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В навечерието на Бъдни вечер, Коледа и Новата
2018 година на всички добруджанци желая
добруване и дни, изпълнени с тържество на духа
и с вяра в утрешните дни. Рождество Христово
е най-вълнуващият от двадесетте господови
празници за православните християни в
България. Нека в негова чест се отнесем с
внимание и уважение към всички наши близки,
колеги и приятели.
Да покажем на децата си най-красивото от
зимните български празници, за да ги превърнат
в традиция и за идващите поколения!
Ивелин СТАТЕВ,
областен управител на област Силистра

21 декември 2017 г.
Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели,
С благодарност към отминалата 2017
година, дарила ни мъдростта на времето,
стремежа към непознатото и надеждата
за по-добро, да посрещнем 2018 година
с радост и светли чувства!

Честито Рождество Христово!
Успешна да е Новата година!
д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

6 936 692 лв. - за рехабилитация
на общинската пътна мрежа
през следващата година
Калина ГРЪНЧАРОВА
метът на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов подписа договор с ДФ "Земеделие" за реализация на
проект "Реконструкция
и рехабилитация на пътищата на територията на община Тутракан,
включително съоръжения
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и принадлежностите към
тях", който е на стойност
6 936 692 лв.
Ще бъдат асфалтирани
11 км 150 м от общинската пътна мрежа. Това са
пътищата Шуменци - Варненци, Варненци - Белица и
Белица - Бреница, както и
двете входни артерии към
Тутракан - от Старо село
и от вила "Вета" до глав-

ния път Русе-Силистра.
Дейностите по проекта
включват още ремонт на
автоспирки и канализация,
нова пътна маркировка,
както и оптичен интернет, информира д-р Стефанов.
Сега се подготвят обществените поръчки за избор на фирми-изпълнители
по различните видове дей-

ности и ако няма обжалвания, надявам се, в средата
на следващата година да
започне същинската работа, уточни още той.
Другата добра новина
е, че до края на годината
се очаква одобрението
на още няколко проекти
на Община Тутракан, за
които ще информираме
допълнително.

Цена 0.60 лв.
Уважаеми жители на община Тутракан!
Мечтите са първата крачка към успеха. Нека си
позволяваме повече да мечтаем и да дадем шанс
на добрите дела да се множат в живота ни!
С искрени пожелания за здраве и щастливи
мигове! Нека личните и професионални успехи Ви
съпътства през цялата година!

Весела Коледа!
Щастлива Нова Година!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми жители на община
Главиница!
Изпращаме една година с
изпълнени отговорности!
Нека посрещнем 2018-та с повече
надежда и светли помисли на доброто с добро да
отвръщаме и на вярата – с вяра!

Весели празници!

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

С новогодишна наздравица посрещаме 2018-та!
С народна музика, баница с късмети и руйно черве- парк "Христо Ботев"! Точно в полунощ е поздравленино вино да посрещнем заедно Новата 2018-та година ето на кмета д-р Димитър Стефанов и празничните
канят от Община Тутракан! Заповядайте в 23:30 ч. в илюминации!

Талантите на ОЦИД представиха

Коледна суматоха

на стр. 5

Над 4 000 лв. бяха събрани на
Благотворителния Коледен базар
Коледния базар - подкрепа
на семейството на Галя
Димитрова от Тутракан,
чийто съпруг и двете й
сестри загинаха в нелепа
катастрофа през м.ноември
т.г.
На различни щандове
участниците в базара бяха
представили изработени
ръчно празнични сувенири
и лакомства.
Рекордна сума от 4103,43
лв. отчетоха организаторите от Община Тутракан
и тя ще бъде преведена по
банковата сметка на Галя
Димитрова.
От общинската админитази година в град- десетки граждани, които
ския парк "Христо се включиха с лепта в бла- страция изказват своята
на стр. 3
Ботев" се събраха готворителната кауза на
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ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2018-ТА!

Кметство Шуменци

Кметство с. Нова Черна

Мир, любов и здраве за всички!
Нека вървим във вярната
посока и през идната година!
Бъдете живи и здрави,
щастливи и добротворни!

Честито
Рождество Христово!
Щастлива Нова година!
Калина МИХАЙЛОВА, Кмет

Кметство с. Старо село
Нека да съумеем да
запазим магията на
Коледната нощ през цялата
година, за да бъдем по-добри!
Бъдете живи и здрави и
истински щастливи!

Честита да е
Новата 2018-та!
Пламен МАРИНОВ, Кмет

НОВИНИ
ДЪРЖАВАТА ОТПУСНА ПАРИ ЗА РЕМОНТ НА ВОЕННИЯ МЕМОРИАЛ
Правителството е отпуснало на Община Тутракан 10 300 лв. за
ремонт на Мемориалния комплекс "Военна гробница-1916 г." край
село Шуменци. Средствата са допълнителен трансфер, одобрен от
Министерския съвет преди дни и са във връзка с отбелязването на
100-годишнината от Първата световна война.
Една част от парите са за ремонт на паметника на загиналите във
войните в с. Шуменци, а друга за поставяне на допълнителна паметна
плоча с имена на загиналите в Първата световна война. Средства са
отделени и за реконструкция на част от укрепителната система на
Тутраканската крепост от времето на войната.
ЖЕНИТЕ В СИЛИСТРЕНСКО ПО-АКТИВНИ В ИНТЕРНЕТ
Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използване
на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 71.7% от домакинствата в област
Силистра имат достъп до интернет в домовете си. През текущата
година в област Силистра 55.7% от населението на възраст между
16 и 74 години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване
на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 4.0 %. Жените от област Силистра са по-активни при
редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно
58.1 и 53.4%. През 2017 г. делът на лицата използващи глобалната
мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация
в областта се увеличава над два пъти в сравнение с предходната
година - от 10.3% през 2016 г. на 22.0% през 2017 г.
КРИМИНАЛЕ
С 1.36 промила алкохолно съдържание 50-годишен мъж управлявал
лек автомобил „Субару”. Пътни полицаи го засекли на 8 декември
около 19:00 часа в село Сокол и го проверили с дрегер. По случая е
започнато бързо производство.
Служители на РУ-Тутракан задържаха по горещи следи рецидивист,
направил опит да изнасили жена. На 13 декември по обяд 37-годишният мъж проникнал в дома на жена в тутраканско село и я нападнал,
употребявайки сила и заплаха. Жертвата обаче успяла да избяга и да
сигнализира на тел 112. Полицейски служители, обслужващи района,
се отзовали незабавно на получения сигнал и в резултат на предприетите от тях оперативно-издирвателни действия мъжът бил установен
и задържан за по-малко от час. Той е рецидивист, изтърпявал е и
ефективни присъди за идентични престъпления. Задържан е за срок
до 24 часа, разследващ полицай продължава работата по случая в
рамките на образуваното досъдебно производство под наблюдението
на прокуратурата.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Да се изпълнят нашите сърца
със мисли чисти и дела красиви,
успехите да бъдат редом с нас,
да бъдем истински щастливи!

Весели празници!
Нехат Юсмен, Кмет

21.12.2017 г.

Кметство с. Варненци
Приемете моите найсърдечни пожелания по
случай настъпването на
Коледните и Новогодишни
празници!
Бъдете здрави и успешни!

Спорна и щастлива Нова година!
Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет

Последни за годината
заседания на Общинските съвети
Калина ГРЪНЧАРОВА

Тутракан

– Тутракан да определи и
утвърди обект за участие
на Община Тутракан в
Проекта. Предложението
е „Ремонт на Обреден
дом”. Сградата е недвижима културна ценност
с категория „от местно
значение”, а предвижданите дейности включват
направа на водоплътна
настилка около сградата,
ремонт на покрив и фасадни стени, вътрешен ремонт (ремонт на мазилки
по стени и тавани, гипсови орнаменти, подмяна на
пана с текстилни тапети,
подмяна на огледала и ремонт на дървена дограма).
Общата прогнозна стойност на проекта е 146 674
лв. с включен ДДС. Община Тутракан е длъжна
да осигури съфинансиране,
възлизащо на 50 % от
общата финансова рамка
на проекта. Крайният
срок за представяне на
проектните формуляри е
15.01.2018 г.
Общинските съветници
ще приемат план за работата на местния законодателен орган за I-то
шестмесечие на 2018 г.
и няколко разпоредителни
сделки с имоти общинска
собственост.

ажни докладни записки ще бъдат обсъждани на заседнието
на местния парламент в
крайдунавския град на 21
декември.
План-сметката и размерът на такса „Битови
отпадъци” за 2018 г. е
една от тях. Според внесеното от кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов предложение
средствата необходими
за дейността по сметосъбиране, сметоизвозване,
осигуряване на контейнери и почистване на улиците са в размер на 916 536
лв. Като техен източник
са посочени такса “Битови отпадъци” - 545 000
лв. и дофинансиране от
общинския бюджет - 371
536 лв.
В разходната си част
за град Тутракан са предвидени 433 000 лв., за
селата - 136 236 лв., а за
Р Регионално депо за неопасни, инертни и опасни
отпадъци в Русе, където
се превозва сметта - 347
300 лв.
Размерът/промилът на
такса "Битови отпадъци"
остава непроменен - за
Главиница
града - 6, за фирмите - 7,
а 22 декември от
а за селата е различен.
14:00 часа е началоСъгласно процедурата
то на заседанието
за кандидатстване по
на
Общински
съвет-ГлаПроект „Красива България” за 2018 г. е необ- виница. В предварително
ходимо Общински съвет обявения дневен ред са
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включени 10 докладни
записки.
Най-напред ще бъде
актуализиран поименния
списък на капиталовите
разходи за настоящата
година, чийто общ размер е 1 949 946 лв.
Размерът на такса
"Битови отпадъци" остава същият и за 2018
г. Според предложението
в докладната записка на
кмета Неждет Джевдет той е 5 промила за
жилищни имоти и 6,5
промила - за нежилищни.
Таксата не е променяна
от 2009 г.
Средствата необходими за дейността по
сметосъбиране и сметоизвозване са 375 140 лв.,
а очакваните приходи от
ТБО - 250 хил.лв.
Планувани са средства
за закупуване на комбиниран багер. Дейността се
извършва от ОП "Общински имоти и комунални
дейности".
"Преустройство и пристройка на Дневен център
за пълнолетни лица с
увреждания в с. Сокол" се
нарича проектното предложение, с което Община
Главиница има намерение
да кандидатства по Проект "Красива България".
Съгласно регламента,
Общинският съвет трябва да даде съгласие.
На тази сесия предстои
да бъде приета Годишната програма за развитие
на читалищната дейност

в общината за следващата 2018 г.,а кметът
на общината да бъде
упълномощен да подпише
договори с представляващите читалищата за
финансово обезпечаване
на дейността. Общият
размер на държавната
субсидия за читалищата
през 2018 г. е 284 750 лв.
за 34 субсидирани бройки
за цялата община.
Настъпили промени в
нормативните актове
са поводът за предложената отмяна на Наредба
№8 за условията и реда
за изхвърлянето, претоварването и обезвреждането на битови, строителни и други разпространени отпадъци на
територията на Община
Главиница и приемането
на нова Наредба.
Предстои да бъде актуализирана Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти
- общинска собственост
за 2017 год. и приети
разпоредителни сделки.
В дневния ред на сесията е и предложението
на председателя на Общински съвет-Главиница
Месут Алиш за подпомагане на Центъра за
специална образователна
подкрепа в Силистра - за
ремонт и обзавеждане на
кабинетите в новосъздадения център. Предложената сума за дарение
от общинския бюджет е
в размер на 2 хил.лв.

Музеят отчете дейността си, прие нов план за работа
З
аседание на музейния
съвет е проведено на
12 декември, информира ПР-ът на културната институция Даниела Иванова,
в който освен членовете на
съвета са взели участие и
музейните работници.
Зам.-директорът на Историческия музей-Тутракан
Екатерина Николова-Цанева
е отчела дейността на му-

зея през 2017 г., когато е
акцентувано върху половинвековния юбилей на музейното дело в крайдунавския
град. Тя е представила и
новия План за работа на
Историческия музей през
2018 г.
Основни акценти в дейността на културната институция през следващата
2018 г. са честването на

25-годишнината от откриването на Историческия
музей в града и 245-годишнината от овладяването на
Тутракан от ген. Александър Суворов. По този повод
ще бъдат организирани и
проведени международен
научен форум, изложба и
тържествен концерт.
Други акценти в предстоящата работа на музея са

честването на 140 години
от Освобождението на
България, систематизиране
и обработка на информацията за периода на социализма от фондовете на ДА
„Държавен архив" - Силистра и издаване на том III от
Документи за историята
на Тутракан 1944-1958 г.,
издаване на „Етнография на
Тутракан” и др.

Издател: СНЦ "Тутракански глас"
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Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 18 декември 2017 г.
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
1 машинен оператор, производство на пластмасови
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова изделия – средно образование
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
***За всички работни места трудовите договори
- За обучение по време на работа
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
1 технически сътрудник
договорът е безсрочен.
3 монтажници, изделия от метал – средно образование

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2018-ТА!

21.12.2017 г.

Кметство с. Бреница
Най-искрени
благопожелания за
здраве и сили,
за ползотворни дела,
за топлота и доброта!

Благодатна да е
Новата 2018-та година!
Гюнюл ДАИЛ, Кмет

Кметство с.Белица
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Кметство с. Цар Самуил

В святата Коледна нощ
чаши с искрящо вино
вдигнете и моите
пожелания приемете за
много успешни начинания,
здраве и късмет!

Честита Нова Година!

Пожелавам на всички да сте
здрави и много щастливи през
идващата 2017-та година!
Да изживявате само такива
мигове, каквито, надявам се,
ще имате по време на
празниците, които предстоят!

Весели Празници!

Костадин МАНЕВ, Кмет

Мехмед ЮМЕР, Кмет

Над 4 000 лв. бяха събрани на
Български журналисти
в Европейския парламент в Страсбург Благотворителния Коледен базар

о покана на Информационното бюро на Европейския
парламент в България
от 12 до 14 декември български
журналисти посетиха Страсбург.
В групата бе и главният редактор
на в. "Тутракански глас" - Калина
Грънчарова.
Наред с възможността за проследяване на живо на работата на
Европейския парламент по време
на сесия, на журналистите бе пре-

П

градата е Демократичната опозиция във Венецуела - Националното
събрание на Венецуела и неговия
председател Хулио Борхес, както
и всички политически затворници,
изброени в списъка на неправителствената организация „Foro
Penal Venezolano“, представлявани от Леополдо Лопес, Антонио
Ледесма, Даниел Себайос, Йон
Гойкоечея, Лорен Салех, Алфредо
Рамос и Андреа Гонсалес.
Интересен момент за журналистите бе присъствието на дебата в Европейския парламент по
разширяването на Шенгенското
пространство с включването на
България, Румъния и Хърватия.
В подкрепа включването на Бълкакто и със служители на институ- гария в Шенген говори българскицията. По време на срещите бяха
обсъдени текущи теми от дневния
ред на Европейския парламент.
Традиционно, по време на декемврийската пленарна сесия на
ЕП, се връчва наградата „Сахаров“
на ЕП за свобода на мисълта.
Българските журналисти бяха
част от организирания медиен
семинар в Страсбург и присъстваха
в пленарна зала на официалното

ят евродепутат Сергей Станишев
и гръцката депутатка от СИРИЗА
Костадинка Кунева (родом от Силистра). До този момент противници на влизането на трите държави
в Шенгенското пространство са
Германия, Холандия и Белгия.
Еврокомисарят с ресор "Дигитална икономика и общество"
Мария Габриел даде пресконференция, на която представи инфордоставена възможност за срещи, връчване на наградата "Сахаров" мация за ползването на интернет,
дискусии и интервюта с българ- от Председателя на ЕП Антонио кибератаките, недостигащите ITските евродепутати и докладчици, Таяни. Тази година лауреат на на- специалисти, фалшивите новини.

Журналистите имаха възможност да се срещнат с българските
евродепутати, които в отделни
панели дебатираха по интересни
теми.
За бюджета на ЕС след 2020
г. ,влиянието на Брекзит върху
бъдещия бюджет на ЕС и политиката на сближаване говориха
Георги Пирински от С&Д и Андрей
Новаков от ЕНП.
На тема "Подкрепа на Европейския парламент за българското
председателство на Съвета 2018
относно Западните Балкани" се
дебатира с Андрей Ковачев и Асим
Адемов от ЕНП, Ангел Джамбазки
от стр. 1
от ЕКР и Петър Курумбашев от
С&Д.
благодарност на всички,
Инициативите на Европейския които отвориха сърцата си
за добрата кауза и подариха
топлина на нуждаещите се.
Статистиката сочи, че в
Коледния базар се включиха
НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1873 г.",
НЧ "Васил Йорданов-1942 г."
- с. Нова Черна, НЧ "Христо
Ботев - 1942 г." - с. Белица,
НЧ "Светлина - 1904 г." - с.
Варненци, СУ "Йордан Йовков", СУ "Христо Ботев", ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий" - с.
Нова Черна, ОУ "Стефан
Караджа" - с. Цар Самуил,
ПП ГЕРБ - Тутракан, Пен-

парламент за повишаване защитата на външните граници на ЕС
представиха Емил Радев от ЕНП и
Ангел Джамбазки от ЕКР.
Трима евродепутати - Момчил
Неков от С&Д, Емил Радев от
ЕНП и Ангел Джамбазки от ЕКР
информираха за инициативи на
Европейския парламент за защита на потребителите, например
борба срещу двойните стандарти
при храните и други продукти,
преустановяване на употребата на
глифозат и фосфати и др.

Минималната работна заплата става 510 лева
инималната работна
заплата ще стане
510 лв. от 1 януари
2018 г. Размерът й ще се
повиши с 10,9% в сравнение
с настоящата година, реши
правителството.
По-високият размер на

М

минималната заплата ще
мотивира търсещите работа и ще допринесе за
намаляване на риска от
бедност сред работещите.
Увеличението й отразява
заявения приоритет на правителството за устойчиво

повишаване на стандарта
на живот.
За повишаването на минималната работна заплата на 510 лв. способстват
икономическият растеж,
устойчивите темпове на
БВП през последните годи-

ни, увеличаването на броя
на заетите и ръстът на
средната работна заплата
в страната.
От 1 януари 2018 г. минималната работна часова
заплата ще бъде 3,07 лв.
“ТГ”

Отборът на СПИ-Варненци е победител в турнир по тенис на маса
бщински турнир по тенис на маса за ученици
се проведе на 9 декември в село Варненци. Социално-педагогическият интернат
"Христо Ботев" бе домакин на
състезанието.
Състезанието се проведе в
три възрастови групи, а победителите получиха награди осигурени от организатора - Община

О

Тутракан, информира Васил
Дойнов, мл.експерт "Младежки
дейности и спорт".
В първата възрастова група 5-7 клас победител е Пресиян
Великов от СУ "Йордан Йовков",
следван от Веселин Нончев от
СПИ-Варненци и Александрина
Гогова, която бе единственото
момиче участвало в турнира.
В групата 8-10 клас на първо

място е Начо Джаджев от СПИВарненци, а на второ - Константин Дочев от СУ "Христо Ботев".
При най-големите - 11-12
клас, първи отново е Начо Джаджев, втори - Илия Герасимов
от СПИ-Варненци, а трети - Евгени Чавдаров от СУ "Йордан
Йовков".
Отборен победител е СПИ
"Христо Ботев", с. Варненци.

Турнирът е част от Ученическите спортни игри и победителят ще участва в областния
кръг през пролетта.
Същият ден представители
на Местната комисия за борба
с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните към Община Тутракан
раздаде коледни подаръци на
учениците в СПИ.
“ТГ”

сионерски клуб "Дунав - 1",
ДГ „Патиланчо", ДГ "Славянка", ДГ "Полет", фурна "При
Дидо", фурна "Методиеви",
Пици на пещ, ЕТ "Гюляй
Сашиме Исмаилова", "Севи
Реза" ООД, НЧ „Стефан
Караджа - 1940 г." - с.
Шуменци, ЦНСТ, ЦСРИ, НЧ
„Възраждане - 1940 г." - с.
Старо село, Пенсионерски
клуб "Дунав - 2", Пенсионерски клуб "Дунав - 3", Клуб на
инвалида, сем. Димови - Рая,
Ваня и Станислав, Сдружение за туризъм-Тутракан и
"Стефанел 15" ЕООД.
“ТГ”

НОВИНИ
ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ ЕНЕРГО-ПРО НЯМА ДА ПРЕКЪСВА
ТОКА НА КЛИЕНТИ НЕПЛАТИЛИ СМЕТКИТЕ СИ
Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни ЕНЕРГОПРО напомня, че клиентите, пропуснали да платят сметките си за
електроенергия, могат да покрият задълженията си по удобен за тях
начин – в брой, по банков път или през интернет.
В случай че предпочитат плащане в брой, клиентите на ЕНЕРГО-ПРО
могат да посетят в работните дни Центровете за обслужване на клиенти на компанията или касите на EasyPay, FastPay, Информационно
обслужване и Български пощи.
На 23 и 30 декември 2017 г. касовите салони на Български пощи
ще работят по графика за съботни дни. През почивния 27 декември
клиентите могат да платят сметките си в дежурни пощенски станции.
Всички възможности за плащане, които компанията предлага, са
описани на интернет страницата на адрес: https://www.energo-pro.bg/
bg/Nachini-na-plashtane-Bitovi-klienti.
В периода 23 декември 2017 г. – 2 януари 2018 г. ЕНЕРГО-ПРО няма
да прекъсва електрозахранването на своите клиенти, пропуснали да
платят в срок задължения си за консумирана електроенергия.
ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ Е 321 ЛВ.
Линията на бедност в България през 2018 г. ще е 321 лева, реши
правителството. Сумата е със 7 лева по-висока в сравнение с размера
й през настоящата година. Показателят се изчислява на базата на
данни от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети в
Република България“, което се провежда ежегодно от НСИ. Линията на
бедност се използва като параметър при формирането на социалната
политика в областта на доходите и жизненото равнище.
НАП ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ВИРУС С
НЕЙНО ИМЕ, НЕ ОТВАРЯТЕ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ
Вирус от името на Национална агенция за приходите отново се
разпространява чрез електронната поща. Писмото е със заглавие
"Уведомление относно промени в регламента за подаване на декларации към НАП". От НАП категорично заявяват, че не са изпращали
имейл с подобно съдържание.
Подателят на фалшивите електронни писма не е с имейл адрес от
официалните домейни на НАП – nra.bg и nap.bg.
НАП съветва своите клиенти да не отварят прикачените файлове, а
ако са го направили, да стартират веднага антивирусната си програма.
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ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2018-ТА!

"Моника-92" ООД, гр. Тутракан
Когато най-хубавите празници
потропат на вашата врата
посрещни ги с вяра и красива усмивка,а
тяхната отплата ще е здраве, щастие и много
късмет през цялата 2018 година!

"ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД,
гр. Тутракан
Да бъде Коледата ви незабравима,
а годината - неповторима!
Да сте здрави, весели, засмени
и от Бог благословени!

Честита Нова година!

Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

„Едрина” ООД
Най-искрени благопожелания за
здраве и сили през 2018-та за
ползотворни дела,за топлота и
доброта - дарявани и получавани, за дни на радост с усмивки
и веселие, за мигове на
Благодатна
сбъднати мечти!
Нова година!

Георги ПЕНЕВ, Управител

7-13.12.2017 г.

"Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
Да посрещнем Новата година с вяра, усмивка
и красота в сърцата ни, а нейната отплата
да бъде здраве, радост и късмет!

Вълшебна Коледа
и
успешна 2018-та!
инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Новото предизвикателство - супермаркет "Крепостта"!
Н
ов супермаркет "Крепостта" бе открит
в Тутракан на 17 декември. Той се намира на
едноименната улица, до ар-

хеологическите разкопки на
крепостта "Трансмариска"
и е собственост на Вилдан
и Ремзи Кючукови.
Както повелява традици-

Николай НИКОЛОВ, Управител

ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан
ята, лентата бе прерязана,
а вода плисната за късмет.
Приятели и клиенти поздравиха собствениците за
осъщественото намерение
и им пожелаха от магазина
да излизат само доволни
клиенти.
В него посетителите ще
открият изобилие от различни хранителни продукти,

Пожелавам на всички да са усмихнати в
Коледната нощ, топлината в сърцата ви да
стигне за цяла година напред, да събирате
и раздавате безкрайно много любов!

Щастлива да е
Новата 2018 година!
Валя ПЕТРОВА, Управител

плодове и зеленчуци, козметика и др. на добра цена.
"Когато времето позволи,
т.е напролет, имаме намерение да залесим около магазина. Ще се консултираме
с еколозите, какви видове
дървета са най-подходящи.
Имаме и други идеи." - информира синът на собствениците Хюсеин Кючук. “ТГ”

Талантите на ОЦИД представиха

Коледна суматоха

Екскурзия до библиотеката
Калина ГРЪНЧАРОВА
уматоха от песни и
танци, от хитроумни
закачки и настроение
- това бе празничният Коледен концерт, подготвен
от ОЦИД-Тутракан.
Като се започне от фееричния Мажоретен състав,

С

а 14.12.2017 г. малките
първолаци от Обединено
училище „Иван Вазов” с.
Зафирово посетиха библиотеката
към НЧ „Христо Ботев – 1901 г.”
с.Зафирово във връзка с националната седмица на четенето.
Нищо, че все още не могат да
четат - те с трепет се докоснаха до
книгите за малки и големи.
Библиотекарката Величка Пейчева и секретарят Марияна Ла-

Н

зарова ги запознаха с молбата
на книгата и как могат да станат
читатели на библиотеката. Величка Пейчева им прочете приказки
от любими автори, след което
бяха прожектирани приказките
„Косе Босе” и „Вълкът и седемте
козлета”. Децата с интерес изгледаха приказките и се включиха във
викторината с въпроси.
Албертина ГАНЕВА

чийто ръководител Антония Калдарева следеше
безотказно всеки жест и
стъпка на момичетата и
се стигне... до края!
Но, да започнем подред!
Йоана и Юсеин се надпреварват кой е по-понай водещ и представят
усмихнати един след друг
изпълнителите. И не само
тях. Най-напред своите
награди получиха победителите в конкурса за коледна
картичка организиран от
Художествената галерия
на Историческия музей.

И се започва - Ивет с песента "Българка", малките
сладури от ВГ "Усмивчица",
Пламена, Зорница, Николета, Десислава и Юси, Йоана
Димитрова, Петя, Гергана, Стефания, Виктория,
Йозлем, "Мелъди", "Вива"...
всички те пеят.

А смехът? И смях имаше,
смях със скечовете на момичетата от Театрална
студия "Суматоха", която
се води от русенския актьор Мариян Савов.
Танци? Естествено! За
първи път на тутраканска
сцена - Танцов център
"Ритъм"! Те са с играещ
треньор - силистренецът
Димитър Джамбазов и доставиха истинско удоволст-

вие на зрителите. Ще ги
очакваме и на следващите
концерти.
В края на суматохата,
защото всяко хубаво нещо
има и край, ръководителят
на ОЦИД Доротея Бальовска благодари за подкрепата в начинанията на кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов и зам.-кмета
Петя Князова-Василева.

7-13.12.2017 г.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2018-ТА!

Държавно Горско Стопанство,
гр. Тутракан
Нека коледният дух донесе
много топлина в дома Ви, да
умножи успехите Ви, да ви
помогне да намерите формулата
на късмета и така да получите
всичко, за което сте мечтали!

Щастлива 2018-та година!
инж. Людмил УЗУНОВ, Директор

Фурна "При Дидо", гр. Тутракан
Да бъде Коледата ви незабравима,
а годината - неповторима!
Да сте здрави, весели, засмени
и от Бог благословени!

Благодатна да е
Новата 2018-та година!
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"Славянка" АД, гр. Тутракан
Пожелавам на всички
най-красивите и истински празници!
Нека делата Ви бъдат
увенчани с успех и носят
удовлетворение и радост!

Весела Коледа!
Щастлива Нова година!

инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

В библиотеката през декември
Райчев - писател за деца и възрастни.
„Със завидна художествена сила,
с високо писателско майсторство
той разказва за несретния живот на
хората от селото и града от началото
на нашия век. Неговите реалистични
разкази и приказки за деца и юноши
са увлекателни, богати, съдържателни, спомените от детинството му

ази година на една и съща
дата през месец декември
почетохме поет и писател,
оставили светла диря със своите
творби в българската литература и
заели достойно място в редовете на
най-известните литературни творци.
На 7 декември с интерактивен урок
отбелязахме 108-та годишнина от
рождението на Никола Вапцаров в
библиотеката на СУ "Христо Ботев" с
11-класниците от групата "Четем, за
да общуваме" по проект "Твоят час".
Г-жа Стоянова, която обучава
участниците в групата, направи обстоен анализ на Вапцаровата поезия
и времето, в което той твори. Про-

неговите произведения, изпълнени
от Маргрет Николова, Паша Христова и Таня Костова с оркестъра на
ансамбъл „Пирин“. Към още една
музикална творба насочихме вниманието си - „Песен за Вапцаров“,
която изпълнява Мая Нешкова.
Не бива да забравяме, че Никола
Йонков Вапцаров е „световно признат поет, а стихотворенията му са
преведени на повече от 70 езика и
издадени в над 40 страни. Въпреки
краткия си живот той е една от найзначимите фигури в българската поезия. Никола Вапцаров е единственият
българин, носител на Международна
награда за мир, присъдена му по-

следихме документален филм, който
ни запозна с интересни моменти от
живота му. Четохме незабравими, актуални и днес негови стихотворения.
Специално внимание отделихме на
уникалните му творби: „Прощално“,
„Борбата е безмилостно жестока“,
„Не бойте се, деца“, „Родина“, ,
„Пролет“ /Отвънка ухае на люляк/.
Слушахме песните „Пролет моя“ и
„Имам си Родина“, създадени по

смъртно през 1952 г. Честването на
100-годишнината от рождението на
поета е включено в списъка за кръгли
годишнини на ЮНЕСКО за 2009 г.
Днес неговото име носят Висшето
военноморско училище във Варна,
където той е учил, Драматичният
театър в Благоевград, както и много
училища и организации в страната".
На 7 декември се навършиха 135
години от рождението на Георги
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интересни и сладкодумни“.
С учениците от 2 б клас и г-жа
Шарбанова отбелязахме в библиотеката с интерактивен урок
годишнината. Специално внимание
отделихме на разказани от твореца
случки от неговия живот в „Най-голямото премеждие. Далечен спомен“.
Проследихме с интерес презентацията по прекрасната приказка „Две
сестри“ и отговорихме правилно на
всички поставени въпроси. Четохме
част от други негови популярни
детски творби: "Най-хубавото птиче"
и "Сурвакари".
Нека да си спомним как друг наш
писател и поет - Ран Босилек, оценява Георги Райчев. Той е „любим,
мъдър и сладкодумен разказвач за
всички български деца. Неговите
разкази, приказки и легенди се
четат с истинска наслада от малките
българчета. Те са написани на чист и
звучен български език.“ Нека и ние
да продължаваме да четем произведенията му и да не позволяваме да
тънат в забрава.
Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
/2014–2020/ и приетия с решение
№ 541 от 26.09.2017 г. Национален
план за действие през 2017-2018
г., в периода от 11 до 15 декември
се проведе Национална седмица на

четенето. Открихме я в понеделник
с петокласниците и шестокласниците
в библиотеката. Всеизвестен факт
е, че книгите обогатяват речника.
Гледахме видеоклипове, които ни
представиха 10 доказателства, че четенето подобрява живота. Научихме
каква е скритата мощ на книгите от
световноизвестни писатели. Откри-

хме, че четенето е „именно онази
дейност, която в най-голяма степен
стои в основите на съвременната
цивилизация, каквато я познаваме".
Потърсихме онези от тях, които ни
въздействат най-силно и ни вдъхновяват. Попаднахме в света на хубавите български народни приказки.
Четохме и разказвахме. Най-добрите
четци получиха награди.
Втория ден от Националната седмица на четенето в библиотеката с
малките ученици от 1а клас и г-жа
Милена Пенева посветихме на коледните приказки. В началото гледахме от поредицата „Празници и
обичаи“ образователните филми за
Бъдни вечер и Коледа. Проследихме
с интерес анимация за Рождество
Христово и информация за празниците за деца. Първокласниците
отговориха на всички поставени
въпроси изчерпателно. Слушахме
приказката „Нощта преди Коледа“.
Пяхме коледни песни. Развеселихме се със забавни игри и гатанки,
свързани с празника. Справихме се
с най-важната задача - четохме с
разбиране. Най-силно ни впечатли
приказката „Коледните вълнения на
Врабчо". Постарахме се да убедим
момичетата и момчетата, че „книгите са ценност … преживяване“ и
че „четенето прави човека знаещ".
Анка КОЗАРЕВА

Мамо,прочети ми!
ƬǅǎǉǋǁǋơǜǁǋƧǋǈǂǁƽ

ази сутрин дядо Коледа
стана рано. Джуджетата
още спяха. Дори и еленът
Рудолф, който иначе беше много
ранобуден, подхъркваше сладко.
Погледна дядо Коледа чувала.
Той беше пълен, пълен че чак
препълнен. Какво ли нямаше
вътре! И кукли и влакчета и таблети и смартфони. Да, светът се
променяше и играчките същи се
променяха.
Дядо Коледа погледна компютъра си. Той беше препълнен с
имейли на деца от цял свят. Но
вниманието на дядо Коледа беше
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привлечено от едно единствено
писмо, оставено на масата от
джуджетата. Това писмо беше написано на лист хартия и украсено
с детски рисунки. Дядо Коледа
седна на старото си кресло и зачете писмото:
„Мили дядо Коледа, пиша ти
за пръв път писмо, защото тази
година се научих да пиша. Трябва
да знаеш обаче, че писането не е
лесна работа. Изхабих цяла тетрадка докато най-сетне харесах
писмото. Защото мама ми каза,
че за да бъде хубаво едно нещо,
трябва първо да се хареса на този,
който го прави. Дядо Коледа, ти
не мисли, че ще ти искам някакви
играчки. Пиша ти защото искам
да минеш първо над нашия град.

Той е много малък, а твоята шейна
лети толкова високо. Иска ми се
да слезеш малко надолу и да го
видиш. Кацнал на брега на Дунав,
потънал целия в сняг и спокойствие, моят град е прекрасен.
Моля те, дядо Коледа, мини над
него и го поръси с благословията
си всички да си имат работа /дори
и татко/, всички да се обичат /дори
котаракът Сульо и кучето Гари/,
всички да бъдат здрави и чичо
доктор да ходи спокойно да лови
риба. Изпрати усмивки на мама, на
моята госпожа и на всички хора от
моя град. Да не забравя да ти кажа
името му. Той се казва Тутракан.
На Коледа аз ще стоя на балкона и като минеш ако видиш, че
някой ти маха с ръка да знаеш, че

това съм аз.
Доскоро Дядо Коледа – Ивчо
П.П. Харесват ли ти рисунките
ми? Сам ги направих.”
Дядо Коледа се усмихна и сгъна
писмото.
- Рано си станал, дядо Коледа
- каза джуджето Веселушко. - Искаш ли топло какао?
- Да - каза Дядо Коледа. - Веселушко, дай картата да видим къде
е град Тутракан.
- Защо? - опули се Веселушко.
- Защото ще минем първо над
него - засмя се дядо Коледа. Имам там един приятел.
Веселушко поклати глава и
отиде да прави какао.

Мамчето

Нашият конкурс - "Вкусно училище"!

Медената тиква

- Бъдни вечер е и трябва
да се приготвим за нея.
Какво да наготвим? - каза
баба Руми и погледна въпросително двете си внучки.
- Да направим постни
сърмички - викна Даная.
- Аз искам в тях да има
месце - облиза се Радейна.
- Не може с месце - засмя се баба Руми. - На
бъдни вечер трапезата е
постна. Ще сложим на нея
седем ястия.
- Или девет - похвали
се със знанията си Даная.
- Да, а може и единадесет. Просто трябва да
са нечетен брой. Ще има
боб и пълнени чушки, лук и
чесън, вино и орехи.
- Аз не обичам вино намръщи се Радейна
- Виното е за дядо и
татко - поучително каза
Даная.
- А можем да направим и
медена тиква - предложи
баба Руми.
- Медена питка ли? ахнаха двете внучки.
- Не, медена тиква.
Баба Руми извади от
мазето една голяма бяла
тиква. С много труд трите - баба и две внучки, я
издълбаха и започнаха да
слагат в нея сушени ябълки, сливи круши, стафиди.
После взеха един буркан
мед и загребаха три пълни
лъжици с мед. Сложиха я във

фурната да се пече.
- А като се изпече ще
я оставим ли да обикаля
къщата като медената
питка? - попита Радейна.
- Не, няма, защото може
някой да я изяде - засмя се
бабата - и тогава няма да
украси трапезата на Бъдни

вечер.
Навън валеше ситен
снежец. Скоро щеше да
се стъмни и да грейнат
светлините. А в къщи вече
ухаеше приятно на медена
тиква и носеше аромата на
Бъдни вечер.

Весела Коледа! Щастлива да е Новата 2018-та
година за всички читатели и приятели
на в. „Тутракански глас”!
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор
Следващият брой очаквайте на 4 януари 2018 г.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2017
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев
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ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2018-ТА!

ǿțȊȈȓȢȚȕȈ
ȌȧȌȖǲȖȓȍȌȈ

ече мирише на Коледа. Усещате ли? Един аромат на елхово
дърво, мека жарава и вкусни сърмички! Падна сняг, навсякъде мигат весели светлинки, чанти се размахват пълни с
подаръци. Ех, Коледа наближава!
И какво правим на Коледа? Събираме се на трапезата, хапваме /
задължително/, пийваме /задължително/, раздаваме си подаръци /
задължително/ пеем /не винаги е задължително/ и танцуваме.
Обаче, за да ни е по весело и интересно можем да направим още
нещо. Можем да си измислим различни весели игри. Ще прескоча
томболите и викторините. Те са задължителни за служебните партита.
Но когато сме къщи да си измислим и други игри.
Да напишем на самозалепващи се листчета даден герой - например
Дядо Коледа. Залепваме го на челото на някой и той трябва да познае
кой е. Задава въпроси - отговаряме му, показваме му как върви, какви
звуци издава и ако човекът познае, го даряваме с нещо сладичко.
Или слагаме късметчета в балони и ги надуваме. Раздаваме балони
като ги подхвърляме през масата. Става като игра на волейбол. За да
си извади късмета, човек трябва да пукне балона. Но как? Не трябва
да е с игла, а с ръце или с уста. Да знаете, голямо забавление ще е.
Или препишете едно коледно разказче например „Даровете на
Влъхвите” от О, Хенри. Направете го на парчета и го сложете в една
шапка. Разбъркайте парчетата и всеки може да си изтегли. Номерирайте парчетата така че всеки да прочете своето парче и да се получи
цяло разказче. Да знаете, че ще се възцари много нежна атмосфера.
Или раздайте по един календар. Но този календар да не е купен от
магазина, а да бъде за вашите близки и приятели - с техни снимки,
с думички за тях, със стихотворения за тях.
Или под стола залепете листчета със заповеди за този, който стои
на него. Например: ”Бързо ти сега стани и другарчето до тебе целуни”.
Не е казано, кое другарче да се целува, от ляво или отдясно. Ако той
посегне от ляво вие викайте: „От дясно”. Ако посегне от дясно, викайте: „От ляво.” Можете да си измислите всякакви смешни заповеди.
Или може и викторина да има, но тя трябва да бъде със смешни
и алогични въпроси.
Или да обявите конкурс за най-смешен виц.
И още много варианти има да си направите вечерта неповторима,
защото Коледа е наистина неповторима.
Весела Коледа!
Приятел на дядо Коледа
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Забавна въпросителница
1. На Бъдни вечер в България по традиция:
а. се сервират нечетен брой ястия с месо
б. се консумира риба от Черно море
в. се подготвят нечетен брой постни ястия
г. се поднася печено прасенце
2. В Япония на Нова Година точно в 12 часа
камбаната бие:
а. 365 пъти
б. 12 пъти
в. 108 пъти
3. В Германия по традиция на Нова Година:
а. се изяждат 12 немски наденички с картофена
салата
б. се консумира немски сладкиш Берлинер
в. се изливат три бири пред входната врата
4. В Сан Паоло, Бразилия, на 1 януари се празнува като:
а. дядо Коледа пристига на яхта и раздава на
децата сладкиши и шоколади
б. се устройва корида на централния площад
в. се прави маратон
5. По традиция руснаците непосредствено
преди Нова година:
а. гледат филма “Ну, погоди”
б. ходят семейно на куклен театър
в. гледат филма “Ирония на съдбата”
г. гледат филма “17 мига от пролетта”
6. В Испания на Нова Година традиционно:
а. се танцува валс
б. се изяждат 12 гроздови зърна
в. на всички неомъжени жени се подарява метла
г. се пускат по водата 12 хартиени корабчета
за късмет
7. В Мексико според традицията на Нова година
бельото трябва да бъде:
а. в червено
б. в синьо
в. в зелено
г. цветът няма значение, важното е – да е на
точки
8. В Германия Нова Година е известна под
названието:
а. Полиестер
б. Ден на благодарността
в. Силвестер
г. Ден на трезвеността
Отговори от миналия брой:
1-А, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-А, 6-В

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 64/8.12.2017 год.

Община Тутракан на основание чл. 124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията съобщава, че
със Заповед №РД-04-1270/8.12.2017 г. на Кмета на
Община Тутракан се дава разрешение на Николай Веселинов Мирчев и Стефан Илиев Бъчваров да възложат
изработване на проект:
Подробен устройствен план - план за регулация и
застрояване ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори 73496.501.2886 и 73496.501.2887 по
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.
Тутракан, одобрени със заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на АГКК гр. София, в квартал 54 по план за улична
регулация, одобрен с Решение №327/02.02.2006 г. на
Общински съвет Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 67/15.12.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията уведомяваме всички заинтересовани, чe
на 14.12.2017 г. е издадена виза от главния архитект
на Община Тутракан за проект:
„Склад за стопански инвентар и материали”
Местонахождение: ПИ 73496.104.282 по кадастралната карта на гр.Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„ул.Ана
Вентура”№64, м.Стопански двор
Визата е издадена на ЕТ „ЛЕС ИНВЕСТ-ПЕТКО ПЕТКОВ”, гр.Тутракан, ул. „Генерал Скобелев” № 9А
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 65/12.12.2017 год.

ООбщина Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за:
Изменение на Подробен устройствен план - План за
регулация за УПИ VIII-432 и Х-432 в кв.48 от Кадастрален и регулационен план на с.Нова Челна, одобрен със
Заповед № 44/22.02.1991 год. на ОбНС –Тутракан с
възложители Емил Йовчев Раданов и Валентин Йовчев
Раданов и собственици на имотите.
Проектът за изменение на ПУП-ПР е изработен върху одобреният Кадастрален и регулационен план на
с.Нова Черна, Община Тутракан с граници посочени в
Заданието изработено на осн. чл.125 от ЗУТ и Предварителен договор, нотариално заверен за прехвърляне
на собственост на новообразуваните имоти, като се
запази уличната регулация.
Устройствената зона не се променя.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание

№ 66/15.12.2017 год.

на автобусите от градска и общинска пътна мрежа

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията уведомяваме всички заинтересовани, чe
на 14.12.2017 г. е издадена виза от главния архитект
на Община Тутракан за проект:
„Реконструкция и модернизация на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с производство на
биогаз към млекопреработвателното предприятие
на „БУЛДЕКС” ООД с пристрояване и надстрояване
на сградата, изграждане на допълнителни басейни,
газголдер и съоръжения”
Местонахождение: ПИ 101019, м.„До селото” в землището на с.Белица с ЕКАТТЕ 03527, общ.Тутракан
Визата е издадена на „БУЛДЕКС”ООД
гр.Силистра, ул.„Добрич” № 56
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/

№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.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

22 декември - Снежана ХАДЖИЕВА, Мед. фелдшер, СОУ "Й. Йовков"
22 декември - Сафие МАХМУД, гр. Тутракан
24 декември – Теменужка МАРИНОВА, нач.-отдел „Закрила на детето”, Д „Социално подпомагане”-Тутракан
25 декември - Иванка СТАНЕВА, Мед.сестра, ЦДГ "Патиланчо"
26 декември - Венцислав ТАНЧЕВ, Предприемач, гр.Тутракан
26 декември – Снежана НИКОЛОВА, Гл. експерт "Здравеопазване и
социални дейности", Община Тутракан
26 декември - Нурдане БАСРИ, Ст.спец. "АФО", Кметство Калугерене27 декември - Йорданка МЕТОДИЕВА, Изпълнител опазване на ОС,
Община Тутракан
28 декември - Стелияна ОБРЕТЕНОВА, Гл. Спец. "Деловодител",
Община Тутракан
29 декември – Диляна БУКЕВА, фин. контрольор, Община Тутракан

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

21.12.2017 г.

29 декември - Лидия ИВАНОВА, Нач.отдел ГРАО и техн.обслужване,
Община Главиница
1 януари - Анка АНГЕЛОВА , ТФС "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
1 януари - Октай ШАБАН, Ст.счетоводител, Община Главиница
3 януари - Сашко ЗМЕЕВ, Учител, СПИ "Христо Ботев", с. Варненци
3 януари - Ганчо АНДРЕЕВ, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
24 декември – Бъдни вечер – Евгени, Евгения
25 декември – Рождество Христово – Христо, Христина, Християн,
Кристина, Кристиян,
26 декември – Йосиф
27 декември – Стефановден - Стефан,Стефания, Стефко, Стефко
1 януари – Нова година - Васильовден – Васил, Васила, Василена,
Васка, Веселин, Веселина, Весела

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
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

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА 2018-ТА!

21.12.2017 г.

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан
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Приключи конкурсът
"Топла Коледа за всеки"

Национална седмица на четенето в библиотеката
О
О
и приказката „Спящата
красавица“.
През четвъртия ден от
Националната седмица на
четенето с единадесетокласниците от групата
по проект "Твоят час" и
г-жа Геновева Стоянова
проведохме в библиотеката
състезание по правопис.
Оформиха се две отбора,
които се справиха със задачите в четирите кръга.
Момичетата и момчетата
образуваха думи, правиха
проверки и записваха правилните им форми, съгласуваха имена, съставяха словосъчетания и изречения,
откриваха грешки в текст.
Екипната работа достави
на всички удоволствие, а
забавната игра предизвика
усмивки на лицата им.
През петия ден с г-жа
Радка Трифонова, учениците от 3б клас и ученици
от 11а клас, изучаващи
английски език, проведохме
литературно четене на
езика на Албиона. Насочихме вниманието си към
приказки, стихове и откъси

СМЯХ
- Кажете Госпожо, къде
са Ви шили палтото?
- В Париж.
- Това далеко ли е от
Кюстендил?
- 2259 км.
- Гледай ти, колко забутано, а как само шият!

те че е Дядо Коледа!

"Скъпи дядо Коледа, пиша
ти по-рано, за да не стане
пак някоя грешка! Искам
през новата година да имам
дебел портфейл и тънко
тяло! И моля те много внимавай да не ги объркаш пак
Запъхтяна млада жена като миналата година!"
влиза в аптеката и казва:
- Мили Дядо Коледа, бях
- Моля Ви, опаковка спати поръчала розово Бентли,
змалгон , за свекървата...
- Спазмалгон няма, но но ти не изпълни желаниеима цианкалий - отговаря то ми! С уважение: Памела
Андерсън...
апатично аптекаря.
- Мила Памела Андерсън,
- И каква е разликата?
трябва да ми благодариш,
- 20 стотинки...
че не изпълних желанието
- Скъпи, вече няколко души на бай Кольо от Сеславци!
ми казаха, че съм истинска С уважение: Дядо Коледа...
двойничка на Мона Лиза...
- Ми що до сега никой не
Детството приключва
те е откраднал?
тогава, когато искаш да
ти изпълни желание не Дядо
- Българските мъже мно- Коледа, а... Снежанка.
го обичат да живеят с курви. - вика ми Лесли.
Иванчо пише писмо:
Лесли е американец, до- Скъпи Дядо Коледа,
шъл наскоро у нас.
единственото което ис- Това пък как го разбра? кам е твоя списък на всич- Ами, масово викат на ки момичета, които са се
жените си "Oh, bitch!"
държали лошо.
Не се бях замислял, ама
Хубаво е да си у дома! - кавече с кеф ще казвам "обич".
зал Дядо Коледа, пресичайки
- Дядо Коледа голям га- македонската граница.
дняр излезе!
Разговор на бащата с
- Що, бе?
- Изгонил Снежанка и при- малкия Иванчо: - Иванчо, ти
вече порасна и трябва да
брал Шушанка...
знаеш, че няма Дядо Коледа,
- Някой ви ядосва? Дайте всъщност това съм аз...
- Зная, тате, зная. Ти си
номера му на всички деца,
които познавате и им каже- и Щъркела...

от Библията. В началото
третокласниците слушаха
внимателно по-големите
ученици, а след това преведоха текстовете, които
те им прочетоха. Гледаха
английски и български филм,
пресъздаващ една и съща
приказка. С желание и интерес прочетоха и преведоха
сами текста от книгата. Разгледаха наличните
детски английски книжки
в библиотеката и изявиха
желание да ги прочетат.
Закрихме Националната
седмица на четенето в библиотеката със състезание
„Можем ли да четем?" заедно с ученици от 5а, 5б, 7а
и 7б клас от групата ЦДО
на г-н Красимир Друмев. Насочихме вниманието си към
творчеството на Иван Вазов. Четохме разказа „Една
българка“, в който писателят възпява подвига на една
достойна за уважение и
преклонение жена. Гледахме
и видеоклипове, представящи къщата музей и пътя
на баба Илийца. Ще помним
думите на публикувалия

клипа Петър Петров: „Да
се гордеем, че сме българи
и да не спираме да търсим
доброто в хората, колкото
и малко да е то!“ Не ще
забравим споделеното от
Даниела Колева - дипломат
и политик: „Паметник на
баба Илийца в чужбина би
бил категоричен символ
за силата на българската
майка“.
Четохме, разказвахме,
писахме. С дейностите си
през седмицата се постарахме да докажем, че
твърденията на bgtop10 са
неоспорима истина: „Четенето подобрява аналитичното мислене. Помага ни да
откриваме нови хоризонти
на човешкото познание.
Правилната информация в
подходящия момент, приложена на практика, има
потенциал да промени живота на човек“.
Безгранична е „скритата
мощ на книгите“!
Ще остане ли в миналото
четенето на книги в ерата
на компютрите…
Анка КОЗАРЕВА

тличените в призовите тройки
в конкурса за
коледна картичка "Топла
Коледа за всеки", организиран от Художествената
галерия в Тутракан получиха своите поздравителни адреси и награди
по време на коледния
концерт на ОЦИД проведен на 19 декември.
Според регламента,
жури бяха всички потребители на социалната
мрежа Фейсбук, които
със своите харесвания
на участващите картички
определиха победителите.
Във възрастова група
I-IV клас на първо място
ɇɚɞɹɅɚɡɚɪɨɜɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɤɚɜɩɴɪɜɚ
е Надя Лазарова, III клас, ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚ
СУ „Йордан Йовков”, следвана от Алпер Шедат, II а клас, СУ от СУ „Йордан Йовков”, а втора
„Йордан Йовков” и Преслав Ми- -Андрея Лазарова, СУ „Христо
хайлов, IV клас, ОУ „Иван Вазов” Ботев”.
С поощрителна награда от кон- с. Зафирово.

ɃɨɜɚɧɚɋɌɈəɇɈȼȺɧɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨɜɴɜɜɬɨɪɚɝɪɭɩɚ

В следваща група V-VII клас
първа е Йована Стоянова, VII клас,
СУ „Йордан Йовков”, на второ
място - Едже Хюсеин, VI клас, СУ
„Христо Ботев” и на трето - Емил
Ройбов, VI клас, СУ „Христо Ботев”.
При най-големите ученици - VIIIХII клас, начело е Мерт Юмеров

курса е Арзу Емин, V клас, СУ
„Христо Ботев”.
Всички останали участници ще
получат символични подаръци.
Картичките са експонирани в
Изложбената зала на Исторически
музей-Тутракан.

Забавна астрология

Козирог
Благословена зодия е Козирогът. Той така да се каже
води дядо Коледа за ръчичка и умее да се възползва
от всичките му дарове. И нали си е коза, винаги тича
към върха. А там… там просто се изплюва и хуква
пак надолу. Защо ли прави това?
Трябва ти търпение огромно Козирог да разбереш.
И по мнение на хора скромно трябва много да се
взреш.
Взираш се, проучваш го, веднъж го виждаш като
коза, друг път като вълк. Чудиш се през коя дупка
да гледаш.
Уж те гали леко със перото.Уж говори ти със нежен глас.
Уж на ти е със доброто, а зарязва те от раз.
И като те зареже, гледаш след него като след влак
и се чудиш на коя ли гара ще спре. Мислиш си, че ще
е на някоя случайна, но не.
Той традицията слага най-отгоре. На случайността
е враг.
На земята търси своя корен и не гледа към небесен
знак.
Всъщност той не само търси своя корен на земята,
а работи много усърдно за него. Направо се счупва от
работа. Защото само тогава е щастлив. Даже са ми
казвали, че и умрял продължава да работи. Особено
обича да прегръща чувалчета с пари. Но не е скръндза. Не е! Просто обича да си ги гали. А след това ги
раздава защото:
Твърд човек е Козирогът, ала е с мекичко сърце.
Всичко му е дадено от Бога, все едно е мъничко
дете.
Абе меко е сърцето, но внимавайте, когато си
имате работа с него. Все пак е рогато същество, а
рога има и дяволът...

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

СУДОКУ

т 13 до 15 декември продължихме дейностите в библиотеката във връзка с обявената Национална седмица
на четенето. За първите
два дни ви предоставихме
информация. Активно четохме и през останалите.
Мероприятията преминаха
с много положителни емоции и усмивки на лицата.
През третия ден от седмицата на четенето в
библиотеката с учениците от 2а клас и г-жа Добринка Вълкова попаднахме
в Страната на вечните
приказки. Четохме, разказвахме, писахме, пяхме и
се забавлявахме с атрактивни игри. Проведохме
състезание в три кръга за
най-добър четец, най-добър
разказвач и най-добър правопис. Отново оживяха пред
нас вълшебните истории на
героите от любимите приказки на няколко поколения
деца: „Червената шапчица“,
„Котаракът в чизми“, „Вълкът и седемте козлета“.
Прочетохме изразително

"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

