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Благодарствен адрес
Църковното настоятелство
на храм „Св. Николай” в Тутракан
отправя своите сърдечни благодарности
към ктиторите Венцислав СТАТЕВ,
Драгомир ГАНЕВ, Мариан ГАНЕВ,
Георги ПЕНЕВ,
д-р Димитър СТЕФАНОВ и
Димо ДЕНЧЕВ за благородния жест,
който направиха през 2018 г.
С дарените от Вас финансови средства бяха закупени печки на пелети за
потребностите на православния храм.
Духовната сила и милосърдието са
безценен пример как трябва
да живее човек!
Какъв по-добър смисъл може да
предаде на живота си един човек от
това да живее достойно и отзивчиво!
Благослов над Вас и домовете Ви!
Желаем здраве, благопреуспяване
и благодатни плодове на труда Ви
занапред!

чредително събрание
на Организацията за
управление на Дунавски туристически район
(ОУДТР) се състоя в Доходно здание в Русе на 18
януари. В събранието взеха
участие 28 учредители, в
т.ч. 17 общини, сред които
Тутракан и Силистра, 6
областни администрации,
вкл. Силистра, 3 туристически сдружения, вписани в
Националния туристически
регистър, Русенският университет „Ангел Кънчев“
и Професионална гимназия
"Атанас Буров" - Силистра.
Събранието беше председателствано от русенския
кмет Пламен Стоилов, а

У

на стр. 2

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Ценя доверието и подкрепата На Бабинден - с любов към лекари и акушерки!
на хората от община Главиница
на успяхме значително да
намалим сумата на задължението на Общината,
лихвите, на което се „движеха със скорост” 600 лева
на ден, т.е. 18 хил. лева на
месец. В началото на 2016
година се оказа, че Общината трябва да възстанови
сумата от 2 млн. 800 хил.
лева на ДФ „Земеделие”,
тъй като строителството
на Спортния комплекс в
гр. Главиница не е приключило в договорения срок.
През месец август 2017 г.,
ДФ „Земеделие” връчи на
Община Главиница Акт за
установяване на публично
държавно вземане /АУПДВ/
на стр. 6

С кмета на община Главиница - Неждет ДЖЕВДЕТ,
разговаряме за постигнатото през отминалата
2018 г.а - за трудностите
и успехите, и разбира се,
за проектите, които предстоят да се реализират в
гр.Главиница и населените

места от общината.
- Г-н кмет, стана известно, че има драстично
намаляване на задължението на Общината към
ДФ „Земеделие”. Бихте ли
дали повече информация
за това?
- В края на 2018 годи-

Екипът от лекари в АГО-Тутракан (от ляво на дясно):
д-р Николай Костадинов, д-р Павел Ангелов, началникът на отделението д-р Любомир Бойчев,
д-р Богомил Бойчев, д-р Деян Малчев

Най-много инвалиди в
Силистренско,
Прокуратурата проверява
далаверата

на стр. 3

абинден е чисто български
празник. Бил езически, но
се е запазил до днес. Той
утвърждава посланието, че детето
е по-важно от царя. И че „Къща без
деца огън да я гори." Дали е така в
нашето време? За жените не е ли
по важна кариерата, безгрижният
живот, виртуалните предизвикателства, грижите за собствената
си особа? Едно бебе изисква
много грижи като започнем от
безсънните нощи, страховете за

Б

здравето му, хилядите левчета за
памперси, играчки и какво ли още
не. Трябва да забравиш за себе си
и за собствените си нужди. А често
кариерата ти отива по дяволите.
Защо жените да си причиняват
това в този интересен съвременен
свят?
Защото няма по съкровено нещо
от детето. Защото няма по нежно
нещо от детското телце. Защото
детето е една вселена за своите
на стр. 4

регион
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НОВИНИ
5,00 ЛЕВА Е ТАКСАТА ЗА ЗАВЕРКА С "АПОСТИЛ"
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Таксата, която ще се събира от областните администрации за
заверка с „апостил“, ще бъде в размер на 5 лева. Това се предвижда
с приетите от правителството промени на нормативни актове на
Министерския съвет като допълнителна мярка за намаляване на
административната тежест за гражданите.
С изменението на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични
актове бяха създадени предпоставки за реформа при извършването
на заверки с „апостил“ на документи, издавани от общинските администрации, в рамките на правителствения приоритет за намаляване
на административната тежест и оптимизиране на административните
услуги.
КРИМИНАЛЕ
35-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало на 15 януари около 09:50 часа по пътя Русе-Силистра,
в района на село Нова Черна. Мъжът пътувал в лек автомобил
„Опел“, управляван от 60-годишен водач, и пострадал при сблъсък
с друг автомобил от същата марка. Получил е фрактури на ключица
и раменна става и е настанен за лечение в болница. Причините за
произшествието се изясняват, образувано е досъдебно производство.
Двама са заловени да превозват дърва с неясен произход. На 17
януари около 16:30 часа в района на село Зафирово полицейски
автопатрул засякъл товарен автомобил, превозващ 3.6 пространствени кубически метра дърва за огрев, за които 35-годишният
водач не притежавал редовно писмено позволително. Два часа покъсно по ул. „Тича“ в Тутракан бил спрян за проверка лек автомобил
„Сузуки“, транспортиращ в ремарке 1.2 пространствени кубически
метра дървен материал. Водачът – мъж на 25 години, не представил
необходимите документи за товара си. Автомобилите и дървата са
задържани, по случаите са образувани досъдебни производства.

Лекарите в Силистра твърдят,
че причините за злоупотреби с
инвалидните пенсии са много
Незабравка КИРОВА
рокуратурата е иззела от
болницата в Силистра документи, досиета и епикризи на 46 пациента от общ списък
от близо 80. Това са хора, които са
преминали за лечение през нея.
Д-р Даниела Костадинова, директор МБАЛ-Силистра, заяви, че
вярва на своите колеги, работещи
в ТЕЛК и че не вярва да участват
в корупционни схеми. Според нея
има много други причини, които
позволяват да се получават злоупотреби.
Тиражираната информация за
участие на посредници, вероятно
касае посредници между пациентите и лични лекари и специалисти,
подготвящи нужната за преминаване през ТЕЛК документация,
но не и посредници, които да са
се явявали пред медицинските
състави вместо титулярите, смятат лекарите. Според д-р Сашко
Симеонов, председател на Първи
лекарски състав на ТЕЛК-Силистра
възможно е един човек да се яви
вместо друг при правенето на
изследване, но това не може да
се случи, когато дойде денят и
часът за комисията. Тя извършва
и частичен медицински преглед. А
сред документацията са и личните
данни на пациента.
Лекарските състави не могат да
назначат допълнителни изследвания, за да проверят истинността на
вече направените такива. Нямаме
възможност да шикалкавим, тъй
като има механизъм, по който
работим. Не може да си измисляме решения или да поставяме
ултиматум на болните, за някакви
средства, коментира д-р Недко
Белев, член на един от лекарските
състави в Силистра.
„Ако един човек се яви с изрядна
документация при лекарите от
ТЕЛК - те реално имат риск да
вземат едно решение, което не
е вярно, защото са длъжни да го
вземат по документи, заяви д-р
Даниела Костадинова, директор
на МБАЛ-Силистра.
Специалистите изтъкват като
причина фактът, че населението

П

на страната, в частност региона
застарява и това кара хората да
се подлагат на всякакви манипулации, само и само да получат
социалните придобивки, които им
позволява едно решение на ТЕЛК.
Има и една немалка част от
хората с двойно граждансто, които живеят в Турция и пристигат
с епикризи, с изрядни документи,
преведени от легаризирани преводачи, които също имат право
да се явят на ТЕЛК, коментира д-р
Костадинова.
Тя сподели още, че управителите на областните болници от
години настояват ТЕЛК-овете да
преминат под шапката на социалното министерство, тъй като става
въпрос за експертиза на трудоспособност, за пенсии, които вървят в
комплект с определени социални
придобивки.
В рамките на една година близо
6 000 души минават през т.нар.
ТЕЛК-комисии. В Силистра съставите са два, което според лекарите е истинската причина за
по-високия процент на граждани
с решения за получаването на инвалидна пенсия или определен вид
социални добавки към пенсията
по възраст.
Обявените цифри - над 28%,
всъщност показват, че това е броят на хората получаващи пенсия,
които имат решение от ТЕЛК. В
това число са и всички онези,
които са натрупали необходимия
им трудов стаж.
Всеки от лекарските състави
преглежда по близо 3 000 души
годишно. Силистра е от малкото
градове в страната, в които действат две комисии. Това позволява
решенията да се издават в определения от закона срок от 3 месеца.
Ако остане да работи една комисия, то тогава ще има забавяния от
близо 10 месеца.
Всеки, по веригата, който има
вина за подаването на невярна
информация относно диагнози
и резултати от изследвания би
следвало да понесе отговорност,
категорична е д-р Даниела Костадинова.
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Тутракан сред учредителите на
Организацията за управление на
Дунавски туристически район
от стр. 1 ждаването на споделена
идентичност. Той заяви,
Министерството на ту- че дейността на Органиризма беше представено зацията за управление на
от Венелина Червенкова, Дунавски туристически
началник-отдел „Стра- район ще даде необходимия
тегическо планиране и тласък за разгръщането на
продуктова политика в потенциала на региона и
туризма“, Дирекция „Турис- за превръщането му в разтическа политика“.
познаваема туристическа
В учредяването на но- дестинация.
вата организация от СиВенелина Червенкова позлистренско взеха участие драви всички учредители,
областният управител като изтъкна желанието
Ивелин Статев, неговият на Министерството на
заместник Илиян Великов туризма да работи за баи кметовете на Тутракан лансирано развитие между
- д-р Димитър Стефанов Севера и Юга чрез стии на Силистра - д-р Юлиян мулиране създаването на
Найденов.
регионални туристически
Пламен Стоилов откри продукти и регионален марУчредителното събрание, кетинг на дестинациите.
като посочи значимостта
Учредителите приеха
на туризма за социално- Устав на организацията,
икономическото развитие както и състав на органа региона и за утвър- ните за управление. За

Председател на Управителния съвет на ОУДТР
с гласовете на всички
присъстващи беше избран
Пламен Стоилов. В Управителния съвет влизат
още кметовете на общините Свищов, Силистра,
Лом и Плевен, областният управител на Област
Търговище, както и представители на Сдружение
„Съюз на хотелиерите и
ресторантьорите в град
Русе“, на ПГСУАУ „Атанас Буров“ и Сдружение
„Туристическо дружество
Приста“. Участниците в
Учредителното събрание
посочиха Областния управител на Видин и ректора
на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ за членове
на Контролния съвет на
организацията.
ОУДТР е доброволно

сдружение, създадено по
Закона за туризма и в изпълнение на Концепцията
за туристическо райониране на България. Дунавски туристически район
се състои от 67 общини,
което го прави най-голям
сред всички девет, с общо
21% от територията на
страната и 16% от населението. Основната специализация на района и неговите уникални, конкурентни
предимства като туристическа дестинация са в
областта на културния и
круизния туризъм, а сред
разширената специализация се причисляват още
културно-исторически, речен, приключенски и еко,
градски развлекателен и
шопинг, винен и кулинарен,
религиозен и поклоннически
туризъм.

Общински съвет-Главиница проведе
първо заседание за годината
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 22 януари Общински съвет-Главиница проведе редовно
заседание. Най-напред бе
приет Годишният отчет
за 2018 г. за изпълнението
на Програмата за управление на общината за срока
на мандата 2016-2019 г.
Отчетът е документ с
много конкретни факти от
ежедневната работа на
кмета и общинската администрация, като са посочени приоритетите, по които
са работили, като първият
от тях е стабилизиране
на финансовото състояние
на общината. По отношение на събираемостта
на местните данъци и
такси има напредък след
предприети мерки спрямо
нередовни платци - при план
в началото на миналата
година 757 хил.лв., изпълнението в края на м.декември
е 832 хил.лв. В отчета са
посочени всички ремонтни
дейности и асфалтирането
на улици извършени в гр.
Главиница и населените
места от общината. Общо
инвестициите са в размер
на 3 759 472,70 лв.
На сесията бе приет Годишният отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление за
изминалата 2018 г., а след

Н

него бе утвърдена
нова Годишна програма за
управление и разпореждане
с имоти-общинска собственост за 2019 г.
Дебати предизвикаха
предложените изменения и
допълнения на Наредба №16
за определяне размера на
местните данъци в частта
"данък на моторни превозни средства", след които
бе приет новият вариант
предложен от общинската
администрация на заседанието.
Одобрен е и Годишен план
за ползване на дървесина

от общински горски територии за календарната
2019 г., както начинът на
ползване на поотделите на
горските територии.
Общински съвет-Главиница избра свои представители в Комисията за избор
на финансова или кредитна
институция - Йозджан Шабан - за член, а Димитър
Сяров - за резервен член.
Няма обявена грипна ваканция в общинските училища информира зам.-кметът
Соня Петкова в отговор на
въпрос на общинския съветник Първолета Антонова по

време на т.Разни от заседанието. Заболеваемостта
сред учениците е 8-9%. Тя
е по-голяма при децата и
затова миналата седмица
за два дни е била затворена
детската градина в Главиница, през тази - групите в
селата Листец и Звенемир.
На следващата сесия общинският съветник Рашко
Денев ще получи конкретен
отговор от кмета на общината Неждет Джевдет
на свето питане - плащат
ли се редовно наемите за
язовирите техните концесионери или наематели.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 21 януари 2019 г.
1 учител, общообразователен учебен предмет в
***За всички работни места трудовите договори
прогимназиален етап (учител в ЦОУД) – висше педа- са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
гогическо образование, умения за работа с компютър договорът е безсрочен. За учителските места се
1 касиер – средно образование, компютърна грамотност изисква педагогическа правоспособност.

регион
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Трудна бюджетна година предстои

Калина ГРЪНЧАРОВА
а публичното обсъждане на Бюджет 2019
проведено на 17 януари, присъстваха, както
и в предходните години,
най-вече общински служители и представители
на детските градини и
училищата, които и в хода
на срещата поставиха
своите въпроси, направиха
и конкретни предложения за
средствата в сферата на
образованието.
Бюджетът бе представен
от Директора на Дирекция
"Финанси, счетоводство
и бюджет" към Общината
- Николинка Ганева и зам.кмета Милен Маринов.
В приходната и разходната си част бюджетът
на община Тутракан за
настоящата година е в размер на 14 136 475 лв., като
държавните дейности са 7
585 960 лв., а местните - 5
951 439 лв.

Н

разпоредители с бюджет,
директорите на дирекции
и началниците на отдели в
Общинската администрация.
2 414 023 лв. са предвидените средства за капиталови разходи, от тях собствените приходи са в размер
на 184 768 лв. Поименния
списък включва ремонтни
дейности по общински сгради и улици в гр.Тутракан,
ремонт на паметника на
загиналите във войните в
парк "Христо Ботев", укрепителни дейности на т.нар.
"Дълбок пък" - средствата
за които - 1 200 хил.лв. са
по ПМС и други строителПроектобюджетът в но-ремонтни работи по
частта на собствените обекти в общината.
Най-много финанси са
приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към 31
декември 2018 г., анализ на
събираемостта и е съобразен с изменения в националното законодателство
и местната нормативна
уредба.
През годината ще се
наблегне на събираемостта на местните данъци и
такси, има добра практика
в тази посока, посочиха от
Общината.
Прогнозната рамка на
Бюджет 2019 надхвърля с
почти 2 милиона лв. миналогодишния бюджет, като
прогнозният ръст на по- предвидени за образованистъпленията от данъчни ето - 5 529 642 лв. За общинския културен календар
приходи е над 1 млн.лв.
В частта на разходите средствата са 171 хил.лв.,
проектобюджетът на об- а за спортния - 48 400 лв.
На Община Тутракан й
щина Тутракан е разработен на база предвиждани- предстои да тегли банков
ята от второстепенните кредит от 1 млн.лв. с петгодишен срок на погасяване

- това е решението на ОбС
от декемврийската сесия.
Причината за кредита е, че
при текущото изпълнение
на бюджета на Община
Тутракан през 2018 г. са
възникнали неотложни ангажименти, които е трябвало да бъдат разплатени
своевременно. В просрочие
са услуги свързани с осигуряване на горива за отопление и за МПС, за дърва,
за хранителни продукти в
детските градини, за капиталови разходи, за разходи
свързани със сметосъбирането и сметоизвозването,
за охранителни услуги, за
обследвания свързани с
реализиране на проекти
по енергийната ефективност, за снегопочистване,

сец декември са проведени 36 специализирани
полицейски операции по
линия на конвенционалната
престъпност, издирени са
21 лица, извършени са 15
проверки на пунктове за
черни и цветни метали и
на 19 други обекта. Според
комисар Мартин Недялков
резултатите от работата
на мобилните групи през последния месец на годината
показват, че обстановката
в отдалечените населени
места е спокойна - няма
подадени сигнали за извършени престъпления и груби
нарушения на обществения
ред. За този период мобилните екипи са провели 15
срещи в 10 населени места
на територията на Силистренска област.
Към края на 2018 г. се

запазва тенденцията на
спад при броя на жертвите на пътнотранспортни
произшествия, отчете началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар
Димо Василев. През 2018 г.
в Силистренска област при
катастрофи са загинали 13
граждани, докато през 2017
г. броят на жертвите е 21.
Ранените са 124 за 2018 г.,
а за 2017 г. - 120.
Само през месец декември 2018 г. в областта са
регистрирани 17 пътнотранспортни произшествия
с 2 загинали и 7 ранени,
докато през същия месец на
2017 г. автопроизшествията са били 22 с 2 жертви
и 5 пострадали граждани.
18 случая на шофиране
след употреба на алкохол са
установени от полицейски-

Най-много инвалиди в
Силистренско,
Прокуратурата проверява
далаверата

Силистра предстои да
бъдат повдигнати обвинения за фалшиви
ТЕЛК-ове, съобщи на брифинг
заместник-главният прокурор
Иван Гешев във връзка с
образувани досъдебни производства и проверки на територията на цялата страна по
повод източване на средства
от НОИ чрез фалшиви медицински експертизи, съобщиха
централни медии.
„Само през последните две
седмици е констатирано, че
никой не ходи никъде – минават посредници, получават по
600 лв. и носят необходимите
документи. Получават се едни
инвалидни пенсии и човекът
си живее добре, без да има
нужда от каквато и да е парична помощ“, коментира Гешев.
„Това не е инцидентна кампания. Предстои да се случва
до края на тази година. Да
анализираме и старите досъдебни производства и преписки. Основните интересни от
тях ще бъдат взети на отчет
от Върховна касационна прокуратура, ще бъдат следени.
Най-напреднало от новите
досъдебни производства е
това в Силистра“, каза той и
посочи, че там предстои да
бъдат повдигнати обвинения.
Той поясни, че сред лицата,
които се занимават с ТЕЛКове в Силистра е бивш кмет
на населено място.
„Работи се активно. Лицата,
които ползват неистински
документи и получават инвалидни пенсии и лицата, които
ги подпомагат и членовете на
съответните комисии, които не
си спазват задълженията, носят наказателна отговорност,
в случай че бъде доказано,
че те осъществяват престъпление“, каза още заместникглавният прокурор.
Стотици милиони „изтичат в
пясъка“ и не стигат до реалните хора, които имат нужда от
тези пари – инвалидите, каза
Гешев. По думите му съществуват определени тенденции и
процеси в държавата, включително и с наказателно-правен
аспект, които способстват
парите от НОИ и НЗОК да
отиват не към нуждаещите се
инвалиди и болни лица, а към
хора, които не би следвало
да получават финансиране
от тези две институции. Той
уточни, че от министър-председателя Бойко Борисов и
от главния прокурор Сотир
Цацаров е възложено да се
извърши анализ, както и да
се задействат механизмите,
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за третиране на площи
против комари и други
свързани с дейността на
общината.
Бюджет-2019 предстои
да бъде разгледан и приет
на заседание на Общинския
съвет.

Спокойна криминогенна среда в края
на 2018 година отчете ОДМВР-Силистра
В

последния месец на
2018 година в Силистренска област криминогенната среда остава
относително стабилна и
спокойна. Това бе отчетено на редовния месечен
брифинг, в който участваха
директорът на ОДМВРСилистра старши комисар
Юлиян Караславов, заместник-директорът комисар
Мартин Недялков и началникът на отдел „Охранителна
полиция“ комисар Димо
Василев.
Според статистическите данни, изнесени от
комисар Недялков, регистрираните престъпления
от 01 до 31 декември т.г.
са 68, срещу 82 през 2017
г., т.е. налице е спад със
17.07%. Няма регистрирани
убийства и грабежи, кражбите са 9, а измамите 6.
Разкрити са 5 престъпления, свързани с наркотици,
срещу 2 за същия период
на м.г.
Намаление се отчита при
коефициента на престъпност - 53.81 престъпления
на 100 000 души за настоящия период, срещу 64,89
за предходната година,
което е с 11 престъпления
по-малко. Към края на 2018
г. постигнатият процент
на разкриваемост е 55,97%.
Същевременно през ме-
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те служители през месец
декември, 9, от които с над
1.2 промила. Съставени са
155 акта и 2 556 фиша и са
издадени 116 заповеди за
прилагане на принудителни
административни мерки.
През последния месец на
годината служителите на
„Охранителна полиция“ са
реагирали на 886 сигнала,
176 от които за нарушения
на обществения ред.
В резултат на добрата
организация и усилията на
охранителния състав Коледните и Новогодишните
празници на територията
на Силистренска област
са преминали спокойно,
каза още комисар Василев.
През този период няма
допуснати груби нарушения на обществения ред,
тежки пътнотранспортни
произшествия и инциденти
с пиротехнически изделия.
Тридесет нови полицейски служители ще попълнят
състава на ОДМВР-Силистра, съобщи старши комисар
Юлиян Караславов. Конкурсната процедура по назначаването им е във финална
фаза и след преминаване на
курс за първоначална професионална подготовка те ще
започнат работа в охранителните и оперативните
служби на полицейските
управления към дирекцията.

с които разполагат прокуратурата и МВР за наказателноправен анализ, извършване
на проверки и образуване на
досъдебни производства за
документни престъпления.
„След извършен анализ
бяха събрани почти всички
производства последните 4-5
години, касаещи получаване
на инвалидни пенсии основно с неистински документи“,
допълни Гешев. По думите
му в определени региони се е
установило, че процентът на
инвалидните пенсии достига
до 28% от всички пенсии на
конкретния регион. Той даде
пример, че най-големият процент е в Силистра – 28,6%
от всички пенсии в област
Силистра, Разград – над 18%,
Перник 16,97%.
„В резултат на този анализ
на риска бяха предприети
действия с МВР във взаимодействие със съответните
окръжни и районни прокуратури и започнаха проверки, на
някои места и досъдебни производства“, заяви още Гешев.
„Предстои извършване на
такава дейност в останалите
областни градове, където
процентите на тези инвалидни
пенсии са по-ниски“, каза той
и обясни, че при проведени
разпити на стотици лица през
този един месец и активно
последните две седмици, като
начало впечатлението е, че
голям процент от лицата не
знаят от какво са болни.
В Силистра бяха намерени
огромен брой книжа, празни
бланки за ТЕЛК, списъци с
лични данни на граждани и
лични документи, допълни
главният секретар на МВР гл.
комисар Ивайло Иванов.
„Също така при нашите
проверки беше установено,
че повечето от епикризите и
диагнозите са copy-paste –
едни и същи“, допълни още
гл. комисар Иванов. „От над
200 лица сме свели сведения.
Голям процент не знаят от
какво са болни. Не знаят къде
са се лекували, каква им е
диагнозата. Не знаят дали са
били хоспитализирани, дали
и какви документи са необходими. Отделно комисията
от колко човека е, дали един
лекар, дали са трима“, каза
още Иванов и допълни, че
всичко това води до изводите
и може да се направи обосновано предположение, че става
въпрос за фиктивно издаване
на документи.
Цената на фалшив ТЕЛК
достига до 2500 лв.
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общество

На Бабинден - с любов към лекари и акушерки!
щастието да дойде на земята
дълбок ПОКЛОН!
21 януари 2019 г., АГ-отделение
на МБАЛ-Тутракан
Празнично е! Лекари и акушерки
приемат поздравления, и цветя, и

24 - 30.01.2019 г.

поетично

екип на отделението. Екип, доказал
се във времето!
Д-р Любомир БОЙЧЕВ, началник
на АГО: - Днешният ден е най-голямата емоция в годината. Случват се
само споделени радостни хубави

Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Аз идвам на света
Както повелява традицията - да измием ръцете на
д-р Любомир Бойчев...

от стр. 1 които помагат детското гласче
да огласи дома. Хората, които
родители. С него те преживяват тръгват с майката още от първия
най-щастливите си мигове. Може ден на зачеването, бдят над нея до
домът без деца да е модерен, го- последния час и променят съдбата
лям и просторен, но е празен, тих на семейството като вълшебници.

...и на д-р Богомиб Бойчев...

благодарности, и мили усмивки. емоции, рекапитулация на всичко,
Всичко това не е само заради праз- което сме направили през годината
ника, а заради професионалното - хубави моменти, тежки моменти.
отношение и работа на сплотения
на стр. 5

...и на д-р Павел Ангелов...

и ненужен.
Към тези хора - акушери, гинеВ България вечно ще се празнува колози и всички, които помагат
Бабинден и ще се почитат хората,

...и на ст.акушерка Галя Змеева...

Екипът на АГО-Тутракан

Беше под топлото сърце на мама.
Чувах как за мене то тупти.
Но ми казва: ”Вече си голяма.
Път те чака, хайде, малката тръгни!”
Път ли? Как дома си да оставя?
Сигурно спокойствие е тук.
Плувам и каквото искам правя.
Риткам, хълцам, чукам със юмрук.
„Знай, навън те чака мама.
Тя не е единствено сърце.
Ще те гушне с обич най-голяма
в своите омайващи ръце.
От очите й любов ще блика.
Устните й думи ще шептят,
че на татко си прилика
с пръсти негов уникат.”
Татко ли, че кой е тоя?
Мислех мама е едничка на света
и е само безгранично моя,
и е моя пътеводна светлина.
„Таткото е част от тебе.
Като мама над живота ти ще бди.
От деня ти първи, малко бебе,
та дори до старини.
Още има баби, стринки, лели
и какво ли още не.
Чакат те постъпки смели.
Слушай, мама те зове!”
Е, добре, на път ще тръгна.
Май ще падне веселба.
Мама, татко със ръчички ще прегърна.
Чуйте всички, идвам на света!

...и на д-р Деян Малчев...

...и на д-р Николай Костадинов

Поздравителен адрес и парично дарение от името на
кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов

Част от екипа на Медицински център "Св.Иван Рилски"

общество

24 - 30.01.2019 г.

Подарък от с.Варненци щъркелова торта

от стр. 4
Хубавите моменти са многото
бебета, щастливите майки след
много дълго чакане, след много
тежки бременности. Да видиш
сълзите им на щастие е нещо
прекрасно. Хубавото, прекрасното
е, че това го посрещаме всичките
като екип, като хора.
Един благодарен поглед говори всичко, не е необходимо да
се говори много. Ние всъщност
сме щастливи, когато другите са
щастливи. Общо взето, дали ще ни
хвалят или не, за нас най-големият
подарък е щастието им.
Д-р Богомил БОЙЧЕВ: - За нас
този ден е еманация на целите и
усилията през годината. Радваме
се на успехите си и на споделените
моменти, на всички жени, на които
сме помогнали по един или друг
начин. Най-хубавият момент е
раждането на детето.
Д-р Павел АНГЕЛОВ: - Чувстваме

се празнично. Днес е ден, в който
се събираме и правим разчет на
нещата случили се през годината и
се радваме. Позитивно ни зарежда
емоцията, която виждаме в очите
на благодарните пациенти, които
идват на днешния ден.
Може би най-хубавото за цялата
година е това, че сме всички заедно, че сме добър екип, работим
заедно, подкрепяме се в трудните
моменти и това ме кара да съм
позитивно настроен.
Д-р Деян МАЛЧЕВ: Емоцията
днес е невероятна! Радостта от
успеха на целия ни екип, на цялото
отделение, е огромна и всички
ние сме много щастливи, че това
се случва и ако ми позволите ще
използвам един цитат: "Успехът
е, когато получаваш това, което
искаш, а щастието е да искаш това,
което получаваш". Акушерството е
мястото, където щастието среща
успеха!

Д-р Николай КОСТАДИНОВ: Емоцията е малко повече, защото
е празник. Като цяло, чувството е
хубаво да помагаш на жените да
изпитват своята емоция, която са
чакали толкова много време и найвече пожелаваме само успешни раждания, а другото само ще си дойде.
Да, това лекарите! И те заедно
с целия екип на АГО посрещнаха
пъстроцветието, хумора, песните и
танците на своите гости - жените от
Старо село, Шуменци и Варненци!
"Хей, хей, докторите! Хей, хей,
най-добрите! Вие сте № 1! Да сте
живи, здрави! Бог да Ви благослави
за вашите дела!" - пеят веселячкитестароселки.
С димяща керемида в ръце (на
снимката) д-р Любомир Бойчев
"мина под полите на момите" - да
раждат повече деца - ритуал, с който
го запознаха жените от с.Шуменци
водени от кметицата Калина Михайлова. Часовник, необходим на
отделение бе техният подарък. А
когато изпълниха ритуала по "миене

на ръцете на бабата", тя връчи на
лекарите оригинални битови кърпи.
Финалът на бабинденските посещения в АГО на МБАЛ-Тутракан
поставиха самодейците от НЧ "Светлина", с.Варненци. Те поднесоха
своята запазена марка "щъркелова
торта", докторка предписа на всички
"рецепти", "сержант" пазеше за реда
и дисциплината, а музиката бе поверена на оркестър със специално име.
Поздравителен адрес и парично
дарение от името на кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
поднесоха Дора Ангелова и Снежана
Николова от общинската администрация.
Поздравителен адрес и красиви
орхидеи изпрати и кметът на община
Главиница Неждет Джевдет.
И още нещо много важно - Гинекологичният сектор на отделението
вече е реновиран - истинска картинна галерия! Стаите за пациентите
също са на ниво, такова, каквото би
следвало да има всяка съвременна
болница.

Както се казва след ремонт - АГ-отделение е чисто ново!

Изпълнението на Програма
"Майчино здравеопазване"
в Силистренска област

Интерактивен урок за прегръдката

Н

во нещо“, който ни показа интересни мигове с прегръдки,
показващи привързаност и
обич между хора и животни.
Създадохме си книжна
прегръдка. Третокласниците
представиха любимите си
книжки по време на урока.

Всяко дете прочете откъс от
своята книжка, а съучениците
му не се затрудниха да познаят и бързо да отговорят
кое е произведението и кой
е неговият автор. Коментирахме видовете прегръдки.
С голямо желание четоха

ейностите по програма
“Майчино здравеопазване” са един от основните
национални здравни приоритети,
осъществявани от Здравноосигурителната каса, според Наредбата
за организация и провеждане на
профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица, информират от
Пресцентъра на РЗОК-Силистра.
На бременните е предоставено
правото да избират дали състоянието им да се следи от личния
лекар или от специалист акушергинеколог. Също така е дадена
възможността да сменят наблюдаващия ги лекар-специалист ако
не са удовлетворени от оказваната
им помощ.
През 2018 г. се запази тенденцията бременните жени да
предпочитат наблюдението им да
се провежда от лекар-специалист
по акушерство и гинекология.
Здравната каса в Силистра е в
договорни отношения с петнадесет лекари акушер-гинеколози,
които през миналата година са
осъществили 5 015 прегледа на 1
144 жени по програма “Майчино
здравеопазване".
Само 19 жени през миналата
година са предпочели бремеността
им да се следи от личния лекар, а
отчетените прегледи за тези бременни са общо 60. Отдалечеността
на специализираните практики от
определени райони и от тук затруднения достъп до специализирано
помощ, както и първоначалното
регистриране на бременността в
трети, четвърти лунарен месец, с
което се пропуска осъществяването на прегледите в първите месеци
от бременността, дават обяснения
невисокият брой на тези прегледи.
След констатиране на всяка
бременност се съставя анамнеза
за наличие на рискови фактори
у жената: възраст, придружаващи заболявания, усложнения от
предишни бременности, вредни
навици, професионални особености, и се определя вероятния
термин на раждане. Ежемесечно се
проследява кръвно налягане, ръст,
телесна маса и антропометрични
измервания. Назначават се и задължителни изследвания.
При бременност с риск наблю-

Д

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

а 21 януари е Международният ден на
прегръдката. Едва ли
съществува по-хубаво и поизпълнено с емоции преживяване. Прегръдката е жизненоважна съставка от нашия
живот така, както се нуждаем
от въздух, вода, храна.
Отбелязахме празника с
учениците от 3а клас и г-жа
Добринка Вълкова. Проведохме интерактивен урок за
този дълбоко човешки жест.
Гледахме филми, от които
научихме, че денят е символ на любовта, добротата
и човещината на хората, че
стремежът да се докоснеш
до друг човек се тълкува от
психолозите като проява на
доверие, че прегръдките са
като панацея за душата. Изразяват привързаност, благодарност, упование, вяра, копнеж, възхита и любов. Всяка
си има свой чар и смисъл.
Прегръщаме от щастие, от
обич. С усмивки проследихме
клипа „Прегръдката е краси-
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стихотворения от български
автори, посветени на майчината прегръдка. Справиха се
лесно и със забавните игри.
Ориентираха се от прочетените откъси с прегръдки
на героите и откриха кои са
приказките. Бързо подредиха пъзелите и прочетоха
посланията в тях от книгата
на Алън Милн - „Мечо Пух“.
Написаха какво е за тях прегръдката: тя е топла и нежна;
нещо добро; дава ни любов,
радост, доброта; показва
обич; прекрасно чувство, което те прави щастлив; с нея
целиш да зарадваш някого,
да стоплиш някого, да усетиш, че имаш близък човек
до себе си. Разбира се, не
пропуснахме да си подарим с
усмивки на лицата и с голямо
вълнение топли приятелски
прегръдки.
Нека се прегръщаме почесто! Прегръдките са вълшебно лекарство и с тях
наистина животът ни ще бъде
по-добър и усмихнат!
Анка КОЗАРЕВА

дението на бременната задължително се извършва от специалист
акушер-гинеколог и тогава, според
съответните характеристики на жената, се извършват допълнителни
консултации, изследвания, ехографии и генетични изследвания.
За раждането бременните постъпват в лечебно заведение за
болнична помощ с направление
за хоспитализаця, издадено от
личния лекар или от акушер-гинеколога, но е възможно постъпването да стане и по спешност чрез
Спешен център.
РЗОК-Силистра има сключени
договори и с трите общински
болници в област Силистра за
изпълнение на клиничната пътека
„Раждане”. През 2018 година са
заплатени общо 924 бр. раждания,
като 50% от тях са се случили
в МБАЛ-Тутракан, 35% в МБАЛСилистра, а останалите 15% - в
МБАЛ Дулово.
Стойността на клинична пътека
„Раждане” е 700 лв. и включва
всички процедури, медикаменти,
необходими консумативи. Срокът
на бременността, предлежанието
на плода и начина на родоразрешението не променят стойността
на клиничната пътека. В случаите,
в които АГ-специалистът прецени,
че е наложително секцио, родилката не заплаща интервенцията,
но когато сама избере този метод,
за да роди детето си, тя трябва да
заплати.
Клиничната пътека „Раждане”
е единствената клинична пътека,
за която Здравната каса заплаща
дори за пациентки без здравни
осигуровки. За миналата година
в област Силистра неосигурените
родилки са общо 138. В МБАЛДулово неосигурените родилки са
33% от общия брой, в МБАЛ-Силистра -17,5%, а в МБАЛ-Тутракан
-13,5%.
През 2018 г. момичетата, които
са родили преди да навършат пълнолетие, са 28, като половината от
тях са родили в МБАЛ-Силистра.
С ражданото не приключват
дейностите по програма «Майчино
здравеопазване». Лекарят, който е
наблюдавал бременността, трябва
да проведе и рутинно послеродово
наблюдение на майката.
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регион
да се създават все
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница: който
по-благоприятни условия за

Ценя доверието и подкрепата
на хората от община Главиница
от стр. 1 банков заем. Параметрите
на решението включват
на 2 млн. 800 хил. лева, с
поемане на задължение със
който задължението стана
срок не по-дълъг от 8 години
изискуемо и ликвидно. От
и договорът да изключва намомента на предявяване
казателна лихва или такси
на искането от страна на
при предсрочно погасяване
Фонда до края на ноември
на задължението. Предва2018 година, след поредица
рителните изчисления поприхващания на суми, коиказват, че ориентировъчно
то Общината следваше да
сумата, която трябва да
получи от Фонда, задължезадели Общината за една
нието се намали на около 2
бюджетна година, която да
млн. лева.
се използва за погасяване
В края на 2018 година, усна банковия заем е около
пяхме да намалим значител100 хиляди лева, от които
но този дълг, вследствие на
88 хил. лева главница и 12
подписаното тристранно
хиляди лева лихви/.
споразумение между ОбщиВсички други варианти
на Главиница, Министербиха довели до необходиството на земеделието и
мостта от възстановяване
храните и Министерството
на задължението в рамките
на финансите, с което фина една бюджетна година,
нансовото министерство
което не е по силите на
погаси 1 млн. 600 хил. от
нашата Община и би довело
задължението на Общината
до недостиг на бюджетни
към Фонда.
средства за дофинансиране
Като краен резултат в
на детски градини, улично
началото на 2019 година
осветление, сметоизвозвазадължението на Общинането, Социалния патронаж,
та към ДФ „Земеделие” е
изплащането на помощите
в размер на около 710 хил.
за новородените, увеличелева /409 хил. главница и
нието на трудовите възна301 хил. лихви/. Наред с награждения на работещите
малената сума от около 410
и други сходни дейности,
хил. лева към задължението
както и лишаването на
на Общината са начислени
Общината от достатъчен
и лихви, които от 17.07.2017
финансов ресурс за инвестиг., на която е издаден Акта
ране по населените места.
за установяване на пубКакто обявих и по време
лично държавно вземане до
на предизборната кампания,
30.11.2018 г. са натрупани в
за това задължение не е
размер на 301 хил. лева.
виновно обществото и не е
- В такъв случай, как
нормално то да бъде потърсмятате да погасите оспевшо от неговото възстататъка от задължението
новяване. През последните
към ДФ „Земеделие”?
две години удържахме на
- Разбира се, едно е ясно,
думата си и наред с реаче следващо намаляване на
лизирането на инфраструктова задължение или друг
турните проекти и дейвид опростяване от страна
ностите по бюджета, ние
на държавата не е реглаизплащахме и задълженията
ментирано от законодатена Общината. Въпреки налиля, т.е. останалата част
чието на задължения, не сме
от това задължение ще
дръзнали да затворим нито
се възстанови от Община
едно училище или детска
Главиница.
градина.
Има няколко варианта
- Каква е вредата на Обза погасяване остатъка
щина Главиница от нереалиот около 710 хил. лева към
зирания проект за Спортен
фонда. След направен анакомплекс в град Главиница?
лиз от страна на общинска
- Вредата, която търпи
администрация за ползите
Общината от този проект
и вредите на видовете
се разделя на два основни
варианти за погасяване на
вида. Първият вид е фиостаналото задължение
нансовата вреда, понеже
се стигна до становище,
е задължена да възстанови
задължението да се погаси,
получения аванс от Фонда.
като се изтегли банков
Тази вреда възлиза на около
заем. Това предложение го
1 млн. и 500 хил. лева - 800
внесохме за разглеждане от
хил. лева възстановена сума,
Общински съвет - Главиничрез прихващания от Фонда
ца, където след проведен
и 700 хил. лева сума, която
дебат се взе решение да
предстои да се възстанови.
се изтегли дългосрочен

Вторият по вид вреда е липсата на Спортен комплекс
в града и наличието на
една строителна площадка,
която, за да се приведе във
вид за експлоатация, ще са
нужни още толкова финансови средства.
Проект, който е трябвало
да се изгради с европейски
средства се оказва, че е във
вреда на местните приходи
на Общината и съответно, този единствен инфраструктурен обект вече тре-

та поредна година води до
там, че погасявайки полученото задължение, ние реално
ощетяваме останалите 22
населени места в общината. Само си представете
какви подобрения мажехме
да направим по населените
места със загубените 1
млн. и 500 хил. лева. Една
груба сметка показва, че
средната по дължина улица
в община Главиница е около
400 метра и ориентировъчно
асфалтирането на същата
струва около 60 хиляди лева.
Това означава, че същия ресурс, ако бяхме го вложили
в асфалтиране на улици по
населените места, щяхме
да асфалтираме около 25 на
брой улици, т.е. по една във
всяко едно населено място.
- Как бихте определили
2018 година?
- Година на положените
основи - приключихме важни
инфраструктурни проекти,
отбелязахме напредък при
реализацията на други и положихме основите на нови.
Благодарение на доверието
на обществото и общинските съветници, намерихме
изход от тежки ситуации
и обезпечихме каузи, чиито
резултат ще видим през
настоящата година. Основи
за последователно изграждане в община Главиница на
един коректен и отворен
към гражданите модел на
управление, в резултат, на

живот на всички жители на
общината.
Всички заедно постигнахме немалко неща. Поставихме си за цел да увеличим
приходите в общинския бюджет и след доста труд
успяхме да достигнем рекордни размери на събираемост, което ни позволи да
реализираме нашите проекти и да възстановяваме
задължението на Общината
към ДФ „Земеделие”.
Поставихме си за цел да
променим данъчната политика на Общината и днес
отразяваме успех и в тази
посока, а също и да подобрим комуналните услуги,
предоставени от Общината
и това го реализирахме, чрез
извършената реформа по

дейностите.
Установихме огромната
нужда на всяко населено
место в общината и така
си поставихме за цел да
привлечем възможно повече
допълнително финансиране
за нашите проекти. През
последните 3 години вложихме ресурс в размер на
6 млн. лева и доказахме, че
може да се работи в полза
на населените места, подобрихме средата в няколко
детските градини, културни
и административни сгради.
Успяхме да асфалтираме 45
улици в общината. Внесените през 2018 година проекти
преминаха ранкинг и са на
фаза одобрение. Същите
ще се реализират през 2019
и 2020 г. и финансовата им
рамка е около 4,5 млн. лева.
Проектите включват: Асфалтиране на улици, полагане на бордюри и тротоари в гр. Главиница на
ул. „Христо Ботев”, ул.
„Ком” и ул. „Любчо Баръмов”;
асфалтиране на ул. „Възраждане” в село Зафирово;
асфалтиране на ул. "Райко
Дасколов" в село Стефан
Караджа; основен ремонт и
обзавеждане на сградата на
детската градина в село Богданци; основен, оборудване
и обзавеждане на сградата
на детска градина в град
Главиница; изграждане на
футболно игрище в двора
на СУ „Васил Левски” - гр.

24 - 30.01.2019 г.

Обновени тротоарни площи пред
"Втори административен блок" - гр. Главиница

Главиница; ремонт на покрива на детската градина в
село Дичево; изграждане на
паркинг в централна градска
част на град Главиница /зад
читалището/; изграждане на
6 броя детски площадки по
населените места; изграждане на парк и кът за отдих
в гр. Главиница /зад църквата/; разширение и ремонт на
сватбен салон в гр. Главиница; асфалтиране на улици в
гр. Главиница и населените
места; ремонт на покрива
на читалищната сграда в
село Богданци; асфалтиране
на улици в селата Суходол,
Зебил, Коларово и Дичево;
оборудване и обзавеждане на
училища и детски градини;
подобряване качеството на
живот на деца и възрастни
хора с увреждания и тежко
болни лица с ограничения
или в невъзможност за самообслужване и създаване
на възможности за социално
включване.
- Местната инициативна
група „Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа”
също започна активна
дейност.
- Да, отчитам като огромен успех и спечеленото
финансиране за реализиране
на Стратегията на Местната инициативна група
„Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”, което е в

размер на около 4 млн. лева.
През 2019 г. ще се открие
прием по всички мерки, заложени в Стратегията, което
ще създаде възможност да
кандидатстват земеделски стопани, неземеделски
бизнес, училища, читалища, детски градини, НПО
и Общини, които развиват
дейност на територията
на общините Главиница и
Ситово.
Всичко това е само и единствено в полза на хората.
Ценя доверието и подкрепата им, благодарение на
които намерихме изход от
тежки ситуации и обезпечихме каузи, чиито резултати
ще са видни през 2019-та.
Въпреки трудностите
Община Главиница се движи в правилната посока. В
съвремието ни предизвикателствата към нас и като
общност са различни. За
нашия по-добър живот тук
е важно, както и досега, да
проявим здрав разум! Затова
пожелавам на всички жители
на община Главиница където
и да са те - тук, в различни
краища на страната или по
света да бъдат здрави, да
успяват, да имат повече
поводи за радост! Нека да
носим в себе си обичта към
своя роден, край защото
оттук е нашето начало!
Калина ГРЪНЧАРОВА

"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, 10:30,
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
Изкупува земеделска земя в област Велико
Търново, Русе, Плевен, Силистра. Най-добри
цени. Изготвяне на документи.
Телефони за контакти:
0899 192 816 - Димитрова;
0892 292 600 - Караилиев

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 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 - 23:10, 01:00, 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

и още нещо...
сМЯХ

Възхищавам се на двама ното или жените?
души - Гагарин и Нютон. Еди- Ами всичко зависи от годиният опитал да се разкара от ната на производството!
тая планета, другият доказал,
Влиза една майка с десет деца
че няма да му се получи.
в стаята на социалната служба.
Арестуван циганин в районното: Служителката с ококорени очи
- Как се казваш?
пита: - Тези деца ваши ли са?!
- Да! И десетте! Пет момчета
- Артур!
- А знаеш ли защо те арес- и пет момичета.
- Ами, добре! Кажете им
тувахме?
имената.
- Сигурно щот съм крал...
- Момчетата са Петър, а момичетата - Петя.
На упражнение по химия:
- Всички те имат едно и също
- Подай ми натрия
име?!
- Na.
-Д а, така ми е много по-лесно. Например, сутрин казвам:
Първи учебен ден.
Ученик държи химикал в ръ- - Пепи, хайде ставай! И всички
цете си и пита седящия до него: стават. Пепи, хайде на обяд и
- Брат, откъде се сменяше за всички идват...
- Ами, ако трябва да извикате
кирилица?
само едно от тях, тогава какво
Попитали радио «Ереван»: правите?
- Много просто! Викам го по
"Какво е общото между секса и
фамилия.
мечо Пух?"
От радиото отговорили:
- И в секса е като при Мечо Пух
- Как се нарича дете, което не
- колкото повече, толкова повече! е родено в Гърция?
- Негърче!
В един от полицейските участъци на Париж звъни телефона.
След няколко години ще
Дежурният вдига слушалката и вградят фейсбук в колите. Прачува развълнуван мъжки глас: виш маневра, правиш задръст- Обаждам се от девическия ване и ти излиза съобщение:
манастир. На помощ! Помогне"34 души смятат, че си пете! Тук влезе крадец!
дераст".
- А кой се обажда?
"28 вежливо те питат: "Кой ти
- Крадецът.
даде книжката, бе?";
"Публикацията е харесана от
- Какво обичаш повече - ви- патрул на КАТ"
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Забавна астрология
Къде живее Водолеят?
Върху дъгата той живее
и разгадава всеки неин ход.
Запазва вярата си в нея,
изпълва го небесният заряд.
Във утрешния ден му е адресът
и на лазура свети пощенският код.
За него стихове чаровна поетеса
в сърцето къса, все едно са плод.
Умът му е свободен като вятър.
Навсякъде безгрижно си лети.
Светът за него сцена е и театър,
а той е главното лице, нали?
Девизът му: ”Аз мога!” знае всеки.
След него лесно се върви,
че има той отъпкани пътеки,
но първо към дъгата се лети.

СУДОКУ

24 - 30.01.2019 г.

Астрологът

Приказки за възрастни

Нестандартни разсъждения
за стандартни неща
Какво е риторичен въпрос? Това е такъв въпрос, който отдавна знае
отговора, но си дава вид,
че не го знае.
Тире пред пряката реч.
Много важен препинателен
знак, който предупреждава
- преди да кажете нещо,
първо спрете и помислете!
Трудни случаи. Главна-

та трудност при решаването на задачите е, че
отговорите се намират в
края на учебника.
Водородна бомба. И
най-мощната водородна
бомба не може да даде
капка вода, която да напои
малка тревичка.
Двигател с вътрешно
горене. Само този който

Сканди

може да гори, е способен
истински да движи нещата.
Закон за движение. Прътовете не трябва да бъдат повече от колелата.
Мислещи машини. Някои
хора се различават от мислещите машини по това,
че отдавна не се замислят
над нещо.

Жизнено простран ство. На едни хора липсва южната топлина, а на
други северното сияние.
Изкопаеми. За да бъдеш
полезен, не е задължително да станеш изкопаемо.
Земетресения. Всяка
низина иска да стане възвишение.
Нестандартно, нали?
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тАМ, КрАЙ реКАтА...
Уважаеми Дами
и Господа,
Имаме удоволствието
да Ви поканим на Литературно-музикална вечер,
посветена на 120 годишнината от рождението на
поетесата Пенка Цанева
- Бленика, родом от гр.
Тутракан. Събитието се
организира от НЧ „Н.Й.
Вапцаров-1873”, гр. Тутракан със съдействието
Исторически музей - Тутракан и Клуба на местните литературни творци
при читалището.
Програма:
- Кратко представяне
на живота и творчеството на Бленика;
- Представяне на нейни
произведения;
- Музикални изпълнения;
- Коктейл.

Заповядайте

загадки за ума
1. Пилотирате самолет
от Лондон до Берлин. Има
две прекачвания в Прага.
Каква е фамилията на пилота?
2. Влизате в тъмна стая.
В нея има газова печка,
керосинова лампа и свещ.
В джоба си имате кибрит
с една-единствена клечка.
Кое ще запалите първо?

3. Бизнесмен купува кон за
10 лева и го продава за 20.
След това купува същия за
30 и го продава за 40. Какъв
е общият приход за бизнесмена от двете сделки?
4. Кой е този, който ходи
на четири крака сутринта,
на два по обед и на три
вечерта?
5. В гората има заек. За-

на 08.02.2019 г.
/петък/, от 17:30 ч.,
Читалище,
голяма зала /ет. 3/
почва да вали. Под кое дърво
ще се скрие заекът?
6. Двама души вървят
един към друг. И двамата
си приличат изключително
много (да речем, че са клонинги на Елвис Пресли). Кой
от двамата ще поздрави
другия пръв?
7. Имате 2 въжета. Когато ги запалите от единия
край, и двете горят точно
1 час. Проблемът е, че
през това време изгарят
неравномерно. Как можете
да измерите 45 минути
използвайки само тези две

24 - 30.01.2019 г.

Кино – състезание в Тутракан

„Обичам българското кино”
по повод Деня на българското кино (13 януари)
25.01.2019 г., петък, 15:30 ч., голяма зала (3-ти ет.)

Уважаеми Дами и Господа, Колеги и Партньори,
По повод Деня на българското кино, 13 януари, НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1873” организира забавно състезание „Обичам българското кино”. Нашата идея е по развлекателен начин да почетем едно изкуство, донесло на поколения българи наслада и
изявило страната ни по целия свят. Всеки от Вас си спомня дузина култови реплики
и сцени от незабравими български филми, разтърсващи ни от смях. Щастие е, че
родното кино успя да се възроди и отново да привлече зрители. Наш дълг е да му
отдадем заслуженото, а защо не под формата на весело състезание. Тъй като
с всички Вас се срещаме основно по служебни причини, решихме да внесем едно
приятно разнообразие като този път да се срещнем, за да се забавляваме заедно.
Състезанието ще се проведе в читалището, петък следобед. Всеки записал се
за участие трябва да бъде на място в 15:30 ч. Ще се сформират два отбора на
случаен принцип. Всеки отбор ще си избере капитан, който ще има последната
дума при даването на отговор. Въпросите ще са изцяло на тема българско кино,
напр. познаване на откъси и култови реплики, разпознаване на актьори, изброяване
на филми, режисьори, отгатване на филмова музика и др. Всяка задача ще носи
точки, а накрая победител ще е отборът събрал повече точки. Понеже е важно
участието, то и за двата отбора са предвидени подаръци.
Нека заедно да се насладим на едно от най-успешните изкуства в България киното!
Каним Ви най-сърдечно да се включите в кино-надпреварата!
Записването e до 21.01.2019 г. на тел.: 0893504322, 0893504329 или по имейл:
chitalishte_tutrakan@abv.bg. Необходими са ни име, институция и телефон за обратна връзка.
въжета и запалка?
8. Куче = 3. Котка = 3.
Прасе = 4. Риба = 0. На
какво е равен един петел
и защо?
9. Докажете, че не живеете в компютърна симулация. Сега докажете на
себе си, че външният свят и
другите хора съществуват.
Отговори от миналия
брой: 1. Ледена висулка 2.
Снежинките 3. Снежната
топка 4. Снегът 5. Сняг 6.
Шейна 7. Зимата 8. Снежен
човек 9. Дядо Коледа 10.
Снегът

Мамо,прочети ми!
Баба Меца
нес, деца, ще ви
запозная с друг ваш
приятел - писателят
Марко Ганчев или по-кратко - чичо Марко. Той е
роден в Дряново през 1932
г. Пише стихотворения,
приказки, есета, които са
много интересни. Затова е
получил много награди. Ето
и едно стихотворение за
баба Меца.

Д

Носеше в ръка Илия
с мед намазана филия,
а под мишницата сгушено

мечето си плюшено.
Но след малко, чука-пука,
някой тежко защапука:
мечка стара и кафява
от гората се задава.
На полянката се спира,
дълго в мечето се взира.
- Ей, момче - на Илко
рече, що си взело мойто мече?
- Бабо Мецо, не видя ли,
то е мече от парцали?
- Я недей се подиграва:
има козина кафява!
- Има, Мецо, но на уж:
космите му са от плюш!
- Баба Меца не греши:
има същите уши.
Пускай го, че вече тръпна
за урок да му ги дръпна.
- Бабо Мецо, и ушите

от парцали са ушити.
- Я, лъжецо, замълчи:
има същите очи!
- Гледай ти какво било:
ами те са от стъкло.
Пак не вярва пуста Меца.
- Я подай му от медеца!
Илко от меда му дава,

мечето дори не шава.
Чак тогава, чак тогава
Баба Меца си признава:
- Вече вярвам ти, човече,
туй не е същинско мече,
щом в меда не пъха лапа
лакомо да се налапа…

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

24 януари - Недим ЧАУШ, Кмет на с. Зебил, Община
Главиница
24 януари - Марийка ГАБРОВСКА, Мед.сестра, ДГ
"Патиланчо", Тутракан
24 януари - Маринка ДИМИТРОВА, Работник поддръжка, Община Тутракан
24 януари - Веска ИВАНОВА, Изпълнител чистач, Община Тутракан
26 януари - Петя КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА, Зам.-кмет на
Община Тутракан
26 януари - Валя ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "Бюджет и образование", Община Тутракан
27 януари - Красимир ВЕЛИКОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

27 януари - Никол ГЕОРГИЕВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
28 януари - Боян ТОМОВ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Главиница
28 януари - Ваня СОФРОНИЕВА, Чистач, Община
Тутракан
29 януари - Илиян НЕДЕЛЧЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 януари - Таня ТОДОРОВА, Деловодител, Община
Тутракан
30 януари - Стефка СТАНКОВА, Директор на Дирекция
"Хуманитарни дейности", Община Тутракан
30 януари - Юлия ДИМИТРОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Загадъчният китайски Зодиак!
1. Колко зодиакални знака има в китайския Зодиак?
а/ 8
б/ 9
в/ 12
2. Кога започва китайският Зодиак?
а/ в началото на януари
б/ с края на декември
в/ в края на януари началото на февруари
3. От какво се състои китайският Зодиак?
а/ от растения
б/ от животни
в/ от светци
4. В кой знак бяхме през 2018 год.?
а/ Куче
б/ Свиня
в/ Кон
5. В кой знак ще бъдем през 2019 год.?
а/ Свиня
б/ Дракон
в/ Коза
6. Коя личност е зодия Прасе?
а/ Мария Калас
б/ Дженифър Лопис
в/ Симеон Сакскобурготски
7. Какво е специалното цвете за зодия Прасе?
а/ Хризантема
б/ Лале
в/ Невен
8. Кой е специалният камък за зодия Прасе?
а/ рубин
б/диамант
в/ аметист
9. Кой сезон обичат представителите на зодия
Прасе?
а/ пролет
б/ лято
в/ зима
10. Какво прасе са хората от зодия Водолей?
а/ уравновесено прасе
б/ мислещо прасе
в/ мръсна свиня
Отговори от миналия брой: 1. Б; 2. А; 3. А;
4. А; 5. Б; 6. А; 7. В; 8. А; 9. А; 10.В
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