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Наргиз ГУРБАНОВА, Посланик на Азербайджан в България:

Интересувам се от градове,
които показват лицето на България
Калина ГРЪНЧАРОВА
тана традиция - на
Никулден, Тутракан
да бъде посещаван
от интересни личности.
Тази година това бе извънредният и пълномощен
посланик на Азербайджан
у нас Наргиз Гурбанова. По
покана на кмета д-р Димитър Стефанов тя пристигна с известно закъснение
и не можа да присъства
на никулденския ритуал на
брега на р. Дунав, но затова

С

пък с удоволствие разгледа
кулинарната изложба и картините на тутраканските
деца. Заедно с кмета тя
връчи и наградите на победителите в празничните
конкурси.
Дипломатическата кариера на Наргиз Гурбанова е
вече със 17-годишна история. Тя е посланик на своята
страна в България от 12
януари 2016 г. Преди това е
работила в посолствата в
на стр. 2

Ирина ИВАНОВА, Офис мениджър:
от стр. 1

ɉɨɫɥɚɧɢɤɴɬɧɚȺɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɭɧɚɫɇɚɪɝɢɡȽɍɊȻȺɇɈȼȺ

В Пощата предлагаме
разнообразни услуги на
добри цени за гражданите

За кой ли път:

Внимание!
Опасност от
телефонни измами!
ножество сигнали
на граждани са постъпили днес в ОДМВР-Силистра за атаки на
телефонни измамници. До
момента няма данни за измамени, но опасността остава налице. Обажданията
от измамници са получени
не само в областния град,
но и в някои от по-малките
населени места, като е
приложена актуалната напоследък схема за участие

в полицейска операция.
Криминалисти отново
припомнят как действат
престъпниците. Обажданията постъпват предимно на
стационарните телефони
на възрастни хора. Първоначалното обаждане е от
мъж или жена, представящи
се за близки или роднини на
жертвата, които искат
пари по класическа схема
– обикновено за лечение на
на стр. 3

Подаръци за
Коледа вече
пътуват за Тараклия
С

поред вас, къде се
намира град Тараклия? Далече, много
далече – чак в Молдова.
Това е град като град - с
15 000 души, но по-голяма
част от тях са българи.
Тараклия е основан от
български преселници по
време на Руско - турската война (1806-1812 г.). И
така, в далечната земя,
била запалена още една
искра от България.
Ɂɚ ɬɚɪɚɤɥɢɣɰɢ ɞɭɦɚɬɚ
ÄȻɴɥɝɚɪɢɹ´ ɟ ɧɚɣɫɴɤɪɨ
ɜɟɧɨɬɨ ɫɥɨɜɨ ȼ ɬɹɯɧɨɬɨ
на стр. 3

Община Тутракан

Празнична програма
16.12.2017 г.
Благотворителен коледен базар
“С коледен дух и добрина, дари
топлина!"
10:00 ч. – парк “Христо Ботев”
19.12.2017 г.
Концерт-спектакъл на ОЦИД –
“Коледа е!"
18:00 ч. – НЧ “Н.Й. Вапцаров” –
гр. Тутракан
21.12.2017 г.
Концерт-спектакъл на
НЧ “Н.Й. Вапцаров”
18:00 ч. – НЧ “Н.Й. Вапцаров” –
гр. Тутракан
31.12.2017 г.
Новогодишна наздравица
23:30 ч. – парк “Христо Ботев”

Не давайте пари и ценности на
непознати под никакъв предлог,
предупреждават от полицията

М

Цена 0.60 лв.

Калина ГРЪНЧАРОВА
наете ли какви услуги
предлага Пощенска станция-Тутракан? Гарантирам,
че освен писма, колети, пенсии,
всичко друго се губи някъде... в
мъглата над Дунава. Твърдя го,
защото и аз, всезнайката, се оказах в леко неудобна позиция на
неосведомена. Надявам се, да не
ви прозвучи несериозно горенаписаното, защото в тутраканската
поща предлагат куп полезни услуги и то на добри цени. Предлагат
ги в Пощенска станция-Център на
главната улица "Трансмариска" и
в Клон-1, който се помещава под
бл. "Истър" в горната част на града.
Всичко за пощенските услуги
научих от Ирина ИВАНОВА, която от
няколко месеца е Офис мениджър
в Пощенска станция - Център в Тут-

З

ракан. В системата на "Български
пощи" работи от 2005 г.
- Когато дойде един клиент
какво можете да му предложите?
- Първите услуги са пощенските
пратки. Това са писма и колети за
страната и чужбина, инкасиране на
сметки. Абсолютно всички сметки
могат да се плащат при нас с
изключение на телевизия "Делта".
Това са сметки към ЕНЕРГО Про, В
и К, мобилните оператори Теленор,
Виваком и Мтел, интернет-услугите към Networx. Тук могат да се закупуват и ваучери на Grabo - това е
една много хубава програма, като с
тези ваучери клиентът има намаление при покупка на каквото желае.
При нас могат да се закупят
и билети на Еventim. Досега е
ставало по интернет, но когато го
закупи при нас за концерт, за конна стр. 5
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Наргиз ГУРБАНОВА, Посланик на Азербайджан в България:

НОВИНИ
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ТУТРАКАН
Продължава онлайн гласуването за предложенията във второто
издание на Годишните награди в туризма организирани от Министерството на туризма.
До 10 декември на сайта www.tourismawards.bg - гласувайте в
категория „Община на 2017 г. за културно-исторически туризъм“ - за
Община Тутракан
Професионални категории:
- категория "Туристическа атракция/обект" - за Архитектурен ансамбъл Рибарска махала, община Тутракан
- категория "Туристическо събитие" - за "Огненият Дунав"
- категория "Туристическа дестинация" - Община Тутракан
- категорията Изборът на българите - Военна гробница
Обективните резултати в конкурса ще бъдат гарантирани като
гласуването ще бъде ограничено на база IP адреси. За реален глас
ще се отчита само едно заявено желание за кандидатура в дадена
категория, направено от едно устройство. Всички подадени повторно
гласове от същия IP адрес ще се регистрират като недействителни.
Наградите ще бъдат връчени на победителите на тържествена
церемония на 12 декември 2017 г. в София.
ПЕТЪР БОЙЧЕВ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДЕН
НАУЧЕН ФОРУМ
От 6 до 8 декември в гр. Кюстендил, под патронажа на председателя на Националния комитет за отбелязване на 100-годишнината
от Първата световна война Красимир Каракачанов - министър на
отбраната на Република България, се провежда Международна научна конференция на тема "Първата световна война на Балканите и
участието на България в нея през 1917 г". Съорганизатори на научния
форум са Институт за исторически изследвания – БАН, Македонски
научен институт, Регионален исторически музей – Кюстендил, Община Кюстендил.
В нея с научен доклад взема участие и директорът на Историческия
музей в Тутракан, Петър Бойчев.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОЗДРАВИ
ИМЕНИЦИТЕ НА НИКУЛДЕН
"Днес всички Вие - имениците, носещи името на св. Николай
Чудотворец, служителите в банковата система, дейците на
морското дело, отбелязвате както делово, така и в неформален
план, един от най-знаковите празници в народния и в църковния
календари - се казва в поздравлението на областния управител
Ивелин Статев. Той е свързан с вярвания и събития от древността,
чиято проекция е актуална и днес - в ерата на бързата комуникация и на мобилното общуване. Пожелавам Ви в празничния ден
добро настроение, съответсващо на традицията, както още здраве
и успехи в личните, служебните ангажименти и в обществените
занимания.
ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ И КОЛЕДНИТЕ
ДОБАВКИ ЗАПОЧВА НА 7 ДЕКЕМВРИ
Националният осигурителен институт информира, че изплащането
на пенсиите за месеца ще започне на 7 декември (четвъртък) и ще
приключи на 20 декември (сряда). В изпълнение на Постановление
№ 253 от 16.11.2017 г. на Министерския съвет, заедно с пенсиите ще
бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00
лв. на всички пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите
заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември 2017
г. е в размер до 321,00 лв. включително. Изплащането на сумите
чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен
график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях.
Преводите на декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите,
които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7
декември 2017 г.
КРИМИНАЛЕ
77-годишен велосипедист е със счупен нос след пътнотранспортно
произшествие, станало в Тутракан на 23 ноември около 13:40 часа
на кръстовището на улиците „Радецки” и „Добри Чинтулов”. Според
данните до момента, велосипедистът отнел предимство на лек автомобил „Опел” и последвал сблъсък, при който възрастният човек
получил фрактура на носа.
По случая е образувано досъдебно производство, изясняват се
причините и обстоятелствата около инцидента.
Без книжка и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото провинение 45-годишен мъж управлявал
товарен автомобил „Ситроен”. Той бил спрян за проверка от пътни
полицаи на 28 ноември около 13:00 часа в района на село Цар Самуил.
По случая е образувано бързо производство.
67-годишен мъж е загинал при пътнотранспортно произшествие,
станало на 1 декември около 15:10 часа в село Зафирово. 49-годишен
мъж управлявал мотофреза с прикачено ремарке, но загубил контрол
и се преобърнал в дере край пътя. При произшествието загинал 67-годишният мъж, возил се в ремаркето, а водачът и 31-годишна жена
не са пострадали. Пробата с дрегер на водача е отчела алкохолно
съдържание над 1.2 промила.
Образувано е досъдебно производство.
Комин на къща в Главиница се е запалил на 4 декември около 14:30
часа. С произшествието се справил екип на местния Противопожарен
участък. Няма материални щети.

Съобщение
"ПЕПЕРУНА 2011" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение за реконструкция на сграда,
изграждане на пристойка и промяна предназначение
на краварник в склад за селскостопанска продукция
и инвентар в ПИ 115026, местност "Над орехите",
с. Нова Черна, община Тутракан.

Интересувам се от градове,
които показват лицето на България
от стр. 1 несравнимо, откритостта
ви е най-важното качество.
Чудесен фолклор и забележителна кухня имате" - сподели любезно тя.
Посетила е по-големите
български градове - Варна,
Пловдив, Бургас, Велико
Търново, от които е впечатлена. "Винаги съм се
интересувала от градове,
за които туристите малко
знаят, но показват лицето
на България" - каза още
Наргиз Гурбанова.
И една новина от посланика - от м.януари ще има

Австрия и САЩ. Тя е доктор
по философските науки от
Университета на Виена.
Омъжена е, има 5-годишен
син. В София живее с майка
си, а съпругът й е дипломат
в австрийската столица
Виена.
"Страната ви е великолепна! Аз съм тук по-малко
от две години, но нямах нужда от адаптация, защото
нашите народи си приличат.
Много топли хора, българското гостоприемство е

бърза авиовръзка между
Азербайджан и България
- Баку-София, и това ще
даде възможност повече
азербайджански туристи
да идват в страната ни и
освен класическите черноморски курорти да посещават и такива места като
Тутракан.
"Аз поемам ангажимента
да разпространя повече информация за вашия красив
град - категорична бе Гурбанова. С удоволствие бих
дошла през м.юли на вашия
празник "Огненият Дунав",

а ако тогава имам гости
от Баку - ще доведа и тях
тук. Ако те не дойдат, ще
дойда аз със семейството
си. Много топли асоциации
правя, когато съм до река
или море, защото ми напомнят за моето родно място
- Баку. Градът се намира
на Каспийско море. Затова
места с водоеми в България
за мен са невероятни!"
Посланик Наргиз Гурбанова обеща да дойде и на
следващия Никулден, за да
може тогава да види целия
празничен ритуал.

Карти на преференциални цени за пенсионери,
нова указателна табела на входа на Тутракан са част
от решенията на местния парламент
Калина ГРЪНЧАРОВА
включването на три
допълнителни докладни записки към
дневния ред започна заседанието на Общински
съвет-Тутракан, което
се проведе на 30 ноември.
Най-напред бе отменено
Решение №483 прието на
октомврийското заседание, заради допусната
явна фактическа грешка
в текста му, установена
от Управляващия орган на
програма „Региони в растеж” 2014-2020 и прието
ново решение, с което
са делегирани правомощия на Кмета на Община
Тутракан за издаване
на Запис на заповед от
Община Тутракан в полза на Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството
за
изпълнение на
ДБФП
№ BG16RFOP001-2.0010110-С02, гарантира-

С

ща авансово плащане за
проект „Енергийна ефективност в сградата на
Районна служба "Пожарна
безопасност и защита на
населението".
Във връзка с постъпило
искане за предоставяне на
гориво за леки автомобили
от страна на ОДМВР-Силистра, РУ-Тутракан, бе
прието решение за предоставяне от Общината на 3
600 лв., с които да бъдат
закупени 720 литра бензин
и 720 литра дизел.
Съгласно изискванията
на закона, на Асоциацията
на обособена територия, обслужвана от "ВиК"
ООД, Силистра, бе предоставено за управление,
стопанисване, поддържане
и експлоатация на новоизградени и реконструирани
части от водопроводната
мрежа по ул. "Исперих" и ул.
"Родина" в града.
Съветниците приеха и

няколко решения свързани
с разпоредителни сделки с
имоти общинска собственост на територията на
Тутракан и селата Преславци и Шуменци. Освен
това със 163 хил.лв. бе
актуализиран поименният
списък на капиталовите
разходи за тази година.
Община Тутракан и през
следващата година ще
подпомогне с бюджетни
средства гражданите на
възраст над 65 години
да ползват абонаментни
карти на преференциални
цени по утвърдените линии на градския и общинския транспорт. С решение кметът на общината
е упълномощен да сключи
договор с фирмата-превозвач, като сумата за доплащане от Община Тутракан
за издаване на картите не
може да надвишава 960.00
с ДДС на месец.
През общината преми-

нават частично четири
пътя от Републиканската
пътна мрежа на България.
Както всички знаем, целогодишно трафикът е голям
и без указателни табели
пътуващите трудно се
ориентират за съответната посока - така председателят на Общинския
съвет Данаил Николов обоснова своето предложение
да бъде поставена указателна табела на кръстовището в посока Старо
село-Тутракан (вход към
„МБАЛ – Тутракан) и да
се избегнат много пътнотранспортни произшествия, объркване и хаос. В
тази връзка, Общинският
съвет упълномощи кмета
да предприеме всички необходи и законоустановени действия, по поставяне
на указателна табела
съгласно изискванията
на Закона за движение по
пътищата.

До края на декември можем да сменим личния си лекар
т 1 до 31 декември
лицата, желаещи да
сменят своето GP,
могат да направят това,
като се регистрират при
нов общопрактикуващ лекар. За да направят промяната желаещите трябва да
подадат при новоизбрания
лекар попълнен и подписан
формуляр за постоянен избор, придружен от здравноосигурителната си книжка.
Формулярът може да бъде

О

разпечатан и от сайта на
Националната здравноосигурителна каса nhif.bg.
Включването в пациентната листа на новоизбрания лекар се извършва
служебно в Здравната каса.
Не е необходимо хората да
посетят и да се отписват
от досегашния си личен лекар. Изборът на общопрактикуващ лекар е свободен
и личен, само за лицата
под 18 години се прави от

родител или настойник.
Това се удостоверява със
саморъчното подписване на
регистрационната форма.
Коректното и точно вписване на личните данни при
попълването на регистрационната форма, както те
са записани в личната карта, е от голямо значение.
Грешки могат да станат
причина новият избор да не
се осъществи.
Новоизбраният общопрак-

тикуващ лекар, от своя
страна, трябва да впише
в здравноосигурителната
книжка на лицето, което
го е избрало, своите данни:
адреса на практиката и
телефон за връзка с него.
През месец юни тази година общо 1 590 лица от
Силистренска област са се
възползвали от правото да
сменят общопрактикуващия
си лекар, а през месец декември 2016 г. - 2 003. “ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 4 декември 2017 г.
1 помощник-готвач – основно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*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
1 технически секретар
1 снабдител доставчик
1 продавач консултант
1 технически сътрудник
3 монтажници, изделия от метал – средно образование

1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
- За стажуване
1 младши специалист
1 старши счетоводител
2 главни специалисти
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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БЧК-Тутракан отчете дейността си, Подаръци за
Коледа вече
прие нов план за 2018-та
пътуват за Тараклия
Тодорка АНГЕЛОВА
одишно отчетно събрание
проведе на 29 ноември т.г.
организацията на БЧК-Тутракан, което постави началото на
отчетната кампания на Български
червен кръст в Силистренска
област. Гости на събитието бяха
Маргарита Касабова – директор на
Секретариата на Областния съвет
на БЧК, Юлиян Рачев - специалист
към областния Младежки червен
кръст, Стефка Станкова - директор на Дирекция „Хуманитарни
дейности” в Община Тутракан и
Иван Недев - член на Областния
съвет на БЧК. Присъстваха още доброволци, кметове от населените
места в общината, представители
на различни институции в града,
както и ръководството на младежкия клуб на БЧК към СУ „Христо
Ботев" - Тутракан.
Маргарита Касабова запозна делегатите със съпътстващите мерки
по реализиране на хранителната
програма за подпомагане на найнуждаещите се лица, оперативната
програма за храни и/или основно
материално подпомагане и всички
нови моменти в червенокръстката
дейност. Тя поздрави ръководството на общинската организация
за постигнатите високи успехи и
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пожела новата година до донесе
здраве и благополучие на всички, а
Български Червен кръст -Тутракан
да продължава да е сред водещите
организации на територията на
областта.
От името на общинското ръководство поздравления поднесе
Стефка Станкова. Тя пожела здраве, късмет и светли предстоящи
празници на всички червенокръстци и призова: „Нека сърцата Ви са

все така отворени за благотворчество и стремеж за създаване на подобър живот на нуждаещите се.”
Председателят на общинския
съвет на БЧК Сенами Рашид направи обширен анализ на вътрешната
и външна среда, при която работи
общинската структура през 2017
г. Отчетен бе запазеният висок
процент членска маса в общинската организация – 2400 членове.
Отбелязана бе и успешната работа

с доброволците от БМЧК и добрата социално помощна дейност.
Акцент в календарния план за
следващата година е засилване
работата с младите хора, както
и повишаване организационния
капацитет на БЧК и възможности
за мобилизиране на хуманитарна
подкрепа в динамично променящите се условия и разширяване
и разнообразяване на социалнопомощната дейност.

Учреден е Клуб на туристите-ветерани в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Здрав дух в здраво тяло"
- този израз ни идва винаги
на ум, когато видим някой
по планинските чукари, с
лодка в реката или просто
тичайки на воля. Същото
важи и за онези любители
на природните дадености
в България, които с много
любов и желание обикалят
туристически страната. В
Тутракан те не са малко,
но ще обърнем специално
внимание на хората в третата възраст - любители
на туризма. Наричаме ги ве-

терани и именно те сътвориха новината в началото
на тази седмица.
На 4 декември, 22 ентусиасти от Тутракан учредиха
Клуб на туристите-ветерани, информира Петранка
Стефанова. Клубът ще
развива социален и културен туризъм, ще участва в
походи и екскурзии.
"Ще участваме и в екологични програми с цел опазване на природата и даденостите на нашия край,
каза още Стефанова. Целта
е подпомагане в областта

За кой ли път:

на отдиха, укрепването на
здравето и дълголетието
на хората. Общото събрание взе решение клубът да
се именува "Истър" - от
"Истер" - древногръцкото
име на р. Дунав."
Върховен колективен орган на клуба на туристите-ветерани е Общото
събрание, което се състои
от всички негови членове.
Управителният съвет се
оглавява от Петранка Стефанова. Неин заместник
е Тодор Войнов, а касиер
- Димитричка Станкова.

От 19 декември започва
приемът по пчеларската
програма за 2018 година

Внимание!
Опасност от
телефонни измами! О
от стр. 1
болен, но го правят по толкова груб и очевиден начин,
че атакуваният да разпознае
измамата. Не са редки случаите и на отправени закани за
саморазправа или за нанасяне
на побой.
Веднага след като жертвата затвори, постъпва следващо обаждане - от мним
полицейския служител, който
иска съдействие за залавянето на престъпниците. След
като получи съгласие, дава
указания мъжът или жената да
хвърли през балкона наличните
си пари или да ги остави на
определено място, за да може
измамниците да бъдат заловени от полицията в момента,
когато ги вземат. Гарантира,
че сумата ще бъде върната
след края на операцията.
Измамниците често искат
мобилния номер на жертвите
си и поддържат непрекъснат
контакт, за да ги държат
под контрол и да направляват
действията им.

За пореден път ОДМВР-Силистра алармира: Не давайте
пари и ценности на непознати
под никакъв е предлог!
Имайте предвид, че няма
практика, в която полицията
да иска пари от гражданите за
изпълнение на служебните си
задачи. Затова не хвърляйте
пари и ценности през балкона,
вярвайки, че оказвате съдействие на полицията.
Не се доверявайте на хора,
които не познавате. Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона.
Поговорете с възрастните
си близки за телефонните измами – обикновено именно те
попадат в капана на престъпниците. Постоянно им напомняйте какви са престъпните
схеми и как да реагират, ако
попаднат в такава ситуация.
В случай на съмнително
обаждане или опит за телефонна измама, незабавно
подайте сигнал на тел.112
или се свържете с дежурния
в ОДМВР-Силистра на тел.
(086) 886 323.

Контролът ще се осъществява от Контролна комисия.
Съгласно чл.25./5/ от Устава на БТС, клубовете
на туристите-ветерани
могат да участват в Българската федерация на
туристите-ветерани.
"Новоучреденият клуб "Истър" единодушно прие решение да кандидатства за
членство във Федерацията"
- добави Стефанова.
Да пожелаем "На добър
час!" и успешно развитие на
новата организация.

т 19 декември 2017
г. започва прием за
финансовата 2018
година по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП). Приемът
ще продължи до 5 януари
2018 г., а по мярка Е ще
приключи на 23 февруари
2018 г.
Мерки Б, Г и Д от НПП
2017-2019 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване
на лабораторен анализ на
меда и закупуване на кошери, пчелни семейства
и майки.
По мярка А кандидатите
ще бъдат подпомагани при
закупуването на дребен
пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към
подвижното пчеларство.
По мярка Е се финансират проучвания на университети, висши учебни
заведения, научни институти и научни организации
в областта на пчеларството. За финансово
подпомагане могат да
кандидатстват проекти, получили положителна

оценка на практическоприложната част от комисия в Селскостопанска
академия.
Националната програма
по пчеларство за периода
2017-2019 г. е одобрена
от Европейската комисия
с Решение за изпълнение
(ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската програма възлиза на
приблизително 14.28 млн.
лева, от които 50 на сто
са осигурени от ЕС и 50%
- от националния бюджет.
За 2018 година финансовият ресурс е 4 758 594 лева.
Повече информация за
мерките от НПП 20172019 г. и условията за
финансиране, както и
образец на заявлението за подпомагане заинтересованите могат да
получат в областните
дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, мляко и
интервенции“ на дирекция
„Селскостопански пазарни
механизми“ в Централно
управление на ДФЗ-РА,
както и онлайн на сайта
“ТГ”
на Фонда.

от стр. 1 ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɦɨɬɢɜɢɤɚɪɬɢɱɤɚɨɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɩɢɫɦɨȼɩɢɫɦɨɬɨ
ɪɚɡɤɚɡɜɚɯɡɚɦɨɹɝɪɚɞɂɬɚɤɚ
ɚɤɨɧɚɄɨɥɟɞɚɫɟɫɴɛɟɪɚɬɢɫɢ
ɩɪɨɱɟɬɚɬɩɢɫɦɚɬɚɳɟɧɚɭɱɚɬ
ɡɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ ɦɭɡɟɣ ɡɚ
Ɋɢɛɚɪɫɤɚɬɚ ɦɚɯɚɥɚ ɡɚ Ⱦɭ
ɧɚɜɫɤɢɹ ɩɚɪɤ ɡɚ Ɉɝɧɟɧɢɹɬ
Ⱦɭɧɚɜɢɡɚɜɫɢɱɤɨɨɫɬɚɧɚɥɨ
ɤɨɟɬɨɢɦɚɜɧɚɲɢɹɝɪɚɞȺɩɢɫ
ɦɚɬɚ ɫɬɚɧɚɯɚ ɦɧɨɝɨ ɯɭɛɚɜɢ
Ɇɨɹɬɚɞɴɳɟɪɹɜɥɨɠɢɫɴɪɰɟɬɨ
ɫɢɜɴɜɜɴɧɲɧɢɹɢɦɜɢɞ
ɋɴɫ ɋɬɟɮɱɟɬɨ Ʉɚɩɢɧɱɟɜɚ
ɢɡɩɪɚɬɢɯɦɟ ɢ ɫɧɢɦɤɚ ɧɚ ɛ
ɤɥɚɫɨɬɭɱɢɥɢɳɟɏɪɢɫɬɨȻɨ
ɬɟɜɌɚɦɛɹɯɚɞɟɰɚɬɚɤɨɢɬɨ
ɢɫɤɚɬɞɚɫɢɩɢɲɚɬɫɧɟɩɨɡɧɚɬɨ
ɞɪɭɝɚɪɱɟɨɬɌɚɪɚɤɥɢɹ
ɂ ɬɚɤɚ ɱɭɜɚɥɴɬ ɧɚ ɞɹɞɨ
ɄɨɥɟɞɚɨɬɩɴɬɭɜɚɡɚɌɚɪɚɤɥɢɹ
ɇɨɜɧɟɝɨɢɦɚɧɟɫɚɦɨɩɨɞɚ
ɪɴɰɢ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ ɋ ɧɟɝɨ ɢɦɚ
ɟɞɧɚ ɩɴɬɟɱɤɚ ɞɨ ɫɴɪɰɚɬɚ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɜ ɞɚɥɟɱɧɚ Ɍɚɪɚ
ɤɥɢɹ Ⱦɚɧɨ ɩɨ ɬɚɡɢ ɩɴɬɟɱɤɚ
ɡɚɬɪɨɩɚɬɦɧɨɝɨɤɪɚɱɤɚ
ɊɭɦɹɧɚɄȺɉɂɇɑȿȼȺ

ɱɢɬɚɥɢɳɟ ÄɈɥɢɦɩɢɣ ɉɚɧɨɜ´
ɢɦɚ Ⱥɧɫɚɦɛɴɥ ɡɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɧɚɪɨɞɧɢɬɚɧɰɢɤɭɤɟɪɫɤɢɫɴɫ
ɬɚɜɬɟɚɬɴɪÄɋɦɟɲɟɧɩɟɬɴɤ´
ɏɨɪɚɬɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɜɫɹɤɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɞɚ ɞɨɣɞɚɬ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ʉɭɤɟɪɫɤɚɬɚ ɝɪɭɩɚ
ɜɡɟɦɚɭɱɚɫɬɢɟɜɴɜɎɟɫɬɢɜɚɥɚ
ɧɚ ɤɭɤɟɪɢɬɟ ɜ ɉɟɪɧɢɤ Ɍɟɚ
ɬɪɚɥɧɢɹɬɫɴɫɬɚɜɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚ
ɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɫɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɧɚ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɧɚ ɥɸɛɢɬɟɥɫɤɢɬɟ
ɬɟɚɬɪɢɜɌɨɩɨɥɨɜɝɪɚɞȼɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɬɚɫɟɱɟɬɚɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɤɧɢɝɢ
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɬɚɦ ɨɬɤɪɢɯɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɨ ɤɨɧɫɭɥɫɬɜɨ Ɍɚ
ɪɚɤɥɢɣɰɢɛɹɯɚɬɨɥɤɨɜɚɝɨɪɞɢ
ɨɬ ɬɨɜɚ Ɍɟ ɦɢ ɢɡɩɪɚɬɢɯɚ
ɤɥɢɩɱɟ ɧɚ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɜɢɠɞɚ
ɬɴɪɠɟɫɬɜɨɬɨɩɨɬɨɡɢɫɥɭɱɚɣ
ɂɚɡɪɟɲɢɯɞɚɝɢɡɚɪɚɞɜɚɦ
ɫ ɧɟɳɨ ɡɚ Ʉɨɥɟɞɚ Ɋɚɡɛɪɚɯ
ɱɟ  ɦɨɦɢɱɟɧɰɚ ɱɟɬɚɬ ɧɚɣ
ɦɧɨɝɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɤɧɢɝɢ ɇɚ
ɜɫɹɤɨ ɟɞɧɨ ɨɬ ɬɹɯ ɩɨɞɝɨɬɜɢɯ
ɩɨɞɚɪɴɱɟɤɧɢɠɤɚɯɢɦɢɤɚɥɫ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН
ОБЯВА
ОБЩИНА ТУТРАКАН
На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1
и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и
Заповед № РД-04-1242/04.12.2017 г. на Кмет на Община Тутракан
Обявява конкурс за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ”,
Отдел „Правно-нормативно обслужване и протокол”, Община Тутракан
Изисквания за заемане на длъжността:
I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:
1. Минимални изисквания:
* образование висше;
* образователно-квалификационна степен „Магистър”;
* професионален опит – не се изисква;
* минимален ранг – V младши.
2. Специфични изисквания:
* специалност, по която е придобито образованието – „Право”;
* придобита юридическа правоспособност по чл. 294 от Закона за
съдебната власт.
3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на
кандидатите:
* добри компютърни умения – работа с продуктите на MS Office – Word
и Excel; работа с Интернет.
II. Кратко описание на длъжността:
Длъжността „Юрисконсулт” в Отдел „Правно-нормативно обслужване
и протокол” е пряко подчинена на Началник отдел „Правно-нормативно
обслужване и протокол”. Основни цели на длъжността са: Осъществяване
на процесуално представителство на Община Тутракан; изготвяне на
становища и предложение за решаване на правни проблеми, свързани с
дейността и защита на интересите на Община Тутракан; участва в комисии;
осъществяване на контрол по законосъобразността на провеждани търгове.

III. Начин на провеждане на конкурса:
Съгласно чл.24, т.1 и чл.25, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсът ще се проведе чрез решаване
на тест и интервю.
IV. Размер на основан заплата за длъжността: от 460,00 лв. до 1100,00
лв., съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал. 2 от Наредбата за заплатите
на служителите в държавната администрация.
V. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17,
ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители /
по образец/;
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за
провеждане на конкурси за държавни служители;
3. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и придобита юридическа правоспособност. Както и копия от
документи удостоверяващи допълнителни умения и квалификация при
наличие на такива;
4. Копия на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/ при наличие
на такива;
5. Автобиография.
VI. Подаване на заявлението за участие в конкурсите и приложенията
към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено с
нотариално заверено пълномощно лице в срок до 17:00 часа на 18.12.2017
г. в сградата на Община Тутракан, стая 21, от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:00 всеки работен ден, телефон за контакт: 0866/60621.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за
обяви на първия етаж в сградата на Общинска администрация Тутракан,
находящ се в гр. Тутракан, ул. Трансмариска №31 и на интернет страницата
на общината.
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Никулденски празник
риби, змиорки, кръст и др.
С погачата тайфата рибари
отива при своя ватаф и го избира за следващата година.
На празничната трапеза задължително присъства “рибник”
– пълнен шаран с лук, ориз,
булгур и орехи, увит в тесто и
опечен в плосък съд на фурна
или керемида. Рибникът и обредният хляб се носят в черквата, където след богослужението
в чест на Св. Никола жените
„раздават” помежду си с молба
за благополучие и закрила. В
дома си всеки рибар устройва
празнична трапеза, като основно ястие е рибата. Костите от

ȼɨɞɨɫɜɟɬɡɚɡɞɪɚɜɟ

Калина ГРЪНЧАРОВА
а първи път през 2012
г. празникът на Св. Николай, покровителят на
рибарите, бе отбелязан на брега
на река Дунав в Тутракан, там,
където в по-далечни времена
са се извършвали обредните
ритуали.
За шеста година традицията
бе спазена. Денят започна със
Света Литургия отслужена от
отец Илия Тонков в съслужие с
дякон Йордан Тонков в право-

7-13.12.2017 г.

Грейнаха светлините на
Коледната елха в Тутракан

З

ɌɎȾɟɬɟɥɢɧɢ

ɋɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟ
ɨɬɄɢɪɧɨɞɠ

кулден рибарите не работят и
славната църква "Св. Николай" в
устройват голямо празненство.
града, която чества и своя храИзпълняват се всички обичаи и
мов празник. Литийно шествие
обреди за почитането на Свети

ɇɚɞɹɅɚɡɚɪɨɜɚɩɨɥɭɱɢɧɚɝɪɚɞɚɬɚɫɢɨɬɩɨɫɥɚɧɢɤɇɚɪɝɢɡ
ȽɭɪɛɚɧɨɜɚɢɨɬɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

до лодкостоянката на дунавския бряг последва, където бе
отслужен водосвет за здраве и
благополучие на рибарите и на
всички граждани.
ТФ „Детелини” в присъствието и на местни рибари пресъздадоха ритуала по избиране на
ватаф (главатар) на рибарите.
Според етнографите, на Ни-

Никола като патрон и техен
покровител. С това те очаквали
той богато да ги възнагради и
най-вече да помогне на бедните
рибари да се отърват от немотията. Стопанката приготвяла
обреден хляб „Никулденски
кравай”, който се украсявал
със символични знаци – лодка,

ɛɤɥɚɫɁɜɟɡɞɢɰɢɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ

нея не се изхвърлят, изгарят се
или се пускат в реката.
Според народното поверие
шаранът се възприема като
„слуга” на Св. Николай. Сред
подводния животински свят той
бил благословен от Господ и
затова имал кръст на главата си.
В Тутракан празникът продължи в залата на ОЦИД, където бе
подредена кулинарна изложба,
а също и изложба на рисунки на
тутракански ученици от предварително обявения конкурс.
На събитието присъства посланикът на Азербайджан у
нас Наргиз Гурбанова и заедно
с кмета на общината д-р Димитър Стефанов поздравиха
участниците във всички конкурси и връчиха наградите на
победителите.
Тазгодишният Никулден в
Тутракан уважиха и приятелите
от румънското селище Кирнодж
- зам.-кметът Адриан Кирица и
ȿɥɢɰɚɄȺɆȻɍɊɈȼȺ
председателят на църковното
настоятелство Аурелиан Кото"Ако някой не си е написал
бан, които участваха в кулинар- все още писмото до Дядо
ния конкурс и подариха икона Коледа, нека да го напише и
на Св.Николай на д-р Димитър да го даде на мама и тате.
Стефанов.
Конкурс за най-вкусен пълнен шаран общо 19 участници
1. ЦРСИ - Център за рехабилитация и социална
интеграция
2. Пенсионерски клуб №1
3. НЧ "Нов живот", с. Търновци
Специална награда - НЧ "Светлина-1954 г.", с. Преславци
Конкурс за апетитни блюда от риба и рибни
продукти - общо 9 участници
1. Исторически музей
2. Клуб на инвалидите
3. Община Кирнодж, Румъния

Защото съм говорил с Дядо
Коледа всички желания тази
година да се изпълнят. А
на вашите родители пожелавам весели коледни
празници!" - така посъветва
кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
присъстващите деца на

да със Снежанка и раздаде
подаръци, а на откритата сцена в парк "Христо
Ботев" занимателни игри
и забавления за малките
момичета и момчета представиха аниматорите от
русенската група "Веселяците", както и местните

ȼȽɋɥɴɧɱɟɜɚɭɫɦɢɜɤɚ

4 декември, когато бяха таланти Елица Камбурова и
запалени светлините на ВГ "Слънчева усмивка".
коледното дърво в града.
Празникът завърши с краНа празника в студената сиви илюминации в небето.
вечер пристигна Дядо КолеКонкурс за рисунка на тема "Никулден"
Възрастова група 1 - 4 клас:
1. Дария ЙОРДАНОВА, 3а клас, СУ "Христо Ботев"
2. Никола АТАНАСОВ, 3а клас, СУ "Христо Ботев"
3. Христина СПАСОВА, 4а клас, СУ "Христо Ботев"
Възрастова група 5 - 7 клас:
1. Янислав МАРКОВ, 5а клас, СУ "Йордан Йовков"
2. Арзу ЕМИН, 5а клас, СУ "Христо Ботев"
3. Фунда МЕХМЕД, 5а клас, СУ "Христо Ботев"
Възрастова група 8 - 12 клас:
1. Мария КУНЕВА, 12 клас, СУ "Христо Ботев"
2. Християна ЙОРДАНОВА, 11 клас, СУ "Христо
Ботев"
3. Ивелина ИВАНОВА, 12 клас, СУ "Христо Ботев"
Литературно творчество "Никулден"
Възрастова група 1 - 4 клас
Разказ на тема "Никулден у дома"
1. Надя ЛАЗАРОВА, 3а клас, СУ "Йордан Йовков"
2. Мартин КАРАДЖОВ, 3а клас, СУ "Йордан Йовков"
2. Шейда ФЕВЗИ, 2а клас, СУ "Йордан Йовков"
3. Полина КАДИКЯНОВА, 1а клас, СУ "Йордан Йовков"
Детска книжка
1. Антон ГАНЕВ, 2а клас, СУ "Христо Ботев"
2. Надя ЛАЗАРОВА, 3а клас, СУ "Йордан Йовков"
3. Шейда ФЕВЗИ, 2а клас, СУ "Йордан Йовков"
Възрастова група 5 - 7 клас
Описание на празника Никулден
1. Андрей РАДОСЛАВОВ, 5б клас, СУ "Йордан Йовков"
2. Емирхан КАДЕР, 5 клас, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Нова Черна
Стихотворение
1. Виктор ГОРАНОВ, 5а клас, СУ "Йордан Йовков"
2. Дамян ЛАЗАРОВ, 7а клас, СУ "Йордан Йовков"
Специална награда за колективно творчество
- 2б клас "Звездици", СУ "Христо Ботев"
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Благотворително от
С любов към баба Марина от с. Белица!
Ротари Клуб Тутракан!

Калина ГРЪНЧАРОВА
а поредна година Ротари
Клуб Тутракан и младежката му част - Интеракт,
проведоха своя Коледен благотворителен бал. Каузата този път
бе "За чиста питейна вода в училищата в Тутракан и Главиница".
Със събраните средства - 3 650 лв.,
ще бъдат закупени и монтирани
пречиствателни филтри на всички
чешми в СУ "Йордан Йовков" и
СУ "Христо Ботев" в Тутракан и в
СУ "Васил Левски" в Главиница,
информира президентът на тутраканските ротарианци Стоян Леков.
Началото на събитието бе поставено с приемането на нов член
на Ротари Клуб Тутракан - това
е Сениха Неази от Главиница. Тя
е директор на ОУ "Св.Св.Кирил и

З

а мен е голямо удоволствие да споделя нашето
семейно щастие по повод
96-я рожден ден на моята баба
Марина. Тя е една жена с неизчерпаема енергия.
Никога не съм я чула да се
оплаче от болка, от трудност,

З

Методий" в с. Правда.
Една приятелска вечер, преминала в духа на Ротарианските
традиции - добронамерено и ентусиазирано, с поглед към добри
идеи бе тази предколедната среща.
Благотворителната кауза бе подкрепена и от гостите - приятели от

ротарианските клубове в София,
Русе, Балчик, Силистра, Исперих,
Попово, Свищов, Поморие, както
и ротарианци от румънските градове Кълъраш и Александрия. А за
доброто настроение на всички се
погрижи един добър приятел на Тутракан - Александър Филчев-Санеца.

Ирина ИВАНОВА, Офис мениджър:

от стр. 1
церт в Русе, например, този билет
е действащ - все едно на място
си го купил. Това е привилегията
при нас.
Другите услуги са търговските.
При нас могат да се закупуват
книги, календари, картички, козметика на известна немска фирма,
капачки също и то на цени много
по-ниски в сравнение в магазинната мрежа в града.
Следващата услуга е на Булпост.
Това е ускорената услуга и тя е от
писмо до пратка, без ограничения
на теглото на пратката, защото на
обикновените колети ограничението е до 20 кг, а тук няма ограничение. И бързината на доставката
е добра - в рамките на 5 работни
дни пратката се доставя.
В страната колетите се доставят за 24 часа - това е срокът за
доставка.
Следващата услуга са пощенските записи. Те са много по-бързи, в
рамките на 10 минути се изпраща
записът, таксите също са много
приемливи.
Тук продаваме и билети на "Националната лотария", изплащаме и
печалби до 100 лв. Предлагаме и
фонокарти на Теленор, регистрираме ги, ако не могат да отидат
до офиса им, при нас също става.
При нас се изплащат местни
данъци и такси в други общини
и области. Става много бързо - с
лична карта и ЕГН, например, ако
лицето има имот в София. Не е
като преди със запис и да отиде

на място. Тази услуга е въведена
от миналата година.
Тук се прави и абонамент за
вестници и списания - през цялата
година, в зависимост от предложеното от изданието.
- Освен, че продавате козметика, с плащания към козметични
фирми занимавате ли се?
- Да, при нас са и пратките на
AVON и Oriflame - доставяме ги, а
клиентите могат да плащат фактурите на AVON. Тук такси няма, за
разлика от банките.
Работим и с ИЗИ Кредит - с одобрението на договора се изплаща
кредита без значение на сумата.
В рамките на минутите, в които
клиентът е при нас, се изплаща
кредитът.
- Какво е работното време на
централната поща, както я знаят
тутраканци и какво е то за Клон-1?
- За да бъдем най-полезни
на гражданите, от 7 декември
променяме и работното време.
Сутринта започваме работа в 7:00

без обедна почивка до 17:30 ч. В
работните дни след Коледа, ако
имаме пратки, без значение на
часа, ние ще ги доставим преди
празниците. Аз ще бъда дежурният
човек, който ще ги достави.
- А горният клон как ще работи?
- Те са на 7-часов работен ден,
там работят две служителки и при
тях няма да има промяна. Ще работят от 7:00 ч. с почивка от 12:00 до
13:00 часа и след това от 13:00 до
14:30 ч. В централния офис можем
да променяме работното време,
защото повече хора работят тук, а
в клона са само две служителки. И
при пощальоните също можем да
променяме дежурствата.
Освен това, от Общината ми
обещаха да ремонтират пейката
пред Пощата, защото хората са
свикнали да идват рано и чакат,
особено, когато е времето за пенсии. Аз не им се сърдя, даже им се
възхищавам!

Обичаме те, бабо Марина! Ти
си нашата гордост! Бъди здрава
и още дълго да празнуваме рождени дни - пожелаваме ти го ние
- внуците и правнуците!
Петя ЧЕПИШЕВА,
внучка на баба Марина

Стани художник!
одата е най-голямото благо на земята. Тя е безценна
и е основата на живота.
Нашата земя представлява гигантски съд пълен с вода, в който
живее всичко живо. И повелител
на тази скъпоценна течност е кой
мислите - Свети Никола! Но днес
няма да говорим за него, а за една
техника наречена „Ербу”, с която
се рисува.
Да се рисува върху вода? Възможно ли е това нещо? И все
пак може, както всичко на този
свят - може!
Корените на това изкуство трябва да се търсят на територията на
Туркестан някъде през IX век сл.
Хр. Най-старото запазено ебру е от

1554 г. По времето на Османската
империя се е смятало за изтънчен
вид изкуство, което не всеки художник е владеел.
И така вземете един плитък съд
с вода и накапете в нея специални
бои с върха на четка. После с дървена пръчица се изтеглят боите в
различни форми – нужен е усет,
точна ръка и силно въображение
и пак никога не се знае как точно
ще изглежда картината. Следва
най-магическата част – върху
повърхността на водата се поставя
лист хартия, изчаква се малко,
след което листът се издърпва
внимателно и... рисунката е готова!
Ще опитате ли? Ами, хайде
тогава!

а 1 декември е Световният ден за борба със
СПИН. Това е поводът
Местната комисия за борба противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
в Тутракан да подготви брошури,

стикери и плакати по темата,
които бяха разпространени във
всички училища на територията
на общината, както и в магазинната мрежа в града.
Същия ден в Социално педагогически интернат "Христо Ботев"

В Пощата предлагаме разнообразни В
услуги на добри цени за гражданите

независимо, че животът й не е
бил съвсем лесен...
Всеки от малкото селце Белица,
община Тутракан би споделил,
че винаги я е виждал на тази
скромна възраст все с мотиката,
неуморно как бере царевица, как
сее, как се грижи за градината.

Н

Начинаещият
рисувач

в с. Варненци, секретарят на
Местната комисия Дора Ангелова
проведе среща с възпитаниците
му, като темата бе за предпазването от ХИВ/СПИН, а целта повишаване здравната, социална
и гражданска култура на децата.

6

ОБЩЕСТВО

Тутраканският кмет д-р Димитър Стефанов
на посещение в Брюксел
елегация от представители на Асоциацията на
дунавските общини „Дунав“
(АДО) взе участие в организираната
за втора поредна година инициатива „Ден на Дунавския транспорт“,
която се проведе на 23 ноември
2017 г. в сградата на Европейския
парламент в Брюксел. Д-р Юлиян
Найденов, кмет на Община Силистра, д-р Димитър Стефанов, кмет на
Община Тутракан, г-н Милен Дулев,
кмет на Община Белене, Валентин
Атанасов, кмет на Община Сливо
поле, Цветомир Петров, зам.-кмет
на Община Ценово и Петър Петров,
председател на Общински съвет Долна Митрополия отправиха силно
послание за развитие на транспорта
като значим сектор за постигане на
социално-икономически растеж в
българо-румънската част на Дунавския макрорегион. Конференцията
„Зелен, ефективен и иновативен
Дунавски транспорт“, организирана
от неправителствената организация ProDanube International”, беше
открита от ресорния комисар по
транспорта Виолета Булц. Участие
в събитието взеха също Фелиск
Строе, министър на транспорта на
Румъния, Мая Бакран-Марчич, зам.генерален директор на Генерална
дирекция „Мобилност и транспорт“
към Европейската комисия, членове
на Европейския парламент, представители на бизнеса и др.
Изпълнителният директор на
АДО „Дунав“ Мария Цанкова направи ключово изказване относно
позицията на дунавските общини
по отношение бъдещето на транспортните политики за свързаност в

7-13.12.2017 г.

Тутраканската галерия вече
притежава първите си картини на
Жельо Тачев

Д

ЕС. В присъствието на представители на публичния и частния сектор
от дунавските държави, Цанкова
представи визията на АДО: „Асоциацията на дунавските общини
„Дунав“ разпознава потенциала на
Дунавския регион в България за
икономически растеж, социалнокултурна значимост и екологична
устойчивост и приема, че ключов
фактор за реализацията на този потенциал е транспортната свързаност
на региона и неговата интеграция
в трансевропейската транспортна
мрежа. Целите за ефективен, интелигентен, зелен и безопасен транспорт в Дунавския регион в България
се постигат чрез проактивна роля
на Асоциацията и сътрудничество
с компетентните институции и с
всички заинтересовани страни за
планиране на транспортния сектор

ЕНЕРГО-ПРО предупреждава за фалшиви електронни
фактури, разпространявани от името на компанията
НЕРГО-ПРО информира, че са регистрирани фалшиви съобщения по електронна поща,
които по външен вид наподобяват изпращаните до
клиентите на компанията
електронни фактури. Тези
съобщения нямат нищо
общо с ЕНЕРГО-ПРО. Компанията съветва своите
клиентите да се отнасят
с повишено внимание към
получаваните под формата
на електронни фактури за
електроенергия имейли,
като обръщат специално
внимание на адреса на изпращача.
Електронните фактури,
издавани от ЕНЕРГО-ПРО,

Е

винаги се изпращат като
прикачен файл в PDF формат, а имейлът на изпращача задължително е с
разширение @energo-pro.
bg. Ако клиент получи електронно съобщение, което
не отговаря на тези условия, следва да има предвид,
че то не е изпратено от
ЕНЕРГО-ПРО и отварянето
му крие риск от заразяване
с компютърен вирус.
При съмнение в достоверността на имейл, получен от името на ЕНЕРГОПРО, може да се направи
проверка на денонощния
телефонен номер на компанията 0700 1 61 61.
“ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 61/24.11.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията уведомяваме всички заинтересовани, чe
на 23.11.2017 г. е издадена виза от главния архитект
на Община Тутракан за проект:
„Реконструкция и промяна предназначение на
промишлени сгради 1 и 2 в цех за преработка,
замразяване, пакетиране и съхранение на плодове
и зеленчуци”
Местонахождение: квартал 148, УПИ-V по плана за
улична регулация на гр.Тутракан.
Идентификатор на имота №73496.501.3042 по кадастрална карта на гр.Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Средна
гора” №13
Визата е издадена на ЕТ „Вили-95-Вилдан Кючук”,
гр.Тутракан, ул. „Ропотамо” № 5, Вилдан Али Кючук
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

и за инвестиции в транспортна
инфраструктура и услуги. Асоциацията заявява своето желание за
участие в процеса на консултации
на решенията и на привличане на
инвестиции в транспортния сектор“.
Транспортът е една от приоритетните
сфери на дейност на организацията,
а доказателство за проактивната
роля в тази област е фактът, че в момента асоциацията изпълнява проект
„Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T
мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране
на товарния и пътнически транспорт
и развитие на съвместен механизъм
за подкрепа на интермодалните
връзки“, финансиран по Програмата
за трансгранично сътрудничество
Interreg V-A Румъния-България
2014-2020 г.

Необходимостта от изграждането
на нови мостове над Дунав и на
пътни връзки в Северна България
беше централна тема по време на
провелата се в същия ден среща на
членовете на Асоциацията с българския евродепутат от Групата на ЕНП
Андрей Новаков и неговите колеги –
Мариан-Жан Маринеску от Румъния
и Ян Олбрихт от Полша. Г-н Новаков
информира представителите на
местната власт, че е активно ангажиран със запазването на Кохезионната
политика през следващия програмен
период след 2020 г., докато г-н
Маринеску и г-н Олбрихт споделиха
идеите си за реформиране на процеса по изпълнение на Дунавската
стратегия и подчертаха значимостта
на трансграничното сътрудничество
в целия Европейския съюз.
Информация: АДО "Дунав"

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

ельо Тачев е известен
художник, работил и
творил в Тутракан и не
случайно Художествената галерия
в Тутракан носи неговото име. Все
още негови ученици разказват за
строгостта и таланта му.
Фамилията му е Каварджиклиев,
но в историята остава известен с
презимето си Тачев.
Специализира в Париж 11 години, където създава и своя школа.
Излага свои творби в Международния салон „Гранд Пале”, в
лондонската кралска академия
и в Ливърпулската изложбена
галерия.
На 2 декември 1940 г. пристига
от Долна Баня, Ихтиманско и заема мястото си като волнонаемен
учител по рисуване в прогимназия
„Стефан Караджа”, където работи
до преместването си в гимназията
през учебната 1944/1945 г.
На 9 септември 1944 г. е назначен за Околийски управител в
Тутракан за няколко месеца, след
което работи като директор на Тутраканската гимназия, която ръко-

Ж

води до 1948 г. В края на учебната
1947/48 г., съгласно заповед на
Министъра на народната просвета,
Жельо Тачев напуска длъжността
директор на Тутраканската гимназия и е назначен за учител по
рисуване в нея.
Като художник оставя около
2000 платна и 3 000 скици с молив.
Почетният гражданин на Тутракан, проф. Гаврилов дари средства
за закупуването на две картини,
които са свързани с града, а Историческия музей откупи още една
творба.
Двата пейзажа и портрета на
младата жена ще бъдат изложени
в Художествената галерия в Тутракан, там, където им е мястото.
Това са първите картини, носещи
подписа на Тачев, които притежава
тутраканския музей.
Призоваваме всички наши съграждани, които имат негови
картини да се свържат с нас, за
да може съвместно да съхраним
художественото богатство на
Жельо Тачев.
Даниела ИВАНОВА

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 63/01.12.2017 год.

ННа основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията уведомяваме всички заинтересовани,
чe на 30.11.2017 г. е издадена виза от главния архитект
на Община Тутракан за проект:
„Жилищна сграда”
Местонахождение: квартал 129, УПИ VIII-3826 по плана
за улична регулация на гр.Тутракан.
Идентификатор на имота №73496.501.3826 по кадастрална карта на гр.Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Яне Сандански" №
Визата е издадена на Антон Антонов Александров
гр.Тутракан, ул.„Трепетлика” №14
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа

№ 62/30.11.2017 год.

№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.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията уведомяваме всички заинтересовани, чe
на 29.11.2017 г. е издадена виза от главния архитект
на Община Тутракан за проект:
„Реконструкция, пристройка и промяна предназначение на краварник в склад за селскостопанска
продукция и инвентар”
Местонахождение: имот с №115026 в землището на
с.Нова Черна с ЕКАТТЕ 51956, общ.Тутракан, местността „Над орехите”.
Визата е издадена на „ПЕПЕРУНА 20011” ЕООД,
гр.Русе, ул. „Борисова” № 44Б
Петър Пламенов Ангелов
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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 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

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

ОБЯВЛЕНИЕ

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан

Седи на улицата един евреин и
Съпругата с внимание наблюдава
плаче. Минава друг евреин и го пита: как мъжът й разрязва на четири
- Защо плачеш бе, Арон?
таблетка "Виагра":
- Купих си два билета от лотария- Скъпи, тези се пият цели...
та и с единия спечелих кола.
- Ми може пък да искам тази
- Е, защо плачеш тогава, бе човек? вечер само да се поцелуваме.
- Вторият билет защо го купих...
Нещастен зет, решил да се от- Дебеланке, как се казваш ?
ърве от тъща си. Приятелите му го
- Нина.
посъветвали: - За да изглежда като
- Съкратено от...?
злополука, купи и Москвич на старо
- От сланина...
- ще се пребие с него.
След няколко дни тъщата потПреди е било лесно - харесаш си рошила москвича, но без даже да
жена на бала, убиеш мъжа й на дуел се натърти.
и тя е твоя. А сега - па лайкове, па
- Ще ти трябва нещо по-бързичко!
сваляй й музика, па здр кво пр...
- рекли приятелите.
- Вземи една Лада, сигурна ра- Това секс по телефона ли е?
бота!
- Да .
След три дни срещат нещастния
- А защо шептите?
зет - печален.
- Внуците спят.
- Какво става?
- И Лада-та потроши! А на нея
Лежал си Асан на сенкята, но - нищо!
нещо му било дискомфортно. Ви- Братче, ще трябва да се бръкнеш
кнал на булката:
- вземи един Ягуар, да ти е мирна
- Айше, вземи един флумастер и главата!
една линийка и ела тук.
След още три дни срещнали вече
Дошло Айшето с пособията. Асан бившия зет - целият в траур, но
легнал по корем и рекъл:
ухилен до ушите:
- Начертай пет хоризонтални
- Изяде я! Три дни я яде, ягуарът
линии на гърба ми и напиши над му с ягуар, но до шушка я изяде!
тях a, b, с, d, e. Начертай сега пет
вертикални и напиши 1, 2, 3, 4, 5...
- Гарабед, какъв искаш да станеш
- Готово, Асане, а сега какво да като пораснеш?
правя?
- Като порасна, искам да водя
- Сега ме почеши на b3.
жена си по скъпи ресторанти, да й
купувам скъпи бижута, ферарита,
- Дядо, какво четеш?!
ламборджинита, яхти...
- Исторически роман.
- Киркор, а ти какъв искаш да
- Ама това е порнографско спи- станеш като пораснеш?
сание.
- Жена на Гарабед.

Забавна астрология

АГРОАПТЕКА

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ
- Как се глади дамски чорапо- играя на двора?
гащник?
- С мъжка ръка...
Мъж изпраща sms на момиче:
- Този абонат Ви моли да се
Инкасаторът звъни на вратата. омъжите за него…
Отваря му малко момченце. ИнВ отговор получава sms:
касаторът:
- Уважаеми абонат! По Вашата
- Имате тук едни сметки за сметка няма достатъчно средства,
плащане...
за да извършите тази операция…
Хлапето се провиква към къщата: - Мамо, мамо, чичкото пак
Много мъже дължат успеха си на
е дошъл за пари! Имаш ли да му първата си жена, а втората си жена
платиш, или да излизам да си дължат на успеха си...

Вилхем Хауф
На 29 ноември се навършиха
215 години от рождението на
Вилхелм Хауф - известен германски поет и писател.
С учениците от 4 б клас и
г-жа Проданова се потопихме
в света на неговите най-популярни приказки: "Малкият
Мук", " Джуджето Дългоноско",
С Айвин, Малак, Мустафа и Наввар мислено минахме по пътя
между отчаянието и надеждата… Четохме журналистически
статии и коментирахме съдбата
на деца, пострадали от война,
терористичен акт, природни
бедствия, живеещи в постоянен
глад, лишения и мизерия. Гледахме филм, който ни показа
добротата и загрижеността на
хора, спасяващи и изпаднали
в беда животни. Говорихме
за кръводаряването като хуманен акт. Възхитихме се на
организациите, помагащи на
страдащите и бедстващи хора
по света. Запознахме се чрез
кратка биография за деца с живота и хуманните дела на Майка
Тереза – носител на Нобелова
награда за мир.
Нека не забравяме далновидните прозрения на тази достойна за уважение и преклонение
жена: „Най-голямото щастие
– да си полезен на другите“
и „Доброто, което правиш за
другите, най-вероятно ще бъде
забравено утре. Но ти прави
добро, въпреки това!" Нека да
сме част от голямото „световно
семейство, в което взаимопомощта е един от основните
принципи“. Да защитаваме
живота и здравето на хората.
Да гарантираме зачитането на
правата на всички същества. Да
се стараем да предотвратяваме, намаляваме и облекчаваме
човешкото страдание. Нека да
сме хуманни!

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

Голям любовник е Стрелецът. Пръв сред останалите
зодии. Ето какво прочетох по този въпрос:
Сред зодиите той е Дон Жуан.Стрелбата му е
слепешката. Преследва дивеч, слага му капан и го
захвърля с мотивировка глуповата. Без разкаяние,
от цвят на цвят, като пчела изсмуква той нектара. Превръща коцкарството в занаят в прослава на
бекяра. Той търси идеал насам-натам и все не може
да го срещне. И за девица от небесен храм мечтае
в нощите горещи.
Стрелбата му не винаги е точна, засича често
неговия лък. Оставя по средата торта сочна, дори
не казва думата „язък.” Желае всичко да опита - език,
масаж и малко секс, любовни пози до насита - каквото
пожелае си човек. Обаче най си пада по Овена, изгаря
с неговия плам. И любовта им е разгорещена като
божествен нежен плам. И май оставя си стрелите
пред прага на желана страст. Угася със ръка звездите
и се отдава на екстаз.
Да, такива ми ти работи със Стрелеца!

Приказките на

а 23 ноември т.г., заедно с учениците от 2 "Б"
клас и г-жа Иванова,
отбелязахме с интерактивен
урок в библиотеката Световния
ден на хуманността. Обявен е от
ООН като начало на кампания
за набиране на средства за подпомагане на "забравените хора"
по света. На този ден Светът
се прекланя пред онези хора,
които са отдали сърцето и смисъла на живота си за каузата на
човеколюбието, милосърдието,
добротата.
С интерес проследихме актуални събития, свързани с
бежанския проблем. Говорихме
за хората, поели дългия път на
прокудените. Търсихме отговор
на въпросите „Какво е да се
срещнеш лице в лице с тези,
които бягат от бомбите? Да
се почувстваш отговорен за
съдбата им?“ Открихме, че в
приятелството границите нямат значение. Гледахме филм
с историята за един акт на
хуманност и едно приятелство
между две деца Наввар и Алек.
Проследихме преживяванията
на малките герои от „Приказка
за Айвин и възглавницата“,
„Приказка за Малак и лодката“
и „Приказка за Мустафа и приятелите му“, създадени от УНИЦЕФ - България, с мъдро послание – „Всяко дете заслужава
справедлив шанс. Всяко дете
заслужава акт на хуманност."

до Общинския пазар предлага:

Стрелец

В библиотеката на СУ "Христо Ботев"

Ден на хуманността

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

"Халифът Щърк" и "Студеното
сърце". Гледайки откъси от
филм и клипове, създадени по
неговите творби, ние се убедихме, че писателят завещава на
Германия и света прекрасни
произведения, които е написал
като млад учител за своите
ученици. „Някои от тях са преразказани немски легенди, а
други са повлияни от арабската
съкровищница „Хиляда и една
нощ”, но във всички тях витае
духът на доброта, красота
и справедливост." Четохме
приказката „Халифът Щърк".
Запознахме се със сюжета на
други негови приказки и се
справихме безпроблемно със
забавния тест и задачи.
Приказките на Вилхелм Хауф
не само са оцелели през вековете, но продължават да ни
вълнуват и днес. Възхищаваме
се на прекрасния език и богатото въображение на писателя.

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

СУДОКУ

СМЯХ
Щом с презерватив не е изневяра,
- Да, за теб... а за мен вече е
то и със заглушител не е убийство... история...

Н
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образователните елементи с
Андреевден
развлекателните.
В последния ден от предОсъзнаваме, че народните
последния месец на 2017 г. с празници целят да осигурят
петокласниците и г-жа Румяна чрез обредност здраве и блаСтоянова проведохме в библиотеката интерактивен урок,
посветен на първия зимен
празник - Андреевден.
Според народните вярвания
от 30 ноември започва нарастването на деня. Празникът
се свързва с прехода от есента
към зимата. Проследихме с
интерес епизод от предаването
„Затупале тъпани“, насочено
към живото фолклорно на-

следство на България. Нагледно видяхме как българският
народ се подготвя за празника
и как го посреща. Разбрахме
защо в някои краища на нашата
родина е наречен Едреевден.
Гледахме още анимиран
филм за житието на Свети
Апостол Андрей Първозвани и
филм от поредицата „Празници и обичаи“ за Андреевден.
Информация за този зимен
празник открихме и прочетохме в книгата „Традиции
и празници в България“ от
Елена Огнянова. Четохме и
гатанки, свързани с празника.
Не се затруднихме да познаем
правилните отговори. Коментирахме не само фолклорното
богатство на наречения от
народа още Мечкин ден, но
прочетохме и от подходящи
енциклопедии за животните
информация за различните
видове мечки в България и по
света. Развеселихме се със забавен филм за тях. Съчетахме

терес подготвената от Даниела
Иванова презентация за рибарите и лодкостроителите в Тутракан, за техния празник, както
и за Етнографски музей „Дунав-

гополучие в семейството. Из- ски риболов и лодкостроене“,
разяват още народния стремеж който съхранява и предава на
към красота и творчество.
поколенията техния бит и поминък. Отговаряха точно и вярно
В навечерието на
на всички поставени въпроси.
Научиха още любопитни факти
Никулден
за трите зимни празника и от
Започнаха зимните празници. видеоклиповете на поредицата
През месец декември очакваме "Празници и обичаи". Справиха
с нетърпение около десетина се отлично с образователните
такива, които радват не само и забавни игри, които им бяхме
децата, но и възрастните.
подготвили. Работиха в екипи
Съвместно с учениците от и индивидуално. Доказаха, че
2б клас, г-жа Даринка Иванова са знаещи и можещи ученици.
и г-жа Даниела Иванова от

Исторически музей - Тутракан,
проведохме интерактивен урок
в библиотеката, посветен на
големия християнски празник
Никулден и предхождащите го
Света Варвара и Свети/а Сава.
Второкласниците гледаха с ин-

Надяваме се, че са открили
смисъла и посланията на народните празници и обичаи.
Сигурни сме, че ще могат да ги
разпознават и определят във
времето напред.
Анка КОЗАРЕВА

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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На сватба в Тутракан
Д

ɧɟɫ ɫɜɚɬɛɢɬɟ ɫɚ ɢɡ
ɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚ ɪɹɞɤɨɫɬ
Ɇɨɥɹɬ ɫɟ ɛɚɛɢ ɦɚɣɤɢ
ɬɚɬɤɨɜɰɢɱɟɢɞɹɞɨɜɰɢ
Ɉɠɟɧɟɬɟɫɟɦɢɥɢɞɟɰɚ
ɇɨ ɞɟɰɚɬɚ  ɧɟ ɬɚ ɧɟ Ɍɚɤɴɜ
ɛɢɥ ɫɜɟɬɴɬ ɞɧɟɫ ± ɛɟɡ ɫɜɚɬɛɢ
ɂɜɫɟɩɚɤɚɤɨɧɹɤɨɣɪɟɲɢɞɚɫɟ
ɠɟɧɢɢɦɚɦɟɧɹɤɨɢɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɡɚɬɨɜɚɤɴɞɟɦɨɠɟ
ɞɚɫɬɚɧɟɈɛɪɟɞɧɢɹɬɞɨɦɜɟɱɟɟ
ɞɟɦɨɞɟɟɬɨɝɚɜɚɨɛɪɟɞɴɬɦɨɠɟ

ɞɚɫɬɚɧɟ
ȼȾɭɧɚɜɫɤɢɹɩɚɪɤɞɨɚɦɮɢ
ɬɟɚɬɪɚɥɧɢɬɟ ɤɨɥɨɧɢ ɉɪɟɞɫɬɚ
ɜɟɬɟ ɫɢ ɩɨɤɥɚɳɚɧɟɬɨ ɧɚ ɜɴɥ
ɧɢɬɟ ɬɢɯɢɹ ɜɟɬɪɟɰ ɱɭɞɟɫɧɚɬɚ
ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɤɚɬɚ ɜɢ
ɩɢɬɚ ɞɚɥɢ ɢɫɤɚɬɟ ɞɚ ɫɟ ɨɠɟ
ɧɢɬɟ Ⱥ ɜɢɟ ɦɴɥɱɢɬɟ ɡɚɳɨɬɨ
ɫɬɟɡɚɩɥɟɧɟɧɢɨɬɝɥɟɞɤɚɬɚȻɟɡ
ɦɚɥɤɨ ɳɟ ɩɪɨɜɚɥɢɬɟ ɰɟɪɟɦɨ
ɧɢɹɬɚɧɨɛɴɞɟɳɚɬɚɩɨɥɨɜɢɧɤɚ
ɜɢ ɱɭɤɜɚ ɩɨ ɤɪɚɤɚ ɢ ɜɫɢɱɤɨ ɫɟ

7-13.12.2017 г.
ɨɩɪɚɜɹ
ɇɚɟɞɢɧɨɬɛɚɢɪɢɬɟɧɚɌɭɬ
ɪɚɤɚɧ ɤɨɝɚɬɨ ɟ ɧɚɜɚɥɹɥ ɫɧɹɝ
Ɇɥɚɞɨɠɟɧɰɢɬɟɫɚɜɛɹɥɨɫɧɟ
ɝɴɬ ɟ ɛɹɥ ɜɫɢɱɤɨ ɟ ɜ ɛɹɥɨ
Ɍɟ ɫɹɞɚɬ ɧɚ ɟɞɧɚ ɲɟɣɧɚ ɢ ɫɟ
ɫɩɭɫɤɚɬɞɨɩɨɞɧɨɠɢɟɬɨɤɴɞɟɬɨ
ɱɚɤɚɬ ɫɥɭɠɢɬɟɥɤɚɬɚ ɪɨɞɧɢɧɢ
ɬɟ ɢ ɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟ ɂ ɜɫɢɱɤɨ ɟ
ɜɟɫɟɥɨ ɢ ɱɭɞɟɫɧɨ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɟ
ɫɟɨɛɴɪɧɟɲɟɣɧɚɬɚɇɨɢɞɚɫɟ
ɨɛɴɪɧɟ ɧɹɦɚ ɥɨɲɨ ɀɢɜɨɬɴɬ
ɧɚ ɦɥɚɞɨɠɟɧɰɢɬɟ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ
ɩɨɡɚɥɟɞɟɧɚɜɨɞɚ
ɇɚɩɥɚɜɚɳɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚɩɨ
Ⱦɭɧɚɜɚ Ɇɥɚɞɨɠɟɧɤɚɬɚ ɞɚ ɟ

ɨɛɥɟɱɟɧɚɤɚɬɨɪɭɫɚɥɤɚɩɨɫɤɨɪɨ
ɫɴɛɥɟɱɟɧɚɆɥɚɞɨɠɟɧɟɰɴɬɞɚɟ
ɤɚɬɨɇɟɩɬɭɧɦɥɚɞɢɹɉɥɚɬɮɨɪ
ɦɚɬɚɞɚɟɭɤɪɚɫɟɧɚɚɪɨɞɧɢɧɢɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɢɞɚɫɚɜɥɨɞɤɢɁɚɜɫɟ
ɤɢɫɥɭɱɚɣɜɫɢɱɤɢɞɚɫɚɫɩɨɹɫɢ
ɢɥɢɫɩɚɫɢɬɟɥɧɢɠɢɥɟɬɤɢɚɤɨɫɟ
ɤɚɬɭɪɧɚɬɨɬɜɟɫɟɥɛɚɋɚɦɨɞɟɬɨ
ɲɚɪɚɧɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚɫɟɢɡɞɚɜɹɬ
ɨɬɫɦɹɯɧɨɬɹɯɢɛɟɡɬɨɜɚɦɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɝɢɧɹɦɚ
ɇɨ ɚɤɨ ɦɥɚɞɢɬɟ ɪɟɲɚɬ ɞɚ
ɫɟ ɨɠɟɧɹɬ ɜ Ɉɛɪɟɞɧɢɹ ɞɨɦ
ɧɹɦɚ ɥɨɲɨ ɂ ɬɨɜɚ ɟ ɜɚɪɢɚɧɬ

Ƚɨɪɱɢɜɨ

НЧ "Христо Ботев - 1945 г.", с.Зебил

3-годишната Крисия НИКОЛОВА:

Покана

Абонирахте ли се за
в. "Тутракански глас"?

Каним всички - малки и големи, на Новогодишен
концерт с участието на учениците от ОУ "Васил
Априлов", гр. Исперих и самодейци на Читалището!
На 20 декември 2017 г. от 15:00 часа в салона на
Читалището

Заповядайте!

Забавна въпросителница

Абонамент'2018
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в Пощите в страната
или в редакцията

1. На кого още е покровител Свети Никола
освен на децата, рибарите и банкерите?
а/ на затворниците
б/ на крадците
в/ на бъчварите
2. Защо на Никулден децата в Германия слагат
обувките си навън?
а/ защото мястото им не е вътре
б/ да бъдат напълнени с шоколад и бонбони
в/ по навик
3. На кое място по разпространение е името
Николай в България?
а/ на първо
б/ на трето
в/ на четвърто
4. Кой е първообразът на Свети Николай?
а/ Дядо Коледа
б/ Бог
в/ Амон Ра
5. Как Свети Николай донася първия сняг?
а/ като разтърсва бялата си брада
б/ като плаче
в/ като се смее
Отговори от миналия брой: 1-Б, 2-Б, 3-В, 4-Б, 5-В,
6-А, 7-Б, 8-А, 9-Б, 10-А

Мамо,прочети ми!
ƬǍǅǇƽǄǇƽǄƽƮƿǂǏǅƪǅǇǋǈƽ
ивял едно време,
мили деца, чуден
старец. Той бил
един от шестимата синове на дядо Божи. И понеже
бил най-малкият, бил и
най-обичан. Когато Бог решил да раздели небето от
Земята, той дал на Никола
всичката вода на Земята.
И понеже тя била толкова

Ж

много, Никола получил и
крила, за да я обикаля и да
се грижи за всичко живо
в нея.
- Ще си направя златен
кораб и ще обикалям моретата и океаните - решил
Никола.
Когато корабът бил готов, той поканил всички
животни на него, за да
пребродят света и да се
насладят на красотата
му. Една нощ попаднали в
едно море. Било студено
и тъмни облаци покривали

небето.
- Колко е черно това
море! - промърморил Никола.
Но на сутринта греело
слънце и топлело всичко
наоколо.
- Колко е хубаво това
море, искате ли да спрем
на брега му? - зачуруликали славейчета, врабчета,
мишчици и всички останали
животни.
Когато спрели на брега
на Черно море, се оказало,
че са попаднали в рая. Пред

тях се разстилали тучни
поля и низини, чудесни
планини и реки. А хората,
които ги посрещнали, били
мили и добри. Харесал ги
много Никола и започнал
да ги дарява със здраве,
добрини и богатство.
И се понесла песен над
гори и балкани. Песен за
чудния светец Никола. Тази
песен се пее и до днес,
мили деца.

Мамчето
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оледа наближава все повече. Свети Никола е по-малкият
брат на дядо Коледа. Той носи зимата, а с нея идва и
този светъл празник!
Ако сте готови с подаръците, помислете за украсата. Но не тая
отвън, където може да се изфукате на съседите с нея, а вътре. Там,
където ще седнете с цялото семейство. Там, където топлината ще
сгрява сърцата ви.
Задължителните атрибути са елхата, мигащите светлинки, гирляндите. На масата естествено е постлана покривка с коледни мотиви, но
има неща, на които не обръщаме внимание. И това са столовете. Ах,
столовете… тези незабележителни мебели. Какво може да се направи
с тях, ще попитате вие? Те могат да се облекат в коледна премяна,
която ще намерите в Джъмбо, в интернет, а ако сте сръчни в ръцете,
и сами можете за си ушиете. Тогава столът ще бъде много горд, че
и на него сте обърнали внимание. Ще ви подскаже идея на дъното
му да залепите листчета с гатанки, за да стане вечерта на Коледа по
интересна. Или да скриете под премяната му послание, или каквото си
пожелаете. А когато го види и тоалетната чиния ще пожелае коледно
разкрасяване. Защо не? Вече и за нея е помислено.
Естествено най-важното нещо е елхата. Можете да разпънете
пластмасовата елха, или да купите истинска. Както желаете? А може
да освободите една стена и да си нарисувате своя голяма, прекрасна
елха. Като казвам "да си нарисувате", значи да използвате гирлянди,
разноцветни въженца, светещи кабели. С тях да направите очертанията, а след това да залепите огърлици от пуканки, стикери и каквото
ви покаже фантазията.
Или в средата на стаята да спуснете от полюлея под формата на
пирамида зелени, бели, сини гирлянди. Тогава децата ще могат да
влизат в елхата и да бъдат нейните естествени играчки.
Под елхата задължително трябва да сложите чувала на дядо Коледа.
В началото на декември той ще е празен, но до Коледа непременно
ще се напълни. А, и да не забравите коледните чорапчета! Те могат
да бъдат и ръкавички, но поставени на най-различни, тайни места.
Защото дечицата трябва да ги търсят. За да им е весело на този хубав,
хубав празник Коледа.
Такива идеи излязоха от чувала на дядо Коледа. Има и още… в
следващия брой.
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ɉɪɢɹɬɟɥɧɚȾɹɞɨɄɨɥɟɞɚ
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

5 декември - Еркан АБИЛ, Кмет на с. Падина, община
Главиница
7 декември - Валя ГРЪНЧАРОВА, Кметски наместник,
с. Царев дол, община Тутракан
8 декември - Камелия ЗЛАТАНОВА, Зам.-кмет на община Тутракан, мандат 1999-2003 г.
8 декември - Николай РОЙБОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 декември - Марияна НАЦОВА, Секретар на НЧ "Янко

Забунов - 1957 г.", с. Черногор, община Главиница
10 декември - Стефанка ГЕОРГИЕВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 декември - Лидия КАЛЧЕВА, Фелдшер, СУ "Христо
Ботев", Тутракан
11 декември - Али НЕДЖИБ, Огняр, Община Главиница
12 декември - Мирела ИЛИЕВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
13 декември - Анелия АНГЕЛОВА, с. Старо село
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