮɟɤɬɧɢɹɟɤɢɩ
ɜȺȽɨɬɞɟɥɟɧɢɟɧɢɟɢɦɚɦɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɞɚɭɫɜɨɢɦ
ɜɫɢɱɤɨɧɨɜɨɢɧɟɩɨɡɧɚɬɨ

да работи и да ме замества тогава,
когато е необходимо.
Въобще, бих казал, че АГ-отделението е първо, може би, наймладото в болницата като сплав
от опитни и по-младо израстващи
лекари, акушерки и сестри и второ, бих казал, че се изгради един
отбор, солиден екип, който върви
и преследва една обща цел. Затова
бих се възползвал от случая, да им

ȾɪȽɟɨɪɝɢɅɂɉɑȿȼɈɬɝɨɞɢɧɢɪɚɛɨɬɹɤɚɬɨɚɤɭɲɟɪɝɢ
ɧɟɤɨɥɨɝɁɚɩɨɱɧɚɯɜȺȽɈɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɢɞɪɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜ
ɛɚɳɚɬɚɧɚɞɜɚɦɚɬɚɛɪɚɬɹɢɫɥɟɞɬɨɜɚɜȺȽɛɨɥɧɢɰɚɜɴɜ
ȼɚɪɧɚɞɨɩɟɧɫɢɨɧɢɪɚɧɟɬɨɦɢɈɛɚɞɢɯɚɦɢɫɟɱɟɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɞɨɣɞɚɬɭɤȺɡɧɟɩɨɡɧɚɜɚɯɧɢɤɨɣɞɚɠɟɛɪɚɬɹɬɚȻɨɣɱɟɜɢ
Ⱦɪɐɜɟɬɤɨɜɚɤɚɡɚɓɟɞɨɣɞɟɲɢɦɚɦɟɧɭɠɞɚɞɚɨɛɭɱɚɜɚɦɟ
ɤɥɢɧɢɱɧɢɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢɡɚɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɂɬɚɤɚɨɬɧɨɜɨɜ
ɌɭɬɪɚɤɚɧȼɴɡɯɢɬɟɧɫɴɦɨɬɤɨɥɟɤɬɢɜɚɧɚȺȽɈɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱥɤɭɲɟɪɫɬɜɨɬɨɟɟɞɢɧɝɨɥɹɦɨɤɟɚɧɤɴɞɟɬɨɜɥɢɡɚɲɧɨɧɟ
ɡɧɚɟɲɤɨɝɚɳɟɢɡɥɟɡɟɲ
Ɇɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɧɚɪɚɛɨɬɚɇɹɦɚɯɦɟɬɚɤɚɜɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢɌɨɝɚɜɚɜɫɢɱɤɨɛɟɧɚɫɥɭɲɚɥɤɚɫɟɝɚɟ
ɦɨɞɟɪɧɨȼɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɢɨɩɟɪɚɰɢɢɬɟɫɟɜɴɪɲɚɬɬɭɤɧɚɢɡ
ɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɜɢɫɨɤɨɧɢɜɨɌɨɜɚɝɨɜɨɪɢɱɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɞɜɚɬ
ɯɨɪɚɨɬɰɹɥɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

е над средното европейско ниво. И
там работи солиден отбор от ембриолози, акушерки, медицински
сестри, лаборантки, секретариат
- един сериозен отбор, който се
посвети на хората в града и населението на общината, заслужаващ
само адмирации.
Говорейки за отбори, за екипност, общи цели и визия за
развитие, не мога да не спомена
солидната помощ и голямата си
удовлетвореност, която имам и
чувствам от колаборацията с Общината, Общинския съвет и кмета
на града д-р Стефанов, защото
винаги сме проявявали сериозно
разбиране за проблемите и на
болницата и на акушеро-гинекологичното отделение като цяло. Прекрасно работим и с д-р Цветкова,
управителят на болницата, която
поздравявам, понеже тя също е
акушер-гинеколог.
Не можем да не споменем, когато говорим за екипна работа и безценната помощ, която получаваме
от великолепните специалисти
по неонатология, които работят
с нас денонощно. Като на първо
място, това е д-р Черноокова,
която трябва да бъда откровен, че
съм благодарен на съдбата, че ме

където ти можеш да бъдеш полезен
с всичко това, което правиш.
На 19-ти октомври м.г. в Медицинския център организирахме
едно събитие свързано с асистираната репродукция, което Вие
отразихте. Това беше един особено
силен момент, защото за мен беше
неочакван. Толкова много жени
дойдоха, беше огромен заряд,
защото виждаш резултата, виждаш
това, което си целял, виждаш щастието в очите на тези хора, виждаш
благодарността. Това е смисълът
на всичко!
Повярвайте, ние имаме много
безсънни нощи, в които мислим,
какво можехме в повече да направим, дали не можеше да бъде
по-добре, дали не можеше да
направим нещо допълнително,
имаме нашите угризения, нашите
съмнения, но това само ни кара да
израстваме. Човек, в момента, в
който сметне, че знае всичко, той
вече нищо не знае. Човек, когато
реши, че е станал голям, той вече
е малък.
- А каква е успеваемостта на
Медицинския център?
- Успяваемостта зависи от много
фактори. Традиционно вече години
поддържаме висок процент на
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ходимо само ние да помагаме, а
трябва да обучим и това, което
ще бъде след нас. Защото иначе
какъв е смисълът на всичко това?
Така че им пожелавам да успяват
и в бъдеще. Те доста поработиха
заедно с всички останали през тези
години. Вероятно гражданите и населението на общината се среща с
тях и в Спешния център, защото те
и там поработват. От друга страна,
съм щастлив, че вече имаме разговори с млади акушерки, в града
имаме стипендиантка, Сияна Чорбаджиева. Има още едно момиче,
което също е от града, акушерка,
която очакваме да започне при
нас по-късно. Свързах се с момиче
от Варна, което желае да започне
работа при нас. Обнадежден съм,
защото проблемът с акушерките е
в цялата страна и при нас е много
сериозен. Ние все още успяваме да
поддържаме това прекрасно ниво
и благодарение на много опитните
ни акушерки, които са изграждани
дълги години, още по времето на

благодаря за всичко, което направихме заедно тази година, да им
пожелая здраве, успехи, семеен
комфорт.
Не бих искал да пропускам в
никакъв случай обаче, цялата
извънболнична помощ, защото
повярвайте ми, половината от
лечението е там. Ако от там не се
сложи диагноза, ако там, на място,
не се види пациента, ако дори личния лекар не погледне, акушерката,
която е по селата да види - нещата
не могат да се случат.
Не мога да пропусна Медицинския център, това е една голяма
структура, която ние създадохме
и я посветихме на женското здраве. Там също нивото се дигна
изключително. Той стана един
от центровете водещ в страната
по асистирани технологии. Бяха
закупени нови ехографски машини - четириизмерни ехографи на
много висока стойност, с много
високо качество. Това позволява в
града да получават качество, което

срещна с тази жена. И като човек, и
като специалист е нещо прекрасно!
Същото важи и за д-р Ангелова,
която е също неонатолог - двете
са от Варна. Това, което казах за
неонатолозите, важи и за анестезиолозите. Винаги и навсякъде
са с нас.
- Когато пациентка Ви каже
"Благодаря!", каква е първата Ви
мисъл?
- Тя може и да не го каже с
думи, достатъчно е да погледнеш
една жена, за да разбереш дали
си свършил работата или не. Често
сме си говорили с колеги и когато
възникват напрежения междуколегиални, и с колеги от други градове,
безспорно има и ревност, но винаги
съм казвал, че ние правим страшно
много неща, но всичко това има
една единствена цел - не ние да изпъкнем, а да помогнеш на човека.
Това е смисълът на медицината, да
бъдеш там, където си необходим,
там, където има страдание, там,

успяваемост, което доведе при нас
доста трудни случаи, но въпреки
всички ние поддържаме висок
процент в различните възрастови
групи. Примерно, при по-младите
жени достига до 48-50%, а при пониските възрастови групи спада,
но средностатистически мисля, че
гравитира в момента около 35-36%
успяваемост, което е един доста
висок процент. Ние работим и по
договор с Центъра по асистирана
репродукция, където също има
изискване за успяваемост, както за
положителни тестове и развиваща
се бременност, така и за бебета в
къщи. Така че ние отговаряме на
всички стандарти, отново сключваме договор и тази година с Центъра
по асистирана репродукция и отново, с голяма енергия, започваме по
всички фронтове. Да се надяваме
да бъдем здрави и да можем да
бъдем полезни толкова, колкото
сме необходими.
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ОБЩИНА ТУТРАКАН
BG05M9OP001-2.002; "Независим живот"
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на ОП "Развитите на човешките
ресурси", съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВА
I. Община Тутракан обявява свободни работни места за длъжностите за предоставяне на почасови социални услуги в изпълнение на
договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0020042-C001 “Независим живот за гражданите на Тутракан“, финансиран по процедура „Независим живот“ на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020
tÊÒÄ¼ÇÁÉ¼ÍÄÍÎÁÉÎ
t ÊÈ¼ÔÁÉËÊÈÊÕÉÄÆ
Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Дейности за лична помощ, услугата включва поддържане на
личната хигиена; помощ при хранене; помощ при вземане то на
предписание от лекар, лекарства; помощ при рехабилитационни и
други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване
до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и други;
- Дейности за социална подкрепа и социално включване, като:
помощ в общуването и осъществяване на социални контакти; придружаване при посещение на кино, театър, изложби, концерти и др.;
помощ при писане на писма, заявления, подаването им в съответната
институция и всякаква друга дейност изразена в социалната работа
с представителите на целевата група;
- Комунално-битови дейности: пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителя; извършване
и/или съдействие за дребни битови ремонти; извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти
на потребителя и др.
1. Изисквания към кандидатите:
tÁÃÌ¼½ÊÎÉÄÇÄÒ¼ÍÈÁÍÎÊÂÄ¾ÁÁÉÁ¾Ê½ÕÄÉ¼®ÏÎÌ¼Æ¼É
t°ÄÃÄÓÁÍÆÄÄËÍÄÑÄÓÁÍÆÄÃÀÌ¼¾Ä¾ÎÌÏÀÊÍËÊÍÊ½É¼¾ÖÃÌ¼ÍÎÇÄÒ¼ 
които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по реда на чл. 68 от КСО
t¯ÈÁÉÄÛÃ¼Ì¼½ÊÎ¼¾ÁÆÄË
t¦ÊÈÏÉÄÆ¼ÎÄ¾ÉÊÍÎ
2. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за постъпване на работа (по образец) - Приложение
№1, което може да бъде изтеглено от електронната страница на
Община Тутракан или да бъде получено на място.
2. Копие от документ за самоличност и оригинал за справка
3. Автобиография
4. Свидетелство за съдимост
5. Медицинско свидетелство за работа
6. Копие от диплома за завършено образование и оригинал за
справка
7. Копие от трудова книжка
3. Срок за подаване на документите – от 19.01.2016 до 29.01.2016
г. от 8.00 до 16.30 часа в общинска администрация гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска” №31
4. Подборът на кандидатите, подали заявления, ще се осъществи
на два етапа:
1. Оценка по документи
2. Интервю
Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в Община Тутракан и на сайта на Общината.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 2.02.2016
г. от 9:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация.
II. Община Тутракан обявява прием на документи за ползване на
почасови социални услуги Социален асистент/ Домашен помощник в
Звено за почасови услуги в изпълнение на договор за безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0042-C001 “Независим живот
за гражданите на Тутракан“, финансиран по процедура „Независим
живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014–2020.
1. Изисквания към кандидатите
За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
2. Необходими документи за ползване на социалните услуги от
кандидатите за потребители
t£¼Û¾ÇÁÉÄÁÃ¼ËÊÇÃ¾¼ÉÁÉ¼ÏÍÇÏ¿¼Î¼ÊÎÇÄÒÁÎÊÄÇÄÊÎÉÁ¿Ê¾Ã¼ÆÊÉÁÉ
представител (по образец)
t«ÌÄÇÊÂÁÉÄÁ ÆÊÁÎÊÈÊÂÁÀ¼½ÖÀÁÄÃÎÁ¿ÇÁÉÊÊÎÁÇÁÆÎÌÊÉÉ¼Î¼
страница на Община Тутракан или да бъде получено на място;
t¦ÊËÄÁÊÎÀÊÆÏÈÁÉÎÃ¼Í¼ÈÊÇÄÓÉÊÍÎÄÊÌÄ¿ÄÉ¼ÇÃ¼ÍËÌ¼¾Æ¼
t ¦ÊËÄÁ ÊÎ ÇÄÓÁÉ ¼È½ÏÇ¼ÎÊÌÁÉ Æ¼ÌÎÊÉ  ËÌÄ É¼ÇÄÓÄÁ É¼ Î¼ÆÖ¾ Ä
оригинал за справка;
t¦ÊËÄÁÊÎÌÁÔÁÉÄÁÉ¼¡§¦¦®¡§¦©¡§¦ ¼ÆÊÄÈ¼Î¼ÆÊ¾¼ÄÊÌÄ¿ÄÉ¼Ç
за справка;
t ÁÆÇ¼Ì¼ÒÄÛ ÓÁÇÄÒÁÎÊÉÁÁÍÆÇÚÓÄÇÊÀÊ¿Ê¾ÊÌÃ¼ËÌÁÀÊÍÎ¼¾ÛÉÁÉ¼
собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (може да не
е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението
за ползване на услугата);
t ÌÏ¿ÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄËÊËÌÁÒÁÉÆ¼É¼ÀÊÍÎ¼¾ÓÄÆ¼
3. Срок за подаване на документите – от 19.01.2016 до 29.01.2016
г. от 8.00 до 16:30 часа в общинска администрация гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска” №31
4. Подбор на кандидатите за потребители
Подборът на лицата, които ще ползват услугата „Социален асистент”
и „Домашен помощник” ще става след проучване на потенциални
потребители, въз основа на Карта за оценка на потребностите, изготвена от експертен състав Координатор проект и Консултант подбор.
Списъкът на кандидат-потребителите на социални услуги, предоставяни по проект „Независим живот на гражданите на Тутракан",
според получената крайна оценка на потребностите, ще бъде обявен
на информационното табло в сградата на община Тутракан и на електронната страница на Община Тутракан, в раздел „Обяви и съобщения”.
Повече информация можете да получите в общинска администрация всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа
в стая № 22 и 23 или на телефон 0866 60 621.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1/19.01.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Илия Недялков Николов – собственик на имот с идентификатор 73496. 501.2329 от
Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед
№ РД – 18 – 6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; кв.
105 от План за улична регулация на гр. Тутракан от
2006 год. е издадена Заповед № РД-04-83/19.01.2016
год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да
възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на
План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 2329 от Кадастрална карта на
града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г.
на АГКК гр.София; кв. 105 от План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

BG05M9OP001-2.002; "Независим живот"
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на ОП "Развитите на човешките
ресурси", съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВА
I. Община Тутракан обявява свободни работни
места за длъжности в Звено за почасово предоставяне на услуги в изпълнение на договор за
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0012.002-0042-C001 “Независим живот за гражданите
на Тутракан“, финансиран по процедура „Независим
живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020
Û oÕÅÉ½É¿ÃÍÀÆÛ f½ÀÈÉÛ Û Û ¼ËÛ ÌÅÆÙÒÀÈÃÛ ÌËÉÒÈÃÛÛ
договор по КТ за срока на договора по 8 часов работен ден
qÀÐÈÃÒÀÌÅÃÛÌÕÍËÎ¿ÈÃÅÛ«ÛÛÛ¼ËÛÌÅÆÙÒÀÈÃÛÌËÉÒÈÃÛ
договор по КТ за срока на договора по 8 часов работен ден
1. Изисквания към кандидатите
Ûm¼Ë»ÂÉ½»ÈÃÀÛ«Û½ÃÌÓÀÛÉ¼Ë»ÂÉ½»ÍÀÆÈÉÛ ÛÅ½»ÆÃÏÃкационна степен „бакалавър”,
ÛnËÀ¿ÊÉÒÃÍ»È»ÛÌÊÀÑÃ»ÆÈÉÌÍÛ ÛÌÉÑÃ»ÆÈÃÛ¿ÀÄÈÉÌÍÃ Û
хуманитарни дейности, икономика;
ÛnËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÀÈÛÉÊÃÍÛ«Û½ÛÌÏÀË»Í»ÛÈ»ÛÌÉÑÃ»ÆÈÃÍÀÛ
услуги
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи
предимство на кандидатите:
ÛiÉÇÊÙÍÕËÈ»Û¾Ë»ÇÉÍÈÉÌÍ
ÛmË¾»ÈÃÂ»ÑÃÉÈÈ»ÛÅÉÇÊÀÍÀÈÍÈÉÌÍÛÃÛÌÊÉÌÉ¼ÈÉÌÍÛ
за планиране и организиране на дейността ;
ÛrÇÀÈÃÀÛÂ»ÛÌ»ÇÉÌÍÉºÍÀÆÈ»ÛË»¼ÉÍ»ÛÃÛË»¼ÉÍ»Û½Û
екип.
ÛpÊÉÌÉ¼ÈÉÌÍÛÂ»Û¼ÕËÂÉÛÃÛ»¿ÀÅ½»ÍÈÉÛËÀÓ»½»ÈÀÛÈ»Û
проблеми.
3. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за постъпване на работа (по образец)
- което може да бъде изтеглено от електронната
страница на Община Тутракан или да бъде получено
на място.
2. Копие от документ за самоличност и оригинал
за справка
3. Автобиография
4. Свидетелство за съдимост
5. Медицинско свидетелство за работа
6. Копие от диплома за завършено образование и
оригинал за справка
7. Копие от трудова книжка
4. Характер на работата:
Реализиране на дейности по проверка на качеството на предоставяните социални услуги.
Правилно водене и съхраняване на документацията на звеното. Изготвяне и актуализиране на
индивидуални планове на потребителите. Оценка
на потребностите.
5. Срок за подаване на документите – от
19.01.2016 г. до 25.01.2016 г. - 16:00 часа
в общинска администрация гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска” №31
6. Подборът на кандидатите, подали заявления,
ще се осъществи на два етапа
1. Оценка по документи
2. Интервю
Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в община
Тутракан и на сайта на общината.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.01.2016 г. от 13:00 часа в Заседателната
зала на общинска администрация.
Повече информация можете да получите в общинска администрация всеки работен ден от 8:00 до
17:00 часа в стая 22 и 23 или на телефон 0866 60 621.
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2/19.01.2016 год.

Община Тутракан съобщава, че е издадена Заповед № РД04-84/19.01.2016 г. на Кмета на Община Тутракан за поправка
и допълване в сега действащия Кадастрален план на с. Старо
село, общ. Тутракан, одобрен със Заповед № 436/07.11.1990 г.
Съгласно §5, ал.9 от Наредба № 3/ 28. 04. 2005 г. издадената заповед може да се обжалва в 14- дневен срок от
съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния
съд по местонахождение на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

Обявление за провеждане на процедура за подбор
на персонал за Център на настаняване от семеен
тип за деца и младежи без увреждания
ОБЯВЯВА
ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɚ ɫɨɰɢɚɥɧɚ ɭɫɥɭɝɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ ɊȾ
 ɝ ɧɚ Ʉɦɟɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɚɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɫɥɟɞɧɨɬɨ

ОБЯВЛЕНИЕ
ɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɩɨɞɛɨɪɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɡɚɐɟɧɬɴɪɧɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɨɬɫɟɦɟɟɧɬɢɩɡɚɞɟɰɚɢ
ɦɥɚɞɟɠɢɛɟɡɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɡɚɞɥɴɠɧɨɫɬɢ
1. Ръководител/Социален работник - 1 щ. бр.
2. Детегледач - 5 щ. бр.
I. Изисквания за длъжността „Ръководител/Социален работник”
1. Минимални изисквания:
- Образование – висше; образователно-квалификационна
степен „бакалавър”;
- Предпочитана специалност - хуманитарни дейности, социални
дейности, икономика, медицина, право;
- Професионален опит – минимум 1 /една/ година
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство
на кандидатите:
- Управленски опит, умения за управление на персонал, умения
за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на
дейността, умения за отчитане на дейността;
- Компютърна грамотност;
- Организационна компетентност и способност за планиране и
организиране на дейността на ЦНСТ;
- Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в
екип. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи.
Характер на работата:
Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти.
Оказва подкрепа и грижа на децата в Центъра.
II. Изисквания за длъжността „Детегледач” – 5 работни позиции
1. Минимални изисквания:
- Образование – средно
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство
на кандидатите:
- Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на
работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги. Да имат желание и мотивация за
работа с деца и младежи.
- Компютърна грамотност;
- Стажът и опита се считат за предимство;
- Да имат комуникативна компетентност и умение за работа
в екип.
Характер на работата:
Ежедневни грижи за деца и младежи, придружаване, възпитание и организиране ежедневието в ЦНСТ. Отговаря за живота
и здравето на децата, настанени в социалната услуга и взема
участие в създаването на близка до семейната среда. Предоставя
образователни и занимателни дейности, формира общи занимания, умения, отношения, ценности и отговорности у децата.
Начин на провеждане на подбора
1. Разглеждане на подадените документи
2. Интервю
Необходими документи за участие в процедурата по подбор
1. Заявление за участие
2. Професионална автобиография
3. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в
съответната сфера – трудова книжка, служебна, осигурителна
книжка (копие)
4. Документ за завършено образование (копие)
5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения
и квалификации при наличие на такива
6. Свидетелство за съдимост
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в
Общинска администрация - Тутракан, до 19. 01. 2016 г. /вторник/
до 16.00 часа.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на
20.01.2016 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общината.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Тутракан – ул.”Трансмариска”
№ 31 и на сайта на Община Тутракан.
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СМЯХ
- Да ме убие най-гроз- Ало! Аварийната служба ли е? Заседнал съм в ната.
Още е жив.
асансьора между етажите!
- Майсторът ще дойде
На изпит по наказателно
след 30 минути. Само ниправо: - Можете ли да ми
къде не ходете.
кажете, какво е измама?
- Измама ще е, г-н профеНа пазара: – Господине,
соре, ако ме скъсате.
купете си това куче!
- Какво искате да каже– Мерси, женен съм...
те? Обяснете!
- По наказателния кодекс
Мъж попаднал на остров
населен от жени. Веднага измама извършва този,
го осъдили на смърт. Пи- който се възползва от
тали го за последното му незнанието на някой, причинявайки му вреда.
желание.

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
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

- Как се казваш?
- Кога ви е терминът? - Дарина.
пита лекарят.
- Щом искаш да ринеш,
- На 12 - отговаря родилхващай лопатата и започ- ката.
вай!
- А Вашият? - въпрос към
следващата.
- Кои сме ние, че да се
- На 12 - отговаря тя.
противопоставяме на При- Вашият? - На 12 и т.н. и
родните сили?!
т.н. стига до последната.
- Иванов, я не се е...й, а
- И Вашият ли е на 12? хващай лопатата и почвай пита той.
да ринеш сняг!
- Не!
- Защооо?!
Прибира се един депутат
- Не бях на тази екскуряко пиян. Жена му отваря зия.
вратата, и той се опитва
да я целуне. Тя: - Да се беше
Тя: Иска ми се да съм
видял само в огледалото!
вестник, че да бъда по цял
Той: - Ама какво? Вече и ден в ръцете ти.
по-огледалото ли ме дават?
Той: Аз също искам да си
вестник, че да може да те
Прибира се глухият лорд сменям всеки ден с нов.
Джон вкъщи. Вратата му
отваря икономът Джеймс:
Семейство бута току- Прибираш ли се, дърт що купената кола към серпръч? Цял ден пиянства и виза. Съпругата задъхана
гони курви, а?
казва: - Не мислиш ли, че
- Не, Джеймс. Ходих да си имаше право този тип,
купя слухов апарат...
който ни продаде колата?
- В какъв смисъл?
- Докторе, моля ви, ела- Ами, когато ни каза, че
те веднага. Жена ми получи колата почти не изразходва
апандиситна криза!
бензин.
- Hе се притеснявайте.
Преди две години аз напра- Скъпи, дай ми пари за
вих операция на жена ви. пилинг!
Тогава и отрязах апанди- Какво е това? - попитал
сита. У човека не може да мъжът.
се появи втори апандисит!
- Това е, когато се пре- Правилно, докторе. Hо махва старата кожа и така
у човека може да се появи новата кожа става гладка
втора жена.
и мека!
- Мислех, че вие, змиите,
Визитация в АГ-болница. сами си я сменяте...
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
Изложба в Тутракан

“Посланията на паметта.
Иван Кършовски - между сабята и перото”
У

сложнената зимна обстановка в Североизточна България, а и в
цялата страна, е причината
да бъде отложено с една
седмица откриването на
интересна изложба в Тутракан. Културното събитие
ще се състои на 25 януари
(понеделник)от 17:00 часа.
В изложбената зала на Историческия музей ще бъде
открита изложбата “ Посланията на паметта. Иван
Кършовски - между сабята
и перото”. Тя е съвместна
инициатива на РИМ-Добрич и
Музея на възраждането „Иларион Макариополски” – Елена.
Експозицията е подготвена
по повод 155 години от първото честване на празника на
Св. братя Кирил и Методий
в Добрич.
В църквата “Св. Троица” в
града през 1859 г. се открива
първата специално изградена
училищна сграда, просъществувала до 30-те години на
следващия век. През десетилетията тази сграда е била
не само значим просветен
център, но и едно от среди-

щата на културния и духовния
живот на българите. Пръв
учител в новото училище е
Иван Кършовски. Той остава
в Добрич само една година, но
за това кратко време успява
да издигне образованието ни
на европейско ниво, като въвежда модерния и прогресивен
за времето си взаимоучителен метод на обучение, годишните изпити и първото честване на празника на светите
братя Кирил и Методий на
11 май 1860 г. Експозицията
разкрива живота и делото на
Иван Кършовски, представяйки го като просветител,
революционер, борец за църковна независимост и един
от „строителите на съвременна България”. В същото
време чрез схеми, текстове,
снимков и документален материал се акцентира и върху
спецификата на Възраждането в Добруджа и посланията
на някои от най-великите
българи, достигнали до нас.
Изложбата ще гостува на
тутраканци до края на месец
февруари. Входът е свободен.

21 -27.01.2016 г.

Абонамент'2016
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2016
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

“ТГ”

СОУ „Христо Ботев" - Тутракан

В света на ромите
Анка КОЗАРЕВА
а 13,14 и 15 януари
ромите празнуват найголемия свой празник
– Василица. Почитат своя светец-покровител Банго Васил и
отбелязват началото на Новата

Н

година.
Съвместно с Иванка Арсенова
/педагогически съветник/ и Емилия Шарбанова /възпитател на
учениците от ПИГ при 4 а клас/,

организирахме на 14 януари за
четвъртокласниците в училищната библиотека интерактивен
урок, посветен на уважавания
празник. В началото г-жа Арсенова сподели с момичетата и
момчетата защо ромите празну-

ват Василица. Разказа легендите
за Банго Васил, как преминават
празненствата, какво се приготвя
за празничната трапеза, какви
обреди се спазват. Учениците

отговориха правилно на всички
поставени въпроси. Слушаха
песента „Василица“, изпълнена
от ромската перла Софи Маринова. Назоваха имена и на други
ромски изпълнители. Постепенно насочихме вниманието на
учениците към световноизвестни
културни творци и дейци като
неразделна част от културата
на България и света, за да се

убедят четвъртокласниците, че
и сред ромите се раждат гении и
таланти. Четохме стихове на найсамобитния ромски поет - Усин
Керим. Гледахме и слушахме

изпълнения на прочутите музиканти от групата „Джипси кингс“.
Наслаждавахме се на танца с
наложения от тях неповторим
фламенко румба стил. Не останахме безучастни към темпераментното изпълнение на „Чучулигата“ от майсторските ръце на
краля на акордеона Ибро Лолов.
Възхитихме се на виртуозното
изпълнение на кларнетиста Иво
Папазов – Ибряма, който два
пъти не изсвирва една мелодия
по един и същ начин и ни убеждава, че музиката не се учи, а
трябва да се почувства. Гледахме
и слушахме неговото откровено
интервю пред Диана Любенова
от предаването „Тази събота и
неделя“ по bTV. Не пропуснахме
да отделим внимание на 2-рата
част от предаването „На инат“ по
TV7, в което гост е Тосен Рамар –
художник, композитор, актьор и
режисьор. Той е автор на книгата
„Моята баба и дивите лебеди“ –
спечелила специалната награда
на Първия национален конкурс
за детска книжка, организиран
от читалище „Гоце Делчев“. От
интересното интервю научихме
действителната история за създаването на тази детска книга.
Останахме възхитени от факта,
че илюстрациите в нея са нарисувани също от младия ромски
творец. Неговата скромност, чар
и интелект ни завладяха. Четвъртокласниците имаха възможност
да разгледат и изработената

Честит рожденден
и да почерпят:

21 януари - Николина ЖЕЛЕВА, Гл.спец. в Управление
"Образование", Община Главиница
22 януари - Данаил НИКОЛОВ, Председател на Общински
съвет-Тутракан
22 януари - Севинч МЕХМЕД, Чистач, Община Главиница
23 януари - Румяна ЗМЕЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 януари - Недим ЧАУШ, Кмет на с. Зебил, община
Главиница
26 януари - Петя КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА, Зам.-кмет на

община Тутракан
26 януари - Валя ЙОРДАНОВА, Касиер, Община Тутракан
26 януари - Рена ДАНГЪРСКА, Архивар, Община Тутракан
27 януари - Красимир ВЕЛИКОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
27 януари - Никол ГЕОРГИЕВА, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
21 януари - Бабинден/Ден на родилната помощ

книга „Приказки на колела“ с
преписани и илюстрирани ромски приказки от ученици в нашето училище. Споделиха своето
удовлетворение от участието на
състава „Мажоретки – кокетки“
от техния 4 а клас в дванадесетия
детски ромски фестивал „Отворено сърце“, проведен в центъра
на град Велико Търново през
месец юни 2015 г., организиран
от всеотдайните сътрудници и
ръководството на ЦМЕДТ „Амалипе“ и със съдействието на
Община Велико Търново.
Има още много стойностни
неща, които могат да се прочетат и разберат за ромите и
техния душевен свят. Мотото
на ромския фестивал „Светът

е за всички“ ни припомня споделеното от Александър Райнов
в неговата статия „Плачът на
ромите“ /в. „Дума“ - бр.232 от
12.10.2011 г. /: . „Ако вникнете
в душата на рома, ще разберете
колко е добър, стига и вие да сте
добри с него. Не наранявайте
душите на хората. За всички
има място под слънцето. Макар
и непознати, всички трябва да
си помагаме при нужда, особено
днес“. Нека да се стараем да
накараме учениците в нашите
училища, граждани на Република
България и независимо от кой
етнос произхождат, да бъдат с
отворени сърца и да докажат, че
могат заедно да се обучават, да
творят и да си помагат.
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