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Уважаеми жители на община Тутракан,

Уважаеми жители на община Тутракан,

Приемете моите и на Общински съветТутракан най-сърдечни пожелания за
здраве, успешни дела, за доброта и късмет на
всички през Новата 2020-та година !

В навечерието на Бъдни
вечер, Коледа и Новата 2020
година на всички желая
добруване и дни, изпълнени
с тържество на духа и с вяра
в утрешните дни!

Цена 0.70 лв.
Уважаеми жители на община
Главиница!
Приемете нашите най-светли
пожелания за здраве, много слънце и
вдъхновение през новата година!
Нека в дните й да ви съпътстват
любов и много истински неща!

Щастлива 2020-та година!

Честито Рождество Христово!
Щастлива да е 2020-та!
д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Нехат КАНТАРОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Юбилейна седмица:

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

Уважаеми жители на община Ситово,

Най-искрени благопожелания за
здраве и сили през 2020-та за
ползотворни дела, за топлота и
доброта - дарявани и получавани,
за дни на радост с усмивки и
веселие, за мигове на
сбъднати мечти!

- на 45 години! Весели празници!
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 16 декември т.г. Детска
градина "Патиланчо" навърши 45 години. За тази
вече солидна възраст детското
заведение в Тутракан е може би,
единственото, което не изпитва
проблеми при набирането на деца.
Четирите занимални са били винаги пълни. С промените на закона
през годините и закриването на
редица детски градини в селата на
общината, към "Патиланчо" е т.нар
изнесена група в с. Търновци.
Връщайки се в годините назад,
със сигурност тутраканци знаят,
че детската градина се казваше
"Митко Палаузов". Как се превърна
в "Патиланчо", какво беше битието
й през годините, разказва директорът Марияна ДИМИТРОВА, която
от 25 години ръководи детското
заведение:
- Детската градина беше пре-
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Директорът на ДГ "Патиланчо" - Марияна ДИМИТРОВА

именувана преди 20 години - от
"Митко Палузов" на "Патиланчо".
Това стана с решение на Общинския съвет. Ние имахме и
продължаваме, макар че сега
малко позатихнаха, много добри
връзки с Куклен театър "Шумен",
който се наричаше "Патиланчо".
Тогава ги помолихме да ни станат
кръстници като приемем тяхното
име. И с най-голямо удоволствие,
на тържествен ритуал в бившето
кино "Христо Ботев", те си дадоха
името, като ни станаха кръстници.
За съжаление, малко след това
закриха детския отдел на театъра
и така името "Патиланчо" остана у
нас, като символ на нещо сладко,
детско, хубаво и най-вече символ
на здрава връзка между двете
институции. Заедно с тях сме
празнували и сме правили спектакли, те са ни гостували и винаги
на стр. 5

За танците - с любов!
К

Калина ГРЪНЧАРОВА
оледен танцов спектакъл представиха
на 12 декември талантите от Танцово училище
"Тутракан". Букет от латиноамерикански и стандартни танци представиха младите танцьори подготвени
от своите треньори Тотка
и Лазар Лазарови от Русе.
Лазар Лазаров благодари
за подкрепата на Стив
Хараламбиев, на кмета
на стр. 4

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Приключи проектът "Рисково
поведение на децата в Интернет
и Кибертормоз"

на стр. 3 и 5



В библиотеката през
Националната седмица
на четенето

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово
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весела коледа! Щастлива 2020-та!

Кметство с.Белица
Годината, която се задава
с шепи радост да раздава,
да бъде мирна, плодовита
и за Вас да е честита!

Весела Коледа!
Щастлива
Нова година!

Христо БАНОВ, Кмет

Кметство с. Старо село
Желая на всички весело изкарване на
Коледните и Новогодишните
празници!
Бъдете здрави и щастливи! Нека
мечтите ви се сбъднат и не забравяме,
че на Коледа се случват чудеса!

Весели Празници!
Пламен МАРИНОВ, Кмет

НОВИНИ
ПРОДЪЛЖАВА ИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА
Търговските дружества, с които тютюнопроизводителите имат
сключени договори, ще продължат да изкупуват тютюн след 5 януари
2020 г. - това заяви Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България. Към момента около
90% са реализирани от едролистната сортова група тютюн „Бърлей“
и близо 92 на сто от ориенталската сортова група „Каба Кулак“, от
която се очаква да бъдат произведени около 400 тона тютюн. От
сортовете „Гръцка басма“ и „Катерини“ са реализирани над 72%.
„Тази година проблеми със забавено плащане, каквито сме имали
предходни години, нямаме. Средствата се изплащат регулярно в
законовия срок от 30 дни. Това, което трябва да се отбележи за тази
година е, че, имаме много добро качество, но по-малки количества
тютюн от приблизително едни и същи площи тютюн, които разсаждане ежегодно“, коментира още Цветан Филев.
КРИМИНАЛЕ
Късо съединение причинило пожар в частен имот в село Нова
Черна на 14 декември около 13:05 часа. Огънят тръгнал от стопанска
постройка, но се прехвърлил върху покрива на къща, унищожавайки
около 75 кв.м покривна конструкция. Изгоряла и стопанската постройка, както и около 20 куб.м дърва за огрев. Пожарът бил потушен
от екип на РСПБЗН-Тутракан.
Тутракански огнеборци загасили и пожар в комин на жилищен
блок в града. При произшествието, което възникнало на 15 декември
около 10:40 часа, няма материални щети.
Специализираната полицейска операция по подобряване безопасността на движението е проведена от 16:00 часа на 14 декември
до 07:00 часа на 16 декември. В хода на полицейските действия са
проверени 128 моторни превозни средства, установените нарушения
са 36. Съставени са 23 акта и са наложени 9 глоби по фиш. Връчени
са 36 електронни фиша. Засечени са петима неправоспособни водачи
и също толкова в нетрезво състояние, като в един от случаите отчетените промили са над 1.2, един е шофирал след употреба на дрога.
При проверките е установен един водач без сключена застраховка
„Гражданска отговорност“, двама, управлявали автомобили, нерегистрирани по надлежния ред, и други двама с технически неизправни
МПС. За различни нарушения са отнети 15 свидетелства за управление на МПС, образувани са едно бързо
и две досъдебни производства.
По време на операцията няма регистрирани пътнотранспортни
произшествия със загинали или пострадали граждани.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Кметство с. Нова Черна

19.12.2019 г.

Кметство с. Цар Самуил

Нека огнище топли
ръцете, нека усмивки
топлят душата!
Доброта и нежност да
има във всеки дом!

Честита да е Новата
година!
Щастливи да са в нея
всички дни!
От старата година, що
отминава, нека само
хубавото да остава!

Весели празници!

Весели празници!

Светослава КИРОВА, Кмет

Мехмед ЮМЕР, Кмет

Предстоящо:

Последни за годината сесии на Общинските съвети
Тутракан
Р
Главиница
Н
едовното заседание на
Общински съвет-Тутракан ще се проведе на
19 декември от 9:00 часа. В
предварителния дневен ред
са включени за разглеждане
9 докладни записки. Най-напред съветниците ще приемат
План за своята работа през
първото полугодие на 2020 г.
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ще бъде
актуализирана с нови члено-

ве, а за Постоянна комисия
по местно самоуправление,
нормативна уредба, ред, законност, евроинтеграция,
програми, проекти, регионална политика и опазване
на околната среда ще бъде
избран секретар.
Предстои също и избор на
делегат и негов заместник в
Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини
„Дунав”.
На вниманието на съветниците ще стои и предложението за одобряване на

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

ПОКАНА

за публично обсъждане на Проект за Бюджет`2020
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните
финанси и във връзка с обсъждането на Бюджет на
Община Тутракан за 2020 г., на 31.12.2019 г. от 11:00
ч. в заседателната зала на Общински съвет-Тутракан
ще се проведе Публично обсъждане на Бюджет 2020 на
Община Тутракан.
Кметът на общината информира обществеността,
че идеи и предложения могат да постъпват на e-mail:
tutrakan@b-trust.org или в писмена форма в Информационния център на Общината до 30.12.2019 г.
Покана за активно участие в публичното обсъждане
се отправя към всички жители на общината.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

инвестициите, извършени от
ВиК-Силистра, както и разпоредителни сделки с общински
имот.

а 23 декември (понеделник) от 9:00 часа е
началото на свиканото заседание на Общински
съвет-Главиница. Ще бъде
актуализиран поименният
списък за капиталови разходи
за 2019 г. и одобрен проектът
за Общ устройствен план на
Община Главиница. Отчитането и приемането на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“
ООД - Силистра през 2019 г.,
като част от договора с Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособена
територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Силистра също
ще бъдат разгледани.
Важна част от сесията ще
бъде определянето на годишния размер на такса “Битови
отпадъци” за 2020 г. и приемането на План-сметка за разходите за дейностите по чл.66
от ЗМДТ, сметосъбиране и
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци,
поддържане чистотата на
териториите за обществено
ползване.
Друг важен момент е докладната записка на кмета на

общината за общата численост и структура на Общинска
администрация, а също и
утвърждаването на щатната
численост на персонала в
Домашен социален патронаж
- гр. Главиница.
Последна точка от предварителния дневен ред е
предложението за упълномощаване Кмета на Община
Главиница за издаване на
Запис на заповед в полза
на Министерство на труда и
социалната политика - Управляващ орган по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,
обезпечаваща пълния размер
на авансовото плащане по договор за проект „Подкрепа за
социална, трудова и здравна
интеграция в община Главиница“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ от „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.
Като ход от подготовката
за сесията са заседанията на
Постоянните комисии, които
са предвидени за 20 декември
от 9:00 ч.
аседанието на Общински съвет-Ситово е насрочено за 23 декември (понеделник) от 10:00 ч.

З

“ТГ”

В

торите годишни награди „Златен пояс“
се състояха на 15
декември в „Sofia Event
Center“, като едни от
най-значимите и любими
бойци на България присъстваха на церемонията
в столицата ни.
Дванайсетте федерации по бойни спортове в
България се произнесоха и
определиха своите тазгодишни герои, които дариха родината с безценни
отличия и слава на международни състезания.
Българска федерацията
по канадска борба избра
да награди Пламен Димитров, Димитрина Петрова и Павел Кръстев.

Издател: СНЦ "Тутракански глас"
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 16 декември 2019 г.
31 санитар, средно образование, двусменен режим възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАна работа;
ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
едно направление:
1 машинен оператор- дървообработване, основно
- За обучение по време на работа
образование
1 барман, няма изисквания
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”
***За всички работни места трудовите договори
Работни места за младежи до 29 години, разкрити са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова договорът е безсрочен.

весела коледа! Щастлива 2020-та!

19.12.2019 г.

Кметство Шуменци
С пожелания за здраве и сили
за ползотворни дела, за
топлота и доброта дарявани и получавани,
за дни на радост!

Благодатна да е
Новата 2020-та година!
Симеон ДИМИТРОВ, Кмет

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

Честита да е
Новата 2020-та!

Кметство Преславци
Само радостни мигове да
съпътстват дните ви през
Новата 2020 година,
скъпи жители на
с. Преславци! Бъдете
здрави!

Весели празници!
Вежди ДАИЛ, Кмет

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

В библиотеката през Националната седмица на четенето
Никола Йонков Вапцаров. Гледахме видео клип и слушахме
песента по негово стихотворение
„Пролет моя“ в изпълнение на
Маргрет Николова. Четохме част
от творбите му за деца – „Пролет“,
„Тази сутрин рано-рано“, Машинист“ и „Врабчова сговорна дружи-
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бояджия“ от книгата. Откроиха и
аплодираха най-добрите читатели. В екипна работа доказаха, че
са осмислили прочетения текст
и че умеят да задават интересни
въпроси, на които бързо и точно
отговориха. Забавен и увличащ
беше този начин за любознател-

Кязъм КЯЗЪМ, Кмет

Кметско наместничество
с. Варненци
Нека сиянието на предстоящите
светли празници озари Вашите сърца
и Ви донесе здраве, удовлетворение и
сили за бъдните дни!

ЧеститКоледа!
Щастлива Нова година!
Снежана МИХАЙЛОВА, Кметски наместник

изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване
на грамотността /2014-2020/,
Министерството на образованието
и науката организира Национална
седмица на четенето, която се
проведе от 9 до 13 декември. И
тази година в училищната библи-

В

отека тя премина с изяви, които
бяха насочени и към осмисляне на
прочетеното в книгите.
Открихме на 9 декември седмицата в библиотеката съвместно
с бъдещите първокласници - дечицата от четвърта група "Смехоранчета" от ДГ "Патиланчо", г-жа
Надежда Христова и г-жа Ангелина Костова. Попаднаха в света
на коледните приказки. Слушаха
стихове и гатанки. Момичетата и
момчетата отговориха изчерпателно на зададените въпроси и
откриха всички верни отговори.
Доказаха, че старателно се готвят
за Коледа. Едно момченце изпълни
наизуст отчетливо, ясно и изразително дълго стихотворение за
най-желания от децата празник.
Смехоранчетата ни убедиха, че са
любознателни и възпитани деца,
а учителките им – с богат опит,
грижовни и много старателни
педагожки.
В първия ден от Националната
седмица на четенето проведохме
с учениците от 2а клас и г-жа
Ирена Проданова литературна
работилница "Четете! Разкажете!
Отгатнете! Приказките обикнете и
ценете!“ Продължихме да опознаваме приказния свят. Второкласниците гледаха с интерес филм
с приказката „Дивите лебеди“.

Кметско наместничество
с. Бреница

Коментираха и споделиха мисли
за семействотото. Прочетоха приказката „Твърдушка, Мекушка,
Сладушка“. Разказаха двете приказки. Отговориха на въпросите.
Доказаха, че могат да се справят
със забавните литературни игри.
Разпознаха приказните герои от
презентациите със загадки по по-

пулярни български и чуждестранни приказки. Докато по книгите
забавни игри играха, учениците
от 2 а клас се стараха всичко да
открият и узнаят.
През втория ден от Националната седмица на четенето в библиоте-

ката с учениците от 4а клас и г-жа
Добринка Вълкова проведохме
литературно-музикално четене
"В света на Вапцаровата поезия".
На 7 декември се навършиха 110
години от рождението на поета.
Проследихме филм за живота на

Нека предстоящите празници
положат началото на една година,
в която здравето, щастието и
успеха Ви съпътстват всеки ден!

на". С желание и голямо старание
четвъртокласниците разучиха две
песни по Вапцарови стихотворения
- „Имам си родина“ и „Отвънка
ухае на люляк“. Амбициозни и
старателни, учениците от 4а клас
успяват винаги да се справят с
поставените задачи.
През третия ден от Националната седмица на четенето с изучаващите английски език ученици
от 9а клас и г-жа Иванка Павлова
проведохме в училищната библиотека верижно четене " Прочети и
преведи!" на откъси от автобиографичния роман на английския
писател Джералд Даръл - "Моето
семейство и други животни". Деветокласниците четоха от книги
на английски и български език
изразително и с лекота се справиха
с непознатия текст.
Верижно четене "Прочети книга!
Сподели знание!" проведохме в

библиотеката с учениците от 3а
и 3б клас, г-жа Милена Пенева
и г-жа Виолета Стойкова. Децата
проследиха с интерес филма
„Приключенията на Том Сойер“.
Прочетоха главата „Славният

ните третокласници.
През четвъртия ден от Националната седмица на четенето
с учениците от 1б клас и г-жа
Валентина Кирилова проведохме
празнично четене "Коледна магия"
в библиотеката. Проследихме с
интерес филма „Рудолф - еленът с
червения нос“. Слушахме приказка
за елените на Дядо Коледа, разказана от Баба Коледа. Справихме се
с коледните гатанки. Първокласниците, които вече знаят да четат,
прочетоха коледни стихотворения.
Старателни и ученолюбиви момичета и момчета, които показаха,
че могат и знаят да се справят с
поставените задачи.
Закрихме Националната седмица на четенето в училищната
библиотека чрез празнично четене
"Коледно вълшебство" с учениците
от 4б клас и г-жа Румяна Статева.
Чрез подходящите презентации
„Гатанки за весели деца“ и „Български народни гатанки“ четвъртокласниците доказаха, че могат
не само да четат, но и бързо да
откриват правилните отговори. Не
пропуснахме да прочетем гатанки
и от книгите „Щурчово конче“ от
Асен Разцветников, „Градинката на
Дядо Благо“, „Български народни
гатанки, пословици, поговорки и
скоропоговорки“, както и зимни
и коледни гатанки от книгата „Подаръци за Коледа“. Продължихме
с коледно караоке. Децата изпяха
много емоционално няколко коледни песни. Ученолюбивите и
акуратни четвъртокласници се постараха да се справят с поставените
задачи блестящо.
Седмицата приключи. Благодаря
на колежките - прекрасни педагожки, които се включиха в проведените инициативи Постарахме се
заедно да провокираме интереса
към четенето и да насърчим любопитството и стремежа на учениците
към придобиване на нови знания.
Анка КОЗАРЕВА

Щастлива да е
Новата 2020-та!
Гюнюл ДАИЛ, Кметски наместник

На 54-годишна възраст този свят напусна
Джеват ЯШАР. Той е бил два мандата кмет на
община Главиница - от 1995 до 2003 г., народен
представител и един от основателите на Сдружение "Толерантност".
Джеват Яшар ще бъде запомнен като добър
човек, активен и успешен управленец.
Съболезнования на семейството и неговите
близки!
Светъл път!
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весела коледа! Щастлива 2020-та!

"Моника-92" ООД, гр. Тутракан
Нека Коледната надежда
да ни съпътства през
цялата 2020-та година!
Желая на всеки
спокойствие, хубави дни и
топли моменти!

Щастлива
Нова година! Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

"Славянка" АД, гр. Тутракан
Една усмивка, едно добро
дело, един топъл жест са
необходими за да бъдат
дните ни по-щастливи!

Весела Коледа! Честита Нова година!

инж. Красимир ПЕТРОВ, Изп. директор

"ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД,
гр. Тутракан

Мир, любов и здраве за всички!
И нека Витлеемската звезда да стопли
сърцето Ви и да Ви води във вярната посока и
през идната 2020-та година!
Бъдете живи и здрави, щастливи и
добротворни!
Георги ПЕНЕВ, Управител

19.12.2019 г.

"Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
Да бъдем здрави и да имаме сили да се
борим с предизвикателствата!
Да бъдем себе си повече от всякога!
Нека всичките Ви дела бъдат увенчани
с успех и носят удовлетворение и радост!

Успешна да е
Новата 2020 Година!
инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

За танците - с любов!
от стр. 1 станаха множко, прекрад-р Димитър Стефанов, тихме състезателната
на СУ "Христо Ботев" и на кариера и вече 35 години
всички съпричастни към сме треньори. Отделяме 2
танцовата идея, която се дена от седмицата, през
осъществява успешно вече които сме в Тутракан - във
вторник и четвъртък. От
девета година.
Зам.-кметът Дарина Ива- сутринта до вечерта сме
нова поднесе Поздрави- в тук, за да тренираме с
телен адрес от името на всички нива. Едното ниво
кмета на общината д-р е начинаещи, средно ниво
е другата група и напредСтефанов.
Всъщност, първата тре- налите също са отделна
нировка в залата, която е група".
Колко деца са преминали

Треньорите - Тотка и Лазар ЛАЗАРОВИ

П

разнично настроение предизвикаха във всички потребители на „Обществена трапезария за гражданите на Тутракан”, уважението и коледните
подаръци, които им поднесе зам.-кметът на Община
Тутракан Дарина Иванова.

предоставена с любезното
съдействие на Стив Хараламбиев, е проведена на 4
юли 2011 г. И от тогава до
сега тренировките продължават.
Треньорите - сем. Лазарови, са състезатели по
спортни танци. "Още от
самото начало, откакто
сключихме граждански брак,
сме състезателна танцова
двойка, сподели Лазар Лазаров. След като годините

С

коледно настроение и истинска радост децата от ЦНСТ ”Мечта" Тутракан получиха подаръци от името на uмета на Община Тутракан
д-р Димитър Стефанов, които бяха връчени от зам.-кмета Дарина
Иванова, директора на „Хуманитарни дейности” Стефка Станкова и гл.
експерт Снежана Николова.

през Танцовото училище и
други любопитни неща по
темата научаваме също от
Лазар ЛАЗАРОВ:
- Стотици деца са минали
през нашата школа. През
тези години има няколко смени на поколенията,
защото първите, които
започнаха, вече са студенти, не са в Тутракан. Всяка
година започваме с начинаеща група. Тази година на-

чинаещата ни група е от 30
деца от СУ "Христо Ботев".
На място се провеждат заниманията - за удобство на
родителите провеждаме ги
в спортния салон със съдействието на директорката
на училището.
- Какви награди са печелили Вашите възпитаници, те са участвали в
различни състезания по
спортни танци?
- Последната награда

спечелиха Радослав Русев
и Аврора Дамянова - първо
място във възраст до 18
години, клас С, на международния турнир в Русе. И
те са, всъщност, най-висок
клас в спортните танци от
всички останали. Радослав
започна преди 8 години
при нас, той е от самото
начало, а Аврора - половин
година след него, почти по
едно и също време.
Сега предстои зимен период, в който трябва да се
свърши огромна работа по
обновяване на танцовите
вариации. Обикновено, състезателният сезон започва
в края на март - началото
на април, също като при
тениса.
- Кои танци научават
по-лесно момичетата и
момчетата от Танцовото училище?
- По-лесно, и то не само
при децата от Тутракан,
така е и в цял свят, им
се отдават латиноамериканските танци. За стандартните танци по-дълго
време им е необходимо за
подготовка, докато ги осмислят и разберат за какво
става въпрос.

Предколедно в Букурещ! И тази година група любители на пътешествията
отново посетиха румънската столица. Те бяха посрещнати от един голям
българин - проф.Лука Велчов, председател на Българското дружество в
съседна Румъния, който показа българските следи в румънската столица.

19.12.2019 г.

весела коледа! Щастлива 2020-та!

Държавно Горско Стопанство,
гр. Тутракан
В тишината на святата нощ изпълнете
сърцата си с любов, а душите с надежда. Дарявайте вяра и щастие! Магията на
добротата, която притежавате ще бъде
светлата звезда на живота ви!

Фурна "При Дидо", гр. Тутракан

ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан

Да се сбъднат въжделенията ни
за любов, за благополучие на
нашите семейства!
Да бъдат здрави родителите и децата ни!

Нека в тези празнични дни,
когато се срещат миналото и
бъдещето, когато споменът за
отминаващата 2019 г., се слива с
надеждите и очакванията за настъпващата 2020 г. да си пожелаем
здраве и късмет!

Щастлива 2020-та година!

Вълшебна Коледа и успешна 2020-та!

Данаил НИКОЛОВ, Управител

инж. Людмил УЗУНОВ, Директор
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Валя ПЕТРОВА, Управител

Юбилейна седмица:

- на 45 години!
от стр. 1 която ние ще представим във вид на
презентация, така че да бъде досе било много приятно. Оказвали
тъпна както за родителите, така и
са ни помощ при реализиране на
за гостите, по време на юбилейната
инициативи по проекти.
седмица. Запомнящи са красивите
- По какви проекти работите?
съвместни мероприятия с Шумен,
- Сега сме в етап, в който на
концертите на децата. За нас найдетската градина й се случи нещо
важното е, децата да се чувстват
много хубаво, това, което години
добре и спокойно.
наред мечтаехме - да участва в
- Бързо ли се адаптират децата
един огромен проект за енергийна
в детската градина?
ефективност, който тази година,
- Сега все повечко децата са
благодарение на Общината, се слупо-привързани към семействата
чи. Радваме се на добре санирана
си и по-трудно се адаптират в
сграда, на подновена отоплителна
условията на детската градина
система, на соларни батерии, на
поради две причини. Първата е, че
подредена отпред инфраструктув годините назад приемахме деца,
ра - пренареждане на тротоарна
които са минали през ясли. От 11
настилка, подмяна на парапети,
месеца до 3-годишна възраст детераси и входни стълбища. Срещцата бяха обхванати в това ранно
нахме много добро разбиране от
образование и тогава в детската
страна на Общината. Имаме видео
градина те идваха по-адаптирани,
наблюдение, домофонна уредба.
приемали сме цели групи. Деца,
Всичко това се прави с цел сигуркоито не са минали през яслите,
ността на децата в детската градипочти не идваха, докато сега е
на. Отново казвам, пълна подкрепа
трудна адаптацията. В нашата дети разбиране от страна на Общината.
ска градина почти не идват деца
И фирмата помогна с някои допълот яслата, те си остават в "Полет",
нителни дейности като дарение, и
и другата причина е, че съгласно
наши бивши родители дариха.
наредба №5, ние имаме право да
- Кой е най-запомнящият се
приемаме по-малки дечица, което
момент от Вашата практика през
означава, че ние приемаме деца
годините?
и на 2 години. И 2-годишно дете,
- Те са много. Всеки ден е запомкоето е отглеждано в условията
нящ, защото всеки ден е различен,
само с мама, по-трудно се адаптира
всеки ден е предизвикателство,
в средата на детските градини, но
удоволствие и работа. За наше щастези, които са редовни, след това са
тие, най-запомнящи са хубавите
много добри. Винаги съм казвала,
моменти - изпращане на випуски,
че децата, които посещават редовработа по проекти, постигнати
но детска градина, си изграждат
резултати, постижения на деца,
имунитет, по-малко боледуват и са
отзивчивост на родители, всичко
по-добре асоциирани. Във връзка
това се помни. Ние, учителите,
с адаптацията на децата, ние сме
сме обикновено една широка енедна от 15-те пилотни детски грациклопедия, която помни всяко
дини в страната, които участват по
дете, което е минало през детската
една педагогическа практика във
градина. Всичко това говори за
връзка с интеграцията на децата
една история на детската градина,

и социализацията им в детската
градина. В първа група работим
по тази практика - всяка сутрин в
9:00 часа пристига по един родител, който чете приказки - децата
с ритуал го посрещат, с ритуал го
изпращат, и така всеки ден, което
означава, че за една учебна година
децата ни ще слушат 160 приказки,
ще влязат в детската градина 160
дни, ще влязат външни хора, които
да четат, да не са само с учителите,
да има повече разнообразие. Засега
тази практика бележи своя успех.
Участваме в още 2 проекта.
Единият - "Успяваме заедно", по
Национална програма за адаптацията на децата в детската градина,
реализираме отново в 1-ва група.
Там, учители, деца и родители изпълняват съвместни мероприятия.
Целта е да се направят правила за
адаптация на децата. Там участва
и психолог, който подпомага родителите със съвети във връзка с
адаптацията. Участват колегите,
участват родителите със съвместни

игри, а в утринната приказка акцентуваме на четенето, което се приема
много добре от децата.
Вторият голям проект, в който
участват всички детски градини е
активно приобщаване в системата
на предучилищното образование.
Той е насочен към децата от уязвими групи. Целта е тези от тях,
които не владеят език, още от
ранна възраст да бъдат обхванати
в детската градина, да участват в
групи за допълнителна подготовка
по български език. По този проект и
трите детски градини имаме назначен образователен медиатор, който
работи с родителите и с децата.
- Какво сте подготвили за юбилейната седмица?
- За празничната седмица сме
пуснали своя афиш. Имахме намерение да направим юбилеен концерт в края на учебната година, но
тогава бяхме в ремонт и повечето
деца бяха извън детската градина.
Насочихме усилията си за едно съвместно мероприятие в читалището,

но от съображение, че има доста
вируси и за да предпазим децата
от заболявания сега, решихме да
се откажем от тази инициатива,
като ще я реализираме напролет.
Насочихме нашите усилия към добротата, съпричастността, доброто
отношение не само към нашите
деца, но и на децата към хората,
които се нуждаят. Тази седмица
минава под знака на благотворителността. Съвместно с деца и
родители имаме няколко инициативи. Едната е събиране на дрехи и
играчки за деца от една друга детска градина в област Монтана - с.
Якимово, в която се обучават деца
от приюта на отец Иван. В това село
той е закупил много къщи, в които е
настанил хора, които имат нужда. В
големия приют в Нови Хан се оказа,
че нямат нужда от дрехи и играчки,
докато тук в с.Якимово имат.
Втората ни инициатива е насочена към бивши наши деца, които са
били в детската градина. Това са четири деца, преди един месец техните родители - те бяха скромни хора,
живееха в една порутена къща, но
заминаха да изкарват препитанието
си в Белгия. Там двамата родители
са се задушили след изтичане на
газ и умират, а тези четири деца
остават сами на улицата. Всички
родители на нашите деца се отзовават много добре на инициативата.
Поставили сме един буркан, в който
събираме монети, като се напълни
ще го пратим в Нови хан.

Отделно от това, има инициативи, съвместно с родители и деца
- подготвят се сувенирчета и подаръци за Център "Мечта". Нашите
деца ще отидат и в Дома за стари
хора да ги поздравят за празниците. На рождения ден, точно на
16-ти, ще има торта. Съвместно
с Кукления театър в Силистра за
децата има развлекателна програма и подаръчета. Подготвили
сме образователна развлекателна
програма за родителите по повод Коледа и юбилея на детската
градина. Предвиден е тържествен
педагогически съвет, с покани до
бивши учители и общественици.
Децата от 4-та група ще представят
празничен коледен концерт, а в
края на работната седмица Дядо
Коледа ще дойде при нас.
Искам да пожелая на всички да
са живи и здрави. Да имат търпението, желанието и страстта да
работят и дадат всичко за децата,
защото на този свят радостта са
децата. И ако ние, възрастните, не
им дадем това, което трябва, след
това те нямат откъде да го получат.
И отново апелирам към живото
общуване с децата - да позахвърлим малко лаптопите, телефоните
и да общуваме, да говорим с тях.
Добродетелите останаха на заден
план, а ние възрастните трябва да
им ги дадем и завещаем с примера
си на добри педагози, служители,
родители, общественици и държавници.

Приключи проектът „Рисково поведение
на децата в Интернет и Кибертормоз“
Н
а 11 декември бе
финализиран проектът на МКБППМН и СУ „Христо
Ботев" - Тутракан под
мотото „Рисково поведение на децата в
Интернет и Кибертормоз“, информира
секретарът на комисията Тодорка Ангелова.
Наградени бяха ученици
и родители в четири
категории.
В категория "Авторска рисунка - за ученици
от 1 до клас 7 клас"
първа е Мишел Венциславова следвана от
Сияна Димитрова и Даниел Иванов. Поощрителните награди са
за Утку Кязим, Андрей

Яворов, Никол Николова,
Даяна Димитрова и Никола Йорданов.
Никол Георгиева е
победител в категория
"Авторско лого - за
деца между 8-ми и 12ти клас", втори е Илия
Балтаджиев, а поощрителната награда е за
Аслъ Исмаилова.
В следващата категория "Авторски постер /плакат - за деца

между 8-ми и 12-ти клас
включително и родители/ при учениците води
Илия-Лука Попилиев, на
2-ро място - Енис Сеид,
а на 3-то място - Йоана
Станкова. При родителите първа е Ивелина
Тонкова, а втора - Диана Станкова.
Екипът Никола Тодоров и Филип Калчев е
победител в категория
"Авторско видео".

Весела Коледа! Щастлива да е Новата 2020-та
година за всички читатели и приятели
на в. „Тутракански глас”!
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор
Следващият брой очаквайте на 9 януари 2020 г.
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СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД04-1812/16.12.2019г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на
адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска
собственост, представляващ: обособено помещение с площ 91,00 кв.
м, част от едноетажна комбинирана сграда, цялата със застроена площ
от 326 кв.м, находяща се в с. Варненци, кв.12, УПИ-ХII, ул. Тутракан
№1, съгласно АОС №15/26.11.2007 г. с предназначение за търговски
обект, за срок от 5/пет/ години.
Начална месечна наемна цена - 83,20 лв. /Осемдесет и три лева и
двадесет стотинки/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от
обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/,
се внася в срок до 16:00 ч. на 02.01.2020 г. по банкова сметка на
Община Тутракан, посочена в №РД-04-1812/16.12.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности"
- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната
документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите
могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 17.12.2019 г.
до 16:00 на 02.01.2020 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с
ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община
Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед №РД-04-1812/16.12.2019 г.
Търгът ще се проведе на 03.01.2020 г. от 11:00 ч. в заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
10.01.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 11:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 02.01.2020 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното
наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.

19.12.2019 г.

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД04-1813/16.12.2019 г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на
адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска
собственост, представляващ: обособено помещение с площ 26,00 кв.
м, находящо се в западната част на първи етаж в масивна двуетажна сграда „Читалище”, цялата със застроена площ от 341,06 кв.м,
находяща се в с. Пожарево, кв.18, УПИ-II, ул. Втора №29, съгласно
АОС №56/07.04.2009 г. с предназначение за търговски обект, за срок
от 3 /три/ години.
Начална месечна наемна цена - 26,00 лв. /Двадесет и шест лева/
без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от
обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 30,00 лв. /тридесет лева/,
се внася в срок до 16,00 часа на 02.01.2020 г. по банкова сметка на
Община Тутракан, посочена в №РД-04-1813/16.12.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности"
- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната
документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите
могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 17.12.2019 г.
до 16:00 на 02.01.2020 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с
ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община
Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед №РД-04-1813/16.12.2019 г.
Търгът ще се проведе на 03.01.2020г. от 11:30 ч. в заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
10.01.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 11:30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 02.01.2020 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното
наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.

ЕПИГРАМИ

Георги
ВАСИЛЕВ
гр.Тутракан

Размисли разни...
- Най-лесно щастието се показва чрез усмивка.
- Единственото богатство на света, което се
купува с пари, е пътуването. Пътувайки, ние произвеждаме щастие.
- Когато човек прояви съмнения, те убиват повече
мечти, отколкото провалите.
- Когато се движиш сред непознати, не е желателно
да носиш скъпи бижута, може да се намери желаещ
да си ги хареса.
- Някои хора се трудят през младите си години,
други се трудят на старини. По-добре труди се усилно
на младини, за да добруваш на старини.
- Понякога жените правят чудат избор на мъж,
виждайки пред себе си вулгарен и с мутра на негодник
мъж, но… хубав!
- Пазете се, когато ви поискат пари на заем,
особено ако го правят с подправена деликатност считайте се за ограбени. /Аз, Г. Василев, съм патил
много от поръчителство и затова съветвам другите,
за да не пострадат./
- Бъдещето е на ония, които знаят да се борят и
не се предават опетнявайки справедливата си кауза.
За всеки случай подгответе си достоен заместник,
човек, който ще поеме щафетата. /За съжаление,
понякога го намираме извън нашето обкръжение./
- Може да си опиянен от любов, но не допускай да се
напиваш от любов - това може да се окаже фатално.
- Две са основните категории мъже - едните са
мълчаливци, другите бърборковци, жените се стремят
към третата категория - приятните събеседници.
Доказано е, че те - жените, обичат с ушите, докато
ние мъжете обичаме с очите - има за жалост такива
мъже, които обичат… със стомаха си.
Състави за Вас с много любов
Георги ВАСИЛЕВ

Всеки с проблемите си

Бъди съобразителен
Фал
Беше девета дупка на
Може много да приказва, кавала,
Кажеш ли думи на вяКойто другият изпрено кавалджията му подо- търа
но трудно го доказва.
вари
бри хала.
можеш да влезеш на няпосле много ще се наКонстатация
кои в театъра.
товари.
Логично
Най-трудно му се отТака е
Истина
Тръгнеш ли в погрешна
дава
образът си в огледалото посока
И малкият товар тежи,
Кроткият човек
може да попаднеш в прода побеждава.
когато е свързан с лъжи.
рядко върви напред.
паст дълбока.
Ангел НИКОЛОВ
Вятърът на промяната
гр. Исперих

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

19 декември - Николай НИНОВ, Журналист, писател, пътешественик, ПДИ-София
22 декември - Сафие МАХМУД, гр. Тутракан
22 декември - Снежана ХАДЖИЕВА, Мед. фелдшер, СОУ
"Й. Йовков"
24 декември – Теменужка МАРИНОВА, нач.-отдел „Закрила
на детето”, Д „Социално подпомагане”-Тутракан
25 декември - Иванка СТАНЕВА, гр.Тутракан
26 декември - Венцислав ТАНЧЕВ, Предприемач,
гр.Тутракан
26 декември – Снежана НИКОЛОВА, Гл. експерт "Здравеопазване и социални дейности", Община Тутракан
26 декември - Нурдане БАСРИ, Ст.спец. "АФО", Кметство
Калугерене
27 декември - Йорданка МЕТОДИЕВА, Изпълнител опазване на ОС, Община Тутракан
28 декември - Стелияна ОБРЕТЕНОВА, Гл. Спец. "Деловодител", Община Тутракан
29 декември - Лидия ИВАНОВА, Нач.отдел ГРАО и техн.
обслужване, Община Главиница
1 януари - Анка АНГЕЛОВА , ТФС "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров"
1 януари - Октай ШАБАН, Ст.счетоводител, Община Главиница

3 януари - Сашко ЗМЕЕВ, Учител, СПИ "Христо Ботев", с.
Варненци
3 януари - Ганчо АНДРЕЕВ, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров"
5 януари - Маргарита КИРЯКОВА, Самодейка, НЧ "Васил
Йорданов-1942 г.", с.Нова Черна
5 януари - Нина ПЕТРОВА, Мед.сестра, гр.Тутракан
7 януари - Гюлнур РЕДЖЕБ, Съдебен заседател, с.Бащино,
община Главиница
9 януари - Юлия ЙОРДАНОВА, гр.Тутракан
24 декември – Бъдни вечер – Евгени, Евгения
25 декември – Рождество Христово – Христо, Христина, Християн,
Кристина, Кристиян,
26 декември – Йосиф
27 декември – Стефановден - Стефан,Стефания, Стефко, Стефко
1 януари – Нова година - Васильовден – Васил, Васила, Василена,
Васка, Веселин, Веселина, Весела
6 януари - Богоявление - Йордановден - Йордан, Йорданка,
Данка, Данчо , Божидар, Дана, Божан, Божана, Боян, Богдан, Богдана,
Богoлюб, Богoлюбa
7 януари - Ивановден - Иван, Иванка, Ивана, Иво, Ива, Ивон, Йоан,
Йоана, Ивайло, Ивайла, Ивета, Ивалина, Иванела, Ивелин, Ивелина,
Иванета, Ваньо, Ваня, Калоян, Деян, Йовко, Йовка, Йото, Йонко, Йонка,
Яне, Яна, Жан, Жана

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 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, 10:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30,
12:30,13:40, 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 11:45
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

19.12.2019 г.

весела коледа! Щастлива 2020-та!
сМЯХ

Забавна астрология
Козирог

СУДОКУ

- Г-н старшина, жена ти е
Жена към съпруга си, продошла при ТЕБ!
грамист:
- Не се казва при теб, а при
- Отвори този файл! ... ВижВАС!
даш ли тази снимка?
- А, тя при НАС идва вчера!
- Да, и? - разсеяно отговаря
той.
Дочуто в магазин....
- Запомни добре лицето...
- Извинете... Имате ли пот- Запомни ли го?... Добре, утре
ник с дълъг ръкав?
в 17:30 трябва да го вземеш
от градината! То ще използва
- Добър ден, искам 5 кило- парола „тате“...
грама картофи.
- Торбичка ще искате ли?
Ревнива съпруга вика на
- А не бе, качи ми ги на мъжа си: - Като видиш симфлашка.
патична жена и забравяш, че
си женен.
Телефонът в туристическа
- Напротив, точно тогава се
агенция звъни:
сещам!
- Добър ден, за Египет продавате ли билети?
- Гладен човек с пет букви?
- Разбира се.
- Веган.
- А за кои курорти?
- Хургада, Шарм-ал-шейх,
Не е важно с кой крак си
Таба, Нувейба...
станал... Важно е да си на- Точно така, Нувейба става! мериш другия чорап...
- Кога се каните да летите?
- Да летя ли? Не бе, решаДве блондинки разговарят.
вам кръстословица...
Едната: "Моят на ръце ме
носи!" А другата отвърнала:
Баба вика внука си:
"Ооо! Аз не пия толкова!"
- Сине, ела и ми кажи къде
показва килограмите този
- В джоба ти намерих пакантар.
трони и бележка на арабски.
Идва той и крещи:
- Идиот, това са анални
- Бабо, веднага слизай от свещички за детето и рецепта
лаптопа ми!
от доктора.
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заплата, другите получават.
Жена звъни на мъжа си
късно:
- Къде си бе свиня?
- Скъпа, нали помниш онзи
бижутериен магазин на Цариградско, където си хареса
диамантения пръстен?
Тишина...
- Да, миличко....
- Ами, аз съм отсреща, в
кръчмата, празнуваме с приятели.

продавачката. Продавачката му сипала 2 литра мед.
Габровчето взело буркана и
тръгнало да излиза от магазина.
- Тате каза, че ще плати
утре.
- А-а-а, не може - развикала
се продавачката! Взела буркана и изсипала меда обратно.
Габровчето излязло на улицата. Погледнало в буркана как
се стичат остатъците от меда
и си казало:
- Прав беше тате, за два
сандвича ще стигне…

Малко габровче влиза в
- Тате, защо нямам братче?
- Я, които са суеверни да си магазин и подава буркан:
- Защото вечер не спиш и вдигнат ръката.
- Два литра мед може ли?
Запомнете, пред “че” винаплашиш щъркелите!
- Ние шефе.
- Може. Дай буркана да ти ги се пише запетая!
- Добре, за вас няма 13 та сипя от наливния – казала
Ето така: зай,че

Сканди

Козирогът е скромен и стегнат знак. Дисциплиниран.
Не обича шумотевиците.
Ненавижда хората, които не
разсъждават реалистично и
логически. Празнодумието не
му е по вкуса. Не е мързелив
и винаги е готов да свърши
някоя полезна работа. Не кльопа науки като астрологията, нумерологията, хиромантията, френологията,
кабала и още милион подобни врели-некипели глупости.
Това разбира се може да бъде обяснено с факта, че
той е най-върлият песимист в зодиака. Трудно можеш
да го убедиш в нещо без купища аргументи, факти и
безспорни доказателства. По статистически данни
от интернет, най-слабо са се представили точно те
при посещението на езотерични, мистични и шеметологични сайтове. Иначе са първенци в сайтовете,
касаещи кариерата им и бизнеса. Козирогът се бори
цял живот, много бавно, внимателно и с невиждано
търпение, докато най-накрая достигне върховете в
живота си - най често професионални. Експериментите
са му чужди и предпочита сигурността на утъпканата
пътека. Здраво стъпил на земята, не позволява да бъде
манипулиран и правен на маймуна.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

2020
Януари

Февруари

П В С Ч П С Н

П В С Ч П С Н

6 7
13 14
20 21
27 28

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

1 2
8 9
15 16
22 23
29

Март

Април

П В С Ч П С Н

П В С Ч П С Н

30
2
9
16
23

1
31
1 2 3 4 5
3 4 5 6 7 8
6 7 8 9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

Май

Юни

П В С Ч П С Н

П В С Ч П С Н

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
8 9 10 11 12 13 14
8 9 10
15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30

Юли

Август

П В С Ч П С Н

П В С Ч П С Н

6 7
13 14
20 21
27 28

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Септември

Октомври

П В С Ч П С Н

П В С Ч П С Н

7
14
21
28

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

Ноември

Декември

П В С Ч П С Н

П В С Ч П С Н

30
1
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8
6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

Снимки: Толга КАНТАРОВ

