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Брой 4

Година LIV

28 януари - 3 февруари 2016 г.

Цена 0.60 лв.

Д-р Любомир Бойчев лекарят, на който вярваме!
Потомственият
акушер-гинеколог отново
е единственият лекар от
Силистренска област
номиниран в кампанията
"Лекарите,
на които вярваме"
Калина ГРЪНЧАРОВА
а поредна година тутраканският лекар д-р
Любомир Бойчев е
включен в инициативата
“Лекарите, на които вярваме” организирана от в.
"24 часа". В кампанията,
проведена от изданието
през изминалата 2015 г.,
читателите/пациентите
на стр. 4

З

На 29 януари:
Спортните гълъби
Бал на спортиста
на Петър Патрашков
Предстои да бъдат наградени най-добрите спортисти
ще участват в
за 2015 година
изложба в Букурещ Бабинденски
и на Балканиадата
веселби
в Одрин

на стр. 3

на стр. 4

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Не е установена циркулация на
грипни вируси

ɧɚɫɬɪhhh

Приет е Бюджет`2016

на стр. 2

ɧɚɫɬɪhhh
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РЕГИОН

НОВИНИ
В ГЛАВИНИЦА - НАЙ-СТУДЕНО ТАЗИ
ЗИМА

От 20 до 25 януари т.г. в Главиница бяха измерени
най-ниските температури за този зимен сезон в Силистренска област. В първия ден е била - 19 градуса, на 21
януари - минус 21 градуса, на 22 януари - 11,5 градуса,
на 23 януари - минус 20 градуса, а на 25 януари - минус 20,5 градуса, информират от Метеорологичната
обсерватория в Силистра. Температурният рекорд в
Главиница е от 2010 година – минус 29 градуса.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА
ОБЩИНА ТУТРАКАН

Община Тутракан информира, че е публикувана публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Предметът на поръчката по е "Заснемане и изработка на
виртуални турове на културно-исторически обекти и
видеоклипове на културно-историческо наследство на
община Тутракан" в изпълнение на проект "Създаване
на Дигитален център за културното наследство в
Общински исторически музей-Тутракан".
Публичната покана е публикувана в Регистър на
обществените поръчки на Агенцията за обществени
поръчки на 22.012016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет-страницата, "Профил на купувача", на Община Тутракан.
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в
Община Тутракан, гр.Тутракан, ул. "Трансмариска" №31
до 17:00 часа на 03.02.2016 г.

ОБУЧЕНИЯ В СИЛИСТРА ПО
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

В Силистра Силистра (ул. „Добруджа” 41, ресторант
„Хумбата“) в периода 27-29 януари (в първия ден от
8:00 часа започва регистрацията на участниците)
са предвидени обучителни курсове по проект „Съвременни методи за обучения и образователни дейности
по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници и технологии”.
Предвидено е работа по подтеми като „разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви
на Европейския съюз, свързани с мерките в сгради“;
„Отчитане изпълнението на планове за действие“;
„Енергиен мениджмънт в сгради“; „Основни познания за
енергийните одити“; „Договори за енергийна ефективност“. Сред лекторите са проф. д-р Иван Евстатиев,
проф. д-р Илия Илиев, доц. д-р Веселка Камбурова и др.

ДОГОВОРИРАНИ ПРОЕКТИ НА
МЛАДИ ФЕРМЕРИ

От приема по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади
земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от новата Програма за развитие
на селските райони (ПРСР) 637 проекта, които попадат
в 100-процентния бюджет по подмярката, са минали
контролна проверка и са подадени към областните
дирекции на ДФЗ за договаряне.
Изготвени са 491 договора, 358, от които вече са подписани от бенефициентите по програмата. Работата
по одобряването и договорирането на проектите на
млади фермери продължава интензивно в Централното
управление и в областните дирекции на Държавен фонд
„Земеделие“.
Подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 е създадена да
подпомага процеса на създаването на жизнеспособни и
устойчиви земеделски стопанства, или поемането от
млади хора на вече съществуващи стопанства, и да
насърчава заетостта.

КРИМИНАЛЕ

И в Тутракан пожар в комин на къща се разминал без
материални щети след бърза и професионална намеса
на местни огнеборци. Произшествието е станало на
22 януари около 22:20 часа.

Не е установена
циркулация на
грипни вируси
аболеваемостта от остри
респираторни инфекции в
Силистренско от 127 на 10
000 души е по-ниска от средната
за страната от 131 на 10 000 души.
Но при децата до четиригодишна
възраст е значително над средните
за страната стойности, показва
справка от Регионалната здравна
инспекция в Силистра.
В другите групи в ученическа
възраст заболеваемостта не е
увеличена заради ограничените

З

27.01-3.02.2016 г.

Утвърден е държавният план прием в
училищата за следващата учебна година
Областна администрация
Силистра две заседания в
рамките на една седмица
проведе Комисията по заетост
към Областен съвет за развитие с
председател областния управител
Стоян Бонев, за да бъде утвърдено
предложението за държавния
план прием в училищата в област
Силистра.
Предложението бе докладвано
от д-р Габриела Миткова – началник на РИО на МОН. То е направено съгласно Правилника за
прилагане на Закона за народната
просвета: Чл. 49. (3) Държавният
план-прием се утвърждава за
всяка учебна година в срок до 30
март със заповед на: 2. Министъра
на образованието и науката, съгласувано с министъра на труда и
социалната политика и министъра
на регионалното развитие и благоустройството – за държавните
и общинските професионални
гимназии, професионални училища и професионални колежи, за
паралелките за придобиване на
професионална квалификация в
основни, прогимназиални, средни
общообразователни, спортни и
специални училища; (5) Началникът на регионалния инспекторат
по образованието в срок до 1
февруари предлага на министъра
на образованието и науката да
утвърди държавния план-прием
по ал. 3, т. 1 – 3.(7) Предложенията на началника на регионалния
инспекторат по образованието
за училищата по ал. 3, т. 2 се изготвят въз основа на направените
до 1 февруари предложения от
директорите им и се съгласуват
със съответните финансиращи
органи, с комисията по заетостта
към областния съвет за регионално
развитие и с регионалните структури на работодателите.
Утвърдено бе предложение за
прием след VII клас за учебната
2016-2017 г. в 14 паралелки,
както следва: професионално
образование (6 паралелки = 42,8
%): „Митническа и данъчна администрация“, „Икономическа
информатика“, „Икономика и
мениджмънт" (ПГ по СУАУ „Атанас
Буров“ в град Силистра); „Компютърна техника и технологии“
(ПГМТ „Владимир Комаров“ в град
Силистра); „Строителство и архитектура (0,5) и Интериорен дизайн
(0,5)“ в ПГС „П. Пенев“ в град
Силистра; „Контрол на качеството
и безопасност на храни и напитки“
в ПГПТ „Евлоги. Георгиев“ в град
Силистра.
Профилирано образование ще
се осъществява в 8 паралелки
(максимален брой за всяка паралелка – 26 ученици), както следва:
ПМГ „Св. Кл. Охридски” в град
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Силистра: Природоматематически
профил – „Математика“ и „Биология и здравно образование“;
Технологичен профил – „Информационни технологии“; ЕГ „П.
Яворов” в град Силистра: Чуждоезиков профил – „Английски език“
и „Немски език“; Технологичен
профил – „Предприемачество и
бизнес (с Френски език)“; СОУ
„Н. Й. Вапцаров” в град Силистра:
„Хуманитарен профил“; СОУ „Й.
Йовков” в град Тутракан – „Природоматематически профил“.
Броят ученици в VII клас към
1.12.2015 г., които могат да кандидатстват, е 922.
Предложение за прием след
VIII клас за учебната 2016-2017 г.
в дневна форма на обучение: 24
паралелки + 1 за ученици със СОП.
Професионално образование – в
17 паралелки = 68 %: „Земеделец“
в ПГ по СС в село Ситово; „Земеделец“ и „Автотранспортна техника“
в ПГ по МСС „Н. Й. Вапцаров“ в
село Средище; „Автотранспортна
техника“, „Конструиране, моделиране и технология на облекло
от текстил“ и „Механизация на
селското стопанство“ в ПГООТ
в град Дулово; „Икономика и
мениджмънт“ в СОУ „Й. Йовков“
в село Окорш; „Програмно осигуряване“ и „Бизнес услуги“ в
СОУ „Христо Ботев“ в град Тутракан; „Механизация на селското
стопанство“ в ПЗГ „Добруджа“ в
град Силистра; „Пътностроителна
техника + Строител на пътища,
магистрали и съоръжения към тях“
в ПГС „П. Пенев“ в град Силистра
(нови специалности); „Мебелно
производство (0,5) и Екология и
опазване на околната среда (0,5)“
в ПГПТ „Евлоги Георгиев“ в град
Силистра; „Фризьорство“ и „Шивачество“ в ПГЛП „П. Славейков“ в
град Силистра, за ученици със СОП;
„Автотранспортна техника“ и новите специалности „Металорежещи

машини + Металообработващи машини“ в ПГМТ „Вл. Комаров“ в град
Силистра; „Помощник-треньор“ в
ОСУ „Дръстър“ в град Силистра.
Непрофилирано и профилирано
образование – общо 8 паралелки:
Непрофилирана и Природоматематически профил – СОУ „В. Левски”
в град Главиница; Непрофилирана,
Природоматематически профил
и Хуманитарен профил – СОУ „В.
Левски”в град Дулово; Непрофилирана – СОУ „Н. Вапцаров“ в
град Силистра; Непрофилирана
– СОУ „Хр. Ботев” в село Паисиево; Технологичен профил – „Информационни технологии“ – СОУ
„Й. Йовков” в град Тутракан. За
отбелязване – няма отхвърлени
предложения.
Приемът е с 1 паралелка повече
от планирания миналата година
поради завръщането в приема след
VIII клас на СОУ „Н. Й. Вапцаров“
в град Силистра. Училището не е
участвало в приема през 2015 и
2014 г., тъй като получаваше по
2 паралелки в приема след VII
клас. В периода 2011-2013 г. е
осъществявало прием. Училището
е единственото средно в община
Силистра и предлага единствената
възможност в община Силистра за
ученици, които не желаят професионално образование.
Броят на учениците в VIII клас
през 2015-2016 г. към 1.12.2015 г.
е 624, което е с 51 ученици повече
от миналата година, и дава възможност за 1 паралелка повече
от планираните миналата година.
Всички общини, с изключение
на община Силистра, разполагат
с необходимия брой ученици за
осъществяване на паралелките.
При по-ниска от максималната
пълняемост има положителен
баланс на броя на учениците, тъй
като са повече от местата. Това
дава възможност да се предвиди
неизбежният брой необхванати

осмокласници. Прогнозните изчисления показват, че 24 паралелки са осъществими на нивата на
средната пълняемост от 23 ученици в паралелка и среден процент от
11,8% необхванати осмокласници,
постигани за шестгодишен период.
Изпълними са и при по-ниска пълняемост, но при по-висок обхват на
осмокласниците.
Предложение за прием след VI
клас: СПИ „Христо Ботев“ в село
Варненци („Озеленяване и цветарство – 1 СПК).
Предложение за прием в задочна форма на обучение: максимален брой места 315 в 9 паралелки
в 7 гимназии: ПГМТ „Вл. Комаров“
в град Силистра – „Електрообзавеждане на производството“ (35
места) и „Машини и съоръжения
за химическата и хранително-вкусовата промишленост (35 места)“;
ПГС „П. Пенев“ в град Силистра –
„Изолации в строителството“ (35
места); „Растителна защита“ (70
места) в ПЗГ „Добруджа“ в град
Силистра; в ПГЛП „П. Славейков“
в град Силистра – „Фризьорство“
(35 места); в ПГСС в село Ситово –
„Земеделец“ (35 места); в ПГМСС
„Н. Й. Вапцаров“ в село Средище –
„Земеделец“ (35 места); в ПГСУАУ
„Атанас Буров“ – „Кетъринг“ (35
места).
В края на заседанието при направеното обобщение заместник
областният управител Младен
Минчев, който води заседанието,
направи заключение, че догодина е добре целият процес по
обсъждане на предложението за
държавен план прием в училищата да започне по-рано, за да има
достатъчно време за дискусия
между различните заинтересовани
страни, за да се достигне до общо
виждане, което да е реално и перспективно както за учениците и за
образователната система, така и
за работодателските организации.

ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди
се декларира до 14 февруари

ɨ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɩɨ ȾȾɋ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɬɞɚɧɴɤɚɡɚɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟɡɚɥɢɱɧɢɧɭɠɞɢɫɥɭɠɟɛɧɢɚɤɬɢɜɢɫɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚ
ɦɟɫɟɱɧɚɬɚɫɩɪɚɜɤɚɞɟɤɥɚɪɚконтакти по време на принудител- ɰɢɹɢɞɧɟɜɧɢɰɢɬɟɡɚɩɨɤɭɩɤɢ
ната ваканция. Докато в повечето ɢɩɪɨɞɚɠɛɢɩɪɟɞɇȺɉɍɤɚɡɚот детските заведения занимания- ɧɢɟɬɨɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɬɨɡɢ
та не са преустановявани, обясни ɪɟɠɢɦɳɟɛɴɞɟɢɡɩɪɚɬɟɧɨɧɚ
директорът на инспекцията д-р ɜɫɹɤɚɮɢɪɦɚɤɨɹɬɨɟɱɚɫɬɨɬ
ȾȾɋɫɢɫɬɟɦɚɬɚ
Теодора Начева.
ɍɤɚɡɚɧɢɟɬɨɬɪɟɬɢɪɚɢɫɥɭВ Силистренска област засега
не е установена циркулация на ɱɚɢɬɟɜɤɨɢɬɨɩɪɢɩɨɤɭɩɤɚɬɚ
ɧɚ ɞɚɞɟɧ ɚɤɬɢɜ ɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
грипни вируси.
Заболеваемостта от остри ре- ɱɟɬɨɣɳɟɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɟɞɢɧспираторни инфекции е далеч от ɫɬɜɟɧɨɡɚɥɢɱɧɢɧɭɠɞɢɢɡɚ
епидемичните стойности за района ɩɨɤɭɩɤɚɬɚ ɧɚ ɫɬɨɤɚɬɚ ɧɟ ɟ
ɩɨɥɡɜɚɧ ɞɚɧɴɱɟɧ ɤɪɟɞɢɬ ȼ
- 225 на 10 000 души.
“ТГ”
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ɬɚɡɢɯɢɩɨɬɟɡɚɨɬɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ
ɧɟɫɟɨɱɚɤɜɚɞɚɧɚɱɢɫɥɹɜɚɬ
ȾȾɋ ɦɟɫɟɱɧɨ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ ɧɟ
ɫɚɩɨɥɡɜɚɥɢɞɚɧɴɱɟɧɤɪɟɞɢɬ
ȼɫɥɭɱɚɢɬɟɜɤɨɢɬɨɫɬɨɤɢɬɟ
ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚ ɮɢɪɦɟɧɢ ɢ ɡɚ
ɥɢɱɧɢ ɰɟɥɢ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬ 
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɫɩɚɞɚɧɟɧɚɞɚɧɴɱɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɢɡɰɹɥɨɤɚɬɨȾȾɋɫɟ
ɧɚɱɢɫɥɹɜɚɡɚɥɢɱɧɨɬɨɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɫɬɨɤɚɬɚ
 ɉɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɴɱɟɧ
ɤɪɟɞɢɬɜɩɪɨɩɨɪɰɢɹɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɳɚ ɧɚ ɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨ
ɥɢɱɧɨɫɥɭɠɟɛɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɧɚɫɬɨɤɚɬɚ
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɩɨ ȾȾɋ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɴɡɞɚ-

ɞɚɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɴɦ ɡɚ
ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɪɚɡɯɨɞɢɬɟ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɬɚ
ɧɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ ɫɬɨɤɚ ɢɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ
ɥɢɱɧɢɧɭɠɞɢȼɚɠɧɨɟɞɚɫɟ
ɨɬɛɟɥɟɠɢɱɟɮɢɪɦɢɬɟɢɦɚɬ
ɫɜɨɛɨɞɚ ɞɚ ɢɡɛɟɪɚɬ ɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟ ɡɚ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɬɨɡɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɴɦ ɧɨ ɬɨɜɚ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ
ɤɚɬɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɴɬ ɤɨɣɬɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɬɟ
ɧɚɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɟɞɨɫɬɴɩɟɧ
ɩɪɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɢɪɟɜɢɡɢɢɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚɇȺɉ
ɉɪɢɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɡɚɮɢɪɦɟɧɢɢɥɢɱɧɢɰɟɥɢɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦ ɢɦɨɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ

ɛɚɡɚ ɡɚ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ
ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɤɢ ɪɚɡɯɨɞɢ
ɛɢɦɨɝɥɚɞɚɛɴɞɟɩɥɨɳɬɚɜ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɦɟɬɪɢɢɥɢɜɪɟɦɟ
ɧɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɨɬɱɟɬɟɧɨ ɜ
ɱɚɫɨɜɟɞɧɢɢɥɢɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɚ
ɦɟɠɞɭɞɜɟɬɟɛɚɡɢɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɫɬɚɹ ɜ ɯɨɬɟɥ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɤɚɤɬɨɡɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ
ɧɚɝɨɫɬɢɧɚɯɨɬɟɥɚɬɚɤɚɢɡɚ
ɥɢɱɧɢɧɭɠɞɢɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɚ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɮɢɪɦɟɧɢ ɚɤɬɢɜɢ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɥɭɱɢ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɧɚ ɇȺɉ   
ɢɥɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɳɚ
LQIRFHQWHU#QUDEJ

Приет е Бюджет`2016
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 40 минути бе приета рамката на тазгодишния бюджет на
община Тутракан по време
на проведеното заседание
на местния парламент на
21 януари.
Бюджетът в приходната и разходната си част
първоначално бе разчетен
в размер на 10 366 711
лв. В хода на дебата той
бе увеличен с още 20 хил.
лв., които ще бъдат получени от продажбата на
общинска собственост,
а техният разход е предназначен за закупуване на
сграда в с. Цар Самуил 10 хил.лв., за дейността
на ОЦИД - 3 хил.лв., за
лице в Пенсионерски клуб
в с.Търновци - 2 хил.лв.,
а останалите за ремонт

На 29 януари:

Бал на спортиста

З

Предстои да бъдат наградени найдобрите спортисти за 2015 година
редстои да бъдат наградени най-добрите
спортисти за 2015
г. в Тутракан, информира
гл.специалист "Младежки
дейности, спорт и туризъм" Васил Дойнов.
Традиционният "Бал на
спортиста", който организира Община Тутракан,
тази година ще се проведе
на 29 януари (петък) от
17:00 часа в залата на Общински съвет - Тутракан.
Най-добрите спортисти
през изминалата година,
тези с най-много победи

П

на подкрепа, който ще е
с капацитет 40 места и
численост на персонала
от 8 души, а също и за
разкриването на социалната услуга Център за
социална рехабилитация и
интеграция с капацитет
30 места и численост
на персонала - 9. Двата
Центъра ще започнат работа от 1 март т.г. - те

ɇɨɜɢɹɬɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɤ
ȻɟɤɢɪɊɟɞɠɟɛɩɨɥɚɝɚɤɥɟɬɜɚ

на улиците "Ропотамо",
"Несебър" и "Ком".
Както писахме и в миналия брой, бюджетът е съобразен с основните приходоизточници - субсидии
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 на 4 682 704 лв.,
а собствените приходи 2 460 347 лв.
Капиталови разходи са 1
594 055 лв.
Общинският съвет одобри новата обща численост и структурата на
общинска администрация
на Община Тутракан.
Съветниците дадоха
съгласие за разкриване
на Център за обществе-
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за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените
прояви на малолетнине и
непълнолетните за 2015
г., Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 г. и
Стратегия за управление
на общинската собственост за периода 20152019 г.
Утвърден е списъкът
на общинските жилища.
Към момента общинския
жилищен фонд включва
71 жилища, от които 66
апартамента и 5 къщи. По
местонахождението си жилищата са разпределени в
гр. Тутракан -69 жилища и
в с. Старо село – 2 жилища.
Общински къщи, включени
в Проект по Оперативна
програма „Регионално развитие”, мярка 3.1 „Подобряване на туристическите
атракции и свързаната с
тях инфраструктура" не
се включват в общия брой

територия, обслужвана
от "ВиК" ООД, Силистра,
насрочено да се проведе на
28.01.2016 г. ще бъде зам.кметът Милен Маринов, а
негов заместник - председателят на Общински
съвет-Тутракан Данаил
Николов.
Ангел Иванов, Шенол
Молла и Валентин Симеонов са новите членове на
Комисията по етика към
Общински съвет-Тутракан.
Съветникът д-р Румен
Паунов си подаде оставка като председател на
Постоянната комисия по
местно самоуправление
заради "търкания", както
се изрази самият той, със
съветника Нехат Кантаров. За председател на
тази комисия бе избран
Чавдар Владимиров, а д-р
Паунов стана секретар на
Бюджетната комисия.
Местните парламентаристи приеха и План за
своята работа за първото
полугодие на годината.
Общинският съвет попълни своя състав. Това
стана в началото на заседанието, когато в присъствието на зам.-областния управител Младен
Минчев и председателя на
Общинската избирателна комисия Константин
Стоянов, клетва положи
Бекир Реджеб от групата
на ДПС. До тази ситуация
се стигна след като ЦИК
сигнализира, че избраният Ерол Кара има влязла
в сила присъда още от
2013 г., което не му дава
право да бъде съветник,
нещо повече - дори да се
кандидатира за такъв.

Централно военно окръжие
Военно окръжие Силистра

ОБЯВА

Спортните гълъби
на Петър Патрашков
ще участват в
изложба в Букурещ
и на Балканиадата
в Одрин
О

Калина ГРЪНЧАРОВА
т 28 до 31 януари т.г
в румънската столица Букурещ ще се
проведе 5-тата европейска
изложба на спортни гълъби.
България ще бъде представена от свой отбор - 20
спортни гълъби (10 мъжки и
10 женски). Радостен е фактът, че два от гълъбите
- клас "Стандарт", включени
в националния отбор, са на
Петър Патрашков от Клуб
на гълъбовъдите "Тутракански вятър", информираха
от организацията. Петър

Патрашков е "Майстор на
годината`2015" - отличие,
което се дава на най-добрият тутракански гълъбовъд.
Неговите гълъби ще вземат участие и в Балканиадата, която тази година
ще бъде домакинствана
от турския град Одрин и
ще се проведе на 13 и 14
февруари.
Да съдийстват в един
от екипите са поканени и
международните съдии Игор
Шербанов и Михаил Слободанов от Клуб на гълъбовъдите "Тутракански вятър".

6000 самонаети избират за какво
да се осигуряват

на жилищата по предназначението по чл.42 от ЗОС.
За представител в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Силистра”
АД бе избран д-р Румен
Паунов, а за негов заместник - д-р Любомир Бойчев.
Представител на Община Тутракан за участие в
Общото събрание на Асо6021 са самоосигуряващите
циация по ВиК на обособена се лица, регистрирани в силистренския офис на Националната
агенция за приходите (НАП), които
имат възможност да променят
вида на осигуряването си до 1
февруари т.г. Срокът изтича на 31
януари, но тъй като той е в почивен
ден, лицата ще могат да подадат
декларация до 1 февруари 2016 г.
включително.
Според Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряваСъс заповед № ОХ-2/05.01.2016 г. на министъра на щите се лица и българските гражотбраната на Република България са обявени 350 ва- дани на работа в чужбина, всички
кантни длъжности за войници в гарнизоните Карлово, лица, упражняващи свободни
Казанлък и Стара Загора.
професии, могат да променят
Основни изисквания – средно образование, физически вида на осигуряването си за всяка
здрави, неосъждани, на възраст до 32 години /47 години календарна година, като подадат
за освободени от военна служба/.
декларация по утвърден образец в
Срок за подаване на документите 19.02.2016 г.
офиса на НАП по постоянен адрес.
За допълнителна информация: Военно окръжие – Си- Самонаетите от Силистренска облистра, тел. 086 833 257 и офиси за военен отчет в ласт могат да направят това лично
общините.
или чрез упълномощено лице на

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.
Приети бяха още отчет

и върхови постижения ще
бъдат наградени със специални призове.
Според регламента,
спортните клубове трябва
да представят в общинската администрация своите номинации във всеки
спорт. Това са Клубът по
борба "Истър", Клубът по
водомоторен спорт, Клубът на гълъбовъдите "Тутракански вятър", Клубът по
шахмат "Трансмариска" и
четири футболни клубове.
Калина ГРЪНЧАРОВА

* Промяната на вида осигуровки за свободните
професии е възможна до 1 февруари
място в офиса на агенцията, на
адрес: ул. „Ген. Скобелев” №8
или по пощата с обратна разписка. Ако лицето не подаде такава
декларация в указания срок, ще се
осигурява през цялата календарна
година по досегашния начин.
В 7-дневен срок от започване
или възобновяване на трудовата
дейност самоосигуряващите се
лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация
по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на
НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не
може да се променя вече избрания
и декларирания вид осигуряване.
Самоосигуряващите се лица
задължително се осигуряват във
фонд „Пенсии” на Държавното
обществено осигуряване, а по
свой избор могат да се осигуряват

и във фонд „Общо заболяване и
майчинство”. Самоосигуряващите се, които изберат да внасят
осигурителни вноски и във фонд
„Общо заболяване и майчинство”,
могат да се ползват от всички
осигурени социални рискове (без
трудова злополука и професионална болест и безработица) на
ДОО. Другият вариант е да внасят
осигурителни вноски на по-нисък
процент за инвалидност поради
общо заболяване, за старост и за
смърт. В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите
се нямат право на обезщетения в
определени ситуации (например т.
нар. „майчински” при бременност
и раждане).
Формуляр на декларацията
има в офиса на агенцията, както
и на сайта на НАП www.nap.bg,
откъдето може да бъде изтеглен
и разпечатан.
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Д-р Любомир Бойчев лекарят, на който вярваме!

от стр. 1 участниците, която се проведе на 25 януари т.г. в пленарната зала на Народното
събрание под патронажа на
председателя на парламента Цецка Цачева.
Д-р Любомир Бойчев, е
един от хората с най-голям
принос за популяризирането
на Тутракан в страната
и чужбина като място не
само с богато културноисторическо наследство, а
и град с добра болница и Ин
витро център, който с професионалната си работа е
зарадвал десетки български

са посочили 309 имена на
лекари от цялата страна,
които със своя професионализъм са спечелили тяхното
доверие.
До популярните светила
на българската медицина
е и името на д-р Любомир
Бойчев - началник на АГ-отделение в МБАЛ-Тутракан и
управител на Медицински
център "Св. Иван Рилски".
Той участва в заключителната част на Церемонията
по връчване на отличия на

семейства.
Допитване на “24 часа”
до изявените медицински
специалисти, номинирани
от читателите за своето
хуманно отношение и висок
професионализъм показва,
че най-спешните проблеми в здравната система
в началото на 2016 г. са:
финансирането; все поосезателният недостиг на
медицински кадри; контролът - върху дейността, качеството на медицинската
работа, разходите; лошото
състояние на спешната

помощ.
Сред основните проблеми
на системата са посочени
още затрудненият достъп
на пациента до специализирана помощ, съсловните
проблеми на лекарите и др.,
научаваме от изданието.
100 минути от форума в
парламента бяха отделени
за здравния министър д-р
Петър Москов, който отговаря на въпроси на своите
колеги.
От февруари пускаме
тестов модел за оценка
на удовлетвореността на
пациентите, който ще е
основата за рейтинг на
болниците, съобщи той.
Оценката на пациентите не бива да ни плаши,
качествените места ще
спечелят от това, каза още
министърът.
Националната здравна
карта ще преструктурира
общо 3555 от всичките
38 000 легла за активно
болнично лечение в легла
за продължително лечение.
В момента няма клинични
пътеки за продължително

лечение и вследствие на
това пациенти с тежки
заболявания или състояния
като инсулт, оперирани за
смяна на стави и др., се изписват след острата фаза
на заболяването. Те обаче
се нуждаят от още болнично лечение, вместо да се
оставят на безпомощните
им семейства.
Затова в преговорите по
новия рамков договор между
Здравната каса и съсловните организации, които
започнаха, се предлагат
пътеки за продължително
лечение. Пътеката след
инсулт, например, ще бъде
за 30 дни и включва рехабилитация с цел възстановяване на пострадалите
мозъчни функции.
Легла няма да се закриват, а ще се превръщат
в такива за долекуване,
защото те много липсват,
уточни министърът. Съответните клинични пътеки
ще са за продължително
лечение след острата фаза
при травматологични операции, инсулт и др.

Финансирането на болниците ще се промени, като
се въведе средна претеглена стойност за всеки
преминал пациент и коефициент според наличието
на денонощна спешност
например, каза още д-р
Москов.
През декември “24 часа”
издаде поредния том на
“Лекарите, на които вярваме” - не просто списък
с 309 доказани в своята
област специалисти, а
професионалисти и хора,
номинирани в най-трудната
обществена дисциплина доверието.
Припомняме, че в.“24
часа” започна традицията
за номинациите “Лекарите,
на които вярваме” през
2011 г. и всяка година събират лекарите, отличени от
читателите, на публичен
форум, който дава авторитетни оценки и идеи за
подобряването на българското здравеопазване.
Снимки:
в. "24 часа" и
МЦ "Св.Иван Рилски"

ɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɇɚɯɥɭɥɢ
ɜɡɚɥɚɬɚɬɟɫɴɡɞɚɞɨɯɚɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɚ ɟɦɨɰɢɹ ɭ ɜɫɢɱɤɢ ɚ
ɦɥɚɞɚɬɚɛɭɥɤɚɨɳɟɧɚɫɜɚɬɛɚɬɚɧɟɢɡɞɴɪɠɚɢɪɨɞɢɇɚɣ
ɛɥɢɡɤɚɬɚɢɨɩɪɚɜɧɚɛɚɛɚɫɟ
ɨɤɚɡɚɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɪ

Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɋɩɪɚɜɢ
ɫɟ ɨɬɥɢɱɧɨ ɜɫɟ ɩɚɤ ɩɟɱɟɧ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɜɢɞɹɥɢɜ
ɢɡɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɢɧɤɢ
Ʉɚɤɜɨ ɬɭɤ ɡɧɚɱɢ ɧɹɤɚɤɜɚ ɫɢ
ɛɭɥɤɚɛɪɟɦɟɧɧɚ
ɉɪɟɯɜɴɪɥɹɦɟ ɫɟ ɜ ȺȽɨɬ-

ɞɟɥɟɧɢɟ Ɍɚɦ ɫɚ ɜ ɬɪɟɩɟɬɧɨ
ɨɱɚɤɜɚɧɟ ɧɚ ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟ ɜɟɫɟɥɹɱɤɢ
ɇɨɩɴɪɜɨɫɟɪɢɨɡɧɚɬɚɱɚɫɬ
 ɬɹ ɢɞɜɚ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ  ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫɡɚɩɪɚɡɧɢна стр. 5

Бабинденски веселби

Калина ГРЪНЧАРОВА
Ɂɧɚɣɧɨ ɟ ɱɟ ɧɚ Ȼɚɛɢɧɞɟɧ
ɧɚɠɟɧɢɬɟɜɫɢɱɤɨɟɩɨɡɜɨɥɟɧɨ
Ɂɚɛɪɚɧɚɜɟɬɨɧɟɫɬɨɩɡɚɛɪɚɜɟɬɟɇɹɦɚɧɟɢɫɤɚɦɧɹɦɚ
ɧɟɞɟɣȼɟɫɟɥɛɚɬɚɟɩɴɥɧɚ
Ɂɚɩɨɱɜɚ ɫɟ ɫ ɢɫɤɪɟɧɚɬɚ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɢɬɟ ɨɬ ɫɴɪɰɟ ɤɴɦ ɛɚɛɢɬɟ 
ɠɟɧɢɬɟɢɦɴɠɟɬɟɩɨɦɨɝɧɚɥɢ
ɧɚ ɪɨɞɢɥɤɢɬɟ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ
ɜ ɨɧɹ ɫɜɹɬ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɪɟɱɟɧ
Ɋɚɠɞɚɧɟ Ɋɴɰɟɬɟ ɫɴɫ ɫɚɩɭɧ
ɫɟ ɢɡɦɢɜɚɬ ɜ ɧɨɜɚ ɤɴɪɩɚ ɫɟ
ɢɡɬɪɢɜɚɬ ɤɪɚɜɚɣ ɢ ɤɨɤɨɲɤɚ
ɫɟ ɞɚɪɹɜɚɬ ɢ ɫɟ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɫɥɭɞɢɩɟɫɧɢɢɬɚɧɰɢ
Ⱥ ɧɚ ɭɥɢɰɚɬɚ Ȼɹɝɚɣɬɟ
ɦɴɠɟɇɟɧɟɧɢɳɨɧɹɦɚɞɚɜɢ
ɧɚɩɪɚɜɹɬɨɫɜɟɧɞɚɨɥɟɤɧɟɬɟɫ
ɧɹɤɨɣɥɟɜɌɪɚɞɢɰɢɢɬɟɧɟɫɚ
ɬɨɜɚɤɨɟɬɨɛɹɯɚ
Ɍɚɤɴɜ ɛɟɲɟ ɢ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɹɬ Ȼɚɛɢɧɞɟɧ ɢɥɢ Ⱦɟɧ ɧɚ
ɪɨɞɢɥɧɚɬɚ ɩɨɦɨɳ ɧɚɪɟɱɟɧ
ɨɳɟ ȼɟɫɟɥɹɱɤɢɬɟ ɨɬ ɇɑ
ȼɟɞɪɢɧɚɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢɩɴɪɜɨ ɩɨɫɟɬɢɯɚ ȺȽɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɤɴɞɟɬɨ ɨɫɬɚɜɢɯɚ ɡɚɩɚɡɟɧɚɬɚ
ɫɢɦɚɪɤɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɧɚ
ɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨ  ɮɢɧɢ ɩɟɬɟɥ ɢ
ɤɨɤɨɲɤɚɚɫɥɟɞɬɨɜɚɄɚɤɜɚ
ɳɚɫɬɥɢɜɚɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɋɟɫɢɹ

Женските празници са в делнични дни,
жените имат 6 почивни дни повече от мъжете

Дончо ДОНЧЕВ,
Секретар
на НЧ "Христо Ботев", с. Сокол
татистиката за раждаемостта в България е категорична - най-много
бебета се раждат през май, после
през юни. В миналото, когато
основната маса българи са били
селски хора, този факт е бил още
по-демонстративен.
Обяснява се с народните традиции, тясно свързани с природните цикли и съобразените с тях
календарни празници. В четните
месеци са назначавани женските
празници. Винаги са били в делнични дни: един четвъртък, три
среди и два вторника. Така жените
са имали шест почивни дни повече
от мъжете. Четири от тях са големи
празници – Бабинден, Благовец,
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сме сигурни, че е предхристиянски, но осветен впоследствие и от
църквата.
Датата 21 януари, е определен,
като Ден на родилната помощ, поизвестен е като Бабинден. В деня
на празника се отдава почит на
хората, допринесли за развитието
на родилната помощ в България.
Празнуват всички акушери, гинеколози, на всички жени, които
са изпитали истинската радост да
станат майки и тези от тях, които
вече са станали баби. Този празник
е на почит и уважение и до днес в
месец или на 30 юли, но по време китното добруджанско село Сокол.
на християнството е преместен на И тази година неговите жители,

преминаващите пътници през
селото. След като повече от час,
„бабата – акушерка”, придружена
от своите сподвижници, се опита
да напомни за своето съществуване и празникът продължи в Клуба
на самодееца. С подобаващи слова
за празника, тържеството беше открито от г-жа Колева – читалищен
библиотекар. След това приветствие към всички гости, отправи
кмета на селото Иванка Дончева.
Прочее, г-жа Дончева имаше двоен
повод да почерпи и тя не пропусна.
Освен за празника, тя почерпи и за
втората си внучка, която се роди в
началото на м. януари т.г.

Новини
от НЧ "Васил Йорданов-1942 г.",
с. Нова Черна:

В

първия работен ден
от Новата година,
в новочерненското
читалище постъпиха и първите дарения. Сем. Злата
и Тодор Панайотови, на 85
години, дариха ценни автентични черненски пешкири
за етнографската сбирка
на читалището.
Дарител от Варна обогати библиотечният фонд
на библиотеката с ценни
и значими книги за нашите

С

които истински обичат и милеят
за своето село отбелязаха подобаващо празника на територията
на селото. Празника беше организиран от местното ръководство и
читалищните служители. Под звуците на прекрасните добруджански мелодии и кръшните хора,
празника започна с гостуването на
„бабата - акушерка” при кмета на
селото - Иванка Дончева.
„Бабата - акушерка” беше посрещната с радост и въодушевление. По стар български обичай
и знак на благодарност тя получи
лятна Задушница и водосветът 1 август във връзка с Богородични- много подаръци от присъстващите
над къщата и хамбара. Последният те пости. Чисто български празник, на празника. Дори получи познякога е бил на осмия ден на осмия няма го сред други народи, затова дравления и подаръци от случайно

читатели.
"С вашата добрина и дарение Вие правите живота
на новочерненци по смислен
и щастлив. Нека има повече хора, като тях, защото читалищата останаха
единствените културно
-образователни центрове
в малките населени места.
Благодарим Ви от сърце и
бъдете здрави, мили дарители!" - каза библиотекарката Радка Стефанова.

Поздрав към жените поднесе и
баба Мария Тодорова, която прочете стихове за обичта на майките
и бабите към децата.
Последваха наздравици и вкусен
обяд, след което започна и веселата част с прекрасна музика, много
хумор, изява на певчески и музикални таланти, томбола и други
забавления. Празникът продължи
до края на деня.
Ето така беше отпразнуван един
от шестте женски празници в село
Сокол.
Неговите организатори изказват
"Читалищната библиотека в с. Нова Черна е място,
благодарност към всички жители
и гости на селото за активното им където мога да намеря и текст на песен чрез новите
технологии
- компютрите" - категорична е 73-годишната
участие в празника.
Керана Радева.

Бабинденски веселби
от стр. 4
ɜɚɬɦɢɥɢɬɟɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɧɚ
ɤɚɨɬɢɦɟɬɨɧɚɤɦɟɬɚɢɜɚɭɱɟɪ ɜɫɢɱɤɢɠɟɧɢɤɨɢɬɨɫɚɦɢɧɚɥɢ
ɡɚ  ɥɜ ɡɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɩɪɟɡɬɟɯɧɢɬɟɪɴɰɟɁɚɬɨɜɚɢ
ɜɪɴɱɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤ- ɪɴɰɟɬɟɢɦɢɡɦɢɯɚ
ɰɢɹ ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ȼ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ-

ɧɚɪɨɞɧɢ ɧɨɫɢɢ ɢ ɚɤɫɟɫɨɚɪɢ
 ɛɢɬɨɜɢ ɤɴɪɩɢ Ɉɬɟɰ Ɇɢɯɚɢɥ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢ ɢ ɩɨɪɴɫɢ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɟ ɚ ɩɟɫɧɢɬɟ ɢ ɬɚɧɰɢɬɟ
ɡɚɩɨɱɧɚɯɚɨɬɧɨɜɨɞɚɫɟɥɟɹɬ
Ɉɬɒɭɦɟɧɰɢɫɴɳɨɧɚɬɴɪɬɢɯɚɱɟɤɨɪɟɧɴɬɧɚɦɥɚɞɢɹɬɞɪ
ɉɚɜɟɥȺɧɝɟɥɨɜɟɨɬɬɚɦɢɡɚɬɨɜɚɨɳɟɩɨɜɟɱɟɢɦɟɜɟɫɟɥɨ
Ɋɢɬɭɚɥɴɬ ɩɪɚɡɧɢɱɟɧ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɮɢɧɚɥɢɡɢɪɚ ɪɨɤ

ɋɬɟɮɤɚɋɬɚɧɤɨɜɚ
ȿɬɨɝɢɢɫɬɚɪɨɫɟɥɤɢȿɤɚɤ
ɧɹɦɚɞɚɧɟɫɚɬɭɤɤɨɪɟɧɴɬɧɚ
ɮɚɦɢɥɢɹȻɨɣɱɟɜɢɟɫɬɚɪɨɫɟɥɫɤɢɉɨɩɟɫɟɧɬɚɳɟɝɢɩɨɡɧɚɟɬɟȾɚɢɝɪɚɟɦɞɚɩɨɩɟɟɦɫ
ȻɚɛɢɧɞɟɧɞɚɩɨɠɢɜɟɟɦȾɪ
ɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜɞɪȻɨɝɨɦɢɥ
Ȼɨɣɱɟɜ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢ Ʌɢɩɱɟɜ
ɞɪ Ⱦɟɹɧ Ɇɚɥɱɟɜ ɞɪ ɉɚɜɟɥ
Ⱥɧɝɟɥɨɜ ɞɪ ɇɢɤɨɥɚɣ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜ  ɬɨɜɚ ɫɚ ɛɚɛɢɬɟ ɧɚ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɤɨɢɬɨ ɡɚɫɥɭɠɚ-

ɬɨ ɲɭɦɴɬ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ Ʉɚɤ
ɢɧɚɱɟ ɢɞɚɬ ɳɚɫɬɥɢɜɤɢɬɟ ɨɬ
ɫ ɒɭɦɟɧɰɢ ɩɪɟɞɜɨɠɞɚɧɢ ɨɬ
ɤɦɟɬɢɰɚɬɚɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ
ɢɨɬɟɰɆɢɯɚɢɥ ɱɢɹɬɨɞɴɳɟɪɹ
ɟ ɫɴɳɨ ɚɤɭɲɟɪɤɚ ɧɨ ɜ ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ  ɛɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɛɭɥɤɢ
ɦɚɥɤɚɬɚ ɛɭɥɤɚ ɩɪɟɥɟɬɹɥɚ
ɱɚɤɨɬɂɧɞɢɹɢɬɹɟɬɭɤ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚɢɡɧɟɧɚɞɚɜɫɢɱɤɢɫɩɨɞɚɪɴɰɢɬɟɡɚɥɟɤɚɪɢɬɟ
ɚɤɭɲɟɪɢɢɡɜɚɞɟɧɢɨɬɪɚɤɥɚɬɚ
ɧɟɣɧɚɬɚɛɨɝɚɬɚɤɨɥɟɤɰɢɹɨɬ

ɛɚɧɞɚɬɚ Ɇɟɤɨɧɢɭɦ  ɨɫɜɟɧ
ɩɟɫɧɢɬɹɩɨɞɧɟɫɟɢɩɨɞɚɪɴɰɢ
ɧɚɚɤɭɲɟɪɢɬɟɧɚɤɨɝɨɩɨɦɚɥɴɤɧɚɤɨɝɨɩɨɝɨɥɹɦ
абинден или Денят
Щур бабинденски купон
на родилната помощ
се завихри и в общинската
бе отбелязан в Нова
администрация. Гореци- Черна. Читалищните сатираните веселячки не ги модейки най-напред посеподминаха и този път.
тиха дома на акушерката
Това е! До утрото на
следващия Бабинден...

Б

Наталия Попова - измиха
й ръцете, както повелява
традицията, а след това
веселбата бе шумна и емоционална!
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Спад на средната заплата в Дуално професионално
Силистренско през 2015 г. обучение в Германия
инията на бедността
за последното тримесечие на 2015 г. е
296 лева, като с този доход
на човек живеят около 30 %
от семействата у нас
Около 2242 лв. са били
необходими за издръжката
на 4 – членно семейство в
края на миналата 2015 г.,
показват данните на КНСБ.
„По 560,55 лв. на човек
са необходими на едно 4 –
членно домакинство от две
деца и двама родители”,
обясни Виолета Иванова от
синдиката.
Линията на бедността за
последното тримесечие на
2015 г. е 296 лева, като с
този доход на човек живеят
около 30 % от семействата
у нас.
Средната работна заплата спрямо края на 2014 г.
година се е вдигнала със
7,8%, но броят на наетите
на работа се е увеличил
едва с 0,9%.
По думите и изследванията на издръжката на
живота показват, че се
наблюдава лек спад от 0,5%
на необходимите финанси
за това.
За сравнение в края на
юни за нормален живот
на четиричленно домакинство са били необходими 2
248 лева. Или издръжката
на живот на един човек
от домакинството е била
561,90 лева.
„Намалението на цената
на топлоенергията за годината е средно 15%”, каза
Иванова. Изследователят
коментира, че руското
ембарго е потиснало динамиката на цените, както

Л

на борсите така и на селскостопанските продукти.
„Съществен принос оказа и
проведената рестриктивна политика на доходите.
Задържане на пенсиите и
заплатите на ниски нива,
което не успя да стимулира
вътрешното потребление”,
заяви Виолета Иванова.
„В края на годината
се отчита отрицателен
темп, което значи, че икономиката на страната
все още не е излязла от
продължителната дефлация
от последните 2 години”,
уточни Виолета Иванова.
Според нея сред основните
фактори, които водят до
годишен спад, са общото
ценово равнище на горивата в България, чиято цена
се е понижила с 11,6%.
Тревожна, според синдиката, е тенденцията за
това, че се увеличават нископлатените работници. За
година те се увеличават
с 37 хиляди. Все повече се
задълбочават регионалните
различия. В София, където
работят 30 процента от
всички заети в страната,
средната заплата е нараснала за година с 11,4 на сто
и достига 1189 лева, но в
области като Смолян, Кърджали и Силистра средната
заплата отбелязва спад.
Според президента на
КНСБ Пламен Димитров
българите са много бедни.
460 хиляди работят и пак
са бедни. Затова ключовите решения, според него,
са увеличение на доходите
и намаляване на данъците
върху ниско платените работници.
“ТГ”

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

свободно работно място
за длъжността "БИБЛИОТЕКАР"
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

генцията по заетостта информира, че продължава приемът на
документи на кандидати
за дуално професионално
обучение в Германия по
проекта Bildungsakademie
(MobiPro-15-0144) - за професията гериатричен специалист.
Проектът стартира с
езиков курс по немски език
в гр.Русе. След него ще се
проведе практическо обучение с продължителност
до 6 седмици в Германия - в
специализирано професионално училище и учреждения
за медико-социални грижи
за възрастни хора. Следващият етап предвижда
участниците да започнат
самото професионално обучение в Германия с продължителност от 3 години.
Работата ще е в пансиони
за възрастни хора, домове
за медико-социални грижи,
учреждения за временни
грижи, служби за амбулантни медико-социални грижи и
за обслужване на възрастни
хора, болници и клиники за
здравни грижи и рехабилитация.
Повече информация за
обучението по професията
гериатричен специалист
заинтересованите могат
да намерят - на англий-

А

Здравноосигурителният статус е найтърсената услуга в НАП Силистра

ски език: http://www.berufe.
tv/apprenticed-professions/
health/healthcare-andtherapy/old-age-carer/, а на
немски език: http://www.
berufe.tv/ ausbildungsberufe/
gesundheit/pflege-undtherapie/altenpfleger-in/
Предлаганото професионално обучение в Германия по този проект е по
програмата „The job of my
life” на федералното правителство. Могат да кандидатстват младежи от
страни-членки на ЕС - от
18 до 27 години, завършили
средното си образование.
Документи за кандидатстване (автобиография на
немски или на английски
език, както и диплома за
средно образование, преведена на немски език) могат
да се изпращат по ел. поща:
mobipro2016@az.government.
bg
- Информация за професионалното обучение в
Германия младежите могат
да получат на адрес: http://
eures.bg/mobility.schemes.
asp?id=51&sid=2.
- Подробности по програмата: в ДРСЗ-Русе, Елена
Богданова, главен експерт
и EURES съветник (тел.
0879 006 146; E.Bogdanova@
az.government.bg).
“ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 3/22.01.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 21.01.2016 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„ГАРАЖ, АТЕЛИЕ И ПОДПОРНА СТЕНА”
Местонахождение: квартал – 12, УПИ ХX-227 по плана
за регулация на гр.Тутракан
Идентификатор на имота № 73496.500.227 Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Лудогорие”
№ 20
Визата е издадена на: Нури Алиосман Мутиш,
гр.Тутракан, ул.„Лудогорие” № 20
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 4/22.01.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 21.01.2016
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„ПРИСТРОЙКА - РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАЛА ЗА ХРАНЕНЕ
И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ”
Местонахождение: Идентификатор на имота №
73496.27.399 по кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
Визата е издадена на: „ДЪЛБОКОВИ - 2008” ЕООД,
гр.Тутракан, ул.„Боровец” № 1,
Управител: Нело Добрев Дълбоков
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

1909 граждани обслужи за първите осем дни на новата година
силистренския офис на НАП. Найтърсената услуга за физически
лица е свързана със здравноосигурителния статус – 644 бр.
Припомняме, че възстановяването на здравноосигурителните
права вече става чрез заплащане
на всички дължими вноски за
последните 5 години (60 месеца).
През последните три дни от
миналата година, когато беше
възможно възстановяване на правата за здраве със заплащане на
дължимото за 3 години назад (36
месеца), 789 граждани посетиха
офиса в Силистра, за да изяснят
здравноосигурителния си статус и
да внесат осигуровките, които ще
им дадат възможност да ползват
услугите на здравната каса.
Справка за здравноосигурителния статус клиентите на админи-

страцията могат да направят и
чрез електронната страница на
НАП www.nap.bg и по телефона на
0700 18 700 на цената на градски
разговор от цялата страна.
***
До средата на януари общо 485
клиенти са влезли в салона за обслужване, за да подадат данъчни
и осигурителни декларации или да
регистрират трудови договори. 368
от всички, посетили салона за обслужване, са поискали да им бъдат
издадени различни по вид удостоверения и копия на документи, а 27
са ползвали услугата „Регистрация
и прекратяване на регистрацията
на фискални устройства /касови
апарати/”. За първите осем работни
дни на новата година 16 клиенти
са ползвали услуги във връзка с
регистрация и дерегистрация по
закона за ДДС, а 51 – по наредбата
за самоосигуряващите се лица. “ТГ”

От 4 до 8 май 2016 г.

Екскурзия до Чехия
Бърно, Прага, Карлови вари, Пилзен
5 дни /3 нощувки/ - екскурзия с автобус

Програма
ɜɢɞɟɧɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɜɱɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ±Ȼɴɪɧɨ
ɑɟɯɢɹɩɪɟɡɊɭɦɴɧɢɹ
ɪɢɞɟɧɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟɜȻɴɪɧɨɊɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɝɪɚɞɚ
ɤɚɬɟɞɪɚɥɚɬɚÄɋɜɋɜɉɟɬɴɪɢɉɚɜɟɥ´ɯɪɚɦÄɆɚɪɢɹɆɚɝɞɚɥɟɧɚ´ɮɨɧɬɚɧɚɉɚɪɧɚɫȺɜɝɭɫɬɢɧɫɤɢɹɦɚɧɚɫɬɢɪȾɜɨɪɟɰɚ
Ⱦɢɬɪɢɯɳɚɣɧȼɴɪɯɨɜɧɢɹɫɴɞɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥɚȼɟɱɟɪɹɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɁɚɤɭɫɤɚɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɉɪɚɝɚɉɟɲɟɯɨɞɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚɉɪɚɝɚɫɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɏɪɚɞɱɚɧɢɉɪɚɠɤɢ
ɯɪɚɞɧɚɣɜɚɠɧɢɹɬɫɢɦɜɨɥɧɚȻɨɯɟɦɢɹɢɫɟɞɚɥɢɳɟɧɚ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɬɞɜɨɪɰɢɰɴɪɤɜɢɛɚɡɢɥɢɤɢ
ɤɭɥɢɢɝɪɚɞɢɧɢɝɨɬɢɱɟɫɤɚɬɚɤɚɬɟɞɪɚɥDɋɜɟɬɢȼɢɬ
ɁɥɚɬɧɚɬɚɭɥɢɱɤɚɫɞɨɦɚɧɚɄɚɮɤɚɆɚɥɚɫɬɪɚɧɚɛɚɪɨɤɨɜɚɬɚɰɴɪɤɜɚɨɬɜɟɤɋɜɟɬɢɇɢɤɨɥɚɣɄɚɪɥɨɜɢɹɬ
ɦɨɫɬɫɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɬɟɫɬɚɬɭɢɢɭɥɢɱɧɢɦɭɡɢɤɚɧɬɢɋɬɚɪɟ
ɦɟɫɬɨɫɬɚɪɢɹɬɝɪɚɞɫɤɢɩɥɨɳɚɞɫɄɦɟɬɫɬɜɨɬɨɢɫɜɟɬɨɜɧɨɢɡɜɟɫɬɧɢɹɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬɜɟɤɫɞɜɢɠɟɳɢɬɟɫɟɮɢɝɭɪɢ
ɧɚɚɩɨɫɬɨɥɢɬɟɉɨɠɟɥɚɧɢɟɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚ±
ɪɚɡɯɨɞɤɚɫɤɨɪɚɛɱɟɩɨɪɟɤɚȼɴɥɬɚɜɚɋɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟ
Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɯɨɬɟɥɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɁɚɤɭɫɤɚɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚɟɤɫɤɭɪɡɢɹ
ɞɨɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢɢɉɢɥɡɟɧɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢ
±ɟɞɢɧɨɬɧɚɣɫɬɚɪɢɬɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɤɭɪɨɪɬɢɫɞɟɣɫɬɜɚɳɢ
ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɢɡɜɨɪɚɉɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɩɢɜɨɜɚɪɧɢɹɡɚɜɨɞɉɢɥɡɟɧɩɨɜɪɟɦɟɧɚɟɞɧɨɱɚɫɨɜɨɬɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟɳɟɫɟɡɚɩɨɡɧɚɟɬɟɫɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚɢɦɨɞɟɪɧɚɩɢɜɨɜɚɪɧɚ
ɜɑɟɯɢɹɳɟɢɦɚɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɧɚɭɱɢɬɟɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɬɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɚ ɞɟɝɭɫɬɢɪɚɬɟ ɛɢɪɚ
ɬɚɤɫɚɬɚɡɚɜɯɨɞɫɟɡɚɩɥɚɳɚɨɬɞɟɥɧɨɧɚɦɹɫɬɨɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟ
ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚɬ ɬɭɪɢɫɬɢɬɟ ɞɚ ɫɢ ɩɪɟɞɜɢɞɹɬ ɜɪɴɯɧɚ ɞɪɟɯɚ
ɡɚɳɨɬɨɜɩɨɞɡɟɦɢɹɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɞɨɫɬɢɝɚɞɨɋȼɟɱɟɪɬɚɡɚɜɪɴɳɚɧɟɜɉɪɚɝɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɊɚɧɧɚɡɚɤɭɫɤɚɢɨɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȄǳǻǮșȐ
ɐɟɧɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚ
 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫ ɚɜɬɨɛɭɫ ɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧ ɡɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɩɴɬɭɜɚɧɢɹɩɴɬɧɢɬɚɤɫɢɢɩɚɪɤɢɧɝɢ
  ɧɨɳɭɜɤɚ ɫɴɫ ɡɚɤɭɫɤɚ ɢ ɜɟɱɟɪɹ ɜ Ȼɴɪɧɨ ɜ ɯɨɬɟɥ  
ɩɟɪɢɮɟɪɧɨɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɨɳɭɜɤɢɫɴɫɡɚɤɭɫɤɢɜɉɪɚɝɚɜɯɨɬɟɥ ɩɟɪɢɮɟɪɧɨ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
ɟɞɧɨɞɧɟɜɧɚɟɤɫɤɭɪɡɢɹɞɨɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢɢɉɢɥɡɟɧ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚɢɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɫɤɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚɫɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧ
ɐɟɧɚɬɚɇȿɜɤɥɸɱɜɚɋɥɭɲɚɥɤɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɫɤɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɜɉɪɚɝɚ±ɟɜɪɨ
Ɋɚɡɯɨɞɤɚɫɤɨɪɚɛɱɟɩɨȼɴɥɬɚɜɚ±ɟɜɪɨ
ȼɯɨɞɜɉɢɜɨɜɚɪɧɚɬɚɜɉɢɥɡɟɧɱɟɲɤɢɤɪɨɧɢɟɜɪɨ
ȼɟɱɟɪɹɜɪɟɫɬɨɪɚɧɬɚɧɚɯɨɬɟɥɚɜɉɪɚɝɚ±ɟɜɪɨ
ȼɯɨɞɧɢɬɚɤɫɢɡɚɦɭɡɟɢɩɨɢɡɛɨɪ
Ɍɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɴɬɫɢɡɚɩɚɡɜɚɩɪɚɜɨɬɨɡɚɩɪɨɦɹɧɚɜɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɫɬɬɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɅɢɱɧɚɤɚɪɬɚɢɥɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ
ɩɚɫɩɨɪɬɡɚɞɟɰɚɞɨɝɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɚɪɨɞɢɬɟɥɫɤɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨɬ ɧɟɩɴɬɭɜɚɳɢɹɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ± ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ
ɤɨɩɢɟɤɨɩɢɟɨɬɚɤɬɚɡɚɪɚɠɞɚɧɟɤɨɩɢɟɨɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɫɴɫ
ɫɧɢɦɤɚɬɚɜɩɚɫɩɨɪɬɚ
Ɂɚɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɧɚɬɟɥ
*60ɢ
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СМЯХ

Работа в Германия

Немска фирма набира работници за Германия. СортираНадпис на зъболекарски каби- звъни. Жена ми по навик вика - не и пакетиране на плодове и зеленчуци. Мъже - до 30 г.
нет: "Докторът се ожени и в след- "Мъжа ми!", аз по навик - скачам и жени - до 45 г. Осигурена квартира и трудов договор
ващите десет дни няма да вади."
през прозореца.
по немското законодателство.
Транспортът до Германия се поема от работодателя.
Прибира се в къщи един канибал
– Защо се развеждате със жена
За допълнителна информация звънете всеки ден
и носи на раменете си по един си?
след 12:00 часа на GSM:0896 432 369
ковчег. И децата в един глас:
– Защото е едно мрънкало! На
- Ейй, тате, пак ли консерви бе? Гергьовден всички се веселят,
празнуват,омазани да ушите с
Паднал в Англия такъв сняг като агнешко, а тя постоянно ми дудне:
у нас един ден. Лорд Джон излиза "Изхвърли елхата, та изхвърли
навън, протяга се, поема дълбоко елхата!"...
въздух, възхитен от белия сняг.
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
Но... на снега пред него, не щеш
- Скъпа, в двора имаме слон,
ли, чете написано с урина: "Лорд който се е оплел в паяжина...
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ
Джон е рогоносец|". Лордът извик- Стига си се подигравал на мама
ва слугата си Смит и му нарежда като е в хамака!
да проучи кой го е писал. Вечерта
получава доклад: "Урината е на
Гарабед ще се жени. В църквата
вашия кочияш, но... почеркът е на ще го венчае съседа му Киркор,
съпругата Ви, господарю!?"
който е свещеник. Белята е, че
Гарабед още не си е платил таксаМинусови температури, студен та за венчавката. Младоженците
вятър. Минава жена с лисича яка. стоят пред олтара, Киркор нанизва
Един чичо коментира:
славните думи и идва време бул- Бре, мааму! Лисица да носи ката да свали воала за целувката.
Ако сте поискали информация от някоя
кокошка съм виждал, ама кокошка Точно в този момент, Киркор дърпа
институция по Закона за достъп до обществена
да носи лисица, бога ми, не бех!
Гарабед настрана и му напомня че
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
не си е платил.
можете да получите
Завърнали се от няколкоме- Колко ти дължим? – пита
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
сечно плаване, трима моряци се Гарабед.
на
тел.
0887
057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
срещат на другия ден след първата
- Според колко оценяваш краwww.aip-bg.org
нощ по домовете си. Първия се сотата на булката... - Хитрее Кир-

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

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

оплаква: - Аз, след като си свърших
съпружеските задължения, по навик изкарах 10 долара да си платя
и изядох ебаси точилките.
Втория: - Това не е нищо, аз пък,
след като свършихме и по навик
извадих 10 долара, тя по навик взе
че ми върна ресто от 5.
Третия пък целия в гипс и споделя: - Ооо, ние тъкмо бяхме по
средата някъде и на вратата се

кор. Гарабед бърка в джоба си и
скришом пъха 5 лв. в ръката на
Киркор. Киркор пребледнява, но
продължава церемонията. След
като булката е целуната, Киркор си
бърка в джоба...и демонстративно
връща на Гарабет... 4.50 лв.“.
Стоманолеярят Спиро цял живот
така и не разбра какво му е хубавото да стоиш пред камината.

"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

Програма
Достъп до Информация
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Дейността на Иван Кършовски
представена в изложба
Българският еврокомисар Кристалина Георгиева е негова праправнучка

Анастасия ЯКОВА
обрите взаимоотношения
и взаимодействие между
Исторически музей-Тутракан и Регионален исторически
музей-Добрич водят до опознаване на историческите събития и
личности близки до двата района.
Такъв е изводът от откритата на
25 януари в Тутракан изложба
озаглавена "Посланията на паметта. Иван Кършовски - между
сабята и перото". Културното
събитие е съвместна инициатива и с Музея на Възраждането
"Иларион Макариополски" в гр.
Елена и е посветено на живота,
просветителската и революционната дейност на Иван Кършовски.
Надежда Иванова, музеен специалист от отдел „Възраждане”

Д

на РИМ-Добрич представи изложените материали и фотоси.
Нейните думи бяха за живота и
дейността на Иван Кършовски,
като подчерта, че името му трябва
да бъде поставено наред с имената на Ботев, Левски, Караджата.
Иван Кършовски се знае от
българските преселници от Тулчанският край, където той е бил
учител в българските училища
през Възраждането. И още, известен журналист, редактор на
вестници в Букурещ. Издава
книги на революционна тематика.
Активен участник в революционното движение за освобождаването на България от турско
робство. Бил е четник в четата
на Панайот Хитов, като писар е
отразявал събитията. Преминава
Дунава край Тутракан заедно

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола

Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
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

с Васил Левски, байрактар на
четата. Именно в писмото си до
него от 20 юни 1871 Васил Левски
написва знаменитите думи: “За
отечеството работим, байо, кажи
ми моите и аз твоите кривици, па
да се поправиме и все наедно да
вървим, ако ще бъдем хора".
Участва като легионер във
Втората българска легия. Брат
му Йордан участва Ботевата чета
като отразява събитията и ги
оставя за поколенията.
След Освобождението е Иван
Кършовски е съдия и адвокат.
От 1881 г. живее със семейството
си в София, където е адвокат
и се занимава с журналистическа дейност. Редактор е на
вестниците „Струма“, „Вардар“,
“Юнак”, заедно с Иван Бобевски.
Същевременно сътрудничи на

българския и румънския периодичен печат. Издава книгите:
„Нова българска Света гора.
Бузлуджа”, „Неразбранщина”,
„Румъно-българско скарвание и
истинските му причини”.
Бил е доброволец в Сръбскобългарската война. Член е на
Либералната партия, народен
представител в 1-вото и 2-рото
Народно събрание. Скоро обаче,
като много народни поборници, той е силно разочарован
от произвола и нарушенията в
държавата. Неговите принципи и
идеализъм се сблъскват с грубата
действителност и последствията
за него са съд и затвор. Търсейки
причините, той пише в дневника
си: „За да не им мътиш водата, да
не им пречиш в плановете, да не
им придирваш сметките, да не им
уловиш кражбите. Нечистата им
съвест не им позволява да търпят
край себе си ония, които не искат
нищо за себе си. От такива те се
боят като от чума. И имат право”.
По време на емиграция във
Влашко се жени за румънката
Мандика Димитреску, която му
ражда шест деца – Борис, Крум,
Боян, Александър, Райна и Анка.
Сред неговите потомци също има
известни имена. Неговият внук
Преслав Кършовски, син на найголемия му син Борис е известен
живописец и график, основател
и дългогодишен секретар е на
Съюза на дружествата на художниците в България. Неговата
праправнучка е втория български
еврокомисар Кристалина Георгиева, потомка на най-малката му
дъщеря Анка.
а 20 януари в читаИмето на Иван Кършовски е
лищната библиотека
символ на непримиримостта към
в Нова Черна бе предзаробването на българския нация ставена презентацията
и борбата за свобода.
"Домашното насилие". Тя е
Изложбата ще гостува в Тутра- подготвена от Женско друкан до края на м.февруари.

Н

жество "Екатерина Каравелова" от областния център
Силистра, а лектори бяха
Галина Иванова и Христина
Кирилова.
“ТГ”

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Честит рожденден
и да почерпят:

28 януари - Боян ТОМОВ, Общински съветник, ОбСГлавиница
28 януари - Ваня СОФРНИЕВА, Чистач, Община Тутракан
29 януари - Илиян НЕДЕЛЧЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 януари - Таня ТОДОРОВА, Деловодител, Община
Тутракан
29 януари - Златка ВОЙНОВА, Тутракан
30 януари - Стефка СТАНКОВА, Директор на Дирекция
"Хуманитарни дейности", Община Тутракан
30 януари - Юлия ДИМИТРОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 януари - Кенан МЕХМЕД, Общински съветник, ОбСГлавиница
31 януари - Кристин ИВАНОВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

31 януари - Атанас МАРИНОВ, Майстор-строител,
Тутракан
1 февруари - Алекси БАРБУЧАНОВ, Директор на Дирекция "Местни приходи", Община Тутракан
1 февруари - Яна КУЦАРОВА, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Наталия НИКОЛОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 февруари - Антония КАЛДАРЕВА, Община Тутракан
2 февруари - Сениха НИЯЗИ, И.д.Кмет на община Главиница, Председател на ЧН на НЧ "Ведрина", с. Косара,
община Главиница
3 февруари - Румяна СТАТЕВА, Общински съветник,
ОбС-Тутракан
3 февруари - Кремена ДИМИТРОВА, Счетоводител,
Община Тутракан

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

