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Превантивно удължиха
зимната ваканция!
Калина ГРЪНЧАРОВА
имната ваканция на
учениците от училищата в община Тутракан и община Главиница

З

се удължава с два дни,
стана ясно от издадените
заповеди подписани от
кметовете д-р Димитър
Стефанов и Неждет Джевдет. За неучебни са обявени

5 и 6 януари (четвъртък и
петък)!
Учебните занятия ще
бъдат възстановени на 9
януари (понеделник).
Мярката е превантивна,

с цел опазване на здравето
на децата и учениците, а
налагането й е мотивирано
поради очакваното влона стр. 3

Д-р Стефка Цонкова с награда
"Лекар по дентална медицина" за 2016 г.
Т
Калина ГРЪНЧАРОВА
радиционно, всяка година, Районните колегии на Българския
зъболекарски съюз номинират свои представители за
приза "Лекар по дентална
медицина". Това е стомато-

лог, завоювал професионални позиции, който има своя
принос и при решаването
на съсловните дела. През
2016 година повече от 28
на брой лекари по дентална медицина от България
на стр. 5

От началото на годината влязоха в сила
промените в два социални закона
на стр. 2

Главиница помага на Хитрино Повече от половината бебета
в област Силистра се раждат в Тутракан
П
С
о предложение на кмета на община Главиница - Неждет Джевдет, Общинският съвет
Калина ГРЪНЧАРОВА
гласува сумата от 2000
лева да бъде заделена от
ъс сигурност няма да
бюджета на общината и в
ви изненадам с новизнак на съпричастност да
ната, че Родилното
бъде дарена на пострада- отделение на МБАЛ-Тутлите жители на с.Хитрино. ракан отново чупи рекорди
Общинските съветници
единодушно подкрепиха
предложението.
Припомняме, че кметът
Неждет Джевдет бе инициатор на дарителска кампания по населените места съставляващи община
Главиница за събиране на
парични средства за пострадалите в Хитрино. В
кампанията кметът бе подпомогнат от кметовете на
кметства. Жителите на
община Главиница отделиха
средства от семейните
си бюджети в знак на солидарност и подкрепа и
събраха 8000 лв. Успоредно
с паричните средства са
дарени и дрехи.

ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌ

на стр. 3

по брой раждания и бебета
и продължава да е найтърсено в Силистренска
област и в региона. От
общо родените в Крайдунавска Добруджа 1191 деца,

ȼɟɫɢɟɊɚɦɢɫɨɬɂɫɩɟɪɢɯɪɨɞɢ
ɩɴɪɜɨɬɨɛɟɛɟɡɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

615 бебета са проплакали
в тутраканското Родилно.
Годишната статистика
сочи, че тези 615 бебета
са от 587 раждания срещу
на стр. 2
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РЕГИОН

НОВИНИ
МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА СТАВА 460 ЛВ.
От 1 януари 2017 г. размерът на минималната
работна заплата ще бъде 460 лв. С увеличението,
което е 9,5% спрямо размера й през тази година, ще
се мотивират търсещите работа и ще се гарантира
по-добро задоволяване на потребностите на наетите
на минимална работна заплата и техните семейства.
С промяната се очаква да бъде намален и рискът от
бедност сред работещите.
За повишаването на минималната работна заплата
способства икономическият растеж, устойчивите
темпове на БВП през последните години, увеличението
на броя на заетите и ръстът на средната работна
заплата в страната.
От 1 януари минималната работна часова ставка
ще бъде 2,77 лв.
С друго постановление правителството определи
размера на линията на бедност за страната за 2017г.
Тя ще бъде 314 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение
с тази година. Линията на бедност се определя на
база на методика, утвърдена от Министерския съвет.
Показателят се изчислява в зависимост от данните в
изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“,
което се прави ежегодно от Националния статистически институт. Линията на бедност се използва като
параметър при формирането на социалната политика
в областта на доходите и жизненото равнище.
БОЛНИТЕ В СИЛИСТРЕНСКО СЕ УВЕЛИЧАВАТ
Респираторните заболявания в Силистренско са се
увеличили, но няма случаи на грип, показва справка от
Регионалната здравна инспекция в Силистра. Заболяемостта от остри респираторни заболявания е 149 на
10 000 – с 31 пункта по-висока. Според специалистите
тя е далеч от предепидемичната и епидемичната.
ОПРЕДЕЛЕНИ СА НОРМИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ
Министерският съвет прие наредба, която определя норми на потребление на вода за напояване. Те са
по предложение на Министерство на земеделието и
храните и са фиксирани въз основа на хидрометеорологичните условия в различните части на страната,
различните видове култури, както и от това дали
фермерите поливат гравитачно, чрез дъждуване или
капково. Целта на наредбата е рационално използване
на водните ресурси чрез въвеждане на икономически
стимули. Предвижда се земеделските стопани да плащат по-ниски такси, ако изразходваното количество
вода за напояване е в установените норми. Плащането
ще е според нова тарифа, която ще бъде приета от
Министерския съвет.
КРИМИНАЛЕ
Хулиганска проява е извършена в питейно заведение край Тутракан около 01:15 часа на 21 декември
м.г. Неизвестно към момента лице нанесло удари на
двама сервитьори и счупило едно стъкло. Мъжете не
са пострадали сериозно. Полицията разследва случая
и издирва извършителя.
Двама са установени да шофират без книжки и
в едногодишния срок от наказването им по административен ред за същото деяние. На 25 декември в
село Зафирово 33-годишният Б.Ю. бил засечен докато
управлявал лек автомобил „Форд”, а 22-годишната П.Д.
шофирала лек автомобил „Опел”, когато била спряна за
проверка. Срещу двамата водачи са започнати бързи
производства.
Късо съединение в ел.бойлер е причината за пожар, възникнал на 27 декември в къща в село Сокол.
Произшествието е станало около 16:30 часа. Освен
бойлера, от пожара е засегната и мебел. Огнеборци
от Противопожарен участък – Главиница се справили
с произшествието, преди да се стигне до по-големи
щети.
Комин на къща се е запалил в Тутракан на 29 декември около 18:00 часа. Местните огнеборци успели
да се справят с произшествието, преди да се стигне
до материални щети.
Циркуляр и 40 кв.м покрив на навес изгорели при
пожар, възникнал на 4 януари около 00:40 часа в село
Сокол. Причината е късо съединение. Пожарът е потушен от екип на Противопожарен участък – Главиница,
спасена е къща.

От началото на годината влязоха в сила
промените в два социални закона
О

т Дирекция "Социално
подпомагане" - Тутракан информират,
че от началото на тази
година са влезли в сила измененията и допълненията
в два закона.
В Държавен вестник бр.
98 от 09.12.2016 г. е обнародван Законът за държавния бюджет на Република
България за 2017 г. (ЗДБРБ),
с който са определени
средномесечният доход по
чл. 4 от Закона за семейни
помощи за деца (ЗСПД),
размерите на семейните
помощи за деца за 2017 г.
и са направени изменения и
допълнения в ЗСПД и Закона
за интеграция на хората с
увреждания (ЗИХУ), влизащи
в сила от 01.01.2017 г.
I. Промените в ЗСПД са
свързани с предоставянето
на нов вид месечни помощи
за отглеждане на дете с
трайно увреждане по чл.
8д от ЗСПД, чиято цел е
подпомагане на семействата при отглеждането им в
семейна среда и тяхното
социално включване.
1. Месечните помощи ще
се предоставят независимо
от доходите на семейството на:
родители (осиновители),
които отглеждат деца с
трайни увреждания, при
условие, че децата живеят
постоянно в страната и не
са настанени за отглеждане извън семейството
по реда иа чл. 26 от Зако-

на за закрила на детето
(ЗЗДет.);
семействата на роднини
или близки и приемните
родители, при които са
настанени деца с трайни
увреждания по реда на чл.
26 от ЗЗДет.
Месечните помощи по
чл. 8д от ЗСПД ще се предоставят за задоволяване
на основните и специфичните поради увреждането
потребности на децата с
трайни увреждания/, а на
родителите (осиновителите), които отглеждат деца
с определени 90 и над 90 на
сто вид и степен на увреждане или степен на трайно
намалена работоспособност, и за осигуряване на
грижа и подкрепа в домашна
и семейна среда.
Размерите на горецитираните месечни помощи
са диференцирани в зависимост от степента на
увреждането или степента
на намалената работоспособност, в съответствие с
нормативно определеното
им предназначение и обстоятелството, дали детето
е настанено за отглеждане
в семейство на роднини,
близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
ЗЗДет., както следва:
> Размерът на месечната
помощ за отглеждане на
дете с трайно увреждане
от родители (осиновители)
е, както следва;
- за дете с определени

Жените в Силистренско
използват повече
Интернет от мъжете
ɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨ ɩɪɟɡ  ɝ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɡɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɨɬ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɚ ɢ ɥɢɰɚɬɚ
ɩɨɤɚɡɜɚɬɱɟɨɬɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɚɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɢɦɚɬ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɜ
ɞɨɦɨɜɟɬɟ ɫɢ ɤɚɬɨ ɟ ɨɬɛɟɥɹɡɚɧɫɩɚɞɨɬɩɪɨɰɟɧɬɧɢ
ɩɭɧɤɬɚ ɫɩɪɹɦɨ ɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
ɋ ɧɚɣɜɢɫɨɤ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ
ɞɹɥɧɚɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɚɫɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɟ ɨɛɥɚɫɬ
ȼɚɪɧɚ
ɉɪɟɡɬɟɤɭɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɨɬɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɜɴɡɪɚɫɬɦɟɠɞɭ
ɢɧɚɜɴɪɲɟɧɢɝɨɞɢɧɢɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɜɫɟɤɢ ɞɟɧ
ɢɥɢɩɨɧɟɜɟɞɧɴɠɫɟɞɦɢɱɧɨ
Ɂɚɩɚɡɜɚ ɫɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɪɚɫɬɟɠɜɪɟɝɭɥɹɪɧɨɬɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɨɬɥɢɰɚɬɚ

Р

ɤɚɬɨɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚɟɨɬɛɟɥɹɡɚɧɪɴɫɬ
ɫɩɪɨɰɟɧɬɧɢɩɭɧɤɬɚ
ɀɟɧɢɬɟɨɬɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚɩɨɚɤɬɢɜɧɢɩɪɢɪɟɞɨɜɧɨɬɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɦɴɠɟɬɟɫɴɨɬɜɟɬɧɨɢ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɧɢɫɚɪɚɡɥɢɱɢɹɬɚ
ɩɪɢ ɪɟɞɨɜɧɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɳɢɬɟ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɟ  ɞɨɤɚɬɨ
 ɨɬ ɥɢɰɚɬɚ ɫ ɜɢɫɲɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɪɟɞɨɜɧɨ ɝɥɨɛɚɥɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ
ɬɨ ɟɞɜɚ  ɨɬ ɥɢɰɚɬɚ ɫ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɢɥɢ ɩɨɧɢɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟ ɜɴɡɩɨɥɡɜɚɬ
ɨɬɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɤɨɢɬɨɬɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ
ɉɪɟɡɝɨɬɥɢɰɚɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɝɥɨɛɚɥɧɚɬɚɦɪɟɠɚ
ɡɚɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɨɪɝɚɧɢɬɟ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢ“ТГ”
ɫɬɪɚɰɢɹ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 януари 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

5 - 11.01.2017 г.

Други СРМ към деня:
1 1 чистач, хигиенист – основно образование
1 машинен оператор, пералня – няма изискване за
заемане, 4-часов режим на работа
10 машинни оператори, шиене – няма изискване за
заемане
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

90 и над 90 на сто вид и
степен на увреждане или
степен на трайно намалена
работоспособност - 930 лв.;
- за дете с определени
от 70 до 90 на сто вид и
степен на увреждане или
степен на трайно намалена
работоспособност - 450 лв.;
- за дете с определени
от 50 до 70 на сто вид и
степен на увреждане или
степен на трайно намалена
работоспособност - 350 лв.
> Размерът на месечната
помощ за отглеждане на
дете с трайно увреждане
от семейства на роднини
или близки и приемните
семейства, при които са
настанени деца с трайни увреждания по реда на
чл. 26 от ЗЗДет е, както
следва:
- за дете с определени
90 и над 90 на сто вид и
степен на увреждане или
степен на трайно намалена
работоспособност - 490 лв.;
- за дете с определени
от 70 до 90 на сто вид и
степен на увреждане или
степен на трайно намалена
работоспособност - 420 лв.;
- за дете с определени
от 50 до 70 на сто вид и
степен на увреждане или
степен на трайно намалена
работоспособност - 350 лв.
II. Промените в ЗИХУ,
касаят правото на отпускане на месечна добавка
за социална интеграция на
деца с трайни увреждания.
Измененията са в чл. 13, ал.

1, т, 3; чл. 42, ал. 1; чл. 42а
до чл. 42ж, а именно:
Съгласно измененията в
чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗИХУ,
при изготвяне на социални
оценки консултативните
комисии към ДСП следва да дават мотивирано
предложение за отпускане
на месечна добавка за социална интеграция само на
лицата с увреждания над
18-годишна възраст. С измененията в чл. 42 от ЗИХУ
се регламентира правото
на месечна добавка за социална интеграция само на
хора с трайни увреждания
над 18-годишна възраст.
Съгласно чл. 42в от ЗИХУ,
лицата с трайни увреждания от 18- до 20-годишна
възраст имат право на добавката по чл. 42, в случай
че за тях не се получава
месечна помощ по чл. 8д
от ЗСПД.
В §2 от ПЗР на ЗДБРБ за
2017 г, е указано, че всички
отпуснати преди 31 декември 2016 г. месечни добавки
за социална интеграция за
деца с трайни увреждания
по чл. 42 от ЗИХУ се прекратяват от 1 януари 2017
г. Следва да се има предвид
и необходимостта от прекратяване на добавката по
чл. 42 от ЗИХУ на лица от
18- до 20-годишна възраст,
за които е налице информация, че от 01.01.2017 г. ще
получават месечна помощ
по чл. 8д от ЗСП.

Повече от половината
бебета в област Силистра
се раждат в Тутракан

ɄɚɦɟɥɢɹȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɨɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɧɟɣɧɢɹɬɫɢɧȼɢɤɬɨɪ

от стр. 1 кг/49 см, и е първа рожба на
23-годишната Весиле Рамис
от Исперих. Момиченцето
ще носи името Билге - на
баща си Билгин, който
работи в Белгия, но щастливата причина го връща
обратно в България. Весиле е четвъртокурсничка в
специалността "Българска
филология" в Шуменския
университет "Св.Константин Преславски" и мечтае
да стане учителка.
"Разбрах за д-р Любомир
Бойчев, че е много добър
специалист и затова дойдох тук да родя. Той ми
проследи и бременността,
идвах на прегледи и консултации. Благодарна съм му
много - на него и на целия
екип!" - каза още Весиле.
Всъщност, това е и отговорът на въпроса "Защо
АГО-Тутракан е предпочитаното отделение?". Тук
работят професионалисти!

495 раждания и 504 бебета
през 2015 г. Момчетата са
314, а момичетата - 301.
Най-голямото бебе през
миналата година е родила
разградчанката Теодора
Спасова - 4,680 кг/52 см.
27 са двойките близнаци,
повечето естествено заченати плюс една тройка
близнаци. Тризнаците са
момчета от Каолиново,
родени на 1 февруари м.г,
През последния ден на
2016 г. са осъществени
две раждания - в 07:15 ч. момиче и в 17:36 ч. - момче.
Последното бебе се казва
Виктор и е първо раждане
на 21-годишната Камелия
Василева Димитрова от
Главиница.
Точно в 16:00 часа на 1
януари в Родилно отделение глътка въздух пое и
първото бебе за 2017-та
година. То е момиче - 2,450
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Зимата напомни за себе си:

Превантивно удължиха
зимната ваканция в общините
Тутракан и Главиница!
от стр. 1 ра и образователното
министерство обяви 5 и
6 януари за неучебни дни.
Пропуснатият учебен материал ще се наваксва
чрез преструктуриране на
учебното съдържание. Ще
бъдат създадени условия
учениците да могат да
се явят на олимпиади и
състезания в неучебните
дни, уточняват още от
министерството.
До края на седмицата
се очаква зимата да ни
напомни и за по-суровата

шаване на климатичните
условия, прогнозираното
застудяване и риска от
острите респираторни
заболявания.
Разпореждането не се
отнася за режима на работа в детските градини на
територията на община
Тутракан.
В община Главиница няма
да работят и детските
градини.
В обедните часове вче-

си страна. До – 20 градуса
ще паднат температурите на места, предвиждат
метеоролозите.
С умерен и силен северен
вятър ще нахлува студен
въздух. Ще вали сняг като
в Южна България през
нощта срещу петък и в
петък снеговалежите ще
са значителни. Температурите ще паднат чувствително. През почивните
дни ще бъде много студено
и точно тогава на места
температурите ще са око-

ло и под минус 20 градуса.
От МВР призовават
шофьорите да не се пътуват между четвъртък
и събота заради очаквани
сериозни валежи от сняг.
От КАТ отсега предупреждават превозвачите,
че ще спират камионите
с тегло над 12 тона и
през трите дни, в които
се очакват валежи - от 5
до 7 януари. От вторник
ще настъпи повишение
главно на минималните
температури.

Община Главиница, Област Силистра

ПОКАНА
Кметът на Община Главиница г-н Неждет ДЖЕВДЕТ
на основание чл.84, ал.4 и ал.6 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, второстепенните разпоредители
с бюджет, директорите на училища и детски градини,
читалищни настоятелства на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2017
Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Главиница за 2017 г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритетите,
решаването на проблемите и подобряване условията
на живот и услугите в община Главиница.
Бюджетът трябва да се състави с Вашето участие
и в тази връзка ръководството на община Главиница
Ви кани на обсъждане на 05.01.2017 г. /четвъртък/ от
16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет
гр. Главиница /IV етаж/.
Проект на Бюджета на Община Главиница за 2017
година ще бъде публикуван на интернет страницата
на общината www.glavinitsa.bg.

Текущи въпроси решаваха съветниците
от гражданите на възраст
65 и повече години, като
сумата, която ще доплаща
Общината не може да надвишава 960,00 лв. с ДДС
месечно.
В края на заседанието
бе прието искането на
управителя на общинската
болница д-р Недка Цветкова
за даване на съгласие от

на Тутракан за разсрочено
плащане на задължението
на болницата към доставчика на електроенергия. 51
515, 83 лв. общата сума на
задължението, което ще
трябва да се изплати на
шест вноски.
Емилиан Ганев е новият
стар одитор на здравното
заведение е следващото

Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПОКАНА
Уважаеми съграждани, земеделски производители
от територията на МИГ "Тутракан – Сливо поле",
представители на микропредприятия, малкия бизнес и
среден бизнес, представители на нестопанския сектор,

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ
Калина ГРЪНЧАРОВА
оследното заседание
за 2016 г. Общински
съвет-Тутракан проведе на 22
Декември. Съветниците
приеха най-напред План за
своята работа през първото шестмесечие на 2017 г.
По предложение на кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов
бяха приети актуализация
на бюджета на Община
Тутракан за 2016
г., изменение и допълнение на Наредбата за усло-

П

вията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза
за местните дейности за
следващите три години,
за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Тутракан, както и разпоредителни сделки с общински
имоти.
Общинските съветници
приеха решение и по предложението за ползване на
абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените линии на градския
и общинския транспорт

в информационни срещи, свързани с консултиране и
съгласуване на разработваната стратегия за местно
развитие по подхода ВОМР за територията на общини
Тутракан и Сливо поле и представяне на възможности
за кандидатстване с проекти към нея.
Събитията ще се проведат както следва:

принципала - Общински съвет-Тутракан, за подписване на Споразумителен протокол между ЕНЕРГО ПРО
ПРОДАЖБИ” АД, „МБАЛ
- Тутракан” ЕООД и Общи-

решение на съветниците.
Следващото заседание
на Общинския съвет, която е първо за настоящата
година е насрочено за 26
януари.„

Започва раздаването на помощи - хранителни продукти
В Главиница - на 16 януари, в Тутракан - на 6 февруари
т 6 януари ще стартира първи транш и
поетапно раздаването на хранителни продукти
на Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане от
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи
се лица /ФЕПНЛ/ в област
Силистра.
Право на тази помощ
имат 5 321 граждани, включени в списъците на АСП и
попадат в една от следните групи:
1. Лица и семейства подпомагани по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за
условията и реда за отпускане на целеви помощи за
отопление за отоплителен
сезон 2015/2016 г.
2. Майки (осиновителки),
които получават месечни
помощи за отглеждане на

О

дете до една година, по
реда на чл. 8, ал.1 от Закона
за семейни помощи за деца
(ЗСПД) към месец октомври
2016 г.
3. Лица и семейства, получили еднократна целева
помощ за покриване част
от разходите в началото
на учебната година, по чл.
10а от ЗСПД за учебната
2016/2017 г.
4. Лица и семейства,
получили еднократни или

месечни помощи, предназначени за
превенция и
реинтегра ция, отглеждане на детето при
близки и роднини и в приемни семейства по реда
и условията
на Правилника за прилагане
на Закона за закрила на детето към месец октомври
2016 г.
5. Лица и семейства,
инцидентно пострадали
от бедствия и аварии при
форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда
на чл. 16 от Правилника
за прилагане на Закона
за социално подпомагане,

По дейност 4.3. Провеждане на три информационни срещи, свързани с консултиране на местната
общност за подготовка на СВОМР:
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒÛ½ÛÂ»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»Í»ÛÂ»Æ»Û
на община Тутракан.
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒÛ½ÛÂ»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»Í»ÛÂ»Æ»Û
на община Сливо поле.
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒÛ½ÛÂ»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»Í»ÛÂ»Æ»Û
на община Тутракан.
По дейност 2.2. Провеждане на две обучения на
местни лидери:
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒÛ½ÛÂ»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»Í»ÛÂ»Æ»Û
на община Тутракан.
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒÛ½ÛÂ»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»Í»ÛÂ»Æ»Û
на община Сливо поле.

По дейност 2.1. Провеждане на обучение на екипа
на МИГ:
въз основа на установено
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒÛ½ÛÂ»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»Í»ÛÂ»Æ»Û
индивидуално ниво на матена община Тутракан.
риално лишение към месец
октомври 2016 г.
За контакти:
Зареждането на временЙорданка Тонева – координатор по проекта за община
ните пунктове ще се извърСливо поле, тел: 0887 600 642
ши поетапно по утвърден
Айтен Рашид – координатор по проекта за община
график,
Тутракан, тел. 0898 754 701
а раздаването на хранителните продукти ще започне от община Силистра на
6 януари.
В община Главиница помощите ще се раздават на
16 януари, а в Тутракан - на
6 февруари, уточняват от
БЧК-Силистра.
Всеки от хранителните
пакети е с тегло 38.5 кг
и включва 10 кг брашно,
6 кг ориз, 3,5 кг макарони,
от стр. 1 макинствата, след което
1,25 кг картофено пюре,
събраната сума от 8000
Г-н Джевдет заяви, че ще
2,4 кг гювеч, 1,8 кг месни
лв. и останалите дарения
консерви, 1,6 кг компот, 2 сформира екип, който ще ще бъдат предоставени на
кг конфитюр, 8 кг захар и посети с.Хитрино с цел да пострадалите семейства.
установи нуждите на до2 кг вафли.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Главиница помага
на Хитрино
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Автоконтрольор от РУ-Тутракан и синът му
с награди „Полицай на годината 2016”
ладши автоконтрольорът от РУ-Тутракан Ивелин Лазаров е отличен
с награда „Полицай на годината
2016”. Той заема челното място

М

в индивидуалното класиране и
е първи подгласник на носителя
на големия приз гл. инспектор
Калин Литов от ГДБОП. Отличието
му бе връчено днес на официална

церемония в столицата.
Лазаров е заслужил признанието с показан висок професионализъм при опазването на обществения ред, борбата с престъпността

и осигуряване безопасността на
гражданите. През последната
година той има в практиката си 4
случая на предложен подкуп, за да
не извърши действия по служба,
като по всички тях са образувани
бързи полицейски производства.
В актива му през годината са 5
досъдебни производства за шофиране от неправоспособни водачи,
4 - за управление на МПС в нетрезво състояние, и 3 - за водачи,
седнали зад волана след употреба

на наркотични вещества. През
годината младшият инспектор е
издал повече от 500 фиша. Той
получи и „Златна карта“ от Съюза
на българските автомобилисти.
С първа награда за граждански
принос към работата на полицията
е отличен и синът на Лазаров –
9-годишният Дамян Лазаров. На
17 юли т.г. момчето намерило
портфейл със сумата от около
2000 лева и без да се колебае нито
за миг подало сигнал за находката,

в резултат на което собственикът
бил установен, а изгубените вещи –
върнати. Само преди две седмици
Дамян намира и портмоне с лични
документи. Момчето вижда адреса
на собственичката от личната карта
и лично й носи изгубеното.
Церемонията „Полицай на годината” се провежда за 23-ти пореден път. Тя е съвместна инициатива
на Министерството на вътрешните
работи и фондация „Доверие и
закрила”.

Новогодишен подарък за родителите
от децата на село Зебил
кова - Председател на Училищното настоятелство и
Сали Назиф - директор на
ПГСС „Хан Аспарух”в град
Исперих.
Подкрепени от своите
учители и училищното ръководство, в продължение
на 90 минути, учениците
рецитираха, пяха, танцува-

радиционният новогодишен концерт в с.
Зебил, организиран от
ОУ ”Васил Априлов”, град
Исперих, се проведе на 21
декември м.г. В него участваха учениците от групите

Т

за целодневна организация
на учебния ден и участниците в проект „Твоят час".
За седма поредна година
празникът събра ученици,
учители и родители на
едно място. Гости на кон-

област Разград доказаха, че
могат, че са талантливи,
че са упорити.
Изключително успешно
преминаха и концертите
в другите населени места
- в селата Яким Груево,
Белинци и Свещари. Новогодишният концерт и този
път се превърна в запомнящ
се спектакъл, подарен на
родителите от техните
деца. Той създаде вълшебна
атмосфера и празнично настроение за артисти и зрицерта бяха кметът на село
тели, които на финала си
Зебил - Недим Чауш, Зайде
пожелаха "До нови срещи!".
Наим - читалищен секреНежля ХРИСТОВА,
тар, Наталия Каменарова и
Ст. учител в ОУ „ВаПламен Цанев - заместникреден
път
възпитаниците
сил Априлов”
директори на ОУ ”Васил
ха и драматизираха. За по- на най-голямото училище в
град Исперих
Априлов”, Борислава Вис-

Коледа се празнува навсякъде по света! В различните страни, празникът се чества
по различно време, с различни обичаи, но въпреки това Коледа остава любимия празник на милиони деца, а и възрастни по света. Коледа е любима на много хора заради
начина си на празнуване. На тази тема учениците от 4а клас и учителката им Румяна
Младенова при СУ "Йордан Йовков" разговаряха, четоха приказки и стихотворения. “ТГ”

Коледно настроение с коледните приказки от български писатели с учениците от 3а
клас и техните учители Людмила Трушева и Росица Николова от СУ "Христо Ботев"!
"Децата четоха приказки от Георги Райчев и Мая Далгъчева. Бяха запознати с
българските коледни традиции и обичаи, след което активно участваха в коледната
викторина, а пожеланията за любими хора ще очакваме да ги представят в "Детски
“ТГ”
отдел" на библиотеката", информира Стефка Капинчева.

ПРАЗНИЧНО ЕХО
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Честита Нова Година!

"Нека новата година да
внесе във всяко семейство здраве и просперитет! Да сме позитивни и
отворени към всички около

нас! Искам да благодаря
за това, че много хора
помогнаха на едно малко
детенце през 2016-та г.
да бъде лекувано от дет-

ски паралич. Призовавам
ви и през тази година да
продължим дарителската
кампания. Защото най-важно е здравето, най-важни
са децата!
Нека да ни е честита
2017-та година!" - това
каза кметът на община
Тутракан д-р Димитър
Стефанов пред своите съграждани дошли заедно да
посрещнат новата година
в парк "Христо Ботев". А
там ги очакваха баница
с късмети и руйно вино,
народна музика, която
завихри празничното настроение и пъстроцветна
заря.
“ТГ”

алки коледарчета от ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" и внесоха празнична нотка в работата. Добри пожелания кмета на община Главиница Неждет Джевдет и предв гр. Главиница изненадаха местните парламента- за успехи, здраве и берекет през 2017-та пожелаха те. седателя на Общинския съвет - Месут Алиш, които им
А както повелява традицията, сурвакарчета сурвакаха дариха пари и лакомства.
ристи по време на декемврийското им заседание

М
Д-р Стефка Цонкова с награда Моята Коледна мечта
"Лекар по дентална медицина" за 2016 г.
от стр. 1
получиха признанието на
колегите си.
Районната колегия на БЗС
за област Силистра номинира за наградата д-р Стефка
Цонкова от Тутракан.
По време на извънредния
конгрес на съсловната организация проведен в началото
на м.декември м.г. бе организирана специална церемония
за връчване на наградите.
От името на д-р Цонкова
(която по извънредни причини не е имала възможност
да присъства), наградата й
получи председателят на РК
на БЗС-Силистра д-р Деян
Илиев.
А иначе бихме възкликнали:
"Кой не знае д-р Цонкова, кой
не е чувал за нея...". Скромната дама е добър професионалист, чудесен човек,
който се радва и на малките
неща от живота. Тя е винаги засмяна, добродушна и
внимателна към болката на
всеки пациент.
Точно преди 30 години през 1987 г., д-р Стефка Цонкова завършва "Стоматология" и по тогавашното т.нар
"разпределение" идва да
работи в Тутракан. Емоционално разказва, че в онези
години в Тутракан липсвали
достатъчен брой зъболекари. "Когато се явих първия
ден на работа помолих д-р
Кощирева и останалите
от екипа да ми помогнат в
началото. Те се съгласиха.
На следващия ден коридорът
в "Стоматология" бе препълнен и всички казваха, че
чакат мен. Оказа се, че д-р
Кощирева си взела отпуск.

естната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Главиница със съдействието на
кмета Неждет Джевдет организира
конкурс на тема “Моята Коледна
мечта". Според регламента на
конкурса участниците бяха в три
възрастови групи. Първата - I
до V клас – участваха с рисунки,
втората - от VI до VIII клас – с есе
или разказ и третата - от I X до XII
клас – с презентация.
Активно участие взеха 62 ученици, от които 52-ма от училищата СУ
”Васил Левски”, гр.Главиница и ОУ
”Отец Паисий”, с. Стефан Караджа
с рисунки. С есета участваха общо
8 ученици, трима от ОУ „Иван
Вазов”, с. Зафирово класирани
на първо място и от ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, с.Сокол и СУ

М

ɝɨɞɢɧɢɪɚɡɥɢɤɚɟɨɡɚɝɥɚɜɟɧɬɨɡɢɮɨɬɨɤɨɥɚɠɜɩɪɨɮɢɥɚɧɚɞɪɐɨɧɤɨɜɚɜɴɜɎɟɣɫɛɭɤɜ
ɤɨɣɬɨɝɥɚɜɧɢɝɟɪɨɢɫɚɬɹɢɧɟɣɧɚɬɚɨɬɦɹɧɚɞɪȺɧɢɐɨɧɤɨɜɚ

Помня и първата си интервенция - най-трудната, защото обикновено се избягва
- вадене на долен осми зъб.
Помня и пациентката - една
жена от Тутракан."
Д-р Цонкова изпрати една

успешна година. Освен признанието на колегията, от
м. ноември тя вече е баба,
голямата й дъщеря я дари
с внучка. През тази година радостите няма да са
по-малко - на хоризонта е

сватбата на по-малката й
дъщеря Ани, която наследява
и професията й. Тя следва
"Стоматология" в румънския
град Констанца.
Успешна година, д-р Цонкова!

”Васил Левски”, гр. Главиница.
С презентации участваха деветокласниците от СУ”Васил Левски",
гр. Главиница.
Победителите получиха своите
награди: 5 ученици от първа група - игра на думи кръстословица,
книга 100 класически приказки,
скицник, бои и чаша за рисуване,
тетрадка, органайзер за бюро; 4
ученици от втора група - органайзер за бюро и тетрадка, несесер
и тетрадка, тетрадка, несесер и 2
деветокласници - Флашка 8GB и
папка с 13 джоба, клипборд с капак
и оптическа мишка.
Всички останали участници в
конкурса бяха наградени с поощрителни награди - Сертификат
за участие и химикал. Организаторите от Община Главиница и
МКБППМН благодарят на всички
участници.
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Определени са датите на
религиозните празници поетично
през 2017 г. на вероизповеданията, различни
Мария
НЕЙКОВА
от източноправославното
равителството определи дните на религиозните празници през
2017 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Датите са
съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно
Кодекса на труда и Закона
за държавния служител, служителите и работниците
от тези вероизповедания
могат да ползват по свой
избор част от платения
си годишен или неплатен
отпуск за религиозните
празници.
Празниците на Католическата църква у нас са
17 април – вторият ден от
Великден, 29 юни – „Св. Св.
Апостоли Петър и Павел”,
1 ноември – „Вси Светии”,
и 8 декември – Непорочното
зачатие на Света Богородица.
Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи
Рамазан байрам на 26 и 27
юни, Курбан байрам на 1 и
4 септември и Рождението
на Мохамед на 29 ноември.
За религиозната общност
на евреите празниците
са на 11 април – Песах, 21
септември – Рош Ашана,
30 септември – Йом Кипур,
и Сукот – на 5 октомври.
Арменската апостолическа православна църква
ще празнува Рождество
Христово на 6 януари, Сре-

П

тение Господне – на 14
февруари, Св. Вартан – на
23 февруари, Възкресение
Христово – на 16 април,
Кръстовден – на 17 септември и Свети Будители Св.
Сахак и Св. Месроп – на 14
октомври.
Празничните и почивните
дни за обществото „Бяло
братство” са 22 март –
Ден на пролетното равноденствие, Рождението на
Учителя Петър Дънов – 12
юли, Съборните дни – 19,
20 и 21 август, и Денят на
кончината на Учителя – 27
декември.
Последователите на
Църквите на адвентистите от Седмия ден имат на
разположение шест съботни дни, ако според трудовия
им или служебен договор
са задължени да работят
в тези дни. Свидетелите
на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за
смъртта на Исус Христос
на 11 април и Конгресни дни
на 27-30 юли, а празникът
за евангелските църкви е
Денят на реформацията –
31 октомври
Обществото за Кришна
съзнание отбелязва Гаура
Пурнима на 12 март, Рама
Навами на 5 април, Нарасимха Чатурдаши на 9 май,
Ратха Ятра – на 25 юни,
Кришна Джанмащами на 15
август.
Последователите на Ди-
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поетично

гр. Тутракан

Усмивка
Усмихвай се, макар и да боли,
усмихвай се, дори и облаци да има,
а утре, когато слънцето изгрее усмихвай се отново ти.
Макар и тъжен да си ти усмихвай се!
Привидната усмивка на лицето
ще топли живите души.
Усмихвай се!
И когато мъка те споходи
пак усмихвай се,
заради тях около теб
усмихнати да бъдат те.
Заради тях живей за тяхната усмивка.
Дори за тез,
които съдбата ни отне!
амантен път на будизма
– България, ще празнуват
на 9 юни Весак – ден на
раждането, просветлението и паранирваната на
Буда Шакямуни. Будист-

ката общност в България
отбелязва Деня на Буда на
10 май, Нова година на 27
февруари, Денят Дхарма на
7 август и Денят Бодхи на
8 декември.
“ТГ”

Свободата?
"- Свободата, Санчо!... – Дон Кихот горещо маха две ръце – две мелнични криле.
- Свободата, Санчо, е велико нещо!
... Санчо го не чува – тъп като теле."
Дамян Дамянов
Какво е Тя, до днеска не разбрах.
Какво не е, ми обяснява всеки!
Не е това, което всява страх
с клиширани, каширани портрети.
Не е това, което във дворци
деца свободни кара да се смеят,
но кара непризнатите светци
свободно… със бензин да се облеят.
Не е това, което пред дула
убийците със жертвите заменя,
защото нечий купен, евтин глас
летенето превърнал е в пълзене.
Не е това, което, недозрял,
за Свобода човек до днес копнеел,
убива я, преди да я познал,
незнаейки какво да прави с нея.
А може би е туй, което Бог
е дал във Рая на Адам и Ева:
да изберат, но после, в епилог
превърнал ги в заложник домойсеев?
Или това, което мисълта
и словото от клетките изважда,
а после – със бутилката в ръка,
и с древни книги кладите подклажда?
* * *
Верига и нашийник нося аз,
със тях роден съм, а без тях не мога;
и ако не в човешката ръка,
веригата в ръката е на Бога.
Но стига ми и тая свобода:
самичък да избирам дължината.
Нашийникът доказва на вида,
че този вид е нужен на земята.

Детската смъртност е на най-ниското
си ниво през този век, сочат данните от
отчет за изпълнение на националната
демографска стратегия
Колко ще са почивните
Д
дни през 2017-та по
празниците?
О

емографската политика на България е
ориентирана към използване на всички реалистични възможности за
балансирано демографско
развитие, подобряване на
благосъстоянието на всички социални групи в обществото и за ограничаване
на демографския натиск
от намаляването и застаряването на населението
и на работната сила върху
социалните системи и публичните финанси. В условията на демографска криза
перспективите за устойчиво икономическо и социално
развитие на страната ни са
свързани в голяма степен и с
умението и възможностите
да се инвестира в развитието на човешкия капитал. Такива са изводите от отчета
за 2015 г. за изпълнението
на актуализираната Националната стратегия за демографско развитие (2012-2030
г.). Той разглежда предприетите от правителството
и отговорните институции

комплексни мерки в 12 стратегически направления, сред
които са насърчаването на
раждаемостта чрез създаване на благоприятна за отглеждането и възпитанието
на деца среда, подобряване
на репродуктивното здраве
на населението, на общото
здравословно състояние
на хората и намаляване на
смъртността, възприемането на комплексен междусекторен подход за активен
и продуктивен живот на
възрастните хора в добро
здраве и др.
Към 31 декември 2015 г.
населението на България
е 7 153 784 души, което
представлява 1,4% от населението на Европейския
съюз. В сравнение с 2014
г. то е намаляло с 48 414
души. Подобно на предходните години, това се дължи
главно на отрицателния
естествен прираст – с 44
167 души, а не на външната
миграция – 4247 души.
Като положителни тенденции през 2015 г. се от-

белязват намаляването
на детската смъртност,
увеличаването на броя на
сключените граждански
бракове и намаляването на
разводите, както и някои
други процеси.
Детската смъртност и
преждевременната смъртност намаляват. През 2015
г. в страната са починали
434 деца на възраст до една
година, а коефициентът на
детска смъртност е бил
6,6‰. Това е най-ниската
регистрирана в страната
стойност. През 2001 г.
коефициентът на детска
смъртност е бил 14,4‰,
през 2005 г. – 10,4‰, а през
2014 г. – 7,6‰. Преждевременната смъртност е
намаляла от 22,4% на 21,4%
в сравнение с 2014 г.
Броят на абортите намалява, показват още данните
в отчета. През 2015 г. общият им брой е бил 27 782
или с 363 по-малко в сравнение с предходната година.
Браковете се увеличават с
3124, като общият им брой

е стигнал 27 720.
През 2015 г. броят на
децата, родени от непълнолетни майки, е 3061 и
спрямо 2014 г. намалява с
69 деца. Запазва се тенденцията на увеличаване на
бебетата, родени от жени
на възраст над 40 години –
от 1517 през 2014 г. на 1687
през 2015 г.
Средната продължителност на живот за населението на България за периода
2013-2015 г. е 74,5 години. В
сравнение с 2000-2002 г. тя
се е увеличила с 2,6 години.
Според статистиката, мъжете у нас живеят средно
по 71,1 години, а жените
– по 78 години, или с 6,9
години повече. Средната
продължителност на живот
е с 2,7 години по-висока за
населението в градовете
(75,3 г.), отколкото за населението в селата (72,6 г.).
По отношение на вътрешната миграция най-голямо
териториално движение има
по направлението град-село
– 37,6 на сто.
“ТГ”

бщо 6 ще са дългите
уикенди по празниците през 2017 година,
показва календарът за 12те месеца. Това ще е така,
защото в края на изминалата 2016-та парламентът
взе решение, че вече няма
да има сливане на почивни
дни, за да не се отработва
в съботите.
Ето колко почивни дни
се събират през 2017-та
година, според решението
на Народното събрание:
– Три последователни дни
ще се съберат около националния празник, защото 3
март е петък
– По Великден няма да
работим 4 дни – от 14 до
17 април

– Денят на труда, 1 май,
е в понеделник и така ще
го отбележим с три дни
почивка
– По новите правила 8
май, понеделник, ще е неработен, с него се допълват
дните за 6 май
– 24 май е сряда и няма
да се слива, както досега
с уикендите
– Същото е и с 6 септември – Съединението
– За Деня на независимостта -22 септември
– петък, се събират общо
три
– За Коледа тази година
почивните дни щe са 4, тъй
като 25 и 26-ти са понеделник и вторник
“ТГ”
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СМЯХ
- Господине, трябва да изпълня
една формалност и да поискам
ръката на дъщеря ви.
- А кой ви каза, че е формалност?
- Гинекологът.

едно съм на рок концерт - започМладеж се изповядва:
след някое такси, щеше да спесваме с новата тема и свършваме с
- Онази вечер спах в една стая с тиш пет лева!
най-добрите хитове.
една красавица, без да я докосна
грях ли е това, отче?
Манго се връща от преглед при
Генко се връща от екскурзия
- Не е грях, но все пак ви пре- лекаря и Айшето го пита: - Манго,
в Италия и показва на жена си поръчвам да изпиете кофа вода.
какво ти каза дофторо, бе?
снимки. Стигайки до кулата в Пиза,
- Защо пък кофа вода?
Манго си разкопчал ризата,
Една жена се оплакала на при- жената казва: - Знаех си, че и там
- Защото точно толкова може да оголил гърди и рекъл:
ятелката си: - Мъжът ми е отвра- ще се напиеш!
изпие едно говедо...
- Плюни тука!
тителен! Все говори за майка си
- Ама що ти рече дофторо?
- мама това, мама онова, мама така
Мъж усърдно мие чинии. Детето
Иванчо се връща от училище:
- А бе, плюни тука и че ти речем!
готви, на мама онова харесва…
го пита: - Тате, ти от колко години
- Тате, татеее! Спестих един лев!
Айшето се изплюла на гърдите
- Трябва да му напомниш, че и работиш при мама?
- Как, бе моето момче?
му, Манго размазал плюнката по
ти си жена, та да ти обърне внима- Ами, бягах след автобуса! Ама него и казал:
ние. Сложи си нещо по-секси и го
- Докторе, ето тука ме боли - защо ме удари, бе татееее ?
- Каза ми да се мажем със...
изненадай.
напряко през ребрата.
- Ами защото ако беше бягал змийска отрова!
Вечерта мъжът се прибира и
- А пиете ли?
жена му го чака по черни бикини,
- Пия.
черен сутиен и черни ръкавици.
- От тезгяха на бара ви е...
Мъжът възкликва:
- Боже! Цялата си в черно! Да не
Писмо до дядо Коледа:
е станало нещо с мама?
- Дядо Коледа искам братче!
- Ако пратиш майка си!
Една жена пита слугинята си:
- Къде е старият парцал?
- Миличък, ето ти ризата - из- Мъжът ви излезе, госпожо.
градена! Обаче много закъснявам,
Ако сте поискали информация от някоя
така че - сам ще си сипеш кафе!
институция по Закона за достъп до обществена
По време на семеен скандал:
- Няма проблем...
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
- Значи така, а? Можеш да пиеш
След малко, откъм кухнята:
можете да получите
цял живот едно и също уиски, а
- Мила? С колко захар обичам
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
не можеш два дни да ядеш едно и кафето?
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
също ядене.
www.aip-bg.org
Слизат двама грузинци от плаДвама колеги, единият омър- нината и носят убита мечка. Среща
лушен.
ги американски турист:
- Какво ти е ?
- Ооо, гризли?
- Как да ти кажа, миналата
Грузинците:
седмица наложих наказание на
- Заачем гризли. Душили.
жената - без никакъв секс.
до Общинския пазар предлага:
- И?
- Кажете как по дърветата може
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
- Май някой ми е отменил на- да се ориентирате къде е север и
торове,
техническа сяра за пчелари
казанието.
къде е юг?
За справки: 0866 60 079
- Ама моля ви се, що за въпрос!?
Когато се караме с жена ми, все Елха - север, палма - юг!

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Сканди

СУДОКУ

Програма
Достъп до Информация

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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От Фирма "Моника-92":

Илхан Фейзи от Преславци спечели
мотопед Zenit 50 от томболата

Ʉɨɥɟɤɬɢɜɴɬɧɚɦɚɝɚɡɢɧɚɡɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɦɚɬɟɪɚɥɢ

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 26 декември м.г.
стана ясен поредният късметлия, който
спечели голямата награда - мотопед Zenit 50, от

Н

годишната томбола организирана от тутраканския
предприемач Венцислав
Танчев и неговата фирма
"Моника-92". Това е Илхан
Фейзи от с. Преславци.

Тегленето на жребия сред
стотиците клиенти на магазина за строителни материали, които са пожелали
участие в томболата, бе
извършено на рождения ден
ахматен клуб "Трансмариска" организира Коледно-новогодишен шахматен турнир,
който се проведе на 25
декември 2016 г. В състезанието бе използвана системата "Всеки срещу всеки".
След много емоции, оспорвана игра и добро настроение бяха излъчени и победителите. Първо място се

Коледен шах-турнир Ш

на собственика Венцислав
Танчев, който празнува и
50-годишен юбилей.
В магазина за строителни материали на ул.
"Ана Вентура", където по
традиция се провежда жребият, бяха дошли и редовни
клиенти, за да участват в
събитието и станат свидетели на избирането на
победителя.
Покупката, която ощастливи Илхан Фейзи, е на
стойност 326,35 лв. и е
извършена на 1
ноември 2016 г. Младият
мъж, комуто от фирмата
позвъниха веднага, за да
бъде уведомен, бе щастлив
от късмета си и на следващия ден дойде в магазина за
печалбата.
И през 2017-та година
томболата продължава нов мотопед очаква своя
притежател, а условията
за участие в нея публикуваме в отделно каре.
класира Момчил Йосифов, на
второ - Йордан Македонов,
а на трето място - Венцислав Мирчев.
Наградите на победителите и поощрения за всички
участници връчи председателят на клуба Тодорка
Ангелова.
Турнирът бе съдийстван
от Бехчет Патраклъ.
“ТГ”

ɂɥɯɚɧɎȿɃɁɂɫɧɚɝɪɚɞɚɬɚ
ɦɨɬɨɩɟɞ=HQLW

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2017
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

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.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

5 януари - Маргарита КИРЯКОВА, Самодейка, НЧ "Васил Йорданов-1942 г.", с. Нова Черна
5 януари - Нина ПЕТРОВА, Мед.сестра, Тутракан
7 януари - Гюлнур РЕДЖЕБ, с.Бащино, община Главиница
9 януари - Юлия ЙОРДАНОВА, гр. Тутракан
10 януари - Никола КРАЧАНОВ, Гл.експерт "Образование
и култура", Община Тутракан
10 януари - Атанаска ДИМИТРОВА, Спец. "АФО", Кметство с. Стефан Караджа, община Главиница
11 януари - Светослава ЙОСИФОВА, Гл.счетоводител,
ДГС-Тутракан
11 януари - Веселка ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост",

НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 януари - Гергана ВОЙНОВА, Гл.експерт "Админ.
наказателна дейност", Община Тутракан
6 януари - Богоявление, Йордановден - Йордан, Йорданка,
Данчо, Данка, Богдан, Богдана, Боголюб, Боголюба, Боян, Бояна,
Божидар, Божидара, Дана, Дан, Божан, Божана, Божил, Бончо,
Борислав, Борислава, Бетина
7 януари - Ивановден - Иван, Иво, Йоан, Ивайло, Иванка,
Ивана, Ива, Йоана, Йоанна, Иванета, Ина, Ивелин, Ивелина,
Ивайла, Ивет, Ивета, Ивон, Ивона, Ивалин, Ивалина, Иванина, Ванина, Ваньо, Ваня, Калоян, Йовко, Йовка, Йото, Йонко,
Йонка, Яне, Яна, Жан, Жана

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

