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МИГ "Тутракан-Сливо поле"
и МИГ "Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа"
са с одобрени стратегии
Калина ГРЪНЧАРОВА
добра новина приключиха 2017-а година
двете общини - Тутракан и Главиница! В по-

следния работен ден стана
ясно, че Управляващият
орган на Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

Цена 0.70 лв.

Благодарствено писмo
Искрени благодарности към всички хора с прекрасни
души! Вашата подкрепа ни дари със светлина. Благодарим, че отворихте сърцата си за нас и ни дадохте
искрица надежда за по-добро бъдеще.
Желаем Ви новата 2018 година да Ви донесе здраве,
късмет и много поводи за усмивки
Бъдете благословени!
С безкрайна признателност и благодарност към
всички Вас - организатори, участници и граждани в
Коледния благотворителен базар и Коледния благотворителен концерт!
от семейство ДИМИТРОВИ

е приключил с оценката на за прием на стратегии по
стратегиите за Водено подмярка 19.2 на мярка 19
от общностите местно ВОМР.
развитие, подадени в рамВ съответствие с изиските на втората процедура
на стр. 2
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В тутраканското АГ-отделение се
раждат най-много деца в Силистренско
Силно медицинско присъствие сред родилките,
първото бебе за 2018-а и
последното за 2017-а са момиченца
Калина ГРЪНЧАРОВА
а поредна година АГ-отделение на МБАЛ-Тутракан
е начело в Силистренска
област по брой на ражданията. Статистиката го извежда на първо място
с 524 бебета от 495 раждания и 29
двойки близнаци. Повече са момчетата - 274, а момиченцата - 250.

З

ɉɴɪɜɨɬɨɛɟɛɟɡɚɝɟ
ɇɚɡɪɚɚɳɚɫɬɥɢɜɚɬɚɦɚɣɤɚ
Ƚɸɥɬɟɧɨɬɂɫɩɟɪɢɯ

Работилница за бомби... за баня!

Калина ГРЪНЧАРОВА
дно интересно ново занимание за малки и големи
бе демонстрирано в края
на годината в ОЦИД-Тутракан.
Изкуството да се изработват "бомби за баня" показа не кой да е, а
племенникът на големия актьор
Георги Парцалев - Пламен. Мо-

Е

мичетата и момчетата проявили
интерес, няколко часа с голямо
усърдие правиха "бомбите", които
след това, надявам се, са им били
полезни у дома и в същото време
- изненада за близките им.
Пламен ПАРЦАЛЕВ бе любезен
да представи своята работилница:
- Имаме семейна фирма със съ-

През 2017 г. в цялата област са
родени общо 1076 деца, от тях в
Силистра - 431, а в Дулово - 121.
Силно медицинско присъствие
сред родилките е регистрирано в
отделението в Тутракан. Първото
бебе за 2018-а е родено на 1 януари в 16:45 ч. - момиченцето тежи
на стр. 5

Българчета от Тараклия
получиха подаръци от Тутракан

пругата ми, работилница по-точно
- за натурални сапуни. Във времето портфолиото ни се увеличи.
Появиха се бомби за баня - точно
това, което правим сега с децата,
плъстени сапуни с иглонабиване.
Нашите сапуни ги има в биомагазините, бомбите за баня
- също. Обикновено ги купуват за
подаръци.
- Какво представляват "бомбите
за баня"?
- Бомбите за баня не са много
разпространени в България. Те са
разпространени най-вече в държави, където се ползват повече
вани - в Англия, например. Има
фирми, които произвеждат само
това и магазини, които ги предлагат - в различни видове, различни
аромати и големини. Известни са
също и в Русия. Основните съставки са сода бикарбонат и лимонена
киселина. От тези две съставки се
получава реакция на кипене. При
нас те са направени професионално, с досие за безопасност са.
В тях има доста повече суровини
на стр. 5

на стр. 4
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НОВИНИ
ВОДАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА И ОЩЕ
13 ОБЛАСТИ ПОСКЪПНА
От 1 януари водата в Силистра и още 13 области
на страната е с нови, по-високи цени. Областите са:
Силистра, София, Перник, Монтана, Враца, Пловдив,
Смолян, Кърджали, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Сливен
и Ямбол. Поскъпването е между 6-18%. В някои градове
поскъпването достига 20%. Причината за скока в цените е необходимостта от инвестиции във ВиК мрежата,
обясняват от Комисията за енергийно и водно регулиране. В резултат на това, в някои градове на страната,
цената минава дори 3 лева за кубик. От Нова година
водата в Силистра и Шумен е сред най-скъпите - 3.29
лв. и 3.32 лв. За сравнение, водата в столицата нараства с 9%.Очаква се цената на водата да расте и през
следващите години. Възможно е понижение, само ако
дружествата не изпълняват заложените инвестиции.
ЗАПОЧНА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ
За първи път тази година хората, които искат да използват 5 % отстъпка от данъка за довнасяне, трябва
да декларират задълженията си онлайн и да ги платят
до края на януари. Отстъпката от данъка за довнасяне
няма да може да надхвърля 500 лева, което е двойно помалка сума спрямо миналата данъчна кампания. Освен
да декларират данъка онлайн и да го платят до края
на януари, хората, които искат да използват отстъпката от 5 %, не трябва да имат стари задължения
към хазната. Тази година можем да използваме 1%
отстъпка от данъка си, ако сме получавали всичките
си доходи по банков път и сме направили минимум 80
% от харчовете си по същия начин.За поредна година
родителите имат право на намаляване на данъка от
20 лева за едно дете, 40 - за две и 60 за три деца.
Ако децата имат увреждания, намалението е по-голямо.
Също така фирмите за първи път влиза задължението
да декларират данъка си само по интернет.
НАП ЩЕ ПУБЛИКУВА СПИСЪЦИ НА ТЪРГОВСКИ
ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПЕЧАТВАНЕ
От 1 януари 2018 г. на интернет страницата на
НАП ще бъдат достъпни списъци на подлежащите на
запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В специално създадена рубрика клиентите
на администрацията ще могат да извършвате справка
за всеки обект, както и за тези, в които органите по
приходи на НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС, които са предпоставка за прилагане на
принудителна административна мярка „Запечатване на
обект“. Мярката може да бъде наложена за срок до 30
дни независимо от предвидените в закона глоби или
имуществени санкции.
С цел оптимизиране на контролната дейност принудителната административна мярка ще се прилага и
към трето лице, когато към момента на запечатване
обекта или обектите се стопанисват от това трето
лице, ако то знае, че обектът ще бъде запечатан.
КРИМИНАЛЕ
20-годишен е установен с наркотици. На 25 декември
около 22:05 часа на обществено място в Тутракан при
полицейска проверка у него били намерени 0.4 г канабис, идентифициран с полеви наркотест. Образувано
е досъдебно производство.
С 2.31 промила алкохолно съдържание в издишания
въздух 26-годишен управлявал лек автомобил „Мерцедес”. Пътни полицаи го спрели на 26 декември около
05:00 часа по ул. „Родина” в Тутракан и извършили проверка с дрегер. Мъжът е отказал да даде кръвна проба.
По случая е започнато бързо производство.
С 1.43 промила алкохолно съдържание в издишания
въздух 51-годишен управлявал лек автомобил „Пежо”.
На 2 януари 2018 г. около 02:35 часа той бил засечен
от пътни полицаи по ул. „Ана Вентура” в Тутракан и
тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба за
химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа. Започнато е бързо производство.
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МИГ "Тутракан-Сливо поле"
и МИГ "Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа"
са с одобрени стратегии
от стр. 1 ления (от общо подадени 51
бр.), класирани в низходящ
ред до размера на наличния
бюджет съгласно Насоките
за определяне на условията за кандидатстване и
условията за изпълнение
на одобрените стратегии
за Водено от общностите
местно развитие, утвърдени със заповед на Ръководителя на Управляващия орган
на ПРСР.
Останалите 26 заявления,
които са преминали етапа
на административно съ-

кванията Постановление №
161 на Министерския съвет
проверката за административно съответствие и
допустимост и техническа
оценка на постъпилите
заявления за одобрение е
извършено от Комитет за
подбор, в който участват
представители на всички
управляващи органи, осигурили финансиране по процедурата.
Одобрени са 25 броя заяв-

ответствие, допустимост
и техническа оценка, са
включени в списък с резервни заявления, за които не е
наличен бюджет.
Местна инициативна група "Тутракан-Сливо поле"
води класацията на одобрените стратегии и финансовият ресурс за периода
2018 - 2020 г. е над 5 млн.
лв. Председател на Управителния съвет е д-р Димитър
Стефанов, а офисът на МИГ
е в Тутракан.
Сред одобрените нови 25

местни инициативни групи
е и МИГ "Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа",
която за същия период ще
разполага с 4 млн.лв. Офис
на МИГ ще бъде открит в
гр.Главиница.
Проектите ще се подават
директно в офисите на МИГ.
Проектни предложения имат
възможност да подготвят
и с тях да кандидатстват
земеделски стопани, Общини, фирми, читалища, неправителствени организации,
учебни заведения.

Мисията е изпълнена
О
ще една благотворителна мисия бе
осъществена по Коледа в Тутракан. По идея
на сестрите Денислава
и Бетина Генови в предпразничната седмица
бяха събрани хранителни
продукти, които намериха
своите 30 адресати.
Даренията - продукти
от първа необходимост,
са събирани в цветарски
магазин "Екрю".
"Раздадохме ги на социално слаби хора, за които
разбрахме от наши съграждани, разказаха двете
сестри. Три чанти оставихме и в Дома за стари
хора. Убедихме, че все още
има добри хора, които от
първия ден допринесоха
много от жителите на

Тутракан да се усмихнат
и да имат една по-топла
и щастлива Коледа.
И още - "Човек не те прави социалното положение,
а това дали си готов да
помогнеш на хора, които
нямат колкото теб" - категорична са те, защото
нито един от дарителите
не задал въпроси от типа:
"На кого ще ги раздавате?", "Защо го правите?",
а само са попитали къде
да оставят продуктите.
Благодарността за
съпричастието към благотворителната идея на
Денислава и Бетина е за
29 тутраканци - Ивелин,
Денка и Ирена, Пенка,
Галя и Стефани, Славена,
Юлия, Михаила и Николай,
Мартина и Тодор, Ралица, Боряна, Маргарита
и Елина, Радина, Николай,
Ванина и Ваня, Теменужка,
Румяна, Красимир, Марина,
Теодора, Налян, Мирослав,
“ТГ”
Ани и Пешо!

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 2 януари 2018 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно 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 технически сътрудник
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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Сходни теми обсъждаха Общинските съвети 2018 г. - богата на
проектни реализации
Ɋɚɛɨɬɟɧɦɨɦɟɧɬɨɬɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ
ɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ

В Тутракан

през 2017 г., които са в размер на
22 112,33 лв., от които 7 749,97
лв. за подменени водомери, като
На 21 декември се състоя по- се интересуваха от икономическия
следното за 2017 г. заседание на ефект.
Общинския съвет.
Бяха приети План-сметката и
размерът на такса „Битови отпадъци” за 2018 г. Средствата необхоПоследното заседание за годидими за дейността по сметосъби- ната на Общински съвет-Главиница
ране, сметоизвозване, осигуряване бе проведено на 22 декември. И
на контейнери и почистване на този път бе спазена традицията
улиците са в размер на 916 536 съветниците да бъдат навестени
лв. Като техен източник са такса от коледари и сурвакари. Малки“Битови отпадъци” - 545 000 лв. те палавници от изнесена
и дофинансиране от общинския група "Мир", с.Калугерене
бюджет - 371 536 лв. Прави впе- и подготвителна група "Шачатление, че през миналата година рено петле", ДГ "Св.Св.Кирил
значително се е увеличил тонажът и Методий", гр.Главиница
на сметта. За по-голям контрол представиха коледните трапри изхвърляне на боклука в кон- диции и за пореден път
тейнерите апелираха съветници, внесоха празничен дух сред
вкл. и за налагане на глоби от общинските съветници и
правоимащите лица.
гостите на сесията.
Размерът/промилът на такса
Кметът на общината Неж"Битови отпадъци" остава непроме- дет Джевдет оттегли от разнен - за града - 6, за фирмите - 7. глеждане в това заседание
Съгласно процедурата за кан- две докладни записки - за
дидатстване по Проект „Красива отдаване под аренда чрез
България” за 2018 г. Общинският публично оповестен конкурс
съвет утвърди обект за участие на поземлен имот, както и
на Община Тутракан в Проекта. за плащане по Спогодба от
Предложението е „Ремонт на Об- 2012 г. и Договор за общестреден дом”. Сградата е недвижима вена поръчка от 2007 г. откултурна ценност с категория „от насящи се дейностите извършвани
местно значение”.
от фирма "Гранд Комерс" - Варна за
Общинските съветници ще при- сметосъбиране и сметоизвозване.
еха план за своята работата за I-то
В по нататъшния ход на работа,
шестмесечие на 2018 г. и няколко местният парламент актуализира
разпоредителни сделки с имоти поименния списък на капиталовите
общинска собственост.
разходи за настоящата година,
С 6 гласа "за" и 8 "въздържали чийто общ размер е 1 949 946 лв.
се" местните парламентаристи не
Размерът на такса "Битови отприеха направените инвестиции падъци" остава същият и за 2018
извършени от "В и К" - Силистра на г. Според предложението в дотериторията на община Тутракан кладната записка той ще бъде 5

В Главиница

За историята...

Васил ТЪРПАНОВ
емата на моята публикация
за любознателните хора е
интересна и ще ви заинтригува, уверен съм. Ще обсъждам с
вас въпросите за родолюбието,
патриотизма, обединението на нацията за решаване на неотложните
проблеми.
Всички наболели нужди на хората трябва да се решават не утре, а
днес - за да я има България утре.
Всичко може да се постигне от
българите, когато са единни. Историята е свидетел на това, което
може да постигне обединението и
това, което донесе разединението.
Първото предизвика създаването
на България и нейното величие
- Златният век, а второто донесе
разгрома и робството. За да я има

Т

България във вековете напред й
трябва само единство. Няма нация в света като нашата, която от
1300-годишното си съществуване,
в почти от половината години да
е била поробена. Това са исторически факти, които са написани и
имат кървави следи.
От няколко години в Тутракан
се реализира инициативата подета
от Историческия музей заедно с
учените-историци Петър Тодоров,
Косьо Пенчиков, Володя Милачков, Благовест Нягулов и Петър
Бойчев. Прави чест на тези учени
и особено делът на специалистите
от музея в Тутракан за отговорната
мисия, която са подели и която ще
издигне престижа на нашия град
до степен на неговите заслуги.
Защото Тутракан е град с богато
исторически минало.
На 1 март 2011 г. чрез презентация в Тутракан бяха представени
пред гражданството две от книгите "История на Тутракан": Том
I, засягащ историята на града от
Древността до Освобождението
(5 хил. пр. Хр. - 1878 г.) и Том
II - за периода 1878-1944 г. Тази
документалистика вече е факт и в
Библиотеката. Сега тече подготовката за изготвянето и издаването
на Том III, отнасящ се за периода
1944-1989 г. Ами сега? Навлиза
се в "забранена минна зона", където мненията са противоречиви,
разделят се. Преминава се през

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.,
останалите средства се осигуряват
от общинския бюджет.
В хода на дебата по темата бе
поискана информация колко глоби
са съставени за изхвърляне на смет
на нерегламентирани сметища, а
също и направено предложение
- кметовете на населените места
да осъществяват стриктен контрол
на сметищата, защото те познават
хората по места и могат веднага да
засекат кои са нарушителите.
"Преустройство и пристройка на
Дневен център за пълнолетни лица
с увреждания в с. Сокол" се нарича
проектното предложение, с което
Община Главиница ще кандидатства по Проект "Красива България",
а на сесията то получи необходимото съгласие от Общинския съвет.
Общинските съветници приеха
Годишната програма за развитие на
читалищната дейност в общината

бе допълнена и прието решение по
разпоредителна сделка.
На тази сесия бе отменена Наредба №8 за условията и реда за
изхвърлянето, претоварването и
обезвреждането на битови, строителни и други разпространени
отпадъци на територията на Община Главиница от 2004 г. и приета
нова Наредба. Причината за това
са настъпилите промени в нормативните актове по околна среда и
управление на отпадъците.
Общинският съвет прие единодушно отчета на инвестициите извършени от "ВиК" през 2017 г., като
част от Договора с Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана
от "В и К" ООД, гр. Силистра. Извършените инвестиции са в общ
размер 71 790,81 лв., от които
17 951,67 лв. са за подмяна на
водомери, а останалите - за инвестиции в други ВиК-съоръжения
в района на община Главиница.
Тъй като те са направени в активи,
които са общинска собственост,
преди подписването на приемопредавателния протокол между

Калина ГРЪНЧАРОВА
свен на своя годишен бюджет, Община
Тутракан ще разчита
изключително много на
средствата от одобрени
проекти, които ще бъдат
реализирани през настоящата година, каза кметът
д-р Димитър Стефанов.
(на сн.)
Освен добрите новини дошли в самия край на 2017-а
за одобрената стратегия
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на МИГ "Тутракан-Сливо
поле", по която ще се
усвоят над 5 млн. лв.
и проекта за рехабилитация на общинската
пътна мрежа за почти 7
млн.лв., Министерството на спорта е дало
положително становище на два проекта на
Община Тутракан. Ще
бъдат изградени спортни площадки в селата
Цар Самуил Преславци
на обща стойност 100
хил.лв.
Отново по проект, по
който има сключено споразумение, ще бъдат подменени водопроводът и
канализацията и асфалтирана ул. "Стефан Караджа"
в града, като стойността
е 286 хил.лв.
В образователното министерство е входиран
проект за ремонт на СУ
"Христо Ботев" и се очаква
резултат след оценката.

Ново за трудовите книжки
аботниците и служи- то. Досега документът
телите ще подават се издаваше въз основа на
писмено заявление- молба.
декларация за издаване
Писменото заявление-дена нова трудова книжка кларация се подава, когато
в съответната дирекция трудовата книжка е изгубе“Инспекция по труда“. Тези на или унищожена. В него
промени в Наредбата за са посочва кой е изгубил
трудовата книжка и тру- документа (работникът/
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ довия стаж, които са част служителят или работодаɩɪɟɞɤɨɥɟɞɧɚɬɚɟɥɯɚ
от административната телят) и се посочват данни
Община Главиница, като публичен реформа на кабинета, бяха за работодателите, при
собственик и "В и К"-Силистра е не- приети от правителство- които е работило лицето.
обходимо решение на Общинския
съвет за приемане и одобрение на
конкретните инвестиции.
В края на заседанието съветниците разгледаха предложението на
председателя на Общинския съвет
Месут Алиш от общинския бюджет
да бъдат дарени 1000 лв. за Ценɩɪɟɞɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟ ɤɨɥɟɞɧɨɧɨɜɨɝɨɞɢɲɧɢ ɞɧɢ ɧɚɲɢɹɬ
търа за специална образователна
ɱɢɬɚɬɟɥɇɢɤɨɥɚɃɨɪɞɚɧɨɜɤɚɬɨɜɫɢɱɤɢɨɫɬɚɧɚɥɢɫɟ
подкрепа в гр. Силистра.
ɟɩɨɞɝɨɬɜɹɥɩɚɡɚɪɭɜɚɥɜɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɦɚɝɚɡɢɧɢ
ȼɦɚɝɚɡɢɧɋȼȺɟɫɬɚɧɚɥɨɫɴɛɢɬɢɟɬɨɡɚɤɨɟɬɨɬɨɣɪɚɡɤɚɡɚ
ȼɥɢɡɚɣɤɢɜɬɴɪɝɨɜɫɤɢɹɨɛɟɤɬɢɡɛɢɪɚɣɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟɦɭ
годините и за тяхното участие в
работата. Не пропускам провалите ɫɬɨɤɢɢɫɬɢɝɚɣɤɢɞɨɤɚɫɚɬɚɬɨɣɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɱɟɱɚɧɬɢɱɤɚɬɚ
и възходите през тези периоди и ɦɭɫɩɚɪɢɬɟɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚɞɟɛɢɬɧɢɤɚɪɬɢɢɞɪ
ролите на личността и на системата ɥɢɩɫɜɚȼɪɴɳɚɫɟɨɛɪɚɬɧɨɦɟɠɞɭɪɚɮɬɨɜɟɬɟɬɚɦɨɬɤɴɞɟɬɨ
в тях. Правя и политическа оценка. ɟɦɢɧɚɥɧɨɧɟɹɧɚɦɢɪɚ
ɇɚ ɩɨɦɨɳ ɢɞɜɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɤɚɬɚ ɧɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ Ƚɭɧɤɚ ɋɬɟ
Разисквам социалните проблеми.
Влизам в символичен диспут с ɥɢɹɧɨɜɚ ɤɨɹɬɨ ɩɪɟɝɥɟɠɞɚ ɡɚɩɢɫɢɬɟ ɨɬ ɤɚɦɟɪɢɬɟ Ɍɚɤɚ ɫɟ
покойния Симеон Радев, с когото ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɱɟɨɳɟɫɜɥɢɡɚɧɟɬɨɤɥɢɟɧɬɴɬɜɡɟɦɚɞɜɟɤɨɥɢɱ
се разминаваме значително по ɤɢ ɜɦɟɫɬɨ ɟɞɧɚ ɛɢɥɢ ɡɚɤɪɟɳɟɧɢ ɟɞɧɚ ɜ ɞɪɭɝɚ  ɢ ɩɨɫɬɚɜɹ
въпросите относно просперитета ɱɚɧɬɢɱɤɚɬɚɫɢɜɩɴɪɜɚɬɚɤɨɥɢɱɤɚȼɟɞɧɚɝɚɫɥɟɞɬɨɜɚɞɜɟɬɟ
на България. С учения, дипломата ɤɨɥɢɱɤɢɫɟɨɬɞɟɥɹɬɟɞɧɚɨɬɞɪɭɝɚɧɨɃɨɪɞɚɧɨɜɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
и публициста Симеон Радев, съз- ɫɩɪɚɡɧɚɬɚɤɨɥɢɱɤɚɆɚɥɤɨɩɨɤɴɫɧɨɜɥɢɡɚɞɪɭɝɤɥɢɟɧɬɤɨɣɬɨ
дател на двутомника "Строителите ɜɢɠɞɚ ɱɚɧɬɚɬɚ ɜ ɤɨɥɢɱɤɚɬɚ ɜɡɟɦɚ ɹ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚ ɧɚ ɟɞɧɚɬɚ
на съвременна България", не сме в ɤɚɫɢɟɪɤɚ
ɋɥɭɱɚɹɬɟɫɞɨɛɴɪɤɪɚɣɡɚɤɨɟɬɨɇɢɤɨɥɚɃɨɪɞɚɧɨɜɢɫɤɪɟ
съгласие само относно едно нещо:
не съм съгласен, че една държава ɧɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɧɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɤɚɬɚȽɭɧɤɚɋɬɟɥɢɹɧɨɜɚɢɰɟɥɢɹ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɦɚɝɚɡɢɧɋȼȺɌɭɬɪɚɤɚɧɤɚɤɬɨɢɧɚɧɟɢɡɜɟɫɬɧɢɹ
без възход в индустриализацията
може да бъде съвременна. Симеон ɡɚɫɟɝɚɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰɡɚɱɟɫɬɧɨɫɬɬɚɢɞɨɛɪɨɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
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за следващата 2018 г.,а кметът на
общината бе 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.
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
- общинска собственост за 2017 г.
две противоречиви системи на
управление. Една държава в две
системи е съществувала и е оцеляла до днес. Но как? Защо се е
наложило да се сменя системата?
Това означава и смяна на начина на
живот. Смяната се състоя, но на висока цена. А кой плати тази цена?
Всичко това трябва да намери
място по страниците на "История
на Тутракан": Том III (1944-1989).
Отговорна работа. Изисква се
сериозен подход и абстрахиране
от всякаква политическа намеса и
влияние. Аз на шега наричам този
период "преди и след Христа" или
"период на отреченото време". Кой
какво отрича е въпрос личен, който
не трябва да променя фактите, а
те са такива, каквито са били, и на
много от тях контурите още "стърчат" като археологически находки.
За да се доуточнят някои от данните и фактологията на събитията
през ония не много далечни времена, Петър Бойчев - директорът
на Историческия музей, излезе
с призив за съдействие към тези
граждани, които имат спомени в
различни сфери и могат да ги предоставят. Отзовах се на този призив. Написах книга, която искам да
издам, която смятам, че е важно да
се използва за Историята. Засягам
спомени от моята заетост в селскостопанската механизация - 24
г., в автотранспорта - 10 г. и др.
дейности. Излизам от ограничения период (1944-1989), тъй като
събитията дават отражение и днес.
Спомените ми са повествование за
хората, с които съм работил през

Към добрите и честни хора с благодарност!

В

Радев е роден през 1879 г. и е
починал през 1967 г. Възходите
на България започват през 60-те
години на XX век. Кой може да
оспори това? Който оспорва това,
той не е в час!
Моля уважаемите историци арбитри в спора - да се отзоват.
Моите почитания към българския
учен Симеон Радев и вечна му памет. Към книгата, която в момента
се набира за печат, интересът е
голям, защото в нея е отразена
съдбата на много хора, голяма част
от които, въпреки, че са пенсионери, активно живеят и се трудят и
понастоящем.
Ще приключа тази публикация с
обещанието за следващи дописки
относно историята и проблемите
на съвремието, и разбирателството
и дружбата между хората живеещи
в България.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 68/20.12.2017 год.

Община Тутракан на основание чл. 124б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията съобщава, че
със заповед №РД-04-1335/21.12.2017 г. на Кмета на
Община Тутракан се дава разрешение на ЕТ „Вили-95
– Вилдан Кючук” да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план-план за застрояване /
ПУП-ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор
73496.501.3042 по кадастрална карта и кадастрални
регистри на гр. Тутракан, одобрени със заповед №РД18--6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София, парцел V в квартал 148 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/
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Свещеническо
Българчета от Тараклия
ръкоположение в Тутракан получиха подаръци от Тутракан
Н

ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɨɬ ȼɚɫ ɩɨɞɚɪɴɤ
Ⱦɟɰɚɬɚ ɫɟ ɪɚɞɜɚɯɚ ɢ ȼɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɯɚ ɑɪɟɡ ɩɢɫɦɚɬɚ
ȼɢɧɚɞɧɢɤɧɚɯɚɜɫɬɴɤɥɟɧɨɬɨ
ɡɟɦɧɨɤɴɥɛɨɢɫɢɧɚɩɪɚɜɢɯɚ
ɪɚɡɯɨɞɤɚɜɩɪɟɤɪɚɫɧɢɹɝɪɚɞ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɑɟɫɬɢɬɚ Ʉɨɥɟɞɚ
ɇɟɤɚɞɚɟɩɨɤɴɫɦɟɬɥɢɜɚɡɚ
ɜɚɫɢɡɚɧɚɫ
ɂɜɚɧȻɨɪɢɦɟɱɤɨɜ´
ɂɜɚɧȻɨɪɢɦɟɱɤɨɜ ɧɚɫɧɢɦ
ɤɢɬɟ ɟɞɜɢɝɚɬɟɥɹɬɧɚɜɫɢɱɤɨ
ɤɨɟɬɨ ɫɬɚɜɚ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ
ɱɢɬɚɥɢɳɟ ÄɈɥɢɦɩɢɣ ɉɚɧɨɜ´
ɜɌɚɪɚɤɥɢɹɌɨɣɟɣɪɟɠɢɫɶɨɪ
ɜ ɦɟɫɬɧɢɹ ɬɟɚɬɴɪ Äɋɦɟɲɟɧ
ɩɟɬɴɤ´ ɋɟɝɚ ɨɱɚɤɜɚɦɟ ɩɢɫ
ɦɚɬɚ ɧɚ ɬɚɪɚɤɥɢɣɱɟɬɚɬɚ ɞɨ
ɧɚɲɢɬɟɞɟɰɚɓɟɛɴɞɟɦɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ
ɊɭɦɹɧɚɄȺɉɂɇɑȿȼȺ

а 27 декември 2017 г.,
Стефановден, Негово
Високопреосвещенство Русенски митрополит
Наум отслужи св. Литургия
в храм „Св. Николай Мирликийски” в гр. Тутракан. На
архиерея съслужиха ст. ик.
Илия Тонков, архиерейски
наместник за Тутраканска
духовна околия, архим. Симон, свещ. Йордан Николов,
прот. Михаил Михайлов и дяконите Недялко Димитров и
Росен Георгиев.
По време на богослужението владиката ръкоположи

в свещенически сан дякон
Йордан Тонков, син на архиерейския наместник.
В края на светата литургия Негово Високопреосвещенство произнесе
проповед за св. архидякон
Стефан и поздрави новоръкоположения свещеник
Йордан, пожелавайки му
усърдно служение на Христовия виноград.
Сред богомолците в храма бе и д-р Димитър Стефанов, кмет на община
Тутракан

ɚɥɢɫɢɫɩɨɦɧɹɬɟɱɟɨɬ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɌɚɪɚɤɥɢɹ
ɩɨɥɟɬɹ ɟɞɢɧ ɱɭɜɚɥ 
ɱɭɜɚɥɴɬ ɧɚ ɞɹɞɨ Ʉɨɥɟɞɚ
ȼ ɧɟɝɨ ɢɦɚɲɟ ɤɚɤɜɢ ɥɢ ɧɟ
ɩɨɞɚɪɴɰɢɡɚɞɟɰɚɬɚɨɬɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɧɚ ɬɹɯɧɨɬɨ ɱɢɬɚ
ɥɢɳɟ ɇɨ ɧɚɣɜɚɠɧɨɬɨ ɛɹɯɚ
ɩɢɫɦɚɬɚȼɬɹɯɫɟɪɚɡɤɚɡɜɚɲɟ
ɡɚ ɧɚɲɢɹ ɯɭɛɚɜ ɝɪɚɞ ɂ ɟɬɨ
ɤɚɤɜɨɩɢɫɦɨɩɨɥɭɱɢɯɨɬɬɹɯ
ÄȾɧɟɫ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɜ ɧɚ
ɜɟɱɟɪɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ
ɏɪɢɫɬɨɜɨ Ʌɢɞɢɹ Ȼɢɛɥɢɨ
ɬɟɤɚɪɤɚɬɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɤɨɥɟɞɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɤɴɞɟɬɨɞɟɰɚ
ɬɚ ɪɟɰɢɬɢɪɚɯɚ ɫɬɢɯɨɜɟ ɇɚ
деца от школите за во- ɤɪɚɹɨɬɜɨɪɢɯɦɟɤɨɥɟɬɚɩɪɟɞ
кално и народно пеене ɞɟɰɚɬɚ ɢ ɜɫɹɤɨ ɞɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢ
с ръководител Антония
Камбурова и за улични
танци с ръководител Лидия Светославова - на
присъстващите.
Каузата на концерта
беше благотворителна.
Благодарим на гостите
за тяхната съпричастност! Събраната сума
от продадени билети и
от дарителската кутия
- 1360 лв., е предадена на
семейството, за което
беше предвидена.

Н

"Да дарим добрина на Коледа"

Опознай родния край

а прага на новата
година - 22 декември, зад гърба си оставихме още един прекрасен концерт, организиран
от екипа на читалището.
Безкрайно талантливите
ни самодейци подариха на
гостите в залата пъстра
палитра от ритми, багри
и звуци. Повече от 140
самодейци пяха и танцуваха безкомпромисно,
както винаги, защото

луб "Опознай родния край"
при ОУ "Иван Вазов"- с.
Зафирово, организиран по
проект "Твоят час" на ОП "Наука и
образование и интелигентен рас-

това изисква уважението
към сцената и публиката.
Аплодисментите в залата не стихваха.
Много усмивки и настроение дариха самодейците от ТФ "Дунавска
младост", Клуб за хора
Добруджа", Коледарска
група, ВГ "Северина", Школа по китара, Елица Камбурова и дебютиращите

ɴɜɜɪɴɡɤɚɫɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
"Да дарим добрина на
ɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɫɬɪɚ
Коледа" беше нашият апел
ɬɟɝɢɹɡɚɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɧɚ
към вас.
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɬɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɇɚ
Светлана ПЕТКОВА,
ɰɢɨɧɚɥɧɚɫɟɞɦɢɰɚɧɚɱɟɬɟɧɟɬɨ
Секретар на
ɜɢɡɧɟɫɟɧɢɝɪɭɩɢÄɋɥɴɧɱɢɰɟ´ɢ
НЧ "Н.Й.Вапцаров"
ÄȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ´ɫɁɚɮɢɪɨɜɨ
ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɨɬɇɑÄɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ ±  ɝɨɞ´ ɜ ɫɟɥɨɬɨ
ɫ ɝɨɥɹɦɨ ɜɴɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ ɫɟ
ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɜ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ȼɟ
ɥɢɱɤɚɉɟɣɱɟɜɚ±ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ
ɢɆɚɪɢɹɧɚɅɚɡɚɪɨɜɚ±ɫɟɤɪɟ
ɬɚɪɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɱɟɬɨɯɚɧɚ
ɞɟɰɚɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɨɬ ɥɸɛɢɦɢ
ɞɟɬɫɤɢɤɧɢɠɤɢȾɟɰɚɬɚɫɝɨɥɹ
ɦɚɪɚɞɨɫɬɪɚɡɝɥɟɠɞɚɯɚɤɧɢɠ
ɤɢɬɟɤɨɢɬɨɛɹɯɚɩɨɞɪɟɞɟɧɢɜ
ɞɟɬɫɤɢɹɤɴɬ
Ɉɛɥɟɱɟɧɢ ɤɚɬɨ ɩɪɢɤɚɡɧɢ
ɝɟɪɨɢɞɟɰɚɬɚɫɠɟɥɚɧɢɟɞɪɚ
ɦɚɬɢɡɢɪɚɯɚ ɢ ɫɟ ɜɠɢɜɹɯɚ ɜ
ɪɨɥɢɬɟɧɚɝɟɪɨɢɬɟɨɬɩɪɢɤɚɡ
ɤɢɬɟ Äɑɟɪɜɟɧɚɬɚ ɲɚɩɱɢɰɚ´
ÄɅɢɫɢɰɚɢɡɚɟɤ´ɢɞɪɭɝɢ
ȿɥɟɧɚȺȼɊȺɆɈȼȺ

Н

К

теж", е съставен от ученици от 5-ти
и 6-ти клас с ръководител Зюлейха
Али. Работата в групата за дейности
по интереси води до установяване
на трайни връзки на учениците с

културните институти, местното
население и обществените организации, стимулира ги към участие в
общественополезни дейности.
Така на 24.11.2017 г. библиотекарката Величка Пейчева запозна
учениците с кратка презентация
на тема „Зафирово – моят роден
край“, включваща кратка история на
селото, представи им етнографски
кът и носии, които са характерни за
този край. Дейността на групата е
многопосочна, целите са свързани с
обучаващ, възпитаващ и развиващ
ефект. Занятията са изпълнени с
богато съдържание и са насочени
към изучаването на история, география, природа, етнография,
фолклор и др.
На 21.12.2017 г. учениците представиха кратка тематично адаптирана новогодишна програма в читалището. Като цяло взаимодействието
между училището и читалището е
много ползотворно и благодарение
на това и тази година учениците продължават с ентусиазъм да опознават
родния край.

Вълшебният свят на приказките

В
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Добре дошла, 2018-а!

ɬɨɡɢɩɴɬɜɩɨɥɭɧɨɳɜ
ɝɪɚɞɫɤɢɹɩɚɪɤɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɫɟ
ɫɴɛɪɚɯɚ ɡɚ ɞɚ ɩɨɫɪɟɳɧɚɬ
ɡɚɟɞɧɨɧɨɜɚɬɚɝɨɞɢɧɚȻɚɧɢɰɚ

И

ɫɤɴɫɦɟɬɢɜɢɧɨɢɦɧɨɝɨɦɭɡɢ
ɤɚ ɫɴɩɴɬɫɬɜɚɯɚ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨɬɨ
ɩɪɟɠɢɜɹɜɚɧɟ
ɇɟɤɚ ɜɞɢɝɧɟɦ ɧɚɡɞɪɚɜɢɰɚ
ɡɚɧɨɜɚɬɚɚɝɨɞɢɧɚɤɚɡɚ

ɜ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɫɢ ɤɦɟɬɴɬ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ Ȼɴɞɟɬɟ ɡɞɪɚɜɢ
ɛɴɞɟɬɟ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢ ɢ ɧɟɤɚ
ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɞɚɛɴɞɟɝɨɞɢɧɚɬɚ

Стефка Илиева
представя
диамантени гоблени

ɧɚɜɚɲɢɬɟɫɛɴɞɧɚɬɢɦɟɱɬɢ
ɇɟɝɨɜɢɬɟɞɭɦɢɛɹɯɚɩɨɫɥɟɞ
ɜɚɧɢ ɨɬ ɢɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɤɨɢɬɨ
ɜɧɟɫɨɯɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɤɨɥɨ
ɪɢɬɜɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
“ТГ”

В тутраканското АГ-отделение се
раждат най-много деца в Силистренско
от стр. 1 близначките Катрин и Никол, заченати по метода ин витро в клиниката "Св.Иван Рилски". Размерите им
са съответно 2,050 кг/45 см и 2,060
кг/47 см, а щастливата майка е от
Шумен - 29-годишната Йована Димитрова. "Популярно е в интернет
всички млади хора да се съветваме
и така избрах клиниката в Тутракан,
защото имаше много добри отзиви
за работата й, особено за д-р Любо-

3, 370 кг и е с дължина 52 см.
То е първо дете на 21-годишната
Гюлтен Берхан от Исперих, която е
студентка, учи за акушерка във филиала на Варненския медицински
университет във Велико Търново.
Избира да роди в крайдунавския
град, защото е чувала само отлични отзиви за д-р Любомир Бойчев

Изработването на диамантени картини/гоблени е едно
красиво хоби, с което се занимава тутраканката Стефка
Илиева. В свободното си време тя е изработила много
гоблени, част, от които - 30, ще покаже на любопитните тутраканци и техните гости на 9 януари (вторник).
Изложбата на красивите творения ще бъде открита
в залата на Историческия музей от 17:00 часа.
На снимката: Стефка Илиева е изобразила собствения
си лик в диамантен гоблен
ȾɪɋɜɟɬɨɡɚɪɚɋɌɈəɇɈȼȺ
ɢɧɟɣɧɚɬɚɐɜɟɬɟɥɢɧɚ

се казва Бояна, "защото името ни
харесва, категорична е майката. И
при следващите ни момченца пак
да помогнат при раждането. Д-р
Любомир Бойчев е най-добрият
доктор. Доволни сме, че направихме този избор".
В 21:50 ч. д-р Светозара Стоянова ражда последното бебе за
отминалата година - момиче - 2
420 кг/47 см. Д-р Стоянова е от Силистра, но повече от година работи

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚɫɟɫɬɪɚ
ɇɟɜɟɧɚȾɨɦɨɡɢɧɨɜɚɨɬ
ɊɭɫɟɫɴɫɫɜɨɹɬɚȻɨɹɧɚ

и екипа му. Цялата бременност е
наблюдавана от него. "Отпразнувах
настъпването на новата година,
тропнахме хорце, на 1 януари ми
изтекоха водите, дойдохме тук и
родих. Детенцето ми ще се казва
Назра, което означава "с един
поглед" - така в кратце разказа
историята си Гюлтен и пожела
здраве на екипа.
В 00:30 ч. на 2 януари са родени

мир Бойчев и д-р Богомил Бойчев,
сподели тя. С приятеля ми решихме
тук да опитаме и се получи, затова
пожелавам на докторите и на екипа
здраве и все така да радват хората".
В последния ден на 2017 г. са
родени две деца. В 11:05 ч. медицинската сестра Невена Домозинова, родом от Белене, но работеща
в Русе, с приложено секцио ражда
момиченце 3,500 кг/53 см. То ще

от стр. 1

по биомагазините в София. За
да излезе на пазара един такъв
сапун, трябва месец и половина
чакане. Правят се както едно време

да създадеш с
ръце красота

ɃɨɜɚɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɨɬɒɭɦɟɧɟ
ɳɚɫɬɥɢɜɚɫɄɚɬɪɢɧɢɇɢɤɨɥ

Работилница за бомби... за баня!
- на етикета им е написано - освен
сода бикарбонат - английска сол,
лимонена сол, царевично нишесте,
билки има вътре, бадемово масло
и т.н.
- За какво се използват основно?
- Ползват се за релакс. Особено
след тежък ден. В зависимост от
големината им се поставят в леген
или във вана - кипят около минутадве. Умората изчезва, ако се чувстваш отпаднал, много добре действа. С различни аромати, цветове и
билки са. Водят се "билкови" - при
тях няма абсолютно никаква химия.
Ние наблягаме само на етерични
масла и билки - съставките са
абсолютно натурални и не вредят.
- А сапуните?
- Ние произвеждаме сапуни от 7
години. Предлагаме ги предимно

в Неврологично отделение на тутраканската болница. Момиченцето
се казва Цветелина. "Името на татко
му Цветан, избрахме" - уточнява тя
и пожелава на целия екип здраве.
Всички изброени до тук бебета
са родени при дежурството на
екипа на началника на АГО - д-р
Любомир Бойчев, педиатъра д-р
Диана Бойчева, акушерките Стефанова и Маринова (при секциото) и
Порожанова.

- с натриева основа, с растителни
масла, а не със свинска мас - те са
с досие за безопасност. Ползвахме
консултантска фирма, за да ги

създадем. Растителните масла са
описани на етикета.
- Колко вида сапуни произвеждате?
- 9 вида са, за да може да поддържаме складови наличности.
Работилницата ни е във Варна.
- Как се казва?
- Марката е сапуни "VIV".
- А как стигнахте до идеята да
показвате на децата как се правят
"бомби"?
- По принцип идеята за работилница навън е много разпространена. Правят се работилници
за какво ли не... Дъщеря ми, която
е на 6 г., също участва. От малка
започна и тя покрай нас да прави
такива неща. Оттам тръгна идеята
за работилниците за бомби за
баня. Може би това е най-приятното изделие, което правя, освен
сапуните. За децата също е хубаво
да правят нещо с ръцете си. Не съм
много привърженик на тези телефони, компютри... Тук се развива
логическото мислене. Процесът
на тази еуфория ще продължи
вкъщи, защото те там ще хвърлят
"бомбите". И така създаваме радост
на децата. Получава се страхотно!

олко много неочаквани неща могат да
създават ръцете! Ах,
не! Всъщност, всичко е
дело на ума. Ръцете са
само инструмент. Но няма
значение, важна е красотата. И тя може да се
създава с…игли. Не, не
става дума за плетене.
Става дума за иглонабиване. Това е изкуство, наречено плъстене на вълна
или фептинг. Техниката е
лесна и достъпна.
Трябва ви снопче вълна,
дунапренова подложка, игла
за филц и някакъв шаблон.
Може и без шаблон, ако ще
правите детски играчки.
Например, може да си изработите мак. Вземате
червена пухкава вълна и я
разделяте на три снопчета. Вмъквате всяко от тях
във формичка, която представлява листенце на мак
и ги подреждате напречно.
С внимателни движения

К

бучкате иглата върху вълнените нишки, като отдолу поставяте дунапренови
подложки. Повърхността
на иглата е назъбена надолу, при промушването тя
захваща вълнената нишка
и я заплита в друга нишка,
но не позволява измъкване
при изваждане на иглата.
Така продължавате, докато повърхността стане
сбита, без да се виждат
отделни нишки. След това
обръщате формичката и
повтаряте операцията.
Общо взето това е, но
както казах може да се
направят милион неща за
радост на близките.
Ако тази техника ви е заинтересовала влезте в интернет. Там ще намерите
подробни описания. Моята
работа е да ви погъделичкам и да ви покажа още
един път към красотата.

Сръчка
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ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-04-01/02.01.2018 г.
гр. Тутракан

№ РД-04-02/02.01.2018 г.
гр. Тутракан

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1 във
връзка с чл.55 ал.1 т.2 и чл.56 ал.1 ал.2 ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/, в изпълнение на Решение №481 по Протокол №33 от
26.10.2017год. на ОбС гр. Тутракан.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1
във връзка с чл.55 ал.1 т.2 и чл.56 ал.1 ал.2 ал.3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, в изпълнение на Решение №489 по Протокол №34 от
30.11.2017 год. на ОбС гр. Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:

I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ - 46,50 кв.м, находящо са на
първи етаж от двуетажна масивна търговска сграда в с.Белица, цялата
с РЗП от 535,00 кв.м, в кв.23, УПИ-IV-179 по плана на селото, одобрен
със Заповед №1318/26.02.1953 г., с предназначение за търговска
дейност /съгласно АОС 2273/23.11.2017 г./ за срок от 3 /три/ години.
1.1 Начална тръжна месечна цена – в размер на 61,53 лв. /шестдесет
и един лв. и 53 стотинки/ без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга наемна цена в 14 /четиринадесет/ дневен срок от
дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова
сметка на Общината:
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444100 в
ЦКБ АД, клон Русе.
2. Специални условия: няма.
3. Търгът да се проведе на 26.01.2018 год. от 9:00 ч. в заседателната
зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: 50,00 лв. /петдесет
лева/, внесени по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в
срок от 05.01.2018 г. до 15:00 часа на 25.01.2018 г., без да се дължат
лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно
задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 6,15 лв. /шест лв. и 15 стотинки/.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обектите след предварителна заявка на
тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности" срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на
касата към информационния център по сметка на Община Тутракан:
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБАД, клон Русе в срок от 05.01.2018 г. до 15:00 ч. на 25.01.2018 г.;
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за участие
в търга, с приложените документи описании в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към
заявлението за участие в търга, следните документи:
- заверено от кандидата копие от ЕИК
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие
на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
7.2.2 Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за
участие в търга, следните документи:
- заверено от кандидата копие от личната карта;
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие
на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан
плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни
книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не съдържат, който и да е от документите
посочени в заявлението за участие в търга.
- имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /
или ликвидация
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16:00ч. на
25.01.2018 г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание
предмета на търга и данните на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация по всяка обособена позиция, както следва:
Заповед за провеждане на търга;
Копие на скица/схема на имота;
Копие на Акт за общинска собственост;
Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
Проекто-договор;
Образец на заявлението за участие в търга.
Декларация за липса на задължения
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16:00
ч. на 25.01.2018 г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на
кандидати, търгът да се проведе на 06.02.2018 г., от 9:00 ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят от
Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности", срещу
12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център
по IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в
ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 29.01.2018 г. до 15:00 ч. на 05.02.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.I.4 се внася
в срок от 29.01.2018 г. до 15:00 ч. на 05.02.2018 г. Краен срок за
подаване на тръжните документи за участие в повторен търг - 16:00
ч. на 05.02.2018 г. в ОЦУИГ на Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
недвижим имот - частна общинска собственост за поставяне на преместваеми
обекти на 1-ви етаж в масивна стоманобетонна двуетажна сграда, представляваща: Многофункционална сграда за култура и спорт с идентификатор
№ 73496.501.2318.4, цялата със застроена площ от 552 кв.м по КККР на гр.
Тутракан, / с АОС №2254/17.07.2017 г. за поправка на АОС №422/05.11.2008
г./ и съгласно схема за поставяне, за срок от 5 /пет/ години, в две позиция,
както следва:
Позиция №1 - автомат за топли напитки с площ от 1 /един/ кв.м
Позиция №2 - автомат за безалкохолни напитки с площ от 1 /един/ кв.м
1.1 Начална тръжна месечна цена - в размер на 25,00 лв. /двадесет и пет
лева /без ДДС/ за всяка позиция по отделно. В наемната цена не са включени
разходите за вода и електрическа енергия.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата
на търга наемна цена в 14 /четиринадесет/ дневен срок от дата на връчване
на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината:
IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444100 в ЦКБ АД,
клон Русе.
2. Специални условия: няма.
3. Търгът да се проведе на 26.01.2018 год. от 10:00 ч. в заседателната зала
на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: 10,00 лв. /десет лева/ за всяка
позиция по отделно, внесени по банкова сметка на Община Тутракан:
IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в
срок от 05.01.2018 г. до 15:00часа на 25.01.2018 г., без да се дължат лихви
за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване : 2,50 лв. /два лв. и 50 стотинки/ за
всяка позиция по отделно.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват
оглед на обектите след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция "Общинска собственост и
стопански дейности" срещу 12.00 лв. с ДДС за всяка позиция по отделно, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан:
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ-АД,
клон Русе в срок от 05.01.2018 г. до 15:00 ч. на 25.01.2018 г.;
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/, закупили
тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за участие в търга, /за
всяка позиция по отделно/ с приложените документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за участие в търга, следните документи:
- заверено от кандидата копие от ЕИК
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на
пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
7.2.2 Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за участие в
търга, следните документи:
- заверено от кандидата копие от личната карта;
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на
пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа
и внесен депозит;
- тръжните документи не съдържат, който и да е от документите посочени
в заявлението за участие в търга.
- имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и/или ликвидация
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16:00 ч. на 25.01.2018
г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание предмета на търга и
данните на кандидата.

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация по всяка обособена позиция, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Копие на скица/ схема за поставяне;
- Копие на Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за участие в търга.
- Декларация за липса на задължения
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на тръжни документи за участие за всяка
позиция по отделно - 16:00 ч. на 25.01.2018 г., ОЦУИГ на Община
Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 06.02.2018 г., от 10:00 ч. в заседателната зала
на общината. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция "Общинска
собственост и стопански дейности", срещу 12.00 лв. с ДДС, за всяка
позиция по отделно, платими на касата към информационния център
по IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в
ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 29.01.2018 г. до 15:00 ч. на 05.02.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.I.4 се внася в
срок от 29.01.2018 г. до 15:00 ч. на 05.02.2018 г. Краен срок за подаване
на тръжните документи за участие в повторен търг за всяка позиция
по отделно - 16:00 ч. на 05.02.2018 г. в ОЦУИГ на Община Тутракан.

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

3 -10.01.2018 г.

Забавна въпросителница
1. През кой месец е китайската Нова година?
а/ през декември
б/ през януари
в/ през февруари
2. Кой знак от китайския хороскоп ще бъде
детрониран с настъпването на новата година?
а/ на Петела
б/ на Плъха
в/ на Котката
3. А кой знак ще настъпи?
а/ на Козата
б/ на Бика
в/ на Кучето
4. През колко години настъпва даден китайски
знак?
а/ през 12 години
б/ през 6 години
в/ през една година
5. Обичате ли китайска храна?
а/ не я понасяте
б/ а бе, бих хапнал от немай къде
в/ умирам за нея
6. Виждали ли сте китаец в Тутракан?
а/ никога
б/ веднъж
в/ всеки ден
7. По какво китайците се отличават от нас?
а/ по дръпнатите очи
б/ по жълтавата кожа
в/ че са родени в Китай
г/ никое от изброеното по-горе
д/ всичко от изброеното по-горе
8. По какво Тутракан си прилича с Китай?
а/ и там и тук има древна стена
б/ и там и тук има хора
в/ по нищо
9. Колко снимки трябва да се направят на 10
китаеца?
а/ 10
б/ 1
в/ 5
10. От къде мина тази година дядо Коледа първо?
а/ през Америка, за да се срещне със своя връстник
Донълд Тръмп
б/ през Китай, за да си напълни торбата с подаръци
в/ през България, за да поздрави пенсионерите
безплатно
Отговори от миналия брой: 1-Б, 2-А, 3-Б, 4-В, 5-В,
6-Б, 7-А, 8-В, 9-Б, 10-А

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

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 Велико Търново - 7:00 ч. и обратно от Велико
Търново в 15:30 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
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ХОБИ
СМЯХ

Иванчо отива в музикалното
- И какво ти каза врачката?
училище, слага си калъфа на ци- Ми вика - „Това ти е линията на
гулката на чина, отваря и го и вади живота, това е трамвайната линия,
автомат. Смее се и казва:
ей тука някъде се пресичат“…
- Опа, татко сега е в банката с
цигулката.
- Марче, верно ли си се хванала
с онзи малоумник, гаджето ти,
След Коледа: - Гледам, че ви е защото имал много пари?
весело. А претеглихте ли се?
- Ама, няма такова нещо, бе. Аз
се хванах с него, защото аз нямам
Разтревожен мъж настига поли- пари…
цай на улицата:
- Полицай, арестувайте ме.
Шотландец влиза в кабинета
- Защо бе човек?
на лекар и още от вратата пре- Не издържам вече. Ще убия дупреждава: - Аз съм журналист,
тъщата си.
господин докторе, и дойдох да
- Чакай бе, човек! Я по-спокой- ви направя чест като взема едно
но! Знаеш ли какво ми хрумна? Я кратко интервю от вас. Какво бихте
убий и мойта тъща и ще те уредя направили, примерно, и с какви
да получиш по-лека присъда. По- лекарства бихте се лекували, ако
знавам един прокурор.
сте настинали и страшно ви боли
Мъжът побягнал при прокурора: от дясната страна на гърдите?
- Г-н прокурор арестувайте ме,
иначе ще убия тъщата си.
- А пък моята жена взе та отиде
- Чакай бе, човек. А, знаеш ли на почивка. И сега ми пише, че там
к’во. Я убий и мойта тъща и ще те непрекъснато вали.
уредя да лежиш по-малко.
- А ти писа ли й?
Мъжът се напил и убил и трите
- Писах й да се върне. Тук също
тъщи. Своята, на полицая и на вали, само че по-евтино.
прокурора. Изправили го на съд.
Съдията чете присъдата:
- Какво работиш?
- Подсъдимият се признава за
- В сенчестия бизнес съм...
виновен в убийството на три тъщи
- Моля!?
и се осъжда на … 6 месеца затвор.
- Външни щори и дограми монСъдията се надвесил към подсъ- тирам.
димият и му прошепнал:
- Тъпанар, ако беше убил и
Дъщеря звъни на баща си:
мойта тъща, щях да ти дам условна
- Тате, откраднаха ме и ме возят
присъда.
някъде в една кола. Искат да ме
омъжват, спасявай ме!
- Кире, колко е 5 плюс 5? - пита
- В каква кола те возят, дъще?
учителката.
- Прилича ми на Bentley
- 11!
Continental Turbo RT 2012 година.
- Хайде сега, извади си ръцете от
- Бъди щастлива дъще, ние с
джобовете и преброй пак!
майка ти много се радваме за теб!

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Козирог

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

Тежък е животът на Козирога. Пълни трапези,
вино, ракия, песни до зори – много празници, много
чудесии.
Вие коя зодия сте, моля? Ето ви чаша сок от зеле
да си спомните! Казвате, че била нещо с рога? Да
не би да сте Овен? Не? Или Телец? Не? Тогава бас
държа, че сте Козирог. Да, наистина сте Козирог.
Каква година ви очаква! Малее, не е за приказване!
Ще се изкачите на седмото небе! Не казвам, че ще
хвърлите топа. Опазил ме Бог! Очакват ви много
успехи. Крачка - успех, пак крачка и пак успех. Още
през пролетта тези успехи ще са зашеметяващи.
Пари, сделки, любов - всичко ще идва на куп. Тук ми
е мястото да кажа: „Давайте го малко по-делово!
Вървете в някой бутик. (Не в магазин да втора употреба, а в първокласен бутик). И си купете костюм,
обувки. Мъжете да се прежалят за една папионка, а
жените бижу. Така видът ви ще бъде като на такъв
какъвто сте. Готин!
За лятото какво да кажем. Не е сигурно, но май
ще получите наследство. Може да не е кой знае
какво. Я някое куче, я котка, но може да бъде и
скрит влог в някоя банка. За целта роднина трябва
да поеме към рая. Но не се безпокойте! Няма да е
близка. Ще е някой далечен братовчед четвърто
коляно от Америка.
През есента ще прескочите разни сополи, настинки и други болежки. С рогата напред ще се втурнете
към нов бизнес. Може да е събиране на вторични
суровини от кофите за боклук, но ще е нов и доходен.
А след това - пак трапези, пак вино, пак ракия и
пак песни (пиянски).
Защото тежък е животът на Козирога... Горкичкият!

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

Сканди

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
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Пламен Добрев е късметлията в
годишната томбола на фирма "Моника-92"
"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за слънчев панел
с бойлер за топла вода 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 26.12.2018
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɹɬȼɟɧɰɢɫɥɚɜ
Ɍɚɧɱɟɜɜɪɴɱɜɚɤɥɸɱɚɧɚ
ɦɨɬɨɩɟɞɚɧɚɉɥɚɦɟɧȾɨɛɪɟɜ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚ ɱɟɬɜɴɪɬɚ ɩɨɪɟɞɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɹɬ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱ ȼɟɧ
ɰɢɫɥɚɜ Ɍɚɧɱɟɜ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ
ɮɢɪɦɚ Ɇɨɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɢɪɚɯɚɝɨɞɢɲɧɚɬɨɦɛɨɥɚɡɚ
ɫɜɨɢɬɟɤɥɢɟɧɬɢ
ɉɨɭɬɜɴɪɞɢɥɚɫɟɜɟɱɟɬɪɚ
ɞɢɰɢɹ ɠɪɟɛɢɹɬ ɡɚ ɝɨɥɹɦɚɬɚ
ɧɚɝɪɚɞɚ  ɦɨɬɨɩɟɞ =HQLW 
ɛɟɢɡɬɟɝɥɟɧɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɪɨɠɞɟɧɢɹɬɞɟɧɧɚȼɟɧɰɢɫɥɚɜ
Ɍɚɧɱɟɜɜɦɚɝɚɡɢɧɚɡɚɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢɧɚɮɢɪɦɚɬɚ
ɋɪɟɞ ɫɬɨɬɢɰɢɬɟ ɤɥɢɟɧɬɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɬɨɦɛɨɥɚɬɚɤɨɢɬɨ
ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɨɛɹ
ɜɟɧɢɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɫɚɡɚɤɭɩɢɥɢ
ɫɬɨɤɢɧɚɞɥɜɩɪɟɡɰɹɥɚɬɚ
 ɝ ɤɴɫɦɟɬɥɢɹ ɫɟ ɨɤɚɡɚ
ɉɥɚɦɟɧȾɨɛɪɟɜɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɨɦɛɨɥɚɬɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɢ
ɩɪɟɡɝɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨ
ɜɢɹɇɚɝɪɚɞɚɬɚɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɟ
ɩɨɪɚɡɥɢɱɧɚɫɥɴɧɱɟɜɩɚɧɟɥ
ɫɛɨɣɥɟɪɡɚɬɨɩɥɚɜɨɞɚ
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ивели някога една
жена и един мъж
на брега на река
Дунав в Тутракан. Те много
искали да си имат детенце. Веднъж мъжът излязъл
с лодката да лови риба.
Уловът не бил голям - само
един шаран. Въздъхнал мъжът, шаранът щял само за
вечеря да стигне. Нямало
да има какво да продаде,
та да си посрещнат нуждите с жена си. На брега
на Дунав видял дрипав бе-

Гимнастика за душата
Приятели, да вземем, ей тъй,
в началото на годината, да си
почешем езиците за душата.
Защото душата е… голямо нещо.
Малко, но голямо. Тя е така да се
каже началото и края на всичко.
Казано е, че в рая или ада отиват
не телата, а душата. По друг начин
казано, тя съществува колкото си
иска и ходи, където си иска. Ето
защо е голяма работа.
Обаче докато е в нашето тяло,
какво правим за нея? Нищо,
нищичко. Дойде ли уикендът
втурваме се да чистим, да перем,
да копаем и да пълним телата си с
всякаква храна. Заболи ли ни крак
или глава, тичаме при доктора:
„Докторе, помогни!”
Но заболи ли ни душата, се
скриваме в къщи и скърцаме
със зъби. Мислим си, че с чаша
алкохол ще я излекуваме. Ще я
натикаме в миша дупка, за да не
ни пречи.
На някои от нас обаче им хрумва да не чистят само дома си, но
и душата си. Да я перат от време
на време. Да я лекуват, когато е
болна. Да я пълнят с духовна храна. Но как - питате вие? Как може
човек да общува с душата си?
Един от начините е да спре с негативните мисли. Това не е лесна
работа. Никак даже. Негативните
мисли вредят не само на душата,
но и на тялото. Те всяват страх,
безпокойство, гняв, злоба и т.н. И
ни лишава от сили и енергия за часове и дни. Та какво да направим?
1. Да отхвърлим негативните
мисли. Когато някоя малка злобичка ни връхлети да насочим

мислите си към любимо същество
– дете, внуче, съпруг, съпруга. Или
да си пуснем любовен филм, или
да послушаме весела песен. И
ако негативната мисъл напира и
напира, присмейте й се! Така ще
покажете, че вие сте господаря на
съзнанието си.
2. Да общуваме с оптимистично
настроени същества. С хора, имам
предвид, но може и с животни.
Кучето е прекрасен пример за
това. Ще размаха опашка, ще
оближе ръката ти и живота няма
да ти се струва толкова лош. Но и
с приятел можете да изпиете по
чашка, докато ги слушате как ви
разказва някоя приятна история.
3. Да си сложим един ластик
на китката и всеки път, когато
ни връхлети лоша мисъл да го
дръпваме. Ще изпитаме болка –
да. Но мозъкът ни ще асоциира
негативната мисъл с болката и
скоро ще забравим по силата на
навика за всички мисли, които
пораждат болка.
4. Да вземе едно малко огледало и да визуализираме негативната мисъл на него. После да
го счупим с все сила. Ех, че кеф!
И още много неща можем да
направим. Да се наслаждаваме
на хубавите неща, да си правим
подаръци, да правим подаръци,
да пеем, да се смеем, да танцуваме - всичко, което да ни отдалечи
от негативните мисли. И помнете
- телата ни не са вечни на този
свят. Само душата. Да си я пазим!
А как още може да стане това - в
следващия брой!

Чистачът

На Коледа стават чудеса!
ɑɚɫɬɨɬɤɨɥɟɤɬɢɜɚɧɚ
ɦɚɝɚɡɢɧɆɨɧɢɤɚ

Мамо,прочети ми!
ƬǍǅǇƽǄǇƽǄƽǉƽǈǇǅǜƪǅǇǋǈƽǋǏƯǐǏǍƽǇƽǊ
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лобрад старец.
- Какво правиш тук, дядо?
- попитал мъжът.
- Чакам някой да ми даде
рибка. От два дни не съм
ял - отговорил старецът.
Замислил се мъжът. Ако
подари рибата на стареца,
в къщи щели да гладуват.
Но му станало много жал
за бедния старец и извадил
шарана.
- Виж какво съм уловил,
дядо! Цял шаран!
Стъкнал огън и изпекъл
шарана. Сложил го в дървена паница и го поднесъл
на стареца.
- А ти не си ли гладен? -

попитал дядото.
- Не, аз съм ял, ехе, колко
много!
Изял старецът цялата
риба - само костите останали. Дал ги той на мъжа
и казал:
- Сложете тези кости до
иконата на свети Никола
и му се помолете за дете!
- И ще откликне ли на молитвата ни той? - попитал
невярващо мъжът.
- Със сигурност - засмял
се старецът.
Внезапно златни криле
прораснали на гърба му, а
Дунав се изпълнил с подадени главички на риби. Една

колесница се приближила и
старецът се качил на нея.
- Ти стори едно добро.
Нахрани беден старец.
Затова ще си имате момченце.
- Как да го кръстим? прошепнал изненаданият
мъж.
- Кръстете го на мен Никола - казал старецът и
отлетял.
А какво станало ли? Наистина след девет месеца
им се родило момченце. И
те го кръстили точно така
- Никола.

д-р Ценко Вълчев, от когото научихме новината,
сподели, че подобен случай
- юница да роди 4 телета,
е имал през 1986 г. в провадийското село Житница,
но само две от четирите
теленца са оживели.
Бизнесът на семейство
Сениха и Нехат Осман е
животновъдството - те
имат ферма с 40 крави.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

5 януари - Маргарита КИРЯКОВА, Самодейка, НЧ "Васил Йорданов-1942 г.", с. Нова Черна
5 януари - Нина ПЕТРОВА, Мед.сестра, Тутракан
7 януари - Гюлнур РЕДЖЕБ, Съдебен заседател,
с.Бащино, община Главиница
9 януари - Юлия ЙОРДАНОВА, гр. Тутракан
10 януари - Никола КРАЧАНОВ, Гл.експерт "Образование и култура",
Община Тутракан
10 януари - Атанаска ДИМИТРОВА, Спец. "АФО", Кмет-

очно на 25 декември,
между 8:00 и 11:00
часа, във фермата на
Сениха и Нехат Осман от
село Бреница, юница-първескиня е родила 4 теленца.
"Живи и здрави са всички
- 1 "момиче" и 3 "момчета"
- уточни, смеейки се по
телефона, доволният собственик Нехат Осман.
А ветеринарният лекар

Т

ство с. Стефан Караджа, община Главиница
6 януари - Богоявление, Йордановден - Йордан, Йорданка,
Данчо, Данка, Богдан, Богдана, Боголюб, Боголюба, Боян,
Бояна, Божидар, Божидара, Дана, Дан, Божан, Божана,
Божил, Бончо, Борислав, Борислава, Бетина
7 януари - Ивановден - Иван, Иво, Йоан, Ивайло, Иванка,
Ивана, Ива, Йоана, Йоанна, Иванета, Ина, Ивелин, Ивелина, Ивайла, Ивет, Ивета, Ивон, Ивона, Ивалин, Ивалина,
Иванина, Ванина, Ваньо, Ваня, Калоян, Йовко, Йовка, Йото,
Йонко, Йонка, Яне, Яна, Жан, Жана

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

