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Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
На общественото обсъждане на Стратегията
за развитие на образованието в Тутраканска община за периода 2009 2013, проведено вчера, от
общинската администра-

ция представиха информация за резултатите
от външното оценяване,
от изпитите след 7-ми
клас и от държавните зрелостни изпити. И тъй като на страниците на вестника са публикувани по-

добни материали, включително и анализи на външни експерти, на читателите предлагаме информация, която също е от съществен интерес отнасяща се до състоянието на
образователната мрежа

Половината родители в България не изслушват и
не се съобразяват с мнението на децата си. Това
сочат данните от предварително проучване на
УНИЦЕФ. Допитването е направено във връзка със
започналата кампания за ранно детско развитие
"Мълчанието днес, ражда викове утре", която ще продължи до октомври 2009 г. Целта на инициативата
е да се повиши информираността на българските
родители за това, колко са важни първите три години в развитието на децата, както и да стимулира пълноценното общуване с децата в този период.
"Все още има много родители, които смятат, че
най-важното е да осигурят материалното благополучие и оставят на задно място комуникацията с
децата. Общуването с детето в първите 3 години
изгражда днес нагласата му към света. Дали детето в бъдеще ще отговори с "Мразя те" или "Обичам
в общината по прогнозни те" зависи от цялостното ни отношение към него
натурални показатели и в първите му години.", коментира Октавиан Бивол,
изпълнението на бюдже- представител на УНИЦЕФ за България.
та към 30 юни т.г.
Образователната мрежа
включва детски градини,
основни и средни училища.
на стр. 3
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Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
От 10 до 16 юли в белоруския град
Витебск се проведе 18-я Международен фестивал на изкуствата "Славянски базар". Част от него бе и Международния музикален детски конкурс "Витебск - 2009", в чието седмо издание
организаторите бяха поканили музикалния педагог от Тутракан Доротея
Бальовска за член на журито.
Целта на конкурса е популяризацията на детското музикално творчество, откриване на нови талантливи млади изпълнители, активизиране създаването на нови произведения за деца,
възпитание на художествен вкус и увана стр. 2

Както много граждани
и почитатели на библиотеката знаят, книги и периодичен печат се изнасят и на открито или както ние я наричаме "Библиотека на открито", информират от градското
читалище. През последните няколко години тази инициатива стана традиция - на определено
място в парк "Христо Ботев", там, където вечер си
почиват млади и стари,
майки с деца, да има и
маса с литература и вестници. Не са малко и на-

рочните посещения от
определен кръг хора, а
почти всички знаят, че записалите се членове на
библиотеката в този случай ползват безплатно
услугата, уточняват още
организаторите.
Дарителството за една
библиотека е ценен акт
и затова приканваме тези, които биха могли да
дарят книги, да го направят сега.
Библиотеката на открито ще ви очаква на 30
юли от 17 часа в парк
"Христо Ботев".
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НОВИНИ
ДНЕС В БОЛНИЦАТА
ОТВАРЯТ ОФЕРТИ ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ
Според последните изисквания за Закона за обществени поръчки, днес в 10 часа, в присъствието на
журналисти стартира процедурата по отварянето на
оферти по обществената поръчка за периодична доставка на медикаменти за нуждите на “МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
ОБСЪДИХА СТРАТЕГИЯТА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Вчера в залата на Общинския съвет се проведе обществено обсъждане на Стратегията за развитие на
образованието в Община Тутракан 2009-2013 г. и План
за реализирането на тази Стратегия.
Бе представена и информация за резултатите от
външното оценяване / 4-6 клас/, изпитите след 7 клас
и държавните зрелостни изпити`2009 г., както и състоянието на училищната мрежа пред прага на учебната 2009/2010 година.
ПРОФЕСИЯ "ГОТВАЧ"

24-30.07.2009 г.

Âåòåðàíè ïîñåòèõà
"Ïëåâåíñêàòà åïîïåÿ"
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
"От името на ветераните
искам да изкажа своята
дълбока и искрена благодарност на бизнесмените
Станчо Арсов и Мариан Ганев - каза въодушевено
най-напред при посещението си в редакцията на вестника, председателят на
ОбС на Съюза на ветераните от войните в Тутракан
Савена Узунска. Те ни помогнаха с финансови средства и така успяхме да осъществим едно желано пътуване до гр. Плевен, в което се включиха 17 ветерани и вдовици на ветерани.
Голяма благодарност отправяме и към Валентин

Част от групата
в Плевен

Николов, председател на
Съюза на офицерите и
сержантите от запаса в нашия град, който е неуморим - винаги се отзовава и
ни помага." - допълни още
тя.

Ветераните
Райчо Иванов от
Тутракан и Димитър
Тодоров от с. Варненци

Екскурзията на ветераните е осъществена на 15
юли т.г., за нея финансово
е помогнала и Общината.
Групата е посетила Плевенската панорама, Историческия музей, храм "Св.
Георги", местността "Кайлъка" и други места свързани с българската история
в Плевен.
Савена Узунска информира още, че в скоро време част от членовете на организацията ще посетят
Дома за деца лишени от
родителска грижа в с. Малък Преславец, за да им
занесат дрехи, които те
събрали чрез своя дарителска акция.

Äîðîòåÿ Áàëüîâñêà æóðèðà
êîíêóðñ â Áåëàðóñ
Вчера бе проведен практически изпит на квалификационен курс по професията "Готвач". Курсът е част
от проект по програма "Красива България" и се изпълнява от Центъра за професионално обучение към
ЕТ "СК - КАПИТАЛ - Милена Иванова".
Изпитът бе домакинстван от ресторант "Басейна" в
местността "Стомната".
ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ УДАВЯНЕ
ОбС на БЧК - Тутракан разпространи в града брошура "Предпазване и оказване на първа помощ при
удавяне". В нея точно и разбираемо са описани методите за спасяване на давещи се и последователността на действията при даване на първа помощ на
удавници.
Имайки повече знания за тези случаи, от БЧК-Тутракан се надяват, че гражданите ще действат без колебание и ще помогнат.
КРИМИНАЛЕ
На 20.07.2009 г. в гр. Силистра 31 годишен мъж от
гр. Тутракан управлява лек автомобил "Опел Вектра"
с чужди регистрационни табели издадени за друго
МПС. По случая е образувано досъдебно производство.

Çàáðàíåíèòå íåùà
ñà ïîëåçíè
çà çäðàâåòî
Вършенето на забранени неща намалява стреса,
кара ни да се чувстваме поздрави, по-щастливи и помлади, показа австралийско изследване, цитирано
от в. "Дейли мейл".
Анкетата е осъществена
от международната компания W eight Watchers. В
нея участваха 1045 души.
Запитани защо понякога
вършат нередни неща,
59% от участниците отговориха, че така намаляват
напрежението си, а 57% че така се чувстват щастливи.
Оказа се, че като правят
пакости, 56% от хората се
подмладяват, 24% се чувстват по-здрави, а за 38%
това е начин да преодолеят тревогите си във връзка
с икономическата криза.
Австралийското изследване сочи, че 40% от мъжете, но само 29% от жените се държат неприлично, за да привлекат вниманието на представителите на срещуположния

пол. За 29% от анкетираните мъже флиртът с гаджето на техен приятел не
е нищо страшно.
Това мнение споделят
само 11% от дамите. Мнозинството от запитаните
(84%) не смятат, че възрастта е пречка за неконвенционално поведение.
13% пък са готови да скъсат с условностите и да похарчат пари, събирани за
децата. Ето някои от любимите забранени неща:
Да купиш скъпа и ненужна
вещ (43%); Да отсъстваш
от работа поради "заболяване" (39%); Да оставиш
дома си непочистен (35%);
Да използваш служебния
си интернет за лична работа (34%); Да спиш до
късно, вместо да отидеш
на фитнес (27%); Да флиртуваш с гаджето на приятел/приятелка (20%); Да
прередиш някого на опашка (18%); Да паркираш на
забранено място (14%);
Да гледаш риалити по телевизията (11%).

от стр. 1
жение към професионализма и не на последно
място - възраждане добрите традиции в естрадния
жанр.
Според регламента в с
право на участие в конкурса са деца от 7 до 12 г., родени не по-рано от 1 юли
1997 г., с опит в концертни
изяви, участия в национални и международни конкурси и фестивали, притежаващи съответните препоръки. Всяка държава може
да изпрати само един участник. България бе представена от русенката Мария
Минчева, която получи отличието "Дипломант на
Международния детски музикален конкурс "Витебск2009".
По думите на Доротея
Бальовска, международното жури под председателството на Леонид Захлевни,
се оказало действително
затруднено в своите оценки, заради силните участници и показаните от тях
гласови и сценични възможности. Освен Бальовска членове на журито са били още певците Илона Багеле (Латвия), Эдмундас
Вайтекунас (Литва), Юли
(Холандия), Варвара (Русия), Михай Трайстариу (Румъния), Нушка (Словения)
и Дмитрий Климашенко
(Украйна).
В крайна сметка голямата награда Гран при и 5 хил.
долара е присъдена на Мария от Румъния.
Доротея Бальовка е поласкана от признанието за
професионализма й в областта на музикалната педагогика и успехите, които

са показвали през годините нейните възпитаници от
вокалните формации към
ОДК-Тутрак ан, изразено
чрез поканата за журиране на този престижен международен форум. Нейната визита във Витебск е поета изцяло от белоруските
организатори. Бальовска
сподели, че организацията
на целия фестивал "Славянски базар" е перфектна,
в различните конкурси и
концерти са участвали изпълнители от над 30 държави, а публиката е изпращала всички с нестихващи
аплодисменти и много цветя. "Наричат Витебск културната столица на Беларус, каза още тя. С този град
е свързан животът и творчеството на именити музиканти, художници и артисти, познати на световната
културна общественост:
Марк Шагал (пред чиято къ-

ща-музей е снимката й), Казимир Малевич, Мстислав
Добужински, Глеб Успенски, Александър Пушкин,
Иля Репин. Тук е танцувала
и Айсидора Дънкан. "Славянски базар" за мен е
безспорно най големият,
най -п р ед с тав и т ел ни я т,
най-внушителният фестивал, една олимпиада на
изкуствата, която ежегодно, през месец юли, събира 5-6 хиляди участници от
цял свят. Още в началото
той надхвърля границите
на бившия съюз и на славянския свят и се превръща в емблематично културно събитие в Европа. Международната федерация
на фестивалите - ФИДОФ
обявява "Славянски базар"
за фестивал на света за
2000 г.
Днес този фестивал е
среща на прекрасни млади изпълнители, танцьори,

звезди! Невероятни светлинни ефекти и пиротехника, денонощни концерти на
звезди като Филип Киркоров, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Орлин Горанов, балет "Тодес" и много други.
Тази година в журито на
фестивала за изпълнители
до 12 години бях поканена
аз, като представител на
България, а в журито на
конкурса за поп изпълнители бе нашият певец Орлин
Горанов. Българската група
се ползваше с изключително уважение и любов. Бяхме свидетели на невероятна организация, а конкурсната част беше направена
като спектакъл с изключителни костюми и танци, което даваше възможност на
изпълнителите да се почувстват истински звезди.
Това е "Славянски базар"
- една невероятна приказка, която заслужава да се
види!"
Лятото за Доротея
Бальовска няма да е спокойно. Тя е директор на
Международния фестивал
на изкуствата "Речни ноти",
чието осмо издание е през
тази година - от 27 до 29
август, на брега на р. Дунав
в Тутракан, а подготовката
за него е в разгара си. Конкурсът е включен в правителствената програма за
осъществяване на мерките за закрила на деца с
изявени дарби за 2009 г.
Новината, която Бальовска донесе от Витебск е, че
тутраканските "Речни ноти"
ще са етап от конкурса
"Славянски базар", което
означава, че по време на
фестивала ще има отделен
кастинг за прослушване на
кандидати за следващия
конкурс в Беларус.

ÍÀÏ êàíè äëúæíèöè ñ SMS-è

Пилотна акция за доброволно изпълнение на данъчните задължения стартира Националната агенция за приходите (НАП).
По време на кампанията
538 представители на фирми и физически лица от цялата страна ще бъдат уведомени за дължими данъци и осигурителни вноски
чрез телефонно обаждане
и кратко съобщение (SMS).
Целта на програмата е
да се стимулира заплащането на задълженията,
както и да се спести време

за клиентите и разходи за
администрацията по уведомяване на лицата за
просрочените им задължения. Стационарните и
мобилни телефони са селектирани от данъчните
декларации на клиентите
на НАП.
По програмата, чрез телефонно обаждане, ще бъдат уведомени 298 длъжници за задължения в размер на 92 873 362 лв., а
чрез SMS-и - 240 представители на фирми и физически лица за задължения

в размер на 17 641 056 лв.
Изпращането на SMSите ще става чрез автоматизирана електронна система. Получаването на
всяко съобщение ще е еквивалент на връчване на
писмена покана чрез обратна разписка, или посещение на публичен изпълнител на място. Телефонните обаждания ще се реализират от служителите
на дирекция "Информационен център" в Централно
управление на НАП. Ако
длъжникът отговори на

обаждането от НАП, това
ще е равносилно на връчване на покана от публичен изпълнител.
Кампанията за уведомяване на длъжници чрез
SMS и телефонен разговор е част от мерките на
НАП за повишаване на събираемостта и подобряването на контрола. Целта й
е да се спестят разходи от
пощенски услуги, хартия и
човешки ресурс на администрацията, както и да се
ускори комуникацията с
клиентите на НАП.
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Äåöàòà íàìàëÿâàò, èçäðúæêàòà ñå óâåëè÷àâà

от стр. 1
Три са детските градини
- "Патиланчо", "Славянка" и
"Полет" (последната ОДЗ).
Към всяка една от тях са
прикрепени и групи от селските детски градини. Така
към "Патиланчо", където
децата са 94, са прикрепени група от с. Търновци с
22 деца, от с. Преславци - с
6 деца, от с. Белица - с 14
деца и от с. Шуменци - 23
деца. Общият брой на децата в "Славянка" е 99 плюс
група от 14 деца от с. Старо село и 42 деца от с. Нова Черна. В ОДЗ "Полет"
децата са 106, а към градината е прикрепена група
от 33 деца от с. Цар Самуил.
Според специалисти,
заплашително намаляват
децата в селата Преславци и Белица. В Преславци
вече цяла година се поддържа група от 6 деца, която натоварва много бюджета.
Що се отнася до финансовите показатели на дет-

ските заведения, 44.07%
са изразходени средствата
от държавни дейности (работни заплати) за полугодието от общо плануваните за годината 738 132 лв.
Неразплатените разходи
са 3 771 лв.
Средствата за издръжка
обаче се разходват с побързи темпове - за шест

месеца са похарчени
62,74% от плануваните общо за годината 300 хил.лв.,
като неразплатените разходи за 63 768 лв. за 2009та и още 20 125 лв. за 2008ма.
Основните училища в общината са две - в Нова Черна и Цар Самуил. В ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий", с.

Нова Черна, учениците са
112 на брой. От 166 010 лв.
годишен бюджет за полугодието е изразходван
47,38%. Поради наличието
на седем маломерни паралелки има необходимост
от до финансиране - за 16
деца по 1409 лв. - 33 816
лв. /16 908 лв. до края на
2009г./
Ситуацията в ОУ "Стефан
Караджа", с. Цар Самуил,
е по-сложна. Там учениците са 92, изпълнението на
бюджета е 51,47% от общо
149 602 лв. 96,80% от до
финансиращите общински
средства (28 183 лв.) също
са изразходени. В това училище се до финансират
осем маломерни паралелки - за 44 деца по 1409 лв. 61 996 лв. /30 998 лв. до
края на 2009 г./
Що се отнася до средните училища, в СОУ "Йордан
Йовков" се обучават 666
ученици. За първите шест
месеца на годината са разходвани 40,30% от общо 1
130 900 лв. До финансират

се две паралелки - 6-ти и
12-ти клас - 3 ученици по
1409 лв. - 4 227.00 лв. /2
113,50 лв. до края на 2009г./
.В СОУ "Христо Ботев" учат
553 ученици. Училището е
разходвало 37,31% от общо
674 938 лв. годишен план.
Необходимостта е от до финансиране на две паралелки 11-ти клас, по професията "Офис секретар" - 3 ученика и "Сътрудник в малък
и среден бизнес" - 2 ученика/ или общо 5 ученици по
1288 лв. - 6 440 лв. /3 220.00
лв. до края на 2009 г./.
Обикновено за цифрите
казват, че са суха статистика, но в случая те дават точното финансово състояние
на образователната мрежа.
А що се отнася до самия
образователен процес, ще
припомним, че резултатите от външното оценяване
(4-6 клас) в селските училища не са особено добри.
По български език и литература училищата в Цар
Самуил и Нова Черна зае-

мат последните места по
успех в Силистренска област.
Бел.автора: Разглеждайки цялата информация за учебните резултати и финансовото състояние на училищата в Тутраканска община, проследявайки през годините
ученическия състав на
СОУ "Йордан Йовков", а от
5 години и на СОУ "Христо Ботев", не намирам
отговор на един въпрос,
който си задавам вече 25
години - защо учениците
от селските училища не
идват да продължат
средното си образование
в Тутракан, а предпочитат Русе и донякъде Силистра? При условие, че
възпитаниците на старата тутраканска гимназия, както всичко наричат сегашното СОУ "Й.
Йовков" са показвали великолепни резултати на
кандидатстудентските
изпити, а и на нововъведените матури.

Ðîäîëþáèå

Èëèíäåíñêè ñúáîð â Ñáîðÿíîâî
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
На 19 юли, в историкоархеологическия резерват
"Сборяново" край Исперих
се проведе втория илинденски събор. Всъщност
идеята се заражда преди
пет години, но официално
за историята това става на
20 юли 2008 г., когато Русенският митрополит Неофит освещава иконата на
св. Илия и проехтява първия камбанен звън в местността.
Възраждането на събора сега, забранен през
1947 г., се дължи на група
родолюбиви българи, учредители на сдружение "Сборяново" с председател
Стойко Николов от дуловското село Паисиево, които
са и негови главни организатори. Съборът ще се
провежда два пъти в годината - на Илинден и на Гергьовден. Основната идея е
на тези дати християнското население от района и
цяла Северна и Североизточна България да се събира на култовото място,
където в максимална степен да се почувства обединено.
В осъществяването на
тазгодишния събор на сдружение е помогнала община Исперих, местния Исторически музей и църковните настоятелства към съответните храмове. Празникът започна с отслужване
на архиерейска света Литургия в храм "Св. Кирил и

Методий" в Исперих от Месемврийски епископ
Иаков, викарий на
Русенския митрополит Неофит, в
съслужение с иконом Георги Иванов, архиерейски
наместник в Разград, протойереите
отец Никола Димитров, председател на храма, отец
Михаил Михайлов
от с. Шуменци,
отец Иван Стоянов, отец Георги
Михнев, както и дякон Кирил Синев
от Русенска епархия.
Точно на обяд
духо вниците извършиха водосвет в
местността Сборяново и благословиха
принесените от вярващите
оброци.
Събралите се бяха
приветствани от директорката на Исторически музей в Исперих Боряна Матева, доц. Тотко Стоянов от СУ "Св. Климент Охридски", научен ръководител
на археологическите проучвания на
гетския град Хелис,
и д-р Анатолий Кънев, председател на
сдружение "Родно
Лудогорие".
Сред хилядите
гости на събора
имаше и стотици

бъде построен православен храм.
Специален гост на събора бе народната певица от
мюсюлмани. Всички - бъл- Родопите, космическия
гари, турци, цигани си бяха
организирали импровизирани трапези и им бе раздаден курбан.
Главният организатор на
събора Стойко Николов е
убеден, че в Сборяново е
имало християнски манастир, по време на Второто
българско царство. "Просто има много малко материали и държавата е абдикирала в това отношение да работи за този период
от историята. Като че ли няма български историци и
археолози, които да кажат:
чакайте, ей, къде и кога се
създаде българската държава, откъде започна всичко?" Николов е оптимист и
работи за осъществяване
на идеята в местността да

български глас Валя Балканска. В програмата взеха
участие още ансамбъл "Добруджа" от Силистра и Капански ансамбъл от Разград.
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Ïðîãðàìà ÔÀÐ, BG 051PO001/5.2-01 - "Ãðèæà â
ñåìåéíà ñðåäà çà íåçàâèñèìîñò è äîñòîåí
æèâîò íà õîðà ñ ðàçëè÷íè âèäîâå óâðåæäàíèÿ
è ñàìîòíîæèâååùè õîðà - äåéíîñòè "Ñîöèàëåí
àñèñòåíò" è "Äîìàøåí ïîìîùíèê" - ôàçà 2

"Ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãàòà "Äîìàøåí
ïîìîùíèê" â îáùèíà Ãëàâèíèöà"

Проектът за предоставяне на услугата "Домашен помощник" се осъществява вече в Главинишката община,
съобщи зам.-кметът Данка
Милчева (на сн.). Договорът
с Агенцията за социално
подпомагане, гр.София е
подписан на 29 юни 2009 г.,
от която дата стартира и проекта. Неговата продължителност е 12 месеца.
Целта е да се съдейства
за подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване
на условия за ефективно упражняване на правото им
на независимост чрез уп-

щината - Главиница, Дичево,
Зебил, Зафирово, Долно Ряхово, Звенимир, Сокол, Суходол, Падина и Стефан Караджа. За целта ще бъдат
осигурени 15 нови работни
места за домашни помощници, които да обслужват
нуждаещите се. Общината е
реализирала успешно редица проекти и има необходимите ресурси - финансови и
човешки, за да реализира
успешно и този. Разполага
и с квалифициран персонал, който ще участва в реализацията на проектните
дейности.
Проектът е свързан с
приоритетите в общинския

ражняване на труд и намаляване на риска от зависимост от институционални
грижи. Общата стойност на
проекта възлиза на 71
938.50 лева. Той се осъществява като продължение на
предишните проекти на община Главиница по националната програма "Асистенти на хора с увреждания".
Важен акцент този път е
разширяването на възможностите за намиране на работа на безработни чрез нарастване на обема и многообразието от социални услуги. Общият брой ползватели на социалните услуги е
31 души от 10 селища на об-

план за развитие и с областната стратегия за създаване на устойчива заетост, насърчаване на равните възможности, подобряване на
връзките "град-село" за интегриране на местното развитие, създаване на устойчива заетост при равни възможности на мъже и жени,
активно включване на социални партньори в продължително професионално
обучение и разработване
на ефективни иновационни
обучителни програми, адекватни на пазара на труда,
развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи.

„Ñòèëúò â áèçíåñà íîâà âèçèÿ çà óñïåõà”

Ïðîãðàìà ÔÀÐ, BG 2006/018-343.10.01, “Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè
è íàñúð÷àâàíå íà çàåòîñòòà” (Ôàçà 3), BG2006/018-343.10.01-2.02

нието, професионализма и
новия европейски стил в
бизнеса.
Проекта ни "Стилът в бизнеса - нова визия за успех"
финансиран от Министерство на труда и социалната политика по Програма ФАР и
реализиран в Община Главиница постигна напредък в
процеса на трансформиране на пазара на труда в България и на адаптиране на заетост, с оглед прилагане на
Европейската стратегия за
заетост и присъединяванеКрайдунавска Добруджа включи в съвременното ев- то към Европейския съюз
имаше възможност да се ропейско общество на зна- чрез оказване на подкрепа

на 52 потенциални предприемачи - безработни лица,
заинтересовани от започване на самостоятелна стопанска дейност.
След края на проекта са
налице следните резултати:
- 52 обучени безработни
лица по част от професията
"Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност"Малък и среден бизнес";
- 52 безработни лица, придобили предприемачески
умения.
Проектът съдейства за
решаването на един от най-

болезнените проблеми на
целевата група - трайната
безработица, ниското самочувствие и социалната дезинтеграция в обществото.
Придобитите предприемачески знания и умения и
консултантска подкрепа за
развитие на самостоятелна
стопанска дейност гарантират повишаване на пригодността за заетост и адаптивността на безработните лица. Инвестираме в кариерното развитие, със запазена национална и културна
идентичност в България, Европа и света.

Обществото днес и утре ще
се изгражда на база знания,
умения, професионална
подготовка и инвестиция в
интелектуално - творческия
потенциал.
Ние поемаме това предизвикателство - нова посока, визия, вяра в бъдещето
и ценим постигнатото.
В заключение искам отново да благодаря за възможността да представя на този
висок форум ЦПО - СК "КАПИТАЛ" и "ДИОНА", град Тутракан.
Милена РАШЕВА,
управител

Îò ÊÍÑÁ - Òóòðàêàí èíôîðìèðàò:

Ñâîáîäíîòî äâèæåíèå íà ðàáîòíèöè â ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç

Ñâîáîäíîòî äâèæåíèå íà ðàáîòíèöè è ÷ëåíîâå íà òåõíèòå ñåìåéñòâà ïðè èçáîðà è íàåìàíåòî íà ðàáîòà å îñíîâíî ïðàâî,
ïðîèçòè÷àùî îò ÷ëåíñòâîòî íà
Áúëãàðèÿ â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç,
êîåòî ïðåäîïðåäåëÿ åäíàêâî îòíîøåíèå êúì áúëãàðñêèòå ðàáîòíèöè â ñðàâíåíèå ñ ìåñòíèòå
ãðàæäàíè ïðè óïðàæíÿâàíå íà
òðóä.
Ðåãëàìåíò 1612/68 íà Ñúâåòà
íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò ãàðàíòèðà, ÷å ðàáîòíèêúò íà äúðæàâà ÷ëåíêà, íàåò â äðóãà äúðæàâà÷ëåíêà, íå ìîæå äà áúäå òðåòèðàí ðàçëè÷íî îò ìåñòíèòå ãðàæäàíè (íà ïðèåìàùà ñòðàíà) ïî
îòíîøåíèå íà: íàåìàíå íà óñëîâèÿ íà ðàáîòà; äàíú÷íî îáëàãàíå; äîñòúïà äî ïðîôåñèîíàëíî
îáðàçîâàíèå; ïðàâîòî äà ÷ëåíóâà â ñèíäèêàò; ñåìåéñòâîòî ìó è
íåãîâàòà èíòåãðàöèÿ.
Îò 26-òå äúðæàâè-÷ëåíêè êúì
1 ÿíóàðè 2009 ã.15 îáÿâèõà ñâîáîäåí äîñòúï äî íàöèîíàëíèòå ñè
ïàçàðè íà òðóäà çà ðàáîòíèöè îò
íîâîïðèñúåäèíèëèòå ñå Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ, äîêàòî îñòàíàëèòå ïðîäúëæèõà îãðàíè÷åíèÿòà
÷ðåç òàêà íàðå÷åíèòå"ðàçðåøèòåëíè ðåæèìè". Ñòðàíèòå ñúñ

ñâîáîäåí äîñòúï çà íàøè ðàáîòíèöè ñà Ãúðöèÿ, Äàíèÿ, Åñòîíèÿ,
Èñïàíèÿ, Êèïúð, Ëàòâèÿ, Ëèòâà,
Ïîëøà, Ïîðòóãàëèÿ Ðóìúíèÿ,
Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Ôèíëàíäèÿ,
×åõèÿ è Øâåöèÿ.
Â òåçè ñòðàíè áúëãàðñêèòå
ãðàæäàíè íàåòè íà ðàáîòà ñå
òðåòèðàò íàðàâíî ñ ãðàæäàíèòå íà ñòðàíàòà äîìàêèí, êîåòî
îçíà÷àâà:
- ïðè ïîñòúïâàíåòî íà ðàáîòà
íå ñå äîïóñêà âúâåæäàíåòî íà
ñïåöèàëíè ïðîöåäóðè çà ïîäáîð
ïðè ïðèëàãàíåòî íà èçèñêâàíèÿ,
ðàçëè÷íè îò òåçè çà ãðàæäàíèòå
íà ïðèåìàùàòà ñòðàíà;
- åäíàêâî òðåòèðàíå ïðè ñàìîòî óïðàæíÿâàíå íà òðóäîâàòà
äåéíîñò ñ ãðàæäàíèòå íà ïðèåìàùàòà äúðæàâà ïî îòíîøåíèå
íà âñè÷êè óñëîâèÿ íà òðóä, âúçíàãðàæäåíèå, ïðåêðàòÿâàíå íà
òðóäîâèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ, äàíú÷íè ïðåäèìñòâà è îáëåê÷åíèÿ,
äîñòúïà äî ïðîôåñèîíàëíî îáó÷åíèå, ïðàâî íà ñèíäèêàëíî
÷ëåíñòâî è äà áúäàò èçáèðàíè â
ïðåäñòàâèòåëíè îðãàíè íà ïðåäïðèÿòèåòî;
- ïðàâî íà ïðåáèâàíå è ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî ïàçàðà
íà òðóäà íà ÷ëåíîâåòå íà òåõíèòå

ñåìåéñòâà /ñúïðóã/ñúïðóãà/è íåíàâúðøèëè 21ã. äåöà èëè çàâèñèìè ëèöà/.
Íàåìàíåòî íà ðàáîòà íà áúëãàðñêè ãðàæäàíè â îñòàíàëèòå
äúðæàâè-÷ëåíêè íà ÅÑ ñå îñúùåñòâÿâà ïîñðåäñòâîì: ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðè çà èçíîñ èëè îáìåí íà ðàáîòíà ñèëà; ñêëþ÷åí
òðóäîâ äîãîâîð ñ ÷óæäåñòðàíåí
ðàáîòîäàòåë ÷ðåç ôèðìà ïîñðåäíèê; òðóäîâî äîãîâîð ñ ÷óæäåñòðàíåí ðàáîòîäàòåë ÷ðåç Ìðåæàòà çà îáùåñòâåíè ñëóæáè ïî çàåòîñòòà íà äúðæàâèòå-÷ëåíêè íà
Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî
ïðîñòðàíñòâî EURES.
Ñîöèàëíî-îñèãóðèòåëíè
ïðàâà íà çàêîííî ðàáîòåùèòå è ïðåáèâàâàùèòå â
äúðæàâíèòå - ÷ëåíêè íà
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
Îò 1 ÿíóàðè 2007 ã. Ð Áúëãàðèÿ
å ïúëíîïðàâåí ÷ëåí íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è â áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî ïðÿêî ñå ïðèëàãàò Ðåãëàìåíò ¹ 1408/71 ÅÈÎ çà êîîðäèíèðàíåòî íà ñèñòåìè çà ñîöèàëíà ñèãóðíîñò íà íàåòè ëèöà, ñàìîñòîÿòåëíî çàåòè ëèöà è ÷ëåíîâå íà òåõíèòå ñåìåéñòâà, êîéòî ñå
äâèæàò â ðàìêèòå íà îáùíîñòòà è
Ðåãëàìåíò ¹ 574/72 ÅÈÎ çà îï-

ðåäåëÿíå íà ðåäà çà ïðèëàãàíå íà
Ðåãëàìåíò ¹ 1408/71.
Äâàòà ðåãëàìåíòà êîîðäèíèðàò ñîöèàëíî-îñèãóðèòåëíèòå îòíîøåíèÿ ñ äúðæàâèòå ÷ëåíêè íà
ÅÑ Àâñòðèÿ, Áåëãèÿ, Êèïúð, ×åõèÿ, Äàíèÿ, Åñòîíèÿ, Ôèíëàíäèÿ,
Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãúðöèÿ, Óíãàðèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëàòâèÿ,
Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ìàëòà, Õîëàíäèÿ, Ïîëøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Øâåöèÿ, Èñïàíèÿ, Îáåäèíåíî êðàëñòâî Âåëèêîáðèòàíèÿ è Ðóìúíèÿ è ñ äúðæàâèòå îò Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî- Íîðâåãèÿ, Èñëàíäèÿ, Ëèõòåíùàéí è
Øâåéöàðèÿ/Áúëãàðèÿ âñå îùå íå
âêëþ÷åíà â òîâà ñïîðàçóìåíèå
è ñå ïðèëàãà Ñïîãîäáàòà çà ñîöèàëíà ñèãóðíîñò ñ Øâåéöàðèÿ,
â ñèëà îò 1 äåêåìâðè 2007 ã.
Ðåãëàìåíòèòå ïîêðèâàò
ñëåäíèòå ñîöèàëíè ðèñêîâå:
áîëåñò è ìàé÷èíñòâî - îáåçùåòåíèÿ â íàòóðà /ìåä.ãðèæè èëè
çäðàâíî îñèãóðÿâàíå/ è ïàðè÷íè
îáåçùåòåíèÿ; èíâàëèäíîñò; ñòàðîñò è çà íàñëåäíèöè; îáåçùåòåíèÿ çà òðóäîâà çëîïîëóêà è ïðîôåñèîíàëíà áîëåñò; ïîìîùè ïðè
ñìúðò; ñåìåéíè îáåçùåòåíèÿ.
Ëèöàòà, êîèòî èìàò ïðàâî íà

îáåçùåòåíèÿ ïðè îïðåäåëåíè
óñëîâèÿ ñà: íàåòè è ñàìîñòîÿòåëíî çàåòè ëèöà è òåõíèòå ñåìåéñòâà, êîèòî ñà èëè ñà áèëè
ñóáåêòè íà îñèãóðÿâàíå íà äâå
èëè ïîâå÷å äúðæàâíè ÷ëåíêè; ñàìîíàåòèòå ëèöà, ðåãèñòðèðàíè
êàòî ñàìîîñèãóðÿâàùè ñå ïî íîðìèòå íà ñòðàíàòà ÷ëåíêà; ó÷àùèòå ñå, â ñëó÷àé ÷å âñå îùå íå ñà
îáõâàíàòè ïðÿêî èëè íåïðÿêî êàòî ÷ëåíîâå íà ñåìåéñòâîòî;
ãðàæäàíèòå íà òðåòè ñòðàíà,ò.å.
ñòðàíè èçâúí ÅÑ è áåæàíöè, àêî
ïðåáèâàâàò çàêîííî è ñå îñèãóðÿâàò â ïîâå÷å îò åäíà äúðæàâà
÷ëåíêà; äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè;
ó÷àùèòå ñå - ïî îòíîøåíèå íà
çäðàâíàòà ïîìîù è ñåìåéíèòå
îáåçùåòåíèÿ.
Êîíêðåòíàòà ïîëçà çà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè è âñëåäñòâèå íà
äåéñòâèåòî íà åâðîïåéñêè íîðìàòèâíè àêòîâå â îáëàñòòà íà ñîöèàëíîòî îñèãóðÿâàíå ñå èçðàçÿâà â òîâà, ÷å çà ïðèäîáèâàíå
íà ïðàâî íà ïåíñèÿ èëè äðóãî
äúëãîñðî÷íî èëè êðàòêîñðî÷íî
îñèãóðèòåëíî îáåçùåòåíèå /çà
áåçðàáîòèöà, îáùî çàáîëÿâàíå,
áðåìåííîñò è ðàæäàíå, ìàé÷èíñòâî è ò.í./ íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè ñå çà÷èòà îñèãóðèòåëåí ñòàæ

êîéòî ñà ïðèäîáèëè â äúðæàâè
÷ëåíêè íà ÀÑ è ÅÈÎ, ñ êîèòî íàøàòà äúðæàâà íå å èìàëà äâóñòðàííè äîãîâîðè èëè ñïîðàçóìåíèÿ â îáëàñòòà íà ñîöèàëíàòà ñèãóðíîñò. Òàêà òå âå÷å ìîãàò ñà ñóìèðàò òîçè ñòàæ, äà íàòðóïàò íåîáõîäèìèòå òî÷êè ïî áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî è äà ïðèäîáèÿò ïðàâî íà ïåíñèÿ èëè äà ãî
ñóìèðàò êúì áúëãàðñêèÿ ñòàæ, çà
äà ïðèäîáèÿò ïðàâî äà ïîëó÷àâàò
äðóãè âèäîâå îñèãóðèòåëíè îáåçùåòåíèÿ.
Çà îáìåí íà èíôîðìàöèÿ ìåæäó èíñòèòóöèèòå çà ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå íà òåðèòîðèÿòà íà ÅÑ ñà
ñúçäàäåíè ñïåöèàëíè ôîðìóëÿðè,
êîèòî ñúäúðæàò äàííèòå çà îïðåäåëÿíå è ïîòâúðæäàâàíå íà Âàøèòå ïðàâà íà îáåçùåòåíèÿ. Ïðåäè äà íàïóñíåòå Áúëãàðèÿ ñå ñíàáäåòå ñ íóæíèòå ôîðìóëÿðè è ïðè
ïðèñòèãàíåòî ñè â äðóãà ñòðàíà
ãè ïðåäñòàâåòå íà ìåñòíèòå èíñòèòóöèè ïî ìåñòîæèâååíå èëè
ïðåñòîé. Ôîðìóëÿðèòå è îôèöèàëíèòå ïðîöåäóðè ñà íåîáõîäèìè çà îñúùåñòâÿâàíå íà êîíòàêò ñ
÷óæäåñòðàííèòå èíñòèòóöèè çà ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå è ìîãàò äà âè
ïîìîãíàò óñïåøíî äà çàùèòèòå
ïðàâàòà ñè.
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Ïèñàíåòî íà ñòèõîâå è ïåñíè
å ïîëåçíî çà çäðàâåòî
Ïîåçèÿ

Äóíàâ
Ïàê äîøúë å ïðàçíèê íà ðåêàòà!
Äóíàâúò ãîëÿì
êîëêî íåùà çíàå è ìúë÷è êàò` íÿì!
Òå÷å è îòíàñÿ áîëêè è ìå÷òè,
íèêîìó íå êàçâà êàêâî ìó òåæè.
Òîé íà ìëàäè, ñòàðè âäúõâà èì ïîêîé,
âå÷åð êàò` çàëåçå ñëúíöåòî ñëåä çíîé.
È ïðîõëàäà íåæíà ëúõâà âå÷åðòà,
â ïàðêà íîâ îòñÿäàò âñè÷êè îò ãðàäà.
Ãëåäàò è ñå ðàäâàò íà ìîùíèÿ òå÷,
ñ ïîãëåä ãî èçïðàùàò íÿêúäå äàëå÷.

Василка
НИКОЛОВА,
Гр. Тутракан

Писането на стихове и
песни и умелото или дори
неумело водене на дневник са полезни както за
психичното, така и за физическото здраве, съобщават в. "Дейли телеграф" и в.
"Дейли мейл". Когато човек
описва преживяване, което го е развълнувало, наскърбило или уплашило,
стресът намалява, защото
се променя начинът, по
който мозъкът се справя с
отрицателните емоции.
Екипът на невролога от Калифорнийския университет
Матю Либерман твърди, че
превръщането на чувствата в думи има ефекта на катарзис, защото потиска
части от мозъка, свързани
с вълнението, и засилва
активността в частта, която
отговаря за самоконтрола.
Качеството на написаните
стихове или проза е без
значение за ефекта на самото писане върху автора.
Дори колкото по-безлично
е едно описание, толкова
по-добре, защото човек полесно се освобождава от
него смятат учените. Те се
надяват въз основа на откритията си да разработят

терапии, които биха могли
да се използват за намаляване на социалните
страхове и фобии. Д-р Либерман представи откритията си на конференцията на Американската асоциация за напредък на науката в Чикаго. Изливането на чувствата в думи неволно регулира страданието и дискомфорта. Д-р Либерман доказва лечебната сила на писането, като
сканира мозъците на 30
души, докато те описват
смущаващи ги картини. Изследването показва, че писането намалява дейността на амигдалата, която е
свързана с емоцията и
страха, и повишава активността в префронталния
кортекс, който е регулаторът на мозъка. Това показва, че самото писане за някаква емоция успокоява
мозъка и възстановява
психичното равновесие. Др Либерман изтъква, че терапевтичният ефект от писането намалява, ако описанието е прекалено живо
и образно, защото кара хората да преживяват отново травмата си.
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ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒ - ÏÎÇÂÚÍÅÒÅ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми в
електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
0894 204 486 - Фризьорски салон “Офелия”
60 506 - "Викинг такси"
61 002 - "Точните таксита"
61 400 - “Съни такси”

È ëîâåö ñúì,
è ðèáàð ñúì...
Âåñòíèê "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" è
Ëîâíî-ðèáàðñêî ñäðóæåíèå “Ñîêîë”-Òóòðàêàí
îáÿâÿâàò êîíêóðñ çà íàé-èíòåðåñíà
ñíèìêà íà ëîâíà è ðèáîëîâíà òåìà.
e-mail: tgbg@abv.bg èëè íà ïîùåíñêèÿ íè
àäðåñ: 7600 ãð. Òóòðàêàí, óë. "Òðàíñìàðèñêà" 6, åò.3, â. "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" (çà ðèáîëîâíèÿ êîíêóðñ), êàòî íàïèøåòå èìåòî ñè
è òåëåôîí çà îáðàòíà âðúçêà.

Äå þðå

ÏÐÎÈÇÕÎÄ ïî Ñåìåéíèÿ êîäåêñ

Произходът от майката
се определя от раждането.
Това важи и когато детето
е заченато с генетичен материал от друга жена. Произходът от майката, установен с акт за раждане.
Произход от бащата:
Съпругът на майката се
счита за баща на детето,
родено през време на брака или преди изтичането
на триста дни от неговото
прекратяване. Ако детето е
родено, преди да са изтекли триста дни от прекратяването на брака, но след
като майката е встъпила в
нов брак, за баща на детето се счита съпругът на
майката от новия брак.
Съпругът на майката може
да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не
е могло да бъде заченато
от него. Този иск може да
бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането.
Майката може да оспори,
че съпругът й е баща на детето, като докаже, че то не
е могло да бъде заченато
от него. Този иск може да
бъде предявен до изтичането на една година от
раждането.Не се допуска
оспорване на бащинство,
когато майката с писмено
съгласие на съпруга си, да-

дено пред управителя на
съответното заведение, е
оплодена изкуствено или е
родила дете, заченато с генетичен материал от друга
жена.
Припознаване: Всеки
родител може да припознае своето дете. Могат да
бъдат припознати и заченати деца, както и починали деца, които са оставили
низходящи. Припознаването се извършва лично с
писмено заявление пред
длъжностното лице по
гражданското състояние
или с декларация с нотариално заверен подпис,
подадена до длъжностното лице по гражданското
състояние. Заявлението
може да се подаде и чрез
управителя на заведението, в което се е родило детето.Длъжностното лице по
гражданското състояние
съобщава припознаването
на другия родител, ако той
е известен, на детето, ако
то е пълнолетно, и на дирекция "Социално подпомагане" в 7-дневен срок от
извършването му.
Оспорване на припознаването от другия родител и от детето: Родителят
или детето може да оспори припознаването с писмено заявление до длъж-

ностното лице по гражданското състояние в тримесечен срок от съобщението.
Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва
в акта за раждане. Когато
припознаването се оспори,
припознаващият може в
тримесечен срок от получаването на съобщението да
предяви иск за установяване на произход. Ако при
припознаването детето не
е навършило пълнолетие,
то може да го оспори до изтичането на три години от
навършване на пълнолетието или от узнаване на припознаването, ако това узнаване е станало по-късно. Ако искът бъде уважен,
припознаването се заличава със съответна бележка
в акта за раждане.
Оспорване на припознаването от трети лица:
Припознаването може да
бъде оспорено от всяко лице, което има правен интерес, чрез иск, предявен в
едногодишен срок от узнаването. Припознаването
може да бъде оспорено и
от Агенцията за социално
подпомагане, както и от
прокурора.
Унищожаване на припознаването: Припозналият може да иска унищожаване на припознаването

поради грешка или измама
в едногодишен срок от припознаването, при заплашване - в едногодишен срок
от прекратяване на заплашването, а при недееспособност - в едногодишен
срок от придобиване на дееспособността.
Иск за установяване на
произход от майката.
Произходът от майката
може да се търси с иск,
предявен от детето, от
майката или от бащата.
Произходът от бащата може да се търси с иск, предявен от детето до изтичане на три години от навършване на пълнолетието, и
от майката - в тригодишен
срок от раждането на детето.
Иск за търсене произход
не може да се предяви и
припознаване не може да
се извърши, докато не бъде оборен по исков ред наличният произход, установен с акт за раждане, с
предположението по чл. 32
от СК, тоест че съпругът на
майката се счита за баща
на детето, родено през време на брака или преди изтичането на триста дни от
неговото прекратяване или
с припознаване.
Ани ГЕОРГИЕВА,
Адвокат

×èòàòåëè - ôîòîðåïîðòåðè ïèòàò:

Äî êîãà ùå æèâååì â ìèçåðèÿ?

“Òåçè õîðà - äðåáíèòå
óïðàâíèöè îò Îáùèíàòà
íè îñòàâèõà äâå ñåäìèöè, áåç äà ìîæåì äà ñè
õâúðëÿìå áîêëóêà. ßâíî
èìà íÿêàêúâ ïðîáë åì.
Îùå êîëêî âðåìå ùå å íåîáõîäèìî, çà äà ñå ðåøè
òîé? Íèå ïúëçèì êúì Åâðîïà, çàðîâåíè â áîêëóöè!
Íÿìà äà íè å ìíîãî ëåñíî
ñ òàêèâà ñúãðàæäàíè, êîèòî ñúçäàâàò ïðîáëåìè
è ñ òàêèâà, êîèòî íå ìîãàò äà ãè ðåøàò. - òîâà
íè ïèøå ÷èòàòåë çà áîêëóêà íà óë. "Íèêîëà Îáðåòåíîâ" è óë. "Ðîäèíà".
“Åõ, áàò`Áîéêî, êîãà
ùå ïîìèñëèø è çà íàøèÿ
áîêëóê?”- å êîìåíòàðúò
íà âòî ð àòà ñíèì êà,
èçïðàòåíà îò ÷èòàòåë,
æèâååù ïî óë. “Ðîñèöà”.

ÒÃ-Êîíêóðñè`2009
Âåñòíèê "Òóòðàêàíñêè ãëàñ"
îáÿâÿâà

Ôîòîêîíêóðñ

“Ìîåòî ìàëêî ùàñòèå”
Óëîâåíè ìîìåíòè îò áåçãðèæíîòî
åæåäíåâèå íà ìàëêèòå ïàëàâíèöè äî
6-ãîäèøíà âúçðàñò,
çàïå÷àòàíè íà
ñíèìêà, êàòî íå çàáðàâÿòå äà íàïèøåòå
èìåíàòà è ãîäèíêèòå èì.

e-mail: tgbg@abv.bg èëè íà
ïîùåíñêè àäðåñ: 7600, ãð. Òóòðàêàí,

óë. "Òðàíñìàðèñêà" 6, åò.3, â. "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" (çà äåòñêèÿ ôîòîêîíêóðñ).

Íàé-ñïîëó÷ëèâèòå ñíèìêè îò äâàòà
êîíêóðñà ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè íà ñòðàíèöèòå íà âåñòíèêà, à â êðàÿ íà ãîäèíàòà íàãðàäà - èçíåíàäà!

ÒÀÌ, ÊÐÀÉ ÐÅÊÀÒÀ
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Òóðèñòè÷åñêà àãåíöèÿ

Îðãàíèçèðà íà 19 è
20.09.2009 ã. åêñêóðçèÿ
äî ÑÈÍÀß è ÁÐÀØÎÂ

Ôîòîêîíêóðñ
Ìîåòî
ìàëêî
ùàñòèå
Åëåíà Äîáðèíîâà,
2 ã. 10 ì., Òóòðàêàí

Â ïðîãðàìàòà:
â Ñèíàÿ ðàçãëåæäàíå íà Êðàëñêèÿ çàìúê Ïåëåø - ðåçèäåíöèÿòà íà ïúðâèÿ ðóìúíñêè êðàë Êàðë ôîí Õîåíöîëåðí Çèãìàðèíãåí, èçâåñòåí êàòî êðàë Êàðîë I è êðàëèöà Åëèñàâåòà. Ïî æåëàíèå - ïîñåùåíèå íà ìàíàñòèðà Ñèíàÿ, êîéòî ñå íàìèðà â áëèçîñò äà çàìúêà. Ïîñåùåíèå íà çàìúêà "Áðàí", èçâåñòåí îùå êàòî çàìúêà íà "Äðàêóëà". Íîùóâêà.

12-18.06.2009 г.
24-30.07.2009

ÂÐÅÌÅÒÎ
Äî ñúáîòà âðåìåòî ùå å ñëúí÷åâî è ãîðåùî;
òåìïåðàòóðèòå ùå ñå ïîâèøàâàò è â ïåòúê è
ñúáîòà ìàêñèìàëíèòå ùå áúäàò ìåæäó 35 è
40°, ïî ×åðíîìîðñêîòî êðàéáðåæèå ñ 5-6 ãðàäóñà ïî-íèñêè. Â íåäåëÿ ùå ñå ïîÿâè çàïàäåí âÿòúð - ñëàá äî óìåðåí; ùå èìà âðåìåííè óâåëè÷åíèÿ íà îáëà÷íîñòòà, íà îòäåëíè ìåñòà å âúçìîæíî çà êðàòêî äà ïðåâàëè. Ìàêñèìàëíèòå
òåìïåðàòóðè ùå ñå ïîíèæàò. Â íà÷àëîòî íà
ñëåäâàùàòà ñåäìèöà ùå ïðåîáëàäàâà ñëúí÷åâî âðåìå, ñ âðåìåííè óâåëè÷åíèÿ íà îáëà÷íîñòòà. Âÿòúðúò ùå ñå îðèåíòèðà îò ñåâåðîèçòîê. Ïðåîáëàäàâàùèòå ìàêñèìàëíè òåìïåðàòóðè ùå áúäàò ìåæäó 26 è 31°.
Äåæóðåí ñèíîïòèê: Ìàðèÿíà Ïîïîâà

"Òóòðàêàíñêà ãîðà" ÅÎÎÄ

Â Áðàøîâ -

Ïðåäëàãà ïðîèçâîäñòâî è
ðåìîíò íà âñè÷êè âèäîâå
õèäðàâëè÷íè ìàðêó÷è

íåùî ïîâå÷å çà ìÿñòîòî ìó â áúëãàðñêàòà èñòîðèÿ
ïî âðåìå íà ðàçõîäêàòà ïî ñòàðèííèÿ îáùèíñêè ïëîùàä
ñúñ ñãðàäàòà íà îáùèíàòà, ×åðíàòà öúðêâà - íàé-ãîëÿìàòà ãîòè÷åñêà êàòåäðàëà â Èçòî÷íà Åâðîïà, Ñòàðîòî êìåòñòâî, öúðêâàòà "Ñâ. Íèêîëàé" è öúðêâàòà "Ñâ.
Áàðòîëîìåé" - íàé-ñòàðèÿ àðõèòåêòóðåí ïàìåòíèê â
ãðàäà.

Çà êîíòàêòè: 0895 660 879 è 0866/61 450

Öåíà:

Ôðèçüîðñêè ñàëîí "Îôåëèÿ"

140 ëâ. íà ÷îâåê, çà ãðóïà îò 45 äóøè
Öåíàòà âêëþ÷âà:

Êðàñîòà íà íàðîäíè öåíè!

òðàíñïîðò ñ êîìôîðòåí àâòîáóñ; ïúòíè òàêñè; íîùóâêà ñúñ çàêóñêà â õîòåë 2/3*â ðàéîíà íà Áðàøîâ /
Ñèíàÿ; âõîä çà Çàìúêà íà Äðàêóëà - Áðàí - 12 LEI; âõîä çà
Çàìúêà Ïåëåø - Ñèíàÿ - 15 LEI çà âúçðàñòíè; çàñòðàõîâêà "Ìåäèöèíñêè ðàçõîäè è çëîïîëóêà â ÷óæáèíà"; åêñêóðçîâîäñêî îáñëóæâàíå è "Ñíèìêà çà ñïîìåí" - êîëàæ îò
ñíèìêè íàïðàâåíè ïî âðåìå íà åêñêóðçèÿòà.

Êîàôüîðêàòà Îôåëèÿ
ðàáîòè çà Âàñ âñåêè äåí
îò 8 äî 18 ÷àñà,
à â ñúáîòà - îò 8 äî 13 ÷.
Ñàëîíúò ñå íàìèðà
â öåíòúðà íà Òóòðàêàí,
â ñãðàäàòà íà Ïîçåìëåíà êîìèñèÿ.

Îòñòúïêà çà äåöà äî 12 ã. 20 ëâ. îò öåíàòà çà âúçðàñòåí

Íåîáõîäèìè äîêóìåíòè:
âàëèäíà ëè÷íà êàðòà - íàé-ìàëêî 6 ìåñåöà; çà äåöà
ïîä 18 ã. ïúòóâàùè ñàìè èëè ñàìî ñ åäèíèÿ ðîäèòåë íîòàðèàëíî çàâåðåíî ïúëíîìîùíî îò ëèïñâàùèÿ ðîäèòåë; äåöà ïîä âúçðàñòòà çà èçäàâàíå íà ëè÷íà êàðòà âàëèäåí çàäãðàíè÷åí ïàñïîðò.

Çàïîâÿäàéòå!

Çà çàïèñâàíå:

òåë.: 0894 204 486

Ïðîäàâàì

Àíàñòàñèÿ ßêîâà, òåë. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 è 0895 425453

àïàðòàìåíò â áë. "Âúçõîä-1"

Çà ñïðàâêè: òåë.: 0889 770 008

×åñòèò ðîæäåí äåí
25 þëè - Ðåíãèíàð ÀÇÈÑ, êìåò íà ñ. Çàðèöà,
Îáùèíà Ãëàâèíèöà
25 þëè - Âåíåòà ÀÑÅÍÎÂÀ, ñîö. ðàáîòíèê, "Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå"-Òóòðàêàí
25 þëè - Âåñåëèíà ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ, ó÷èòåë, ÑÎÓ
"Éîðäàí Éîâêîâ"
27 þëè - ä-ð Êàìåí ÏÀËÀÒÎÂ, õèðóðã, ãð. Òóò-

Ïðîäàâàì êúùà ñ äâîð,
êúì êúùàòà èìà è ãàðàæ.
Èìîòúò ñå íàìèðà â
ãîðíàòà ÷àñò íà Òóòðàêàí.
Çà êîíòàêòè: 0898858185 èëè 0631/40242;
Â Òóòðàêàí - òåë. 0866/60 742 ñëåä 18 ÷.

TUTRAKAN.NET

ÒÀËÎÍ
ÇÀ
ÎÒÑÒÚÏÊÀ
3 ëåâà îò
ìåñå÷íàòà òàêñà.
Âàëèäåí ñàìî çà
Ñåïòåìâðè 2009 ã.
Âñåêè àáîíàò,
ïðåäñòàâèë òîçè
Òàëîí â îôèñà
íà óë.Ðîäèíà ¹23,
ïîëó÷àâà
îòñòúïêàòà!

ðàêàí
28 þëè - èíæ. Êðàñèìèð ÏÅÒÐÎÂ, îáùèíñêè
ñúâåòíèê, ÎáÑ - Òóòðàêàí
29 þëè - Ñâåòîñëàâ ÃÅÎÐÃÈÅÂ, ó÷èòåë, ÑÎÓ
"Éîðäàí Éîâêîâ"
29 þëè - Àóðåë ÑÒÎßÍÎÂ, ó÷èòåë, ÑÎÓ "Éîðäàí Éîâêîâ"

ÒÀËÎÍ
ÇÀ ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÎÁßÂÀ
Ïðåäñòàâåòå òîçè òàëîí â
ðåäàêöèÿòà íà âåñòíèêà íà óë. “Òðàíñìàðèñêà” 6,
â ñãðàäàòà íà Áàíêà ÄÑÊ, 3-òè åòàæ
è ïîðú÷àéòå ñâîÿòà áåçïëàòíà
ìàëêà îáÿâà äî 10 äóìè.

ÑÌßÕ
Â äúðæàâèòå ñ äÿñíî àâòîìîáèëíî äâèæåíèå âàæè ïðàâèëîòî "íà äåñíèÿ''.
Â äúðæàâèòå ñ ëÿâî àâòîìîáèëíî äâèæåíèå âàæè ïðàâèëîòî ''íà ëåâèÿ''.
Â Áúëãàðèÿ âàæè ïðàâèëîòî ''íà ñðåäíèÿ...ïðúñò''.

***

- Äàâàòå ëè êðåäèòè ñðåùó ÷åñòíà äóìà?
- Íÿìà ïðîáëåì.
- À àêî íå ãè âúðíà?
- Ùå âè å ñðàì, êàòî ñå ÿâèòå ïðåä Âñåâèøíèÿ...
- Êîãà ëè ùå áúäå òîâà...
- Àìè àêî íå ñè ïëàòèòå äî ïåòî ÷èñëî
íà ìåñåöà, ñëåä øåñòè íÿêúäå...

***

- Êîé å èçìèñëèë áèðàòà?
- Òîçè, êîéòî å èçìèñëèë ðàêèÿòà, íî íà
äðóãàòà ñóòðèí.

***

Åäèí áðúìáàð ïî÷óêàë íà ãëàâàòà íà
Ïåòüî, íî îòâúòðå ñå ÷óë ãëàñ: "Ñúæàëÿ-

âàìå, íî âå÷å íÿìà ìÿñòî".

***

- Çíà÷è âñå ïàê èçïèòàõòå íåùî êàòî ñòðàõ,
äîêàòî êðàäÿõòå ïîðòôåéëà? - ïèòà ñúäèÿòà.
- Äà, ãîñïîäèíå, óìèðàõ îò ñòðàõ äà íå å
ïðàçåí.
äà
ñå

***

Èâàí÷î, òà òè ñè èçÿë öåëèÿ øîêîëàä áåç
ìèñëèø çà ñåñòðà ñè! - êàðà ñå ìàéêàòà.
Êàê äà íå ñúì ìèñëèë? Ïðåç öÿëîòî âðåìå
ñòðàõóâàõ äà íå ñå ïðèáåðå!

Àãåíò 007 îòâàðÿ î÷è è âèæäà ïðåä ñåáå ñè
äîñòîïî÷òåí äæåíòúëìåí.
- Áîíä, - ïðåäñòàâÿ ñå àãåíò 007, - Äæåéìñ
Áîíä.
- Ïåòúð. Ñâåòè Ïåòúð.

***

Íà çúáîëåêàðñêèÿ ñòîë æåíà íà ðåâíèâåö!
Ìúæúò, ñå ñêúñâà äà é çâúíè, à òÿ ñ ðàç÷åêíàòà óñòà íÿìà íà÷èí äà ìó âäèãíå. Ñëåä ïîðåäíîòî âëóäÿâàùî çâúíåíå, íà çúáîëåêàðÿ ìó
ïèñíàëî, âäèãíàë è ìó êàçàë:
- Ñâúðøâàì, ïëþå è òðúãâà!

ÑÑÓÓÄÄÎÎÊÊÓÓ

è äà ïî÷åðïÿò:
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