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Мария КИРЯКОВА, Преподавател по Биология
в СУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Главен инспектор
Даниел Костадинов Редът е първият новият началник
закон на Вселената! на РУ-Тутракан
С

Калина ГРЪНЧАРОВА
лед като Министерство на образованието публикува резултатите от тазгодишните
матури, стана ясно, че
тутраканското Средно

С

училище "Йордан Йовков" е
с най-висок резултат от
матурата по "Биология и
здравно образование" сред
836 училища в България.
5,988 е средната оценка на
явилите се 13 ученици!

Мария КИРЯКОВА е техният преподавател. Нейното име се свързва с успехите на учениците й в много
състезания и олимпиади,
в кандидатстудентските
изпити и разбира се, с
приетите студенти в университетите.
Професионалният път на
Мария Кирякова е на финалната права. Тази учебна
година бе последната за
нея, предстои й пенсиониране. За работата през
годините, за съвременното
училище, за учениците и
техните успехи е интервюто, което ще прочетете.
Прочее, Мария Кирякова е
завършила специалността
"Биология и химия" най-напред в Учителски институт в Силистра, а след
това в Шуменския университет. Преподавателската
си кариера започва в СУ
"Христо Ботев", а от 1988
г. е учител по биология в СУ
"Йордан Йовков".
- Г-жо Кирякова, как се
постига такъв голям успех, такъв резултат от
на стр. 4

2 500 лв.
отмъкнаха ало
измамници от
80-годишна
тутраканка
80-годишна жена от Тутракан е станала жертва на
телефонна измама. На 10
юли тя получила обаждане
на стационарния си телефон от жена, представяща се за дъщеря й, която
поискала пари за лечение.
Непосредствено след това
последвало второ обаждане
от мним полицай, който
обяснил, че в района се
провежда операция срещу
телефонни измамници и поискал съдействие от жената. Изпълнявайки дадените
й указания, тя поставила в
чанта наличните си 2500
лв., и я окачила на портата
на дома си. След като напразно чакала от полицията
на стр. 3

На 25 юли (вторник) от 18:30 часа
в залата на Читалището.
Вход - 6,00 лв.

ъс заповед на министъра на вътрешните
работи Валентин Радев главен инспектор Даниел Костадинов е временно
преназначен на длъжността
началник на РУ-Тутракан,
съобщиха от Областната
дирекция на МВР в Силистра. До момента Костадинов
бе ръководител на сектор
„Охрана на обществения
ред и териториална полиция” в ОДМВР-Силистра.

Завършил е висше образование във Великотърновския
университет „Св.Св. Кирил
и Методий” и има близо
10-годишен стаж в системата на МВР.
На снимката:
10 юни 2016 г., Тутракан, гл.инспектор Даниел
Костадинов по време на
демонстрации по стрелба и
залавяне на престъпници, част от Детска полицейска
“ТГ”
академия.
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Екскурзия е наградата за победителите
в конкурса "Клас на годината"
Калина ГРЪНЧАРОВА
риключи конкурсът
"Клас на годината",
който се организира
от Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН) към Община
Тутракан, информира нейният секретар Тодорка Ангелова. Неговата главна цел
е да мотивира учениците
съм системно присъствие
в училище и часовете, за
намаляване броя на неизви-

П

нените отсъствия, както
и да се повиши стремежът
към екипната работа и налагането на по-добър модел
на поведение.
В конкурса за учебната
2016/2017 г. участваха четирите общински училища.
Комисията заседава на
5 юли и разгледа постъпилите номинации от училищата. Четири класа са
победители - 6а клас от
СУ "Йордан Йовков" с класен ръководител Веселина
Дякова няма допуснато
неизвинено отсъствие, 5а

клас от СУ "Йордан Йовков"
с класен ръководител Венета Александрова - с 3 и
2/3 неизвинени отсъствия,
5а клас от СУ "Христо Ботев" с класен ръководител
Володя Викторов - с 6 и 1/3
неизвинени отсъствия и 8б
клас от СУ "Христо Ботев"
с класен ръководител Игор
Шербанов - с допуснати 9
неизвинени отсъствия.
Тези класове отговарят
на предварително обявените критерии за участие в
конкурса "Клас на годината", които включват до 10

неизвинени отсъствия през
учебната година, без противообществени прояви,
учениците да имат индивидуални и екипни награди
от участия в общински,
областни, национални конкурси и други изяви.
Голямата награда, която
се осигурява за победителите от МКБППМН, е
еднодневна екскурзия до забележителна дестинация в
България за четирите класа
едновременно, в началото
на новата учебна година.

Статистиката за бедността в Силистренско
От 17 юли 2017 г. предоставянето на услугите
„Квалификация на водачи на МПС” и „Административно-наказателна дейност” от сектор „Пътна полиция”
ще се извършва на нов адрес - бул. „Македония” №
175 в Силистра (бившата сграда на СОД). Там ще се
приемат документи за издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС, както и ще се извършва
плащане на задължения по влезли в сила наказателни
постановления и електронни фишове.
ЗАВЪРШИ ЖЪТВАТА НА ЕЧЕМИКА
В СИЛИСТРЕНСКО
С по-висок среден добив от миналогодишния - 547
килограма от декар, завърши жътвата на ечемика в
Силистренско, показва справка от Областната земеделска дирекция. През миналата година бяха получени
по 516 килограма.
Вече са ожънати 12 на сто от засетите с пшеница
площи със среден добив досега 537 килограма от декар.
В Силистренска област се отглеждат 480 870 декара
пшеница и 43 952 декара ечемик.
КРИМИНАЛЕ
Без книжка и в едногодишния срок от наказването
му по административен ред за същото провинение
управлявал мотопед 45-годишният Е.К. Той бил засечен
от пътни полицаи на 6 юли по ул. „Христо Ботев” в
Тутракан. Срещу него е започнато бързо производство.
След употреба на дрога шофирал 29-годишният Б.Д.
На 7 юли около 15:10 часа по ул. „Христо Ботев” в Тутракан той бил зад волана на лек автомобил „Ситроен”,
когато бил спрян за проверка от пътни полицаи. С
техническо средство било установено, че той шофира
след употреба на канабис. Отказал е да даде кръвна
проба и е бил задържан за срок до 24 часа.
Срещу него е образувано досъдебно производство.
18-годишен велосипедист е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало на 9 юли около
15:50 часа по пътя между селата Зебил и Вълкан. Той
бил застигнат и ударен от лек автомобил „Ауди”,
управляван от 28-годишният Н.М. Получил е комоцио и
е настанен в болнично заведение.
По случая е образувано досъдебно производство.

2 500 лв.
отмъкнаха ало измамници от
80-годишна тутраканка
от стр. 1 пари от гражданите за изпълнение на служебните си
да се свържат с нея, на задачи. Имайте предвид, че
следващия ден тя подала всяко телефонно обаждане
сигнал за случая.
с искане на пари под различОт полицията отново ни предлози е измама! Не се
призовават:
доверявайте, свържете се
Не давайте пари на не- с близките си или сигналипознати! Не съществува зирайте на тел.112.
практика полицията да иска

Оценка на бедността
рез 2016 г. линията на
бедност в област Силистра е 290.92 лв. средно
месечно на лице от домакинството. При този размер на
линията под прага на бедност са
били 14.9% от населението на
областта.
В сравнение с предходната
година размерът на линията на
бедност в област Силистра се
увеличава с 1.4%, а относителния дял на бедното население
нараства с 3.6 процентни пункта.
През 2016 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в
областите Видин и Пазарджик
- съответно 194 и 204 лв., а
най-високата - в област София
(столица) (473 лв.), следвана от
областите Стара Загора (332 лв.)
и Габрово (328 лв.).
Най-висок е относителният
дял на бедните в областите Сливен - 31.4%, Пазарджик - 28.2%
и Варна - 26.6%. Най-нисък е
относителният дял на бедните
в областите Ямбол - 14.4%,
Силистра - 14.9% и Благоевград
- 15.7%.
И през 2016 г. област Силистра
е с най-нисък относителен дял
на бедност за жените в страната – 13.5%. Относителният дял
на мъжете, живеещи в риск от
бедност в областта е по-голям от
този при жените с 2.9 процентни.
Системата за социална защита
има съществено значение за редуциране на бедността. Данните
за 2016 г. показват, че ако в
доходите на домакинствата се
включат доходите от пенсии, но
се изключват останалите трансфери (обезщетения, социални

П

и семейни помощи и добавки),
равнището на бедност в област
Силистра се повишава от 14.9%
до 24.4%, или с 9.5 процентни
пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите
социални трансфери равнището
на бедност в областта нараства
до 43.6%, или с 28.7 процентни
пункта.

Материални лишения на
домакинствата
общите показатели за
оценка на бедността са
включени и субективни
индикатори свързани с материални
лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на
лицата и домакинствата относно
възможностите за задоволяване
на отделни нужди и потребности.
Най-голям брой лица изпитват
ограничения по отношение на
възможностите да посрещнат
неочаквани разходи (за неотложен
ремонт на жилището или колата,
подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.)
със собствени средства (65.3%),
ограничения по отношение на
плащането на време на разходите,
свързани с жилището (63.5%) и
почивката извън дома (61.4%) и.
Успоредно с това 6.7% от лицата не
могат да си позволят автоматична
пералня, 3.5% - телефон, вкл.
мобилен, 0.9% - цветен телевизор,
а 21.1% посочват, че не могат да
си позволят потребление на месо,
пиле или риба всеки втори ден.
Над 15% от лицата се ограничават
при отоплението на жилището си.
През 2016 г. в област Силистра
33.2% от населението живее в
тежки материални лишения (огра-
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ничения в 4 от 9 показателя).
Най-висок е относителният дял
на населението живеещо в тежки
материални лишения в областите
Пазарджик - 47.2% и Варна 46.3%. Най-нисък е относителният
дял на живеещите в тежки материални лишения в областите Ямбол
- 14.5% и София (столица) - 19.2%.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа
активност
а безработни домакинства
в изследването се считат
домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички
членове на домакинството на 16 и
повече навършени години са били
или безработни, или неактивни.
Ниската икономическа активност
за домакинството се отнася до
съотношението между броя на
месеци, в които всеки член от
домакинството във възрастовата
група 18 - 59 години е бил работещ
през предходната година (реално
отработени месеци), към общия
брой месеци, които теоретично би
могъл да отработи същият член на
домакинството при пълна заетост.
За лицата, които декларират, че
работят на непълно работно време,
броят на месеците се преизчислява
на пълно работно време въз основа
на отработените часове.
Лица, живеещи в домакинства с
нисък интензитет на икономическа
активност, се дефинират като лица
от възрастовата група 0 - 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 - 59-годишните
с изключение на студентите от
възрастовата група 18 - 24 години)
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работят под 20% от техния потенциал през референтния период.
През 2016 г. в област Силистра
4.5 хил. лица на възраст 18 - 59
години живеят в домакинства с
нисък интензитет на икономическа активност, или 6.9% от
населението, като спрямо 2015 г.
относителният им дял намалява с
5.8 процентни пункта.

Комбиниран индикатор
ъв връзка с поставените
цели по ключови области в
стратегията „Европа 2020“
от изследването на доходите и
условията на живот (EU-SILC) се
изчислява комбиниран показател
за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи
в риск от бедност, с материални
лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на
икономическа активност.
Комбинирането на трите показателя показва, че през 2016
г. в област Силистра 38.3% от
населението, или 43.3 хил. лица са
били в риск от бедност и социално
изключване.
Стойността на показателя намалява с 5.3 процентни пункта
спрямо 2015 г., като при мъжете
(38.1%) намалява с 5.3 процента
пункта, а при жените (38.4%)
намалява с 5.4 процентни пункта.
През 2016 г. най-висок е относителният дял на населението
в риск от бедност или социално
изключване в областите Кърджали (55.5%), Пазарджик (52.9%)
и Разград (51.4), а най-нисък в
областите Ямбол (26.1%), София (столица) (30.1%) и Габрово
“ТГ”
(31.0%).
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Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 10 юли 2017 г.
5 оператори, производствена линия – средно образование
1 перач – няма изискване за заемане
2 санитари – средно образование
2 пощенски раздавачи /пощальони/ – средно образование, 4-часов работен ден
4 работници, спомагателни шивашки дейности – няма
изисквания за заемане
15 оператори на автоматична линия – средно образование, работа в гр.Калофер, допълнително стимулиране
за служители от отдалечени места
15 монтажници, производство на слаботокови предпазители – средно образование, ваучери за храна, работа
в с.Радиново, община Пловдив, осигурен транспорт,
работно облекло
10 общи работници – няма изискване за заемане,
работа в гр. Поморие, осигурена храна, осигурено настаняване, работно облекло
1 продавач консултант – основно образование, компютърни умения
6 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма

изискване за заемане
1 барман - – няма изискване за заемане
1 готвач - няма изискване за заемане
1 екструдерист – основно образование, двусменен
режим на работа
1 гладач – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри, 3
акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
1 заварчик – основно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност, опит до 1 година
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Министерството на културата финансира Минималната работна
заплата остава 460 лева
проект на Историческия музей
М
П
роектът „Ремонтни
дейности и реновиране на Изложбена зала
в Исторически музей-Тутракан” е сред одобрените
проекти за частично финансиране от Министерството на културата по тема
„Проекти, свързани с дейности по опазване на движимо културно наследство
и визуалните изкуства в
музеите и художествените
галерии“.
Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан се помещава в сграда,
културна ценност от края
на Х Х век. След ремонтирането и адаптирането
на сградата, е открита
като такава през 2004 г.
и бързо се утвърди като
място за визуализиране на
нови проекти и креативни
идеи. През годините тя
се превърна във важна и

неотменна част от духовния и културен живот
на Тутракан и придоби
популярност сред гражданството. В нея се експонирани десетки мобилни
изложби на Исторически
музей-Тутракан и гостуващи изложби от страната
и чужбина. В залата се
провеждат кинопрожекции,
пресконференции, обучения,
представяния на книги и
други културни събития.
Събитията, реализирани в
нея, са организирани както
от Историческия музей,
така и от Община Тутракан, общинските училища,
индивидуални творци и др.
Чрез дейностите по проекта ще се ремонтира и
реновира залата и ще се
създаде един нов и модерен
облик на Изложбената зала,
ще се модернизира и обнови
използваната техника.

инистерският съвет прие постановление, с което потвърди определянето от 1
януари 2017 г. на минимална
месечна работна заплата
за страната в размер на
460 лв. С акта се отменя
обжалваното пред Върховния административен съд
ПМС №22 от 26.01.2017
г. за определяне на минималната работна заплата
за страната, действало
досега. Правителството
предприе необходимите
действия за консултиране

Общата стойност на на гоблени в Изложбената
проекта е 10 000 лева, а зала, 2011 г.
финансовата подкрепа от
Даниела ИВАНОВА,
Министерството на култуУредник, ПР
рата е 6 486 лв.
Исторически музейНа снимката: Изложба
Тутракан

"Речни ноти" ще бъде удостоен със
сертификат "Конкурс, в който вярваме"
Калина ГРЪНЧАРОВА
В социалната мрежа
Фейсбук е създадена обществена група "Конкурсите за млади изпълнители/Contests for young
performers", която е с над

2000 членове, информира
нейният администратор
Илия Симеонов. Част от
членуващите в нея родители, вокални педагози и
композитори състави и
анализира „Анкета за детските певчески конкурси в
България". Анкетата беше
активна във Фейсбук в пе-

риода от 2 до 21 юни т.г.
и има за цел да запознае
посещаващите български
конкурси/фестивали с броя
на подобните събития провеждани в България, както
и с впечатленията от тях.

Резултатите от анкетата ще бъдат изпратени
до всички Общини, които
финансират със собствени
средства конкурсите, до
Министерство на културата и образованието и до
фондовете, които отпускат тези средства, до медии и организации, свързани

с повеждането на
конкурси и фестивали у нас и в
Европа, допълни
още Симеонов.
Един от найобичаните конкурси в България
- Международният конкурс "Речни ноти", който
се организира и
финансира от Община Тутракан, също бе включен в
Анкетата и резултатите
от гласуването са много
добри.
На въпросите в Анкетата
са отговорили 174 души, които са реално посещаващи
конкурсите и фестивалите
у нас и са дали оценка за
72 конкурса. На база дадените отговори организаторите от Групата са
класифицирали конкурсите
в 5 категории – „Елитни,
много добри и добри"ЛИТНИ,
„Много добри с комерсиален
елемент", „Комерсиални” /с
не положителен фактор/,
„Туристически” и „Неангажиращи".
"За мен е голяма чест
да Ви информирам, че конкурсът "Речни ноти" е с
общ резултат 49,29 точки

и заема топ 4 позиция в
категорията "Много добри
конкурси с комерсиален
елемент" и е един от 5-те
избрани от аудиторията
конкурси, които ще получат сертификат "Конкурс,
в който вярваме" - съобщи
Илия Симеонов. Официално
Сертификатът ще бъде
връчен на 16-то издание
на "Речни ноти" от наш
представител с голямата
вяра в съществуването и
развитието на този конкурс и с надеждата, че ще
продължи да се организира
с идеална цел и да е в полза
на талантливите деца на
България!"
Подробна информация, относно цялата Анкета може
да откриете във Фейсбук
групата ''Конкурсите за
млади изпълнители/Contests
for young performers”.

Гражданите могат да правят
електронна справка за изплатените им извънтрудови доходи

Противопожарна дейност
за първото полугодие

аработи новата електронна
услуга на НАП – „Справка
за изплатени доходи /различни от трудовите/ на физически
лица“. Тя е достъпна, както с ПИК,
така и с електронен подпис.
Новата услуга дава възможност
на гражданите да проверяват дали
за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се
хора за изплащани доходи, различни от тези по трудов договор, като
например хонорари. Е-услугата
предоставя информация също
за вида и размера на изплатения
доход, както и удържан данък.
Така с помощта на е-справката
гражданите ще могат коректно да
отразяват изплатените им доходи в

рез първото шестмесечие
на 2017 г. поделенията
на РДПБЗН-Силистра са
ликвидирали 298 произшествия,
което е 25 бр. произшествия на 10
000 жители. Съпоставено към усреднените данни за същия период
през 2012 г. - 2016 г. – 24 бр., този
показател бележи устойчивост.
Разпределено по РСПБЗН данните
за произшествията са следните –
РСПБЗН-Силистра – 204, РСПБЗНТутракан – 50, и РСПБЗН-Дулово
– 44 бр.
Разпределението по видове
на произшествията е следното
– пожари с материални загуби в
Силистра – 43, Тутракан – 16, Дулово – 10, а случаите на извършена
гасителна дейност на пожари в

З

годишната си данъчна декларация.
От НАП обръщат внимание, че
ако потребителите на услугата
установят, че са допуснали грешка
във вече подадената декларация за
облагане на доходите от 2016 г., те
имат възможност да я поправят.
Това става с подаването на еднократна коригираща декларация в
срок до 30 септември 2017 г.
Новата услуга на НАП засилва
гражданския контрол по спазването на установените от данъчните
закони задължения. Електронната
справка допринася също и за
намаляване на риска от злоупотреби и нарушаване на правата и
интересите на гражданите.
“ТГ”

П

сухи треви и пожари без материални щети са: в Силистра - 101,
Тутракан – 30, Дулово – 26.
От разпределението на произшествията по основни отрасли
е видно, че най-много са произшествията в „Жилищно-комунално
стопанство” - 57 %, от общия
брой. На второ място по отрасли
са произшествията в “Транспорт,
складиране и пощи“ - 22 %, и на
трето място - “Селско и рибно
стопанство”-7,2 %. Останалите
13,8 % се разпределят в отраслите „Водопровод, канализация и
сметосъбиране”, „Образование”,
Търговия и ремонт” и др. Данните съпоставени към предходни
години бележат тенденция за
“ТГ”
устойчивост.

на проекта в Националният съвет за тристранно
сътрудничество.
За повишаването на минималната работна заплата от 460 лв. способстват
икономическият растеж,
устойчивите темпове на
БВП през последните години, увеличаване броя на
заетите и ръстът на средната работна заплата в
страната.
От 1 януари минималната работна часова ставка
остава 2,78 лв.
“ТГ”

Промени в Закона за
местните данъци и такси
въвеждат принципа
„замърсителят плаща“
Правителството одобри
законопроект за изменение
и допълнение на Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ). Предложените
промени целят справедливо
определяне на таксата за
битови отпадъци, реално
въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, както
и въвеждане на единна методология за определяне на
разходите, които формират
таксата за битови отпадъци, осигуряване на публичност и прозрачност чрез
задължението за провеждане на обществени консултации при определянето
на разходите, формиращи
таксата, както и опазване
на околната среда.
Законопроектът ясно дефинира разходите, които е
допустимо да бъдат включени при определяне размера на таксата. Предложени
са норми, които да гарантират, че финансираните
за сметка на други източници разходи не участват
при определяне размера на
таксата за битови отпадъци. Установяването на
по-ясни правила цели гарантиране на спазването
на законовите принципи за
възстановяване разходите
по предоставяне на услугите и за справедливо определяне размера на таксата.
Предвидено е водеща основа за определяне размера
на таксата за битови отпадъци да бъде количеството на битовите отпадъци,
като е необходимо местните власти да предприемат
адекватни мерки за реално
въвеждане на принципа
„замърсителят плаща“. Установяването в закона на
основите за разпределяне
на разходите следва да улесни общинските съвети при
осъществяване на техния
избор в съответствие с
принципите на ЗМДТ.
Използването на основи,
различни от количеството
битови отпадъци, е предложено да бъде поставено
под условие, предвид което
останалите основи няма да
са алтернатива на водещата основа и изборът им
следва да бъде допълнително мотивиран. В проекта
са предложени следните
видове основи:

- за услугата по събиране
и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения
и инсталации за тяхното
третиране – индивидуално
определено количество битови отпадъци за имота,
включително чрез торби с
определена вместимост и
товароносимост; количество битови отпадъци за
имота, определено съобразно броя и вместимостта
на необходимите съдове
за събиране на битовите
отпадъци и честотата за
тяхното транспортиране;
брой ползватели на услугата в имота;
- за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации – индивидуално
определено количество битови отпадъци за имота,
включително чрез торби с
определена вместимост и
товароносимост; количество битови отпадъци за
имота, определено съобразно броя и вместимостта
на необходимите съдове
за събиране на битовите
отпадъци и честотата за
тяхното транспортиране;
брой ползватели на услугата в имота;
- за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места и селищни образувания
в общината – брой ползватели на услугата в имота;
разгъната застроена и/
или незастроена площ на
недвижимия имот.
При определянето на разходите по план-сметката е
предложен ред за провеждане на обществено обсъждане преди одобряването
й, както и публичност на
обобщените данни от нея.
Предвидена е също така
публичност и прозрачност
по отношение на проекта
на решение за приемане на
конкретните основи, информацията и данните за
одобрените план-сметки,
отчетените разходи и отчетените количества събрани и третирани битови
отпадъци за предходната
година, както и приетите
основи за определяне на
таксата за битови отпадъци за текущата година.
“ТГ”

4
ОБЩЕСТВО
Мария КИРЯКОВА, Преподавател по Биология
в СУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

13 -19.07.2017 г.

Редът е първият
закон на Вселената!
от стр. 1 посоча такива от моята практика - например,
Международния екологичен
форум, проектът "Един град
вечен като Дунав" и други,
които изграждат любов
към предмета Биология.
Също, екоекскурзиите, които правим с учениците,
имат изключително важно
значение.
- Тоест, не само урокът

процеси. А затвърдяването
на материала се осъществява чрез интерактивни
методи, като използвам видеоклипове, например. Така
те възприемат най-трудния
материал един път в часа
и втори път, с това онагледяване знанията стават
много трайни и истински.
Непрекъснатият контакт
с родителите, който осъ-

по биология, който преподавате, а всичко друго
интересно е начинът, по
който ги приобщавате и
заинтригувате?
- Основната задача за
мен е да науча учениците
как да учат, това е изключително важно. Всъщност,
урокът се преподава с използване на много нагледни
материали - схеми, картини, табла, рисунки, за да
може да се изгради логическа връзка между сложните

ществявам, е другият момент. Особено на тези
ученици, които ще бъдат
на ДЗИ по Биология, целогодишно контактувам и
информирам родителите
за степента на подготовката и радвам се, че имам
подкрепата им. Решаване
на много тренировъчни
тестове, не само в училище, но и в дома е път към
успеха. И непрекъснатата
проверка, която правим, и
обсъждане на всяка една

матурата по биология?
- Резултатите са в следствие на много и постоянен труд от страна и на
учителя и на учениците.
Резултатите идват тогава, когато между учителя
и учениците има взаимно
уважение. Това е нещо, което за мен е изключително
важно. Освен това, доверието, което се изгражда
към учителя е важно, а то
е в резултат на начина
на преподаване, на непрекъснатата предварителна
подготовка на учителя. И,
разбира се, намирането на
точната граница на взаимоотношенията между
учениците и учителя. Ако
тази граница се наруши,
не могат да се постигат
резултати.
- При условие, че за повечето деца в училище е
скучно, какви са начините
да ги заинтригувате и
мотивирате?
- За мен е много важно
кабинета по Биология визуално да бъде прекрасен.
Още с първото влизане на
учениците в стаята, те да
бъдат впечатлени с цялата
подредба - с много цветя,
алпинеум, течаща вода,
много препарати, картини,
всичко това, което е необходимо да грабне още в
самото начало, с първата
стъпка, вниманието на
децата.
Освен преподаването,
много важно значение има
участието в проекти, ще

ɦɚɣɝȾɟɧɧɚɡɪɟɥɨɫɬɧɢɤɚɜɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɆɚɪɢɹɄɢɪɹɤɨɜɚɫ
ɛɩɨɫɥɟɞɧɢɹɬɤɥɚɫɧɚɤɨɝɨɬɨɟɛɢɥɚɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ

задача задълбочено, като
търсим не просто кой е
верният отговор, а защо
съответният отговор е верен. И с това се изграждат
едни много стабилни знания
в учениците.
- Защо, според Вас, училищата в по-малките
населени места се подценяват, а резултатите
показват друго?
- Аз мога само за себе
си да кажа. Още, когато
започнах своята професионална кариера - бях 22-годишна, и до последния ден
аз работя по един и същи
начин, с много задълбочена
предварителна подготовка,
добра дисциплина в часовете, защото аз вярвам,
че редът е първият закон
на вселената. Там, където
има дисциплина, там се
постигат резултати. По
принцип, нямала съм проблеми с дисциплината в
часовете, може би, защото
на голяма част от моите
ученици родителите им
бяха също мои ученици и те
идват вече с тази нагласа.
Действително, когато има
желание за работа, когато
има дисциплина, когато има
взаимно уважение, когато
един учител винаги е готов
да даде шанс на ученика да

си повиши оценката - те
чувстват това отношение
и естествено, се работи
лесно.
- В края на професионалния Ви път, защото
разбирам, че Ви предстои пенсиониране, поскоро удовлетворена ли
си тръгвате или по-скоро
разочарована от постоянните експерименти в
системата?
- Удовлетворена съм от
работата с децата, но
действително тези непрекъснати промени не се
отразяват добре на подготовката на учителя, защото ние губим голяма част
от ценното си време да
пишем някаква информация,
която не е свързана с конкретната учебна дейност.
Така учителят се превръща
в администратор. Определено мога да кажа, че преди
години имах много време за
една страхотна подготовка, с много по-интересни
интерактивни методи, защото разполагах с това
време, докато сега също,
но не мога да кажа, че тази
административна дейност,
която се изисква по закона,
не ми отнема от времето
за самоподготовка.
- Знаете ли колко Ваши

ученици са кандидатствали с Биология и са станали лекари, стоматолози,
ветеринари, учители по
биология?
- Много са. Не водя
статистика, но самият
факт, че сме приятели във
Facebook или когато има
някакъв повод, те ми се
обаждат да ми честитят
- това страшно много ме
радва. Има много мои ученици, които са завършили
ветеринарна медицина,
агрономство, лекари, медицински работници, сестри,
лаборанти и т.н. Много са
и са разпръснати не само в
България, а и по света.
- Какво мислите за
тръгването си от училище и от Вашите ученици?
- Много се гордея с тях!
Един учител не може да
постигне в кариерата си
високите върхове, ако не
работи със съвестни, добре
мотивирани ученици и те
са тези, които превръщат
един учител в истински
учител. Те го карат да
бъде непрекъснато на ниво,
с постоянни логически въпроси, жадни за знание. Те
питат и питат, и учителят
трябва да отговори - по
този начин се постигат
резултатите.

поетично поетично поетично
Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Сън с отворени очи...
Ако е вярно, че всеки творец носи
своята верига, за мен Никола Радев
беше един от малкото, които сами определяха
дължината й.
Вече търсят ти заместник
морските меридиани.
Няма как! За равносметка
идва време, барба Яни,
щом дори Нептун напуска
все пак своята обител,
пред съда на боговете
на Олимп кога го викат,
може би на боговете
древността да им е скучна
и от теб да се надяват
нещо ново да научат…
С тях пийни едно студено
с бучка лед, с лъжичка сода,
както учеше и мене,
но ще знам, че там, на сгода,
между две поредни бури,
свил в очакване платната
спи Летящият холандец
между две от небесата.

Кали
ПЕТРОВА,
гр. Тутракан

Аз и ти
Сега ще плача, а ти не питай
и силно само ме прегръщай.
Сгушена, притихнала в твоите ръце,
само там намира покой моето сърце.
Ах, моя безкрайност! Не си отивай,
със мен остани!
Не ме оставяй, моля те, недей...
Помогни ми, покажи ми,
че мога да живея без да се страхувам.
Дори животът да се мъчи да ни раздели,
не се отказвай - със мен остани!
Съдбата ме пречупва всеки път,
но ти бъди до мен превърни се в мой безкраен ден.
Запамети ме там, по кожата си, по устните си.
Не ме оставяй, моля те, недей...
Искам ти да бъдеш моето начало и моя край,
и когато всичко свърши,
пак да почнем отначало аз ще бъда твоето сърце, а ти - моето тяло.

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

ǹȋȖȘȈȚȈ
ǷǷȖȚȍȋȓȧȔȊșȍȒȐȗȖȕȍȌȍȓȕȐȒ
ȌȈȊȏȍȔȈȔȢȌȘȖșȚȖȚȋȖȘȈȚȈ
ȚțȒȟțȊșȚȊȈȔșȍȒȈȚȖȖȚȠȍȓȕȐȒ
ȊȗȘȍȋȘȢȌȒȈȚȈȕȈșȈȔȖȚȈȚȈ
ǷȘȖȗțșȕȈȓȎȢȓȚȐȚȍȗȈȊȍȚȈ
ȕȈȋȈȏȊȈȔșȔȍȓȖȊȗȘȧșȗȈȉȧȓȈ
ǳțȕȈȚȈȋȖȓȈȚțȒȔȐșȊȍȚȐ
ȏȈȔȍȕȍȌȐȕșȚȊȍȕȖȐȏȋȘȧȓȈ
ǺțȒșȈȔȖșȚȘȧșȒȈȚȚȐȠȐȕȈȚȈ
ȓȦȉȖȊȕȖșȚȍȕȍȡȐȍȓȍȕȐ
ȌȈȓȍȟȖȚȋȓȢȟȈȕȈȚȢȓȗȈȚȈ
ȖȚȒȓȈȒșȖȕȐȐȖȚșȐȘȍȕȐ
ǰȏȗțȒȊȈșȢȟȒȈȓȈȊȊȈȒțȟȍ
ȏȊȍȏȌȐȞȈȗȈȓȈȊȖȕȈȔȐȋȈ
ȕȍȟȈȒȈȔȕȐȡȖȌȈșȍșȓțȟȐ
șǫȖȘȈȚȈșȢȔȚȖȊȈȔȐșȚȐȋȈ
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В Старо село почетоха паметта на избитите
от румъно-чокойската власт 26 мъже
след като четата спокойно
напуска селото, посмели
да излязат извън поста
и да уведомят властта
за случилото се. Веднага,
шефът на Окръжната жандармерия в Силистра кап.

събитие става известно
както в България, така и в
Европа. Редица европейски
вестници пишат за престъплението на румънската
власт. Тази новина, както и
станалите по-късно масови

че румънската власт в
Южна Добруджа е престъпна и незаконна. Така
се стига до Крайовския
договор от 1940 г., когато
нашата земя се връща в
своето Отечество - Майка
България".
В програмата, подготвена от Читалището, с
песните "Моя страна, моя
България" и "Една българска
роза" се включи Елица Камбурова, а певицата Величка
Енева и самодейки, в песен

Попеску тръгва за Старо убийства в селата Белица и
село с автомобили и отряд Зафирово, в крайна сметка
жандармеристи.
убеждават Великите сили,

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 6 юли т.г. се навършиха 91 години от
зверското убийство
на 26 български мъже от
румъно-чокойската власт в
местността "Кулвала" край
с. Старо село. Историята
сочи, че 22-ма от тях са от
Старо село, а останалите
от селата Шуменци, Вар-

Митев, Стоян Иванов и
Тодор Стоянов Трънчев.
В словото си кметът
Пламен Маринов припомни
за трагичните времена
през далечната 1926 г.,
когато Южна Добруджа е
под румънска окупация: "В
нощта между 3 и 4 юли
чета на Вътрешната добруджанска революционна

ненци и Сяново.
Това бе поводът за организираното от Кметство
Старо село възпоменание.
Падналият дъжд промени
предвидения ход на събитието и то се проведе в
залата на Читалището, а
не пред паметника на тъжащата майка.
Вечерта на 6 юли отец
Илия Тонков и отец Михаил
Михайлов отслужиха заупокойна панихида за загиналите - Атанас Стоянов
Баболиев, Велико Тодоров
Баболиев, Велико Георгиев
Айкариев, Димитър Димитров Цацино, Дани Станчев Димов, Димо Атанасов
Станчев, Димитър Добрев
Буланъков, Димитър Козарев, Еню Стоянов Пюскюлиев, Илия Стоянов Баболиев,
Йордан Димитров Цацино,
Крум Димитров Мавров,
Кръстю Иванов Стефанов,
Марин Стоянов Баболиев,
Мирчо Мирчев Мирчев, Марин Мицов Данов, Никола
Добрев Кунев, Нейко Петков Петков, Пени Великов Пенев, Петко Георгиев
Айкариев, Петко Радев Петков, Стоян Владев, Стефан Мирчев Мирчев, Слави

организация навлиза в селото. Четата е водена от
Слави Алексиев и Стефан
Боздуганов. В състава и
влизат и селяни от Старо
село емигрирали в свободна
България. Началникът на
местния румънски жандармерийски пост е уведомен
и с бомба в ръка застава
пред Общината. Но силно
изплашен, забравя да хвърли бомбата и тя избухва в
ръката му и той загива. До
сутринта четата успява
да се върне зад границата,
без да даде жертви. Останалите румънски жандармеристи едва на разсъмване,

Н

и стих, разказаха на присъстващите страшната
история.
Пред паметника на тъжащата майка бяха поднесени
венци и цветя от Община
Тутракан и Кметствата
в Старо село, Шуменци и

Сяново.
Събитието приключи със
заря.
Припомняме, че каменна
паметна плоча има изградена след 1940 г., когато
Южна Добруджа се присъединява към България, на
лобното място на зверски
избитите 26 мъже - в местността "Кулвала". За съжаление, тя вече се намира в
недостъпно място, далеч
от пътища.

След пристигането на
кап. Попеску преди обяд на
4 юли, целият район е блокиран и започват масови
арести в селата Старо
село, Сяново, Шуменци и
Варненци. Арестувани са
на 70 човека. Основно това
са хора, които имат роднини емигрирали в България
или са с будно българско
самосъзнание и са неудобни на румънската власт.
Започват жестоки инквизиции с цел да изтръгнат
признания, че "помагат
на бандитите от ВДРО".
Побоищата и изтезанията

продължават и на 5 юли
придружени с грабежи на
храна и малтретиране на
останалите староселци.
На 6 юли, след две денонощия на издевателства и
мъчения, 26 човека вързани
един за друг са поведени
по пътя за Силистра. В
местността "Кулвала" ги
причаква рота от 36-ти
румънски жандармерийски
полк и селяните са избити по неописуемо жесток
и безмилостен начин. Но
ужасната смърт на невинните български селяни
скоро ще се обърне срещу
техните убийци. Кървавото

"Огнени песни и танци край Дунава" - на 27 юли 2017 г., от 21:00 часа на
Амфитеатралната сцена, Крайдунавски парк
Фолклорен концерт с участието на Танцов състав от Санта Крус - Аржентина, Дервиши от Чорлу, Република Турция, Фолклорна група от остров Гуам,
ТФ "Дунавска младост", ТШ „Калипетровци”, Шарена фолклорна дъга.
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Нови книги

Две книги на Питър Мей вече са на книжния пазар в
България - "Черната къща" и "Човекът от остров Луис"
„Черната къща“ (превод:
Деян Кючуков, 384 стр.,
цена: 18 лв.) е книга 1 от
нашумялата трилогия за
остров Луис, спечелила няколко престижни отличия.
Един изкусно написан, спиращ дъха трилър с потресаващ обрат на самия финал.
Брутално убийство на
най-отдалечения и красив
остров в Шотландия довежда тук детектив Фин
Маклауд, който разследва друг случай със същия
почерк в Единбург. Сам
израснал на това забулено
в мъгли място, Фин бързо
се потапя в спомени за
миналото си, белязано от
ужасна трагедия. Мъжете
на острова ревностно пазят древна традиция - ежегодния лов на птицата гуга.
Той неизбежно поставя на
тежки изпитания духа и тялото на участниците. Докъде ще отведе съдбите им
този път? „Черната къща“
е майсторски заплетен психологически трилър, чийто
сюжет осветлява тъмната
страна на душата и зат-

върждава подозрението, че
от миналото си не можеш
да избягаш.
„Човекът от остров
Луис” е стряскащо интелигентен и завладяващ психологически трилър, достойно
продължение на „Черната
къща”! (превод: Деян Кючуков, 328 стр., цена: 18 лв.)
Героят от Черната къща,
детектив Фин Маклауд, се
завръща на родния остров
в опит да залепи парченцата от разпиляното си
минало и да намери душевен покой. Но вместо това
неволно бива въвлечен в
разследване на ново убий-

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание

на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30,
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30,
19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15,
19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя
- 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан
до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости"
до с. Бреница - 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

ство. Мумифициран труп
на човек, убит по особено
жесток начин, е изровен
от торфените блата на
острова. Следите отвеждат към Тормод Макдоналд
– възрастен фермер с напреднала деменция и баща
на бившата любима на Фин,
Маршели. Брилянтно заплетената мистерия поема по
неведоми пътища и стига
до спомена за друга една
изживяна любов… с неочакван край. Описанието на
атмосферата на острова е
толкова обсебващо и провокативно, колкото и самият
сюжет. Ако вече сте прочели „Черната къща”, знаете,
че финалните страници на
„Човекът от остров Луис”
ще ви оставят без дъх.
Шотландецът Питър
Мей се превърна в истинска сензация - книгите му
се продават в милионни
тиражи във Великобритания и по света, а трилогията за остров Луис
му донесе редица награди
за литература в Европа и Америка. „Черната
къща“ – първата част
от поредицата, – която излезе най-напред във
Франция, е определена
от вестник „Юманите“
като „шедьовър“. Тя му

За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
За Силистра през Главиница - 6:45 - понеделник,
сряда и петък;
За Велико Търново - 7:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

Велико Търново - Трявна - Габрово Деветашка пещера - Крушунски водопади
Програма

спечели няколко отличия,
сред които Наградата на
френските читателите
„Сезам“ за най-добър криминален роман за 2011 година, „Книга на годината“
2011 на британския сайт
за криминална литература
и трилъри, както и американската награда „Бари“
за криминален роман на
годината за 2013-а година. „Човекът от остров
Луис” спечели голямата
награда на читателите
на френския ежедневник
Le Tеlеgramme и международния приз на фестивала
в Коняк, Франция.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 27/04.07.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че със Заповед № РД-04-789/30.06.2017 год. на Кмета
на Община Тутракан е разрешено на Росен Михайлов
Георгиев и Десислава Иванова Маринова-Георгиева,
собственици на имот с идентификтор 73496.500.1361
да възложат изработване на проект Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /
ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 500.
1361 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв. 43 от
ЗРП на гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 29/11.07.2017 год.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан

22 - 24 септември 2017 г.

На основание чл. 140 от Закона за устройство на
територията Ви уведомявам, че на 6.07.2017 г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
„Проект за преустройство и ремонт на обособена
част от сграда за здравни и социални услуги с идентификатор 73496.500.567.2.2 за филиал за спешна
медицинска помощ.”
Местонахождение: УПИ XI - „Болница” в квартал 2 по
плана за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с
решение №270/12.04.1976 г. на ОНС-Силистра;
имот с идентификатор 73496.500.567 по КК и КР на
гр. Тутракан, одобрени със Заповед №РД-18-6/2008 г.
на ИД на АГКК гр. София;
с административен адрес: гр. Тутракан, „Трансмариска” №101;
Визата е издадена на Министерство на здравеопазването съгласно договор за учредяване на безвъзмездно
право на ползване №77, том V, рег. 1267 от 28.06.2017
г. на службата по вписвания – гр. Тутракан.
Настоящата виза подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл. 215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в четиринадесет дневен срок
от съобщаването й на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

1-ви ден - 7:00 – Отпътуване от Тутракан за Велико Търново,
където на 22 септември 1908 г., с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. Възможност за посещение на
крепостта “Царевец”, църквата "Св. 40 мъченици", Мултимедийния
център „Царевград Търнов“, популярен като "Музей на восъчните
фигури", Музей на Възраждането, единствения в България музейзатвор. Свободно време за разходка по Самоводската чаршия.
Вечерта ще имате възможност да се включите в празненствата по
случай 109 години от обявяването на Независимостта на България
и да се насладите на уникалното светлинно шоу „Звук и Светлина”
/по предварителна програма започва в 19:00ч. Спектакълът ще
може да се наблюдава безплатно от площада пред Царевец. Часът
на излъчване може да бъде променен допълнително съобразно
празничната програма/. Нощувка.
II-ри ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Трявна с преминаване през Дряновски манастир и възможност за посещение на
пещерата "Бачо Киро" – свободно време. Пристигане в Трявна и
настаняване в хотел. Градът е разположен в северните склонове
на живописната Стара планина, в долината на Тревненска река.
Старата част на града е обявена за архитектурен резерват, където
са запазени около 140 паметника на възрожденската архитектура.
Възможност за посещение на "Даскаловата къща”, строена през
1804-1808 г., която днес е единственият в страната специализиран
музей на резбарското изкуство. Посещение в Славейковата къща и
Тревненското школо - едно от първите светски училища в България
с колекция "Времеизмерителни уреди от античността до началото
на XX век". Свободно време. Нощувка.
III-ти ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Габрово - наричат
го Столица на фабриките и Българският Манчестър. Широката
палитра от занаяти през Възраждането позволила задоволяване
не само на местните нужди, но дала и възможност за развиване
на търговска дейност в цялата Османска империя, а от средата на
18 в. и в други европейски страни. Градът започнал да се слави с
пестеливостта и остроумието на своите жители, поради което тук
се намира единственият в света музей Дом на хумора и сатирата.
Възможност за посещение на Интерактивен музей на индустрията
Габрово и Дом на хумора и сатирата.
Отпътуване за Деветашка пещера - описана още през 1877 г. В
нея са направени открития на някои от най-интересните останки от
времето на неолита по българските земи. Дълго пещерата е била
засекретен военен обект и до началото на 90-те е била използвана
за съхранение на петрол. Посещение на Крушунски водопади.
Отпътуване за Тутракан – пристигане около 19 часа.
Цена: 140 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3* или семеен, застраховка, курортна такса
и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на
екскурзията.
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
- Архитектурно-исторически резерват "Царевец" – 6 лв., пенсионери – 3 лв., беседа – 10 лв. за групата.
- Църква „Св. 40 мъченици” – 6 лева, пенсионери – 3 лв.
- Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ – 10
лева, пенсионери – 5 лв., беседа - 10 лв. за група от 15 човека.
- Пещера "Бачо Киро" - 3 лв. (възрастни), 2 лв. (ученици, пенсионери).
- Трявна - “Даскаловата къща”, Славейковата къща и Тревненското школо - входът за всяко от тях е за възрастни - 2.00 лв., ученици,
студенти и пенсионери - 1.00 лв.
- Интерактивен музей на индустрията Габрово – Индивидуално
посещение - 6 лв., учащи, студенти и лица на възраст над 65 г. - 3
лева, хора с увреждания - 2 лева
- Дом на хумора и сатирата – 1 лв. за учащи и пенсионери ,
възрастни - 2 лева, беседа – 5 лв.
- вход Деветашка пещера – 2 лв. (възрастни), 1 лв. (пенсионери,
учащи)
- вход (екотакса) – Крушунски водопади – 2 лв. за всички възрасти
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
За записване: Анастасия Якова - 0866 65890, GSM: 0895 425453
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453

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

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

СМЯХ

- Какво е абсурд?
- Когато катаджия спре
Москвич, а от него излезне
разкошна дългокрака блондинка.
Студенти си лежат по
леглата в стаята. Единият
казал:
- Искате ли да си гледаме прасе в стаята! Ще
си имаме салами, пържоли,
наденици...
Вторият казал:
- Не... много е мръсно!
Третият огледал бъркотията в стаята и казал:
- Нищо бе! То ще свикне!
Учителката по математика пита Иванчо:
- Иванчо, какво е ъгъл?
- Ъгъл, това е най-мръсната част в моята стая.
- Иванчо, кажи ми поне
една формула, за да ти
пиша тройка!
- Формула едно.

В час по руска литера- да свалиш всяко момиче,
тура: - И запомнете: Дос- което ти хареса, бързо и
тоевски Ф.М. не е име на лесно?
- Разбира се.
радиостанция...
- Много просто - десен
Разговор между двама бутон на мишката и след
това "запази изображенипървокласници:
- Искаш ли да знаеш как ето"...

ПРОДАВАМ
Къща в с. Пожарево с дворно място 2 дка, на централна улица.
За справки на тел.: 0885 065 586 и
0885 252 572

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
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

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

Сканди

СУДОКУ

- Здравейте хубавици, аз
Според руските сексосе казвам Ради, а вие?
лози, жена, облечена като
- Ние - не.
медицинска сестра възбужда мъжете, защото
След операцията, па- подсъзнателно се надяват,
циентка с тревога пита че носи спирт...
хирурга: - Докторе, а след
колко време може да имам
Телефонен разговор межнормален сексуален живот? ду актьорите Юлиян Вергов
- Много ми е трудно да и Август Попов:
Ви отговоря. За пръв път
- Ало, Юли?
ми задават такъв въпрос
- Да...
след операция на сливици...
- Август е!
Селянин имал много свине. Един ден дошъл инспектор и го попитал: - С какво
храните свинете?
- Ами, като има царевица
с царевица, иначе с отпадъци. Защо?
- Аз съм от Асоциацията
за защита на животните.
Не ги храните както трябва - те не трябва да ядат
отпадъци. - И го глобил.
След два дни дошъл друг
и го попитал с какво храни
свинете.
- Ами, със сьомга, с хайвер, със скариди. Защо? попитал селянинът.
- Аз съм от ООН. Не
може, когато милиони хора
измират от глад, да храните свинете с деликатеси.
- Също го глобил. След дни
дошъл трети и попитал с
какво храни свинете.
- Ами, аз не ги храня давам им по 4 лева на ден
да си купят каквото им се
яде - отговорил ядосано
селянинът...
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ХОБИ

13 -19.07.2017 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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13 -19.07.2017 г.

Старостта не е порок

Размисли
разни...

Урок №2

Хигиената на
душата и тялото

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

XW
Посланията
на Майка Тереза
XW

ɛɢɱɚɦɫɭɬɪɟɲɧɢɹɞɭɲɉɪɴɫɤɢɬɟɦɭɨɬɦɢɜɚɬɥɨɲɢɬɟ
ɫɴɧɢɳɚɢɡɚɪɟɠɞɚɬɫɟɧɟɪɝɢɹɉɪɢɧɚɫɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟ
ɧɨɳɬɚɟɩɴɥɧɚɫɴɫɫɴɦɧɟɧɢɹɛɟɡɩɨɤɨɣɫɬɜɚɢɠɟɥɚɧɢɟ«ɧɢɳɨɞɚɧɟɩɪɚɜɢɦɋɴɧɹɬɬɪɭɞɧɨɢɞɜɚɢɤɨɝɚɬɨ
ɥɟɠɢɦɜɬɴɦɧɨɬɨɫɢɦɢɫɥɢɦɱɟɩɴɬɹɬɧɢɜɟɱɟɟɢɡɜɴɪɜɹɧ
ɢ ɩɨɞɨɛɪɟ ɞɚ ɫɢ ɱɚɤɚɦɟ ɞɚ ɫɢ ɱɚɤɚɦɟ« ɚ ɛɟ ɱɚɤɚɦɟ
ɞɟɩɪɟɫɢɹɬɚɞɚɦɢɧɟ
ɇɨɤɨɝɚɬɨɞɨɣɞɟɭɬɪɨɬɨɦɨɠɟɜɫɢɱɤɨɞɚɫɟɩɪɨɦɟɧɢɂɬɨ
ɫɟɞɢɧɩɪɨɫɬɞɭɲɁɧɚɹɱɟɫɭɬɪɟɲɧɢɬɟɞɭɲɨɜɟɫɚɞɨɫɚɞɧɢ
ɡɚɩɨɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟɯɨɪɚɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɦɟɜɟɱɟɪɧɢɬɟȾɚɧɢ
ɟɬɨɩɥɢɱɤɨȾɚɧɟɧɚɫɬɢɧɟɦȼɫɴɳɧɨɫɬɦɨɠɟɢɛɟɡɞɭɲ
Ʉɚɤɜɨɬɨɥɤɨɜɚ"
ɈɛɚɱɟɨɩɢɬɚɣɬɟɫɭɬɪɟɲɧɢɹɞɭɲɈɬɧɚɱɚɥɨɧɹɦɚɞɚɜɢ
ɫɟɯɚɪɟɫɚɇɨɛɴɞɟɬɟɭɩɨɪɢɬɢɓɟɜɢɞɢɬɟɱɟɫɥɟɞɜɪɟɦɟ
ɬɨɣɳɟɫɬɚɧɟɬɨɥɤɨɜɚɥɸɛɢɦɢɧɭɠɟɧɤɨɥɤɨɬɨ«ɤɚɮɟɧɰɟɬɨ
ɰɢɝɚɪɤɚɬɚɢɥɢɞɪɭɝɨɥɸɛɢɦɨɧɟɳɨ
ɁɚɳɨɬɨɯɢɝɢɟɧɚɬɚɟɜɚɠɧɨɧɟɳɨȺɩɴɤɧɢɟɡɚɩɨɱɜɚɦɟɞɚ
ɧɟɣɨɛɪɴɳɚɦɟɦɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɟȿɞɢɧɜɢɞɫɟɡɚɩɭɫɤɚɦɟ
ȼɴɧɲɧɢɹɬɧɢɜɢɞɧɹɦɚɡɧɚɱɟɧɢɹɡɚɧɚɫȺɩɚɬɢɹɬɚɤɨɹɬɨ
ɧɢɧɚɥɹɝɚɨɤɚɡɜɚɜɥɢɹɧɢɟɧɚɣɩɴɪɜɨɧɚɧɟɝɨȺɤɨɩɪɟɞɢ
ɨɝɥɟɞɚɥɨɬɨɧɢɟɛɢɥɨɩɪɢɹɬɟɥɫɟɝɚɧɢɟɜɪɚɝ
ȾɚɯɢɝɢɟɧɚɬɚɨɫɬɚɜɚɧɚɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨȺɤɨɟɟɧɚɩɴɪɜɨ
ɦɹɫɬɨɥɢ"ɋɴɠɚɥɟɧɢɟɬɨɫɴɠɚɥɟɧɢɟɬɨɱɟɫɦɟɨɫɬɚɪɟɥɢ
ɈɛɚɱɟɚɡɜɢɤɚɡɜɚɦɄɚɤɜɨɨɬɬɨɜɚ"Ɉɫɬɚɪɹɜɚɦɟɡɧɚɱɢ
ɠɢɜɟɟɦɂɧɟɤɚɠɢɜɟɟɦɤɚɬɨ«ɦɥɚɞɟɠɢȺɬɨɜɚɳɟɫɬɚɧɟ
ɤɚɬɨɩɨɞɞɴɪɠɚɦɟɯɢɝɢɟɧɚɬɚɧɚɬɟɥɚɬɚɢɞɭɲɚɬɚɫɢ
Ʉɚɤɞɚ ɫɬɚɧɟ ɥɢ" ɋɬɚɧɟɬɟ ɫɭɬɪɢɧɬɚ ɢ ɫɢ ɜɡɟɦɟɬɟ ɟɞɢɧ
ɞɭɲɋɥɟɞɬɨɜɚɫɥɟɞɜɚɬɡɴɛɢɬɟɤɨɫɚɬɚɧɨɤɬɢɬɟɱɢɫɬɢɬɟ
ɢɢɡɝɥɚɞɟɧɢɞɪɟɯɢɓɟɜɢɞɢɬɟɱɟɨɤɨɥɧɢɬɟɳɟɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɬ
ɩɨɜɟɱɟɫɜɚɫɓɟɜɢɞɢɬɟɱɟɜɧɭɰɢɬɟɜɢɳɟɢɞɜɚɬɩɨɱɟɫɬɨ
ɩɪɢɜɚɫɉɨɱɟɫɬɨɳɟɜɢɰɟɥɭɜɚɬɉɨɱɟɫɬɨɳɟɜɢɩɪɟɝɪɴɳɚɬ
ɂɞɭɲɚɬɚɜɢɳɟɥɢɤɭɜɚɁɚɳɨɬɨɧɨɳɧɢɬɟɧɟɱɢɫɬɨɬɢɢɳɟ
ɛɴɞɚɬɢɡɦɢɬɢɂɤɨɣɡɧɚɟɦɨɠɟɞɚɫɟɪɨɞɹɬɧɹɤɚɤɜɢɧɨɜɢ
ɢɞɟɢɌɚɤɢɜɚɤɚɤɜɢɬɨɫɚɫɟɪɚɠɞɚɥɢɧɚɦɥɚɞɢɧɢɂɳɟɜɢ
ɫɬɚɧɟɩɨɯɭɛɚɜɨ
Ɂɚɳɨɬɨ ɜɫɢɱɤɨ ɡɚɩɨɱɜɚ ɨɬ ɟɞɢɧ ɫɭɬɪɟɲɟɧ ɞɭɲ ɤɨɣɬɨ
ɩɪɚɜɢɯɢɝɢɟɧɚɬɚɧɚɞɭɲɚɬɚɢɬɹɥɨɬɨ
ɂɨɬɢɜɚɦɟɤɴɦɭɪɨɤɧɨɦɟɪɬɪɢɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣÄɉɨ
ɦɚɥɤɨɦɴɪɡɟɥɩɨɜɟɱɟɞɟɣɫɬɜɢɟ

О

Единствената
реалност Любовта!
1. Най-хубавият ден днешният!
2. Най-голямата спънка
- страхът!
3. Най-голямата грешка
- да паднеш духом!
4. Най-лесното нещо да се заблудиш!
5. Коренът на всички
злини - егоизмът!
6. Най-хубавото развлечение - работата!
7. Най-лошото поражение - отчаянието!
8. Най-добрите учители - децата!
9. Най-голямото щастие - да бъдеш полезен!
10. Най-голямата тайна - смъртта!
11. Най-опасният човек
- лъжецът!
12. Най-коварното чувство - ненавистта!
13. Най-красивият подарък - прошката!
14. Най-краткият път
- правилният!
15. Най-приятното усещане - вътрешния мир!
16. Най-добрата защита - усмивката!
17. Най-доброто лекарство - оптимизмът!
18. Най-доброто удовлетворение - изпълнен
дълг!
19. Най-мощната сила
на света - вярата!
20. Най-стимулиращият дар - надеждата!

Оптимистката

Книжарница “ХИДИС”
Тутракан, ул. "Гео Милев" №23

Канцеларски материали,
ученически пособия, формуляри,
принтиране, копиране,
ламиниране.

Събрал за Вас:
Георги ВАСИЛЕВ

Заповядайте!

GSM: 0885 837 842

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

Главиница
13 юли - Илия ГЕОРГИЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
17 юли - Елвира БОЙЧЕВА, Тутракан
13 юли - Йозджан ЮМЕРОВ, Кмет на с. Черногор,
19 юли - Орхан ИБРЯМ, Изп. "ООСЧ", Община Тутракан
община Главиница
16 юли - Юлия, Юлиян, Юлияна
14 юли - Гюлер БАЙРАКТАРОВА, Изп. "ООСЧ", Община
17 юли - Св. Марина - Марина, Марин, Маринчо,
Тутракан
Маринка, Марчо, Маринела
15 юли - Велислава ДИМОВА, ТФ "Дунавска младост",
18 юли - Емил, Емилия, Емилиян, Емилияна
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
16 юли - Гюнайдън ИСМАИЛ, Ст.спец. Техник, Община

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

