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20 - 26 октомври 2016 г.

Посланикът на Румъния
Н.Пр. Йон Гъля ще посети Тутракан
Н

ɇɉɪɉɨɫɥɚɧɢɤɃɨɧȽɔɅə

овият посланик на Румъния Н.Пр. Йон Гъля
и аташето по отбраната - полковник Сорин
Раду, ще посетят Тутракан
на 20 октомври. Визитата
на дипломатите е по повод
Деня на румънската армия,
който съседите ще отбележат на 25 октомври.
В Тутракан ще посетят
тукашните паметници на
бойната слава, които са
тясно свързани с румънската история. В 13:30 ч. те
ще положат венци и цветя

на паметника в Мемориален
комплекс „Военна гробница
- 1916 г."
На 4 септември т.г. в
Мемориала, който е найголямото военно гробище
в България, се проведе
Национално възпоминание
по случай 100-годишнината
от Тутраканската епопея.
В славната битка, българската армия побеждава
с дух и отлична военна
стратегия и тактика. В
Тутраканската епопея оставят костите си общо

Цена 0.60 лв.

над 8000 войници от двете
воюващи страни, от тях
1764 са загинали български
войници и офицери. Това
сражение се превръща в
един от върховете на българската бойна слава.
На паметника в Мемориала, изграден през 1922
г., на четири езика - български, румънски, немски и
арабски, е написано: "Чест
и слава на тия, които са
знаили да мрат геройски за
тяхното Отечество".
“ТГ”

1100 ггоодиини
ни в М
МЦЦ "С
"Св.Иван Рииллсккии" сбъддва
ват мечти
Д-р Любомир Бойчев е "Лекар на годината"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
"19 октомври, за нас е
много хубав и специален ден
- ставаме на 10 години. 10
години, през които неуморно се борихме да сбъднем
нашата мечта, а тя е да
реализираме вашите. Благодарим ви за доверието
през тези години, за това,
че заедно извървяхме дългия и доста често труден
път. Продължавайте да се
борите за мечтите си, а

ние, както винаги ще се
опитаме да сме до вас!" това написаха в поканата
си за 10-годишния юбилей на
популярния в цялата страна
Медицински център "Св.
Иван Рилски" д-р Любомир
Бойчев, д-р Богомил Бойчев
и всички останали от екипа
на Центъра в Тутракан.
И празникът се състоя!
Точно в деня на Светеца,
който закриля и Медицинна стр. 8

Уважаеми съграждани,

Единственото у нас
Пътуващо читалище
„Бащино огнище“
пристига в Тутракан

Чест е за нас да Ви поздравим с предстоящия
празник на град Главиница 26 октомври, Димитровден!
Нека загърбим ежедневните проблеми и
трудности, да отправим поглед
към приятелите и хората до нас!
Пожелаваме Празникът да донесе
много положителни емоции и ни зареди
с отлично настроение!
Бъдете живи и здрави,
усмихнати и щастливи!

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
ИЗЛОЖБА НА ГЪЛЪБИ
Изложба-конкурс на спортни и декоративни гълъби
за състезателен сезон 2016 г. ще бъде открита в
Тутракан на 22 октомври (събота).
В събитието ще участват международни съдии и
ще бъде проведен курс по съдийство.
Интересната изложба ще бъде открита в 10:00 часа
във физкултурния салон на СУ "Христо Ботев", а неин
организатор е Спортен клуб „Тутракански вятър”.
КРИМИНАЛЕ
45-годишен мъж е пострадал при автопроизшествие, станало на 18 октомври около 15:00 часа в село
Белица. До инцидента се е стигнало, след като 37-годишната Р.К., водач на лек автомобил „Мицубиши”,
отнела предимството на управлявания от мъжа лек
автомобил „Ауди”, вследствие на което последвал
сблъсък. Пострадал водачът на „Ауди”-то, който получил средна телесна повреда. Образувано е досъдебно
производство.
НОВ СЛУЧАЙ НА ТЕЛЕФОННА ИЗМАМА
64-годишна силистренска е станала жертва на телефонна измама вчера. След като получила обаждане
от телефонни измамници, на което не се доверила,
последвал друг телефонен разговор с мъж, представящ се за полицейски служител. Той я помолил за
съдействие за залавянето на мошениците, на което
жената откликнала. Следвайки дадените указания, тя
поставила в плик 1470 лв. и 150 евро и ги изхвърлила от
четвъртия етаж. След като напразно чакала „полицията” повторно да се свърже с нея и да й върне парите,
разбрала, че е измамена. По случая в РУ-Силистра е
образувано досъдебно производство.
Отново полицията призовава: Не давайте пари на
непознати под никакъв предлог. Подлагайте на съмнение всяко телефонно обаждане, в което някой ви иска
парични средства. Имайте предвид, че няма практика,
в която полицията да иска пари от гражданите. Затова не давайте парични суми и ценности на непознати,
вярвайки, че оказвате съдействие на полицията. Преди
да предприемете каквото и да било, свържете се с
тел.112 или с близките си.

ЕНЕРГО-ПРО съветва как да
пестим електроенергия
ЕНЕРГО-ПРО стартира информационна кампания за пестене на
електроенергия. Чрез поредица
от подбрани съвети компанията
се стреми да помогне на своите
клиенти да оптимизират разходите
си за ток като използват ефективно
електроуредите в дома.
Според статистически данни
използваното количество електроенергия в домакинството се
разпределя по следния начин:
за отопление - 31%, охлаждане 12%, затопляне на водата - 12%,
осветление - 11%, компютри и
друга електроника - 9%, други домакински уреди - 9%, хладилници
и фризери - 8%, други - 8%.
Пред прага на зимния сезон
темата за енергоефективно отопление в дома е сред най-актуалните.
За да затоплите ефикасно едно
помещение, ЕНЕРГО-ПРО съветва:
- Отоплителните тела да се
поставят на подходящо място в стаята, за да се постигне равномерно
разпределение на топлината. Мощността на уредите да е съобразена с
размера на помещението.
- През нощта отоплителните
уреди да се настроят да поддържат
по-ниска температура, без помещенията да се охлаждат напълно.
Намаляването на стайната температура през нощта (най-много с 5 °C)
значително пести енергия.
- Не е препоръчително да преграждате уредите за отопление
с мебели, нито да ги покривате
с дрехи за сушене, защото така
губите до 20% от енергията.
- В студените месеци не оставяйте вратите отворени към помещения, които не се нуждаят от
отопление. Добре е уредите да имат
вграден термостат за поддържане
на стайната температура. Управлявайте отоплителната инсталация
според външната температура и
използвайте възможностите на
електроуредите за програмиране,
за да спестите електроенергия, без
да нарушите комфорта си.

- Чрез леко намаляване на температурата в някои от стаите също
можете да пестите енергия. Намаление от 1°C осигурява до 6%
спестена енергия. Имайте предвид,
че различните помещения имат
нужда от различна температура.
Препоръчителната стайна температура е следната: във всекидневната
- средно около 20°C, в спалнята 16 17°C е достатъчна за здравословен
сън, в детската стая - около 20°C, в
банята - 22°C, в кухнята - 18°C, тъй
като при готвене също се отделя
топлина.
- Отоплявайте помещенията
съобразно нуждите си. Нагласете
температурата на 15 °C, когато ще
отсъствате до 2 дни, и на 12 °C при
по-дълго отсъствие или настройте
термостатните вентили на функцията за защита от замръзване.
- Проветрявайте редовно, но за
кратко, с широко отворени врати/
прозорци – така ще запазите топлината на стените. Открехнатите
прозорци водят до по-голям разход
на енергия. По-добър вариант е
по-честото проветряване за около
10 минути, като през това време
изключвате отоплителните тела.
- Прозорците и вратите трябва да
са уплътнени добре.
- За eфективната работа на
климатика има значение неговото
разположение в помещението, режима, в който работи и температурата, която желаете да поддържате.
Въздушните филтри трябва да се
проверяват и почистват, защото замърсяванията затрудняват работата
на уреда и водят до по-голям разход на енергия. При необходимост
се консултирайте със специалист.
Следенето на работата на отоплителните уреди и избягването на
излишния разход на електроенергия в дома ще доведе до намаляване на сметките за ток. ЕНЕРГО-ПРО
ще продължи да запознава своите
клиенти с ефективни начини да
оптимизират разходите си за електроенергия.

20 - 26.10.2016 г.

Единственото у нас Пътуващо читалище
„Бащино огнище“ ще гостува в Тутракан
приятелите му също се
включват в реализиране
на инициативата. Според
него Пътуващото читалище е не само единствено
в България, но и в света.
"С годините читалищата
изгубиха обществената
си значима роля и много
съм разсъждавал по въпроса как да се върнат
те отново и да заемат
мястото си. И мислейки за

писатели да представят
изкуството си, свързано
с българския бит, култура
и история. Така те искат
да помогнат на всеки ратуващ за ново българско
възраждане да получи трибуна. Също така се провеждат прожекции на филми, литературни беседи,
изложби и дори концерти.
Посланието, което искат да предадат иници-

модерния начин на живот
и разбирания, аз реших,
че историята, култура и
българският дух трябва
да идат при хората", казва
Шопски.
Идеята на родолюбците е освен постоянната
експозиция, читалището
на колела да предоставя
възможност на артисти и

аторите на проекта на
българските младежи, е
едно: „Обичайте България!“
Пътуващото читалище
до момента е обиколило
над 40 града в страната,
десетки хиляди са посетителите му, а обиколката
е започнала от Видин на
националния ни празник – 3
март тази година.
“ТГ”

ɂɜɚɣɥɨɒɈɉɋɄɂ

ъс съдействието на
Историческия музей,
в Тутракан ще пристигне Пътуващо читалище
„Бащино огнище“, информира Величко Атанасов,
уредник в Етнографския
музей на дунавския риболов
и лодкостроене.
Първата спирка на специалния автобус ще бъде на
26 октомври в СУ "Христо
Ботев" от 10:30 часа, а на
следващия ден - 27 октомври, от 9:00 до 14:00 часа
- в СУ "Йордан Йовков".
По модерен и атрактивен начин в Пътуващото
читалище се съхраняват и
предават на новото поколение нашето културно и
историческо наследство.
Автобусът е уникален и
отдалече разпознаваем,
защото е украсен с ликовете на бележити българи

С

и техни цитати. В него
е изложена експозиция,
която обхваща периода
от Средновековието до
Втората световна война.
Вместо седалки са поставени манекени с униформи
от различни периоди, а
на екрани зад тях текат
кадри от популярни български исторически филми.
Мултимедията включва
образователни текстове и картини, свързани с
национално-освободителните борби на народа ни
и войните за национално
обединение.
Посетителите могат
да видят и народни носии
от различни краища на
страната, както и автентични предмети от бита
на предците ни.
Създател на читалището е Ивайло Шопски, а

Библиотека създава първия сайт
в Силистренско за здравна и
транспортна информация
Александър МИХАЙЛОВ
ÄȻɢɛɥɢɨɬɟɱɟɧ ɩɨɪɬɚɥ ɡɚ
ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɧɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ⱦɭɥɨɜɨ ɢ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ³ ɟ ɧɚɣɧɨɜɢɹɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ
ɤɨɣɬɨ ɡɚɩɨɱɜɚ ɪɚɛɨɬɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Äɉɚɪɬɟɧɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ³ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɉɚɪɬɧɶɨɪɢɫɚɱɢɬɚɥɢɳɚɬɚ
Äɇɢɤɨɥɚȼɚɩɰɚɪɨɜ±³ɜ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
±³ɜɫɊɭɣɧɨɨɛɳɢɧɚ
Ⱦɭɥɨɜɨɇɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɛɹɯɚɨɛɹɫɧɟɧɢɰɟɥɢɬɟɢɡɚɞɚɱɢɬɟɧɚɩɪɨɟɤɬɚɢɯɪɨɧɨɥɨɝɢɹɬɚɡɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨɦɭ
ɉɪɨɟɤɬɴɬɤɨɣɬɨɳɟɩɪɢɤɥɸɱɢ ɩɪɟɡ ɚɩɪɢɥ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ 
ɥɟɜɚ Ɍɨɣ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ
ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɦɟɠɞɭ ɮɨɧɞɚɰɢɹ ÄȽɥɨɛɚɥɧɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
± Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³ ɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ

ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Äɉɚɪɬɟɧɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ³ɜɋɢɥɢɫɬɪɚɜɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɦɚɥɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢ
ÄȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ± ɰɟɧɬɴɪ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɚɬɚɨɛɳɧɨɫɬ³ɩɨɞɨɝɨɜɨɪ
ɦɟɠɞɭɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚɢɮɨɧɞɚɰɢɹÄȽɥɨɛɚɥɧɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ±Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³
ɋɟɝɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ ɧɹɦɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɢɪɚɧ ɢɡɬɨɱɧɢɤ ɫ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɢɚɤɬɭɚɥɧɢɞɚɧɧɢɡɚ
ɡɞɪɚɜɧɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɭɫɥɭɝɢ
± ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɟ ɯɚɨɬɢɱɧɚ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɩɨ ɛɪɚɧɲɨɜɟ ɚ ɦɧɨɝɨ
ɨɬ ɫɚɣɬɨɜɟɬɟ ɢ ɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ
ɜ ɬɹɯ ɞɚɧɧɢ ɧɟ ɫɚ ɚɤɬɭɚɥɧɢ
Ɂɚ ɞɟɣɫɬɜɚɳɢɬɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɧɹɦɚ ɟɞɢɧɟɧ
ɪɟɝɢɫɬɴɪ ȼ ɩɨɪɬɚɥɚ ɳɟ ɢɦɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɛɨɥɧɢɰɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɢȾɄɐɢɞɟɣɫɬɜɚɳɢ
ɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢ ɥɟɤɚɪɢ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚȾɭɥɨɜɨɢɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɡɚɩɪɟɜɨɡɜɚɱɢ
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɬ ɪ ɚ ɧ ɫ ɩ ɨ ɪ ɬ
± ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɢ ɪɭɦɴɧɫɤɢ
ɬɚɤɫɢɦɟɬɪɨɜɢ
ɭɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɞɨɥɟɬɢɳɟɬɨ ɜ Ȼɭɤɭɪɟɳ ɋɥɟɞ
ɚɧɤɟɬɢɪɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɧɚɞ 
Äɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɨɛɟɤɬɚ´
ɧɚɩɴɪɜɨɜɪɟɦ ɟ  ɜ  ɬ ɪ ɢ ɬ ɟ
ɨɛɳɢɧɢɳɟɫɟ
ɫɴɡɞɚɞɟɦɚɫɢɜɴɬɨɬɞɚɧɧɢɇɚ
ɩɨɤɴɫɟɧ ɟɬɚɩ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚ
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɫɴɡɞɚɞɟɧɢ ɢ ɧɨɜɢ
ɛɚɡɢ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɡɞɪɚɜɧɢɬɟ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟɭɫɥɭɝɢɜɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɱɟɬɢɪɢɨɛɳɢɧɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɉɨɪɬɚɥɴɬ
ɟɩɴɪɜɢɩɨɪɨɞɚɫɢɜɪɚɣɨɧɚ

ɇɚɦɟɪɟɧɢɟɬɨɧɚɫɴɡɞɚɬɟɥɢɬɟ
ɦɭɟɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɫɚɣɬɴɬɞɚ
ɛɴɞɟ ɞɨɨɛɨɝɚɬɹɜɚɧ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɭɱɢɥɢɳɚɬɚ ɱɢɬɚɥɢɳɚɬɚɨɫɧɨɜɧɢɬɟɬɴɪɝɨɜɫɤɢ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɳɢ
ɭɫɥɭɝɢɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɦɟɞɢɢ
ɞɴɪɠɚɜɧɢɢɦɟɫɬɧɢɜɥɚɫɬɢɢ
ɞɪɭɝɢɩɨɥɟɡɧɢɞɚɧɧɢ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 17 октомври 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежДруги СРМ към деня:
15 оператори, производствена линия – средно образование,
ка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
умения за работа с инструменти
ресурси” – в две направления:
- За обучение по време на работа
20 гладачи - няма изискване за заемане
5 сервитьори – основно/средно обр.
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
2 бармани - основно/средно обр.
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
2 общи работници – основно обр.
1 отчетник – няма изискване за заемане
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
3 лекари - висше образование, медицина
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
– средно обр.
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Двоен ръст на респираторните
инфекции отчитат от РЗИ
Месец октомври е подходящ за
провеждане на профилактична
имунизация срещу грип
воен ръст на острите респираторни
заболявания в Силистренска област показват
данните на Регионалната
здравна инспекция, за изминалата 40-та седмица
от годината. При нива на
заболеваемост през предходната седмица от 62/10
000, през отчетния период,
заболеваемостта е 110/10
000. Респираторната вълна се характеризира с 2-3
пъти увеличение на заболелите при децата и учениците или в организираните
колективи. Във връзка с
тези индикации от РЗИ са
предприели организация за

Д

селекция на 10 проби от
заболели с по характерни
симптоми и изпращането
им в Централната референтна лаборатория за
идентифициране на причинителите.
"Въпреки отчетения висок ръст на респираторни
заболявания, ситуацията не
е притеснителна, а по скоро обичайна за този сезон"
- коментира д-р Теодора
Начева, директор на РЗИ
- Силистра. По думите й,
симптоматиката на част
от респираторните инфекции протича с грипоподобна
такава, но засега няма
изолиран и доказан грипен

вирус като причинител в
централната лаборатория
в София. Циркулацията на
голям брой, различни вируси
е причина да не бъде точно
изолиран причинителят на
инфекциите. Д-р Начева
припомни също, че през
предходния месец септември, е отчетен висок ръст
на инфекции причинени от
гастро и ентеро вируси,
като сега се добавят и
респираторни такива и
това води до по-трудната
идентификация на причинителите на инфекциите.
Във връзка с ръста на
респираторните инфекции,
специалистите напомнят,
че месец октомври е подходящ за провеждане на
профилактична имунизация
срещу грип. През настоящия сезон ще бъдат актуални
следните щамове грипни

В Главиница:

Предстои да бъде
допълнена Наредба №16
С

ȾɪɌɟɨɞɨɪɚɇȺɑȿȼȺ

вируси: тип А "Калифорния"
(H1N1) и "Хонг Конг" (H3N2)
и тип В "Брисбейн", които
са включени в противогрипните ваксини. Имунизационният кабинет към
РЗИ-Силистра разполага
с противогрипна ваксина
Инфлувак с цена 8,00 лв.
Желаещите имунизация
могат да се обадят в стая
№306 на 3-тия етаж или на
телефон 086 816 141.
“ТГ”

„Европейски пари за българското селско стопанство“
О
бластният информационен център в
Силистра стартира
серия от информационни
срещи в общините от
областта на тема „Европейски пари за българското селско стопанство“.
Земеделски производители
и сдружения ще бъдат запознати с параметрите на
подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“
от мярка 4 „Инвестиции
в материални активи“,

както и с Индикативната
годишна работна програма
за 2017 г. по Програмата
за развитие на селските
райони 2014-2020.
Подмярката предоставя
възможности за внедряване на нови продукти, технологии и обновяване на
наличните активи, както и
подобряване на условията
на труд и производство,
качеството на продукцията и осигуряване на възможности за производство

на биологични земеделски
продукти. Допустими кандидати са регистрирани
земеделски производители,
признати групи производители и признати организации на производители на
земеделски продукти.
Финансовата помощ
за одобрени проекти е в
размер на 50% от общия
размер на допустимите
за финансово подпомагане
разходи, с няколко възможности за увеличаване на

процента. Минималният
размер на общите допустими разходи за един
проект е левовата равностойност на 15 000
евро, а максималният е 1
000 000 евро, с определени
уточнения.
Според заповед на министъра на земеделието
и храните, подаването на
проекти ще стартира на
26 октомври 2016 г. и ще
продължи до 7 декември
2016 г.
“ТГ”

НАТ 2010 прогнозира:

Тютюнът от новата реколта ще е с близо
30 % по-малко в сравнение с 2015 г.
П
Пеню НИКОЛОВ
отвърждават се прогнозите на Националната асоциация на
тютюнопроизводителите
в България 2010 (НАТ 2010),
че тютюнът от новата
реколта ще бъде с около 30
на сто по-малко в сравнение с 2015 година, показва
справка от асоциацията.
Макар че окончателните
данни ще станат известни през март 2017 година,
когато приключва изкупната кампания, според досегашната информация на
асоциацията, в страната
са произведени между 14 и

17 хиляди тона тютюн от
всички сортови групи.
Националната асоциация
на тютюнопроизводителите в България 2010 (НАТ
2010) подготвя в рамките
на проявите за Световния
ден на тютюнопроизводителите 28 октомври
информационни семинари в
общините Кубрат, Дулово,
Каолиново и община Кирково във връзка с новата
изкупна кампания. На тези
семинари производители
и търговци ще обменят
информация за условията,
при които ще се изкупува
новата продукция. В проявите ще участват и пред-

ɐɜɟɬɚɧɎɂɅȿȼ

ставители на МЗХ. Според
атмосферните условия,
които влияят за подготовката на суровината, се очаква кампанията да започне

през първата десетдневка
на ноември.
Тютюнопроизводители се
оплакаха, че има забавени
плащания за продукция от
2015 година. По думите на
председателя на НАТ 1010
Цветан Филев това са
средства, които търговците дължат за количества
тютюн от реколтата от
2015 година, "които бяха
застрашени въобще от
изкупуване" поради липса на
договори или недоразумения в отношенията между
производители и търговци.
Средствата ще бъдат
изплатени до края на тази
седмица, каза Филев. “ТГ”

НАП предупреждава, че се разпространява вирус от нейно име
Не отваряйте прикачени файлове
ɢɪɭɫ ɨɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɡɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɫɟ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɜɚ ɱɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ
ɩɨɳɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɜɚɬ ɨɬ
Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ȼ ɤɨɥɰɟɧɬɴɪɚ ɧɚ
ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɚɤɬɨɢɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬɫɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɦɧɨɠɟɫɬɜɨɫɢɝɧɚɥɢ
ɡɚ ɮɚɥɲɢɜɨ ɫɴɨɛɳɟɧɢɟ ɜ
ɤɨɟɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɫɟ ɩɪɢɤɚɧɜɚɬ ɞɚ ɨɬɜɨɪɹɬ ɩɪɢɤɚɱɟɧ
ɮɚɣɥɫɪɚɡɲɢɪɟɧɢɟUDU
ɉɨɞɚɬɟɥɢɬɟɧɚɮɚɥɲɢɜɢɬɟ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɩɢɫɦɚɫɚɪɚɡɥɢɱɧɢɤɚɬɨɧɟɫɚɡɚɫɢɱɚɧɢɢɦɟɣ-

В

ɥɢ ɫ ɚɞɪɟɫ ɨɬ ɨɮɢɰɢɚɥɧɢɬɟ
ɞɨɦɟɣɧɢ ɧɚ ɇȺɉ ± QUDEJ ɢ
QDSEJ
ɋɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨɝɥɚɫɢ
Äɍɜɚɠɚɟɦɢ ɝɨɫɩɨɠɢ ɢ ɝɨɫɩɨɞɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɩɨ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɇȺɉ  ɜɴɜɟɠɞɚ
ɩɪɨɦɟɧɢɜɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɢɫɪɨɤɨɜɟɬɟɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɜ ɇȺɉ ɍɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟ
ɜɫɢɱɤɢ ɞɚɧɴɱɧɨ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢ
ɥɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɹɬ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɜɫɢɱɤɢɧɨɜɨɜɴɜɟɞɟɧɢɹ
ɡɚɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɁȾȾɋɁɄɉɈ
ȾɈɉɄȼɫɥɭɱɚɣɞɚɧɴɱɧɨɡɚ-

ɞɴɥɠɟɧɨɥɢɰɟɤɨɟɬɨɧɟɩɨɞɚɞɟɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɩɨɬɨɡɢɁɚɤɨɧ
ɧɟɹɩɨɞɚɞɟɜɫɪɨɤɧɟɩɨɫɨɱɢ
ɢɥɢ ɧɟɜɹɪɧɨ ɩɨɫɨɱɢ ɞɚɧɧɢ
ɢɥɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɜɨɞɟɳɢ
ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɞɴɥɠɢɦɢɹ
ɞɚɧɴɤɜɩɨɦɚɥɴɤɪɚɡɦɟɪɢɥɢ
ɞɨ ɧɟɨɫɧɨɜɚɬɟɥɧɨ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɩɪɟɨɬɫɬɴɩɜɚɧɟ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɨɬɞɚɧɴɤɫɟ
ɧɚɤɚɡɜɚɫɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɚɫɚɧɤɰɢɹɜɪɚɡɦɟɪɨɬɞɨ
ɥɜɉɪɢɩɨɜɬɨɪɧɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɚɬɚɫɚɧɤɰɢɹɟɜ
ɪɚɡɦɟɪɨɬɞɨ
ȼɧɢɦɚɧɢɟ
ȼɫɢɱɤɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɬɧɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɧɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɢ ɫɪɨɤɨɜɟɬɟ ɳɟ ɧɚɦɟɪɢɬɟɜɩɪɢɤɚɱɟɧɢɹɮɚɣɥ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɡɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ³
Ɉɬ ɇȺɉ ɡɚɹɜɹɜɚɬ ɱɟ
ɧɟ ɫɚ ɢɡɩɪɚɳɚɥɢ ɢɦɟɣɥɢ
ɫ ɩɨɞɨɛɧɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɞɨ
ɫɜɨɢɬɟ ɤɥɢɟɧɬɢ ɋɩɨɪɟɞ
ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɧɚɣ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɚɜɚɜɴɩɪɨɫɡɚ
ɢɡɩɪɚɳɚɧɟ ɧɚ ɡɚɪɚɡɟɧɢ ɫ
ɜɢɪɭɫɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɩɢɫɦɚ
ɇȺɉɫɴɜɟɬɜɚɫɜɨɢɬɟɤɥɢɟɧɬɢɞɚɧɟɨɬɜɚɪɹɬɩɪɢɤɚɱɟɧɢɬɟ
ɮɚɣɥɨɜɟɚɚɤɨɫɚɝɨɧɚɩɪɚɜɢɥɢɞɚɫɬɚɪɬɢɪɚɬɜɟɞɧɚɝɚɚɧɬɢɜɢɪɭɫɧɚɬɚɫɢɩɪɨɝɪɚɦɚɈɬ
ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɪɚɛɨɬɹɬ
ɡɚɟɞɧɨ ɫɴɫ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɫɥɭɠɛɢɡɚɢɡɞɢɪɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɢɡɜɴɪɲɢɬɟɥɢɬɟ
“ТГ”

нов раздел VIII – Данък
върху таксиметров
превоз на пътници
ще бъде допълнена Наредба
№16 за определяне размера
на местните данъци на
Общински съвет-Главиница.
С допълненията в Наредбата се уреждат условията и редът за облагане с
местен данък върху таксиметров превоз на пътници. Ще бъдат определени
данъчно задължените лица,
размерът на данъка, както
начинът на определяне размера на данъка, сроковете
за подаване на данъчна
декларация и за плащане на
данъка, а също и редът за
възстановяване на надвнесен или недължимо внесен
данък.
Приходите от реализирането на проекта за до-

пълнение на предлаганата
Наредба №16 ще бъдат
заложени в Бюджет`2017.
Те се очертават като допълнителна възможност за
подпомагане развитието на
община Главиница.
Предлаганият проект е
подзаконов нормативен акт
и мотивите за неговото
предложение са изцяло обвързани с нормите от правото на Европейския съюз.
Проектът е публикуван
на интернет страницата
на Община Главиница, като
заинтерасованите лица
могат да предоставят в
14-дневен срок предложения
и становища по проекта в
деловодството на Общински съвет-Главиница на ул.
„Витоша” №44 или на e-mail:
obshtina@glavinitsa.bg.
“ТГ”

Ръст на пожарите за
9-месечието отчитат
от Пожарната
а деветмесечието на
2016 г., поделенията
на Регионална дирекция “Пожарна безопасност
и защита на населението"
- Силистра са обслужили
общо 678 произшествия,
срещу 576 за същия период
на 2015 г.
Ликвидирани са 543 пожара, от които 425 с материални загуби и в 118 случая
е извършена гасителна дейност на пожари в отпадъци
и комини, без да са нанесени
материални щети. В сравнение със същия период на
2015 г. броят на пожарите
с материални загуби е с
1 повече, пожарите без
материални загуби са със
109 повече.
Пожарите в “Жилищнокомунално стопанство и
битово обслужване" - 54 на

З

брой, продължават да са с
превес, пред останалите,
показва разпределението
на произшествията по отрасли. Следват пожарите
в селското стопанство, в
транспорта и складовете.
Според причините за възникването им, най-голям е
делът на произшествията
причинени при небрежно
боравене с открит огън 40 бр., следвани от късо
съединение-20 бр. пожари.
От началото на годината
до 30.09.2016 г. при пожар
са загинали двама граждани
и са пострадали четирима.
Извършена е аварийноспасителна дейност в 52
случая и помощни работи
в 67 случая. През периода
са регистрирани 6 лъжливи
повиквания.
“ТГ”

Започна приемът на декларации по
схемата за намален акциз на горивата
т началото на
тази седмица Министерство на
земеделието и храните започна прием на
заявления по схемата
за държавна помощ
„Помощ под формата
на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван
в първичното селскостопанско производство”.
До 28 октомври 2016
г. земеделските стопани могат да подават
заявления за помощта
в Общинските служби
по „Земеделие“, съобщиха от земеделското министерство. От
тази година процесът
по кандидатстване за
помощта е облекчен
и заявленията се подават заедно с опис и
копия от фактурите
за закупено гориво за
2015 година.

О

Отпада задължението за водене на дневник, както гласеше
предварителната заповед. Максималното
количество гориво,
което подлежи на подпомагане, ще се определя на базата на
методика с разходни
норми. След приема на
документи са предвидени проверки на фактурите от страна на
Националната агенция
по приходите.
Помощта ще бъде
изплатена на земеделските стопани под
формата на парични
средства, а не както
досега под формата на
ваучери за гориво. Необходимите документи
за кандидатстване
могат да бъдат намерени на интернет
страницата на министерството на земеделието.
“ТГ”
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Национална Седмица на четенето в СУ "Христо Ботев"
Анка КОЗАРЕВА
ченици, учители и родители от
СУ „Христо Ботев“ в Тутракан
подкрепиха инициативата
на Министерство на образованието
и науката „Национална Седмица на
четенето “, която се провежда за втора
поредна година в изпълнение на Плана
за действие към Националната стратегия за насърчаване и повишаване
на грамотността (2014-2020). Организирани бяха много мероприятия - от
класни ръководители, преподаватели
по български език и литература, история, с активното участие на ученици и
родители. За част от тях, преминали
съвместно с училищната и в училищната библиотека, искам да споделя с
Вас, уважаеми читатели.
Седмицата започна с маратон на
четенето „Книгите на моето детство“.
Съвместно с класните ръководители
на 4а клас - Милена Пенева и 4б клас
- Виолета Стойкова, организирахме
за четвъртокласниците четене на
приказки и легенди с активното участие на Тотю Пейков – дългогодишен
директор на нашето училище, Емилия
Николова – дългогодишен преподава-

У

тел по български език и литература,
Пенка Велкова – дългогодишен преподавател по математика и Даниела
Иванова – уредник PR в Исторически
музей – Тутракан. Учениците слушаха
внимателно произведенията, които
прочетоха гостите, откриха поуките в
тях. Участваха с желание и ентусиазъм
в четенето и обсъждането. Представиха се отлично.
Съвместно с Деана Маринова – класен ръководител на учениците от 3б
клас организирахме за третокласниците състезания по правопис - „Знаем
правописа!“, изразително четене на
стихотворение - „Обичам моя роден
град!“, четене по роли на народна приказка - „Да четем заедно!“, илюстрация
по прочетена приказка – „Приказка
прочетох аз и илюстрация по текста
нарисувах за вас!“, лично творчество – „Моят роден град“и атрактивни
снимки за родния град – „В моя град, с

който се гордея!“, с активното участие
на родителите и Иванка Арсенова –
педагогически съветник. Учениците
показаха, че могат да работят бързо
и точно в екипи. За своето старание
отличилите се получиха грамоти.
Учители, родители и ученици останаха
доволни от постигнатите резултати.
Приятно изненадани бяхме от многобройните стихотворения, написани за
Тутракан от третокласниците.
Журито се затрудни и при излъч-

ване на първенец за илюстрациите
по прочетената приказка. Всички
се отличаваха с оригиналност и отразяваха реално съдържанието на
произведението. Грамотата бе връчена
на г-жа Маринова, с послание „На
художниците от 3 б клас, класирали
се на първо място в арт-състезанието“.
Класът се превърна в „Работилница за
творческо писане и рисуване“.
Заедно с Даринка Иванова – учител
на 1б клас, се постарахме да накараме
първокласниците да изживеят приятни мигове „В света на приказките“
в училищната библиотека. Малките
ученици слушаха с интерес приказките
„Най-хубавото“ и „Косе Босе“, пяха с
желание песните от приказките „Червената шапчица“ и „Вълкът и седемте
козлета“, както и песните за буквите.
Провокирахме интереса на децата към
книгите и знанията.
Чуждоезиково верижно четене

за четвъртокласниците, изучаващи
руски език, подготвихме съвместно
с Володя Иванов – преподавател по
руски език, в училищната библиотека.
Учениците гледаха филми на руски
език по познатите на малки и големи
приказки „Репка“ и „Колобок“. Четоха
старателно и изразително приказката
„Колобок“.
Верижно четене организирахме заедно с Иванка Павлова – преподавател по английски език, в училищната
библиотека и за четвъртокласниците,
изучаващи английски език. Те също
се насладиха на английска реч от
филми по приказката „Ръкавицата“.
Направиха сравнение с българския
вариант, написан в стихотворна
форма от Елин Пелин. Четоха „The
mitten“ с желание и старание.
Съвместно с Геновева Стоянова – главен учител и преподавател
по български език и литература,
организирахме петокласниците за
инициативата „Книгите, без които
не можем“. Представяне на проекта
„Моят читателски дневник“ в училищната библиотека направиха учениците
от 5а клас и 5б клас, с активното
участие на родителите Диян Терзийски, Христина Димитрова и Шерифе
Меджит. Момичетата и момчетата
от двата класа разлистиха пред съученици и гости своите читателски
дневници, показаха илюстрираните
и четливо изписани страници, четоха
откъси от любими произведения.
Диян Терзийски и Христина Димитрова споделиха свои впечатления от
четенето на книги през ученическите
си години. Шериф Меджит прочете
една от любимите си приказки за
Хитър Петър. Представиха се достойно – ученици и родители.
Продължихме с инициативата
„По следите на отминалото време“.
Съвместно с Радка Трифонова – преподавател по история, организирахме
и проведохме краеведски четения с
осмокласниците в училищната библиотека. На фона на видеоклиповете
със снимки и песни за Тутракан, в

изпълнение на Христо Кидиков –
„Тутракан мой любими“ и Георги
Христов – „Има такъв град“, учениците разгърнаха с интерес книги,
юбилейни вестници и брошури за
нашия град, издадени най-вече от
Историческия музей. Момичетата и
момчетата прочетоха изразително
откъси от впечатлили ги моменти
относно историята на родния край.
Четоха и стихотворения за Тутракан
от наши поети.
„Да четем от книжки, да четем и
с „мишки“!“ бе следващото мероприятие в училищната библиотека.
Четене на приказки за Хитър Петър
организирахме съвместно с Валентина Кирилова – класен ръководител
на учениците от 2б клас, за знаещите
вече да четат второкласници. „Торбата с шегите“, „Отровната баница“,
„Да не си гледа срама“ са само част
от разказите в книгата на Сава Попов
– „Хитър Петър“, които прочетоха
момичетата и момчетата. Няколко от
учениците четоха разгръщайки книи удоволствието от общуването с
книгите, по един различен начин.
Ентусиазирано, масово и креативно,
с много желание и творческо вдъхновение беше участието на учениците, в сътрудничество с родители
и учители. Прекрасно е усещането
за пълноценно общуване с книгите.
Всеки един ден от тази незабравима
седмица ни дари с удовлетвореност
от докосването с писаното слово. Ще
останат ли в плен на хубавата книга
нашите ученици, ще започнат ли да
четат повече – времето ще покаже...
гата, другите проследиха на екрана
/използвахме мултимедия/ текста с
помощта на компютърната „мишка“.
Редувахме четенето – от книжката и
от „мишката“.
Приключихме дейността, свързана
с Националната седмица на четенето,
като организирахме и проведохме
съвместно с Анелия Иванова – учител
на учениците от 5а клас, маратон
на четенето „В света на митовете и
легендите" с петокласниците в училищната библиотека. Опитахме се да
усетим магията на древните митове
и легенди, които гледахме от видео
клипове за българите и българската
земя, да оценим живота и делата на
свети Иван Рилски, четейки религиозната легенда от книгата „Български
предания и легенди, гатанки, пословици и благословии“.
По време на Националната седмица на четенето създадохме подходящи условия и атмосфера за изпълнение на дейностите, имащи за цел да
повишат интереса на учениците към
четенето, да покажат полезността

Чети с мен
т 10 до 14 октомври 2016
г. Министерството на образованието и науката
проведе за втора поредна година
Национална седмица на четенето
в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия
за насърчаване и повишаване на
грамотността (2014-2020 г.). Седмицата на четенето се проведе в
училищата и детските градини във
всички области на страната.

О

„Уважаеми приятели на книгата, добре дошли на Маратона
на четенето – една инициатива,
целяща до поощри общуването
с книгите и съприкосновението с
духовните постижения на човечеството”, с тези думи библиотекарката Величка Пейчева започна
тазгодишния маратон, в който се
включи НЧ „Христо Ботев - 1901
г.", с.Зафирово. Библиотеката при
читалището, съвместно с ученици-

Калина Михайлова - кулинар №1!
те от ОУ „Иван Вазов” осъществи
различни изяви. В Маратона взеха
участие учениците от I и IV клас с
класни ръководители Калинка Василева и Виолета Стаматова. Учениците изгледаха библиотечната
презентация „Любими български
детски писатели“. Библиотекарката на читалището Величка Пейчева
и читалищния секретар Марияна
Лазарова четоха откъси от български народни приказки и стихове.
След това, децата отгатваха кой
е авторът и от кое произведение е дадения текст, подреждаха
български народни поговорки,

дописваха стихове от български
поети, отгатваха гатанки.
Чрез Маратона на четенето, хората от различни възрасти заедно
споделят красотата на това преживяване – отворената страница
на интересна книга. Четенето носи
особен вид емоция, която човек не
може да изживее пред телевизора
и компютъра, защото четенето на
книги е инвестиция за бъдещето на
всеки от нас.
Калинка ВАСИЛЕВА
Величка ПЕЙЧЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА

очти 120 майстори-кулинари с около 500 различни ястия участваха
в Петия кулинарен фестивал
„Гозбите на Добруджа”, провел
се в село Сребърна
Според регламента на фестивала всеки участник се представя
с домашно приготвено ястие,
поднесено в глинено гърне, чувен
или тава. Програмата включва
конкурс на добруджански ястия
и конкурс за етновизия на щанд.
Кулинарните специалитети се
оценяваха в категориите супи, основни ястия, десерти и вина. Компетентното жури бе ръководено

П

от етнографа Йордан Касабов, с
членове Росица Раданова и Стоянка Желязкова, преподаватели
по готварство в Икономическата
гимназия. Отличените кулинари бяха наградени с грамоти и
предметни награди, а всички
участници получиха като спомен
от събитието паметни гювечета.
В най-интересната категория - "Основни ястия" първото
място грабна Калина Михайлова
с приготвения "Есенен рибник".
Всъщност, това е кметицата на с.
Шуменци, която освен, че стана
Кулинар №1, показа и този път
“ТГ”
преселската си носия.
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Рибарската махала и Етнографският музей
с най-високи оценки след проучване на ННЕК ЮНЕСКО

Калина ГРЪНЧАРОВА
инална пресконференция дадоха членовете на научната
група работеща по програма "Приятели на българските съкровища 2016-2020"
на Националния научен
експедиционен клуб ЮНЕСКО, на която представиха
резултатите от своята
дейност. В нея участваха председателят на Общински съвет-Тутракан
Данаил Николов, кметът
на общината д-р Димитър
Стефанов, председателят
на ННЕК ЮНЕСКО Кристиян
Калчев и ръководителят на
групата Румяна Капинчева.
С този проект Национален научен експедиционен
клуб ЮНЕСКО – България
има за цел да се събере,
класифицира, обработи и

Ф

представи в специален интернет портал информация
за културно-историческото наследство, биоразнообразието и природните забележителности на
страната ни. България е
първата държава в света,
в която ще се осъществи
инициатива от този мащаб
под егидата на ЮНЕСКО.
За една седмица, доброволците - Милена Милошева
- информационен секретар
на групата, студентките
Доника Цановска, Никол
Маринова и Благовест Русев и журналистът Христо Христов от габровски електронен сайт, са
обходили всички културно-исторически обекти в
крайдунавската община и
след разбор и направени
оценки за всеки обект,
съобщиха, че в Сборника

на Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО
за тази година ще бъдат
включени Архитектурният
комплекс "Рибарска махала"
и Етнографският музей на
дунавския риболов и лодкостроене. Рибарската махала е събрала максимума от
3 точки, а Етнографският
музей - 2,43. Забележката
към Етнографския музей е,
че в момента е недостъпен за хора с увреждания.
Кметът д-р Димитър Стефанов поясни, че в близките месеци проблемът
ще бъде отстранен, тъй
като сградата на бившата
детска градина, която е в
непосредствена близост до
музея, ще бъде реновирана,
и от нея към музея ще има
подход точно за инвалиди.
Припомняме, че критериите за оценка на обектите

са три. Първият - уникалност или има ли друг
обект на територията на
страната, който да е релевантен на предложения.
Състоянието на обекта е
вторият критерий - има
се предвид дали той е
подходящ за посетители,
степента на консервация,
а също и атрактивното
представяне. И третият
критерий е достъпност пътна инфраструктура и
възможности за посещения
от хора в неравностойно
положение.

обекти“, „Етнографски
обекти“ и „Археологически
обекти“, заедно с кратка
информация за тях.
Следващият обект, който би могъл да влезе в
Сборника след една година,
когато ще е актуализацията на вече проучените общини, е Мемориал "Военна
гробница-1916 г."
Младите хора благодариха за добрия прием и
приятелското посрещане
на кмета на общината д-р
Димитър Стефанов и председателя на Общинския съ-

тази чест е 100-годишнината от Тутраканската
епопея, обясниха организаторите.
До края на 2016 г. ще
бъдат изцяло проучени
над 10 общини, сред които
Дряново, Враца, Брацигово,
Тутракан, Божурище, Димитровград, Белоградчик,
Ивайловград, Добрич и Каварна. През 2017 г. идва ред
на други 50 общини, през
2018 г. и 2019 г. - по 70 и
през 2020 г. – 58 общини.
Програмата "Приятели на
българските съкровища" се

Всички останали над
60 посетени обекти на
територията на община
Тутракан са заснети в
3D-формат, а снимките ще
бъдат качени в сайта www.
friends-bulgaria.eu/bg/ - на
български и английски език,
в няколко раздела - „Културни обекти“, „Исторически

вет Данаил Николов, който
спонсорира част тяхното
пребиваване в нашия град.
Тутракан е първата община измежду всички 265
общини в страната, в която стартира проекта. Тя
ще е и първата дигитализирана по линия на ННЕК
ЮНЕСКО. Причината за

провежда под патронажа
на петима евродепутати
- Момчил Неков и Илияна
Йотова от БСП, Светослав
Малинов от Реформаторски блок, Мария Габриел от
ГЕРБ, както и българката
Костадинка Кунева, избрана от гръцката партия
СИРИЗА.

Творческата година в ОЦИД-Тутракан започна
Спортната част от дейността на ОЦИД е свързана
с школите по тенис на маса
и борба, както и с фитнес
за деца и възрастни.
И през тази година ще
действа ваканционната
програма "Бързи, смели,
сръчни", ще бъдат органи-

Калина ГРЪНЧАРОВА
тартът на новата
учебна и творческа
година в Общински
център за извънучилищни
дейности (ОЦИД) в Тутракан бе даден на 13 ок-

С

томври.
Игри, танци и забавления
съпровождаха събитието,
водено от аниматора Боряна Генова, в което участваха ученици - членове на
различните клубове, школи
и други извънкласни форми

на занимания.
Над 300 деца и ученици ще
са част от новата творческа година с участието си
в осем школи - за творческо
писане, класическа китара,
пиано, поп и джаз музика,
изобразително изкуство,
автентичен фолклор, английски и италиански език.
80 деца от детските градини са включени в школата
по английски език.
Младежката театрална
студия "Суматоха" ще се
води от русенският актьор Мариян Савов, а през
м.декември ще стартира и
английска занималня за ученици от 2-ри до 4-ти клас.
Детската вокална група
и Градският духов оркестър
също продължават работа.

зирани детски и училищни
празници.
"Днешната среща е една
благодарност към верните
участници в нашите школи.
Вече трета година официално откриваме новата
творческа година, т.е превръщаме събитието в тра-

диция, коментира ръководителят на ОЦИД - Доротея
Бальовска. Бившите наши
възпитаници се връщат
отново при нас - ето го и
нагледният пример с аниматора днес - Боряна Генова,
която продължава да пее."

ɚɧɰɨɜɚɮɨɪɦɚɰɢɹȾɭ- ɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɩɪɢɇɑ ɩɟɬɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɉɪɚɡɧɢɤɚ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ ɧɚɟɥɟɧɫɤɢɹɛɭɬɜɝɪȿɥɟɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟ ɬɚɧɰɶɨɪɢ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɭɱɚɫɬɜɚɜɤɨɧɰɟɪɬ-

ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɞɜɚ ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢ ɬɚɧɰɚ ɫ ɤɨɟɬɨ
ɫɚ ɫɴɛɪɚɥɢ ɨɜɚɰɢɢɬɟ ɧɚ
ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ

Т
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ОБЩНОСТ

10 принципа за парите, с които да си независим
Вижте как да започнете да пестите

Плащай първо на
себе си

Давай предназначение на
всеки свой лев. Получиш ли
доход, първо задели за себе
си. Заделените пари дават
право на избор. Те ще ти
осигурят спокойствие и
възможност да се фокусираш върху важните неща.

Контролирай
разходите

поетично

случат, и колко силно ще
е въздействието им върху
финансите ти. Застраховай
се срещу тези, които са
вероятни и не можеш да си
позволиш да пренебрегнеш.

Живей под възможностите си

Ако покриваш нуждите си
с 90% от доходите, които
получаваш, то след 9 месеца ще имаш спестени необходимите ти средства за
един месец. Ако го правиш
с 80%, това ще се случи на
четвъртия месец. Успееш
ли да заделяш половината,
следващата година може да
не работиш.

20 - 26.10.2016 г.

Мария
НЕЙКОВА
гр. Тутракан

Финансирай
проекти, а не
прищявки

Взимането на заем ще
блокира част от бъдещите ти доходи, а с това
и възможности. Преди да
вземеш заем, се увери, че
предложения за голямата можеш да си го позволиш
и че предназначението му
доходност.
Не допускай непредвидее много добре обосновано.
ните и неотложни разходи
да провалят плановете
ти. Създай и поддържай
буфер (500 лева е добро
начало). Не търси от него
Вложи време, усилия и
доходност - той трябва да средства в придобиване на
Ако утре разполагаш с 1/3
ти е под ръка. Сложи го в знание, опит и в развива- от това, което имаш днес,
спестовна сметка или на не на умения. Стани сред ще се справиш ли? Това се
краткосрочен депозит
най-добрите в това, което случва при пенсиониране.
правиш, и ще бъдеш добре За достоен живот след
пенсиониране се изискват
платен.
значими средства.

буфер

Падай, ставай,
учи се и
продължавай

Инвестирай,
но само
информирано

Планирай пенсионирането от
сега

Да спестяваш 10%, означава да не харчиш повече
от 90% от доходите си.
Определи колко ще си позВсичко, което е над сумаволиш за месеца и за какво.
Следи колко си похарчил до та на буфера ти, трябва да
Няма кратък път. Драскамомента и колко ти оста- носи доход. Проучвай възДай си време и помисли нето на скреч карти може
можностите и рисковете. за негативните събития,
ват. Използвай бюджет.
само да влоши нещата.
Прилагай здрав разум и бъди които биха могли да ти се
Източник:economic.bg
подозрителен към всякакви

Познавай
рисковете и се
застраховай

Забрави за
лотарията

Поддържай

Нови книги

Ти
от Каролайн Кепнес
злезе от печат забележителният дебютен роман на Каролайн Кепнес „Ти“, станал
„Трилър на годината“ на
Дейли Мейл и „Една от найдобрите книги за 2014“ на
сп. Съспенс.
„ТИ“ (превод: Иван Любомиров, 448 стр., цена:
20 лв.) ни запознава с Джо
Голдбърг, интелигентен
книгоман, който работи
като продавач в манхатънска книжарница. Един ден
при него влиза Гуиневир Бек,
красива студентка, която
копнее да стане писателка.
Джо е запленен и бързо решава, че това е момичето
на мечтите му. Намира
профила й във виртуалното
пространство, откъдето
се сдобива с информация
за предпочитанията й, след
което започва да я следи

И

– както онлайн, така и в
реалния живот. Оказва се,
че момичето се среща и с
други мъже. В опитите си
да обезсили конкуренцията
Джо започва да убива всеки,
когото вижда като пречка... Главозамайващ роман,
който придава страховито
измерение на максимата
„Любовта е лудост“ и служи като предупреждение
- особено днес, в епохата
на вездесъщите социални
мрежи.
Творческата кариера на
Каролайн Кепнес започва с
кратки разкази, статии за
списания и телевизионни
сценарии. Именно дебютният й роман я изстрелва
в орбитата на литературните звезди, а сравненията
с „Американски психар“ на
Брет Ийстън Елис, с „Мизъри“ на Стивън Кинг и с „Не
казвай сбогом“ на Джилиан
Флин са повече от красноречиви. По трилъра „Ти“ в
момента се снима сериал
за телевизионния канал
„Шоутайм“.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 46/14.10.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че Общински съвет-Тутракан, Област Силистра с
Решение № 256 по Протокол № 13 от 10.09.2016 год.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „БОИЛЛ” ЕООД с управител
Боян Радев Банов да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ в обхват на собственият му имот – поземлен
имот №001547 в землището на с.Нова Черна, местност
”Геройски пост”, общ. Тутракан, поземлен имот извън
границите на урбанизираната тертория. С ПУП-ПЗ
се променя предназначинието на имота в „Предимно
производствена зона”.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 47/14.10.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.1 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е
изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/
- изменение на План за регулация на улици и поземлени
имоти, и за режим на застрояване /ИПРЗ/ към КПИИ
за поземлен имот /ПИ/с идентификатор 73496. 500.
1564 по КККР на гр.Тутракан; в кв. 2 от Застроителен
и регулационен план /ЗРП/ на кв.”Рибарска махала”q
Тутракан, одобрен със Заповед №114/ 29.04.1991 год.,
изработен по реда на чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ в обхват
до един квартал и чл. 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА
с възложител „БЛАГОДАРНОСТ” ЕООД - гр.Тутракан.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Утро
Когато станеш сутрин рано
и посрещнеш утрото навън,
дишай въздухът му топъл, свеж,
започни с радост този ден.
Излез навън,
кажи добро утро на приятел.
Доволен ще е той,
че приятел си му ти,
че си му подал ръка за поздрав,
че си дал от твойта топлина,
и неговият ден да бъде топъл.
Усмихни се
и върви напред!

„Влез в час с данъците”
бщо 100 служители
на НАП проведоха над
3000 учебни часа в
средните общообразователни училища в цялата
страна на тема „данъци” в
рамките на образователния
проект на Агенцията, който
стартира през 2013 г. Уроците са част от съвместния проект на приходната
агенция и МОН, наречена
„Влез в час с данъците”.
Феновете на кампанията във Фейсбук вече са
над 16 000 (www.facebook/
vlezvchas). Най-голям е броят на почитателите й от
Видин, Пловдив и столицата.
В данъчните часове найинтересни за младите са
примерите от практиката
на служителите на НАП,
както и мерките, които
предприема Агенцията, за
да се справи със „сивата
икономика”. Ролята на министър на финансите се
оказва предизвикателство
за учениците, но те с радост влизат в нея и успеш-

О

но разпределят бюджета на
държавата по сфери.
Над 300 ученика тестват
знанията си след онлайн
курсовете по данъци и осигуровки на www.vlezvchas.
bg, които са основен акцент на кампанията през
тази учебна година. Всеки
ученик, който се е включил
в играта може да се състезава за големи награди дронове, електронни книги,
портативни говорители
или камери за екстремни
спортове.
Последният победител от
„Play за награда“ е Панайот
Събев от София. Любител
на адреналина и високите
скорости, 18-годишният
участник спечели нова водоустойчива камера за екстремни спортове. Панайот
е ученик в Професионална
гимназия по електротехника и автоматика и участва
в образователната игра
от самото й начало с 225
точки, събрани от успешно
преминати тестове след
всеки видео урок на НАП.

Община Главиница, Област Силистра

Съобщение
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата
за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 14.10.2016г. – 14.11.2016г. се провеждат
консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на
община Главиница и Екологична оценка към него.
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ. То ще се проведе на 23.11.2016
г. от 12.00 часа в заседателната зала на IV етаж , Общинска администрация, гр.Главиница, ул. "Витоша” № 44.
Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка
към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на
Общинска администрация Главиница: гр. Главиница, ул. “Витоша“
№ 44, ст.№7, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа, както и на
интернет адрес: www.glavinitsa.bg
Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Главиница, ст. №1 - Информационен център, факс:
086362258 или на електронна поща: obshtina@glavinitsa.bg, както и
по време на срещата за обществено обсъждане.
Лице за връзка по провеждане на консултациите: Айсун Кошуджу,
тел. 08636 2060
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ХОБИ
СМЯХ

Продажби

Продавам 24 дка земя в с. Белица, в местността
ɋɬɸɚɪɞɟɫɚɬɚ ɩɢɬɚ ɤɨɦɚɧɊɟɜɧɢɜɚ ɠɟɧɚ ɤɴɦ ɦɴɠɚ
ɞɢɪɚɧɚɫɚɦɨɥɟɬɚ
ɫɢɄɨɹɟɬɚɹȺɥɚɪɦɚɢɡɚɳɨ "Кулака".
Цена - 2000 лв./дка, подлежи на договаряне.
ɇɟɳɨɡɚɩɢɟɧɟɞɚɜɢɩɪɟɞ- ɬɢɡɜɴɧɢɜɫɭɬɪɢɧɬɚ"
За доп.информация на тел.: 0888 780 422
ɥɨɠɚ"ɍɫɦɢɯɜɚɣɤɢɫɟɞɨɛɚɜɹ
Ȼɢɪɚɜɢɧɨ"
Ʉɚɤɬɨɤɚɡɜɚɲɟɛɚɛɚɦɢ
Продавам апартамент в гр.Балчик, намира се на етаж
Ⱥɧɟɞɧɟɫɧɹɦɚɞɚɩɢɹɱɟ
ɇɹɦɚɜɬɨɪɢɲɚɧɫɡɚɩɴɪɜɨ
втори в сграда с три жилищни етажа. Във входа има 6
ɩɨɫɥɟɫɴɦɫɤɨɥɚɬɚ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
апартамента. Сградата е тухлена със стомано-бетонна
Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɩɪɢ ɤɨɣɬɨ ɫɜɟ Ƚɨɫɩɨɠɨ ɧɚɩɪɚɡɧɨ ɦɢ конструкция, въведена в експлоатация през 2000 год.
ɤɴɪɜɚɛɭɞɢɫɧɚɯɚɫɢ
ɨɬɤɚɡɜɚɬɟ Ⱥɡ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɦ Апартаментът е 131 кв.м, изба - 12 кв.м. и общи части - 10 кв.м. Разполага с: кухня, трапезария, голям хол,
Ⱥɣɞɟɫɧɚɯɨɫɬɚɜɚɣɬɜɨɢ- ɧɚɜɫɹɤɚ
ɬɟɩɪɢɹɬɟɥɤɢɨɬɞɚɜɧɚɫɬɚɧɚɯɚ
ɂɚɡɧɟɨɬɤɚɡɜɚɦɧɚɜɫɟɤɢ голяма и малка спалня, просторен коридор, два балкона,
два санитарни възела. Продава се с обзавеждането.
ɢɲɟɬɚɬ
Цена: 140 хил.лв.
Ⱥɬɜɨɣɬɟɤɚɬɨɫɚɭɦɪɟɥɢ
ɂɡɜɢɧɹɜɚɣɧɟɫɦɹɬɚɦɞɚ
За контакт: Георги Борисов, тел: 0887 447256, 0882
ɨɬɞɚɜɧɚɚɡɞɚɜɚɦɥɢɬɢɡɨɪ" ɩɪɚɜɹɫɟɤɫɞɨɫɜɚɬɛɚɬɚ
ɂɡɜɢɧɹɜɚɣɧɟɫɦɹɬɚɦɞɚ 079600
Ʉɚɫɬɢɧɝɡɚɛɚɥɟɪɢɧɢ
ɩɪɚɜɹɫɜɚɬɛɚɡɚɪɚɞɢɫɟɤɫ
Ɉɩɢɬ"
 ȼɟɱɟ ɧɚɞ ɞɜɚɣɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ
ɇɚɨɤɨɥɨɟɩɴɥɧɨɫɠɟɧɢ
ɯɨɞɹ ɧɚ ɩɪɴɫɬɢ ɞɨ ɯɥɚɞɢɥ- ɧɨɚɡɫɴɦɛɨɝɢɧɹ
ɧɢɤɚ
Ⱥɚɡɫɴɦɚɬɟɢɫɬ
ɇɟɦɨɝɚɞɚɫɟɜɴɪɧɚɩɪɢ
Ɇɨɠɟɲɥɢɞɚɤɚɠɟɲɱɟɫɟ
ɬɟɛ
ɟɫɛɴɞɧɚɥɚɧɹɤɨɹɨɬɞɟɬɫɤɢɬɟ
 ɇɹɤɨɣ ɫɟ ɟ ɩɨɹɜɢɥ ɜ ɠɢ- ɬɢɦɟɱɬɢ"
ɜɨɬɚɬɢ"
ȾɚɤɨɝɚɬɨɦɚɦɚɦɟɞɴɪɩɚɊɚɡɫɴɞɴɤ
ɲɟɡɚɤɨɫɚɬɚɦɟɱɬɚɟɯɞɚɫɴɦ
ɩɥɟɲɢɜ
Ⱦɜɟ ɢɡɜɴɧɡɟɦɧɢ ɜɟɱɟɪɹɬ
ɉɨɟɞɧɨɜɪɟɦɟɟɞɧɨɬɨɩɢɬɚ
Ɉɬɦɢɧɚɫɟɡɨɧɴɬɧɚɇɟɦɟ
 Ⱥɛɟ ɦɧɨɝɨ ɟ ɜɤɭɫɧɨ ɬɨɜɚ ɩɢɩɚɣɢɡɝɨɪɹɥɚɫɴɦ
ɦɟɫɨɄɚɤɜɨɟ"
Ⱦɨɣɞɟɫɟɡɨɧɚɧɚɇɟɦɟɩɢɑɨɜɟɲɤɨ
ɩɚɣɫɬɭɞɟɧɢɫɚɬɢɪɴɰɟɬɟ
 Ⱥɦɚ ɤɚɤ ɱɨɜɟɲɤɨ ɧɚɥɢ
ɩɴɪɜɢɹ ɦɟɠɞɭɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɄɪɚɣɈɬɭɬɪɟɤɚɪɞɢɧɚɥɧɨ
ɡɚɤɨɧɤɚɡɜɚɞɚɧɟɫɟɹɞɚɬɢɧ- ɩɪɨɦɟɧɹɦɧɚɱɢɧɚɫɢɧɚɠɢɜɨɬ
ɬɟɥɢɝɟɧɬɧɢɫɴɳɟɫɬɜɚ"
ȾɚɛɟɞɚɂɤCɜɨ"ɓɟɥɟɝ Ⱥ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɢ ɇɚ ɱɟ- ɧɟɲ ɜɴɪɯɭ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɢ ɳɟ
ɬɢɪɢɜɚɥɟɬɚɜɢɤɚɛɟɡɤɨɡ
ɝɥɟɞɚɲɞɢɜɚɧɚ"
Ɍɨɡɢ ɤɨɣɬɨ ɟ ɤɚɡɚɥ ɱɟ
ɉɢɹɧɢɬɟ ɠɟɧɢ ɢɦɚɬ ɫɚɦɨ
ɧɹɦɚɫɪɚɦɧɚɪɚɛɨɬɚɹɜɧɨɧɟ ɞɜɟɫɴɫɬɨɹɧɢɹɢɥɢɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɟɝɥɟɞɚɥɛɴɥɝɚɪɫɤɢɮɭɬɛɨɥ
ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɱɢɱɟɫɤɢɬɟ ɧɚɭɤɢ
ɢɥɢɫɟɤɫɢɤɨɬɟɧɰɟ

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

20 - 26.10.2016 г.
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1100 ггодини
одиннии в М
МЦЦ ""ССв.Ивваан Рииллскки"
и" сбъддва
ват мечти Студенти рисуваха
Д-р Любомир Бойчев е "Лекар на годината"! Тутракан и реката
от стр. 1
ския център, и българските
лекари!
Десетки майки, татковци и техните дечица от близко и далеч препълниха медицинската институция,
станала им скъпа заради професионализма на лекарите, които те
поздравяваха, целуваха, отрупваха
с цветя и огромни благодарности.
Празничен водосвет отслужи
отец Йордан, който поръси за
здраве всички.
Да поздравят своите колеги
дойдоха директорът на Районната
здравна инспекция-Силистра д-р
Теодора Начева и директорът на
РЗОК-Силистра Атанас Атанасов.
Валя Иванова от Фондация
"Искам бебе", с благодарност за
успешната осемгодишна работа с
екипа на МЦ "Св.Иван Рилски", връ-

чи на д-р Любомир Бойчев и на д-р
Богомил Бойчев специални сърца.
"Това е един подарък - знак за нашата любов към тях. Благодарим
за подкрепата, надяваме се, да са
до нас още дълго време" - уточни
развълнувана тя.
"На всички вас - родители и на
вашите дечица, честитя празника и
ви пожелавам да сте живи и здрави
и винаги да сте така усмихнати.
Тук е мястото да благодарим на
човека, който е основната причина
да я има тази клиника - д-р Любомир Бойчев - емблема не само за
Тутракан, а и за цяла България!
Затова е номиниран и за "Лекар на
годината"! Благодаря ти, докторе!"
- каза в поздравлението си кметът
на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
Всъщност, ето я и новината! Д-р
Любомир Бойчев вече е "Лекар на
годината", определен от Българския лекарски съюз. Церемонията
по награждаването се състоя вечерта на 19 октомври в столицата,
но наградата д-р Бойчев ще получи

Калина ГРЪНЧАРОВА
галерията на Историческия музей в Тутракан бе открита
изложба от картини на
студенти от Великотърновския университет "Св.
Св.Кирил и Методий". С нея
се финализира практиката
им, която провеждат всяка година в крайдунавския
град.
Една седмица 10-те млади художници имаха възможност да рисуват реката и всичко интересно
в града, напътствани от
своите преподаватели
доц.д-р Маринета Млячкова
и доц. Костадин Млячков.
Графика, стенопис, живопис и скулптура са специалностите, в които студентите се обучават във

Петя Князова-Василева
поздрави всички за чудесната работа и пожела
успешна реализация на
младите хора.
Благодарност за чудесното посрещане, гостоприемството и съдействието
изказа доц.д-р Млячкова
към Община Тутракан и
музейните работници.
Наред с картините на
студентите, в галерията
на Историческия музей са
подредени и картини на
тутракански художници от
Школата по изобразително
изкуство към ОЦИД с ръководител Аурел Стоянов,
които също присъстваха
на откриването
Освен картините, тутраканци и техните гости
ще могат да видят и още
една студентска творба,

Факултета по изобразително изкуство в университета.
Изложбата бе открита
от директора на музея Петър Бойчев, а зам.-кметът

но в Крайдунавския парк.
Там е поставена интересна дървена композиция
- "Рибарска мрежа", дело на
Николай Чемберски, Сергей
Пейчинов и Радослав Ганев.

В

малко по-късно, защото същия ден
той бе заедно със своите деца и
техните благодарни родители на
празника в Медицинския център.
"Тук стартира една моя мечта,
да изградим един храм, един кът,
в който да можем да лекуваме, да
даваме спокойствие и сигурност,
каза пред присъстващите д-р Любомир Бойчев. В който да реализираме всичко случило се досега,
да оборудваме с техника на върха
на острието, да специализираме
в най-добрите места по света, да
се колаборираме с най-добрите
в името на тази мисия. Затова аз
съм щастлив! Защото през годините аз съм имал разбирането на
семейството ми. Имах щастието да
формирам екип и с други "луди" тук е д-р Богомил Бойчев, и Ванче,
и Преси. Малко по-късно Гери, така
станахме над 20 - хората, с които
вървим по един и същи път, за
което съм им много благодарен.
В годините много често съм слушал: "Абе, как може да си толкова
наивен и толкова много да вярваш
в хората". Приятели, аз мога да ви

ȾɪȻɨɝɨɦɢɥȻɈɃɑȿȼ

ȾɪɅɸɛɨɦɢɪȻɈɃɑȿȼ

кажа, че не съм наивен, а просто
вярвам в смелите мечти. Имаше
и други "луди" в София, визирам
д-р Стаменов, с когото бяхме убедени в тази мисия, че качествено
здравеопазване не се прави само

мечти и приказки." - емоционално
завърши д-р Бойчев.
"Брат ми каза много неща усмихнат към присъстващите се
обърна и д-р Богомил Бойчев.
Наистина в очите на много хора

в София.
Ако сега в момента беше д-р
Петър Бойчев, би казал: "Стига
толкова приказки!" Аз бих му
казал и знам, че той ще погледне
с усмивка: "Погледни, вече не са
приказки - вече са много живи,
здрави и усмихнати деца, с които
възнамерявам да хапна по един
бонбон и да обсъдим техните

изглеждаме наивни. Докато можем
и мечтаем ще сме тук, за да даваме
най-доброто от себе си за тези,
които имат нужда от нас. Това е
нашето послание!"
Празникът продължи с изпълнения на децата от ДГ "Славянка",
танцов квартет "Дунавска младост"
и с много забавления за малчуганите.

Честит рожден ден
и да почерпят:
23 октомври - Първолета АНТОНОВА, Общински съветник от БСП, ОбС-Главиница
23 октомври - Димитър ДИМИТРОВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 октомври - Боян ИВАНОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 октомври - Донован ПЕТРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

24 октомври - Пенка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 октомври - Снежана НАКОВА, Гл.експерт "Общинска
собственост", Община Тутракан

26 октомври - Димитровден - Димитър, Димислава,
Димитрина, Димитрия, Деметра, Дима, Димо, Димка,
Димчо, Димана, Драго, Драгомир, Драган, Митко, Митра, Митка, Митрана, Мита, Диян а, Диан a.

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

