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Талантите на Тутракан

„Благодаря!” е
За любовта към
думата на Бабинден класическата музика
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Вокална студия "Класика" току
що се завърна от Международния
фестивал "Intersow", Полша. Този
път възпитаниците на Музикален
клуб „Амфион” се представиха с 3
дуета, един квартет и две солови
изпълнения.
Във 2-ра възрастова група бяха
получени две трети награди.
Квартет "Светулки" при силна
конкуренция е с трета награда.
Новосъздаденият дует "ИмПресИве" привлече вниманието на журито
в първите си стъпки на сцената и
то в трудната 3-та възрастова
група, с добрата си интерпретация
на дуета на Don Giovanni/Zerlina и се
завърна също с награда за трето
място.
Сред най-малките се отличи с
на стр. 4

Галена НЕНОВА

- Четири бебета се родиха на празника на акушерите
в Родилен сектор на МБАЛ-Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
абинден или Ден на родилната помощ е един
от най-щастливите
празници, които се отбелязват в Тутракан. Найнапред, защото човек може
да види щастливите лица
на много жени и техните
близки и след това, разбира
се, можем да се досетим
коя и каква е причината за
това - благодарността към
хората, които са помог-
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нали на майките, първата
глътка въздух да поемат
техните рожби.
Така е в АГО на тутраканската болница. На Бабинден
там емоцията е голяма. От
началото на годината има
осъществени 30 раждания
с 31 бебета. Сутринта на
21 януари, рано-рано, в 5:30
часа са родени първите близначета - момче и момиче,
майката е от Силистра.
А през деня още две ново-

родени бебенца зарадваха
своите родители.
Задължително ще добавим, че тутраканското АГотделение е притегателно
за жените от цяла България. Тук през миналата година са родени 484 бебета
- най-много в Силистренска
област и не само... 215 от
тях са родени от майки от
област Силистра, от Русе
- 51, от Разград - 141, от
на стр. 5

Музикален клуб "Амфион" на
фестивал в Полша

Право на отговор
зползвам правото си на
отговор, макар да считам,
че бе редно още, когато
се даде думата на кмета, заместничката му и председателя на
Общинския съвет вкупом да ме
атакуват чрез медиите да бъда
потърсен още тогава. Но както е
казал народът „По-добре късно,
отколкото никога!”.
За твърдението, че в проекта за
безплатни детски градини за роми
не се спомена думата „ром“ нито
веднъж ще препоръчам на кмета,
екипа му и всички, които имат
отношение да прочетат НАИСТИНА
документа. Направих си труда и
преброих колко пъти се споменават думите „ром“, българин“,
„турчин“. Резултатът е следният:
„Ром“ - 35 пъти, българин - 1,
турчин - 0. Българин е споменат
веднъж и то в изречение, в което
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Кристиян КАЛЧЕВ, общински съветник,
МК "Движение ЗАЕДНО за промяна"

се прави сравнение с ром.
Ако кметът или заместничката
му бяха прочели само първата
страница на проекта щяха да знаят,
че точно така започва описанието,
цитирам точка втора от проекта:
„Инвестиционни приоритети са
Социално-икономическо интегриране на маргинализирани групи
като ромите“.
Няма да изпадам в повече детайли, ние сме грамотни хора и можем
да четем. Всъщност ние с Ирена
Бонева го доказахме това отдавна,
а и управляващите си го признаха
като приеха нашата теза, че безплатните детски градини трябва да
са за всички. Още на предишното
заседание управляващата коалиция БСП - ДПС - ВМРО изрецитира
нашето предложение. Само че те
искаха да не правят публично това
на стр. 3

регион
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Шофьор без необходимата
правоспособност получи
присъда „Лишаване от свобода”
за причинена смърт по
непредпазливост
кръжен съд – Силистра призна за виновен
28-годишният Алтанай И. от село Зафирово,
Силистренска област, за
това, че като неправоспособен водач е причинил
пътно-транспортно произшествие /ПТП/, в следствие на което е загинал
32 годишният му брат
Алкин И.
На 11.12.2018 година двамата братя Алтанай И. и
Алкин И., заедно с Росен К.
са пътували в лек автомобил, управляван от подсъдимият Алтанай И.
Шофирайки в мъгла
и мокра настилка, преди
село Коларово, на влизане в
ляв вътрешен завой, водачът е загубил управлението
на автомобила и е пресякъл
лявата лента за насрещно
движение. В резултат на
това автомобилът се е
ударил в предпазната мантинела, преобърнал се е в
канавка, и е преустановил
движението си извън пътното платно. Водачът Алтанай И. и Росен К. са получили
наранявания, без опасност
за живота, а Алкин И. е
изпаднал в кома, и по-късно
е починал в болница.
Подсъдимият не е
осъждан, а в деня на произшествието не е шофирал
след употреба на алкохол,
наркотици или други упойващи вещества.
В нарушение на Закона за
движение по пътищата, без
да има нужната правоспособност, водачът Алтанай
И. не е контролирал непрекъснато управляваното
от него моторно превозно
средство, допускайки ПТП,
вследствие на което по
непредпазливост е причинил смъртта на брат си
Алкин И.
Съдът е уважил искането на подсъдимият и на
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страните, делото да бъде
разгледано по реда на съкратено съдебно следствие.
Държавното обвинение
- Окръжна прокуратураСилистра поддържа обвинението съгласно внесения
обвинителен акт и пледира
налагане на наказание по
вид „лишаване от свобода“
в размер над минималния,
което да се намали с до
една трета, съобразно разпоредбите на съкратеното
съдебно следствие.
Законните наследници на
починалият Алкин И. не са
поискали да бъдат конституирани като частни обвинители предвид близката им
родствена връзка с подсъдимият и тежката семейна
драма, която преживяват.
Алтанай И. е признал
изцяло фактите, изложени в обстоятелствената
част на обвинителния акт
и се е признал за виновен,
изразявайки съжаление за
станалото.
Тъй като производството
по делото е по реда на съкратено съдебно следствие,
при постановяване на осъдителна присъда, съдът
задължително намалява наказанието, което е наложил
с една трета.
Спазвайки тази разпоредба, Окръжен съд – Силистра
наложи на подсъдимият
Алтанай И. наказание „лишаване от свобода“ за срок от
шест години, което намалено с една трета остава
„лишаване от свобода за
срок от четири години“ при
първоначален общ режим на
изтърпяване.
Осъденият трябва да заплати и разходи по делото
общо в размер на 1566.74
лева.
Присъдата на Окръжен
съд подлежи на обжалване
или протест пред Варненски апелативен съд.

ДФЗ предупреждава
стопаните за нов вид
ало - измами
ържавен фонд „Земеделие“ предупреждава земеделските
производители, че от началото на годината върви
нов вид телефонна измама.
Измамниците звънят на
мобилните телефони на
стопаните и се представят за служители на фонда.
Заблуждават ги, че срещу
120 лв. ще им бъде възобновена регистрацията като
земеделски производители,
която им била служебно
прекратена. Чрез куриерска
пратка лицето щяло да получи необходимите документи, като заплати исканата
сума за „услугата“.
ДФ „Земеделие“ припомня, че регистрацията за
земеделски производители
е безплатна. В тази връзка
ръководството на фонда
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призовава всички земеделски стопани да бъдат
бдителни и при съмнения
за измами да сигнализират
както ДФЗ, така и органите на МВР.
Сигнали за корупция, незаконни или неправомерни
действия или бездействия
на длъжностни лица от
администрацията на ДФ
„Земеделие” могат да се
подават в писмен или електронен вид и постъпват в
Централно управление на
Фонда, чрез:
- регистриране в деловодната система на ЦУ или
ОД на ДФ „Земеделие“;
- по електронна поща на
адрес: signali@dfz.bg;
- на телефон 0700-106-16.
Сигналите за новия вид
ало - измами са постъпили
на горещата линия на ДФЗ.

23 - 29.01.2020 г.

В Главиница:

Публично обсъждане на Бюджет`2020
- Обсъдени са още проект на Стратегия за управление и разпореждане
с общинска собственост на Община Главиница за мандат 2019 - 2023 г.
и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
средствата в конкретни
области на работа, като
например, Образование, Социални дейности и др.
За проведеното публично
обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се
внесе за разглеждане от
Общинския съвет, като
преди това той ще бъде
обсъден от Постоянните
комисии на местния парламент в Главиница.

Зам.-кметът на Община Главиница Сузан АКИФ

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 16-ти януари т.г.,
съгласно законовите
изисквания, в заседателната зала на общинската администрация в
гр. Главиница се проведе
публичното обсъждане на
проекта за Бюджет`2020 г.
Ресорният заместниккмет Сузан Акиф запозна
присъстващите с конкретните цифри в приходната
и разходната част на бю-
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джета.
За настоящата година
общата сума е в размер на
12 451 882 лв. Приходите с
държавен характер и разходите по тези дейности са
6 346 829 лв., а приходите
с местен характер и разходите за съответните
дейности – 6 105 053 лв.
Капиталовите разходи са
735 769 лв.
Г-жа Акиф даде разяснения за разходването на

Публично обсъждане на
проектите на Стратегия за
управление и разпореждане
с общинска собственост
на Община Главиница за
мандат 2019 - 2023 г. и
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост бе проведено на
16 януари в заседателната
зала на Общинския съвет.
Директорът на Дирекция
„Стопанско управление и
хуманитарни дейности”
- Нурхан Али, запозна присъстващите с основните
цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имоти
- общинска собственост,
описани в Стратегията.
Представени бяха основните характеристики на отделните видове
имоти, които могат да

се предоставят под наем
или да бъдат предмет на
разпореждане. Също така
бяха обсъдени нуждите на
Общината от нови имоти
и способите за тяхното
придобиване.
По проекта за Стратегия
за управление и разпореждане с общинска собственост
няма постъпили въпроси
и предложения, както на
обсъждането, така и в деловодството на Общината.
Общинската собственост бе тема и на още
едно публично обсъждане, в случая - Годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост, за
настоящата година.
Нурхан Али - Директор на
Дирекция ”СУХД”, представи най-напред отчета за
изпълнение на Годишната
програма за 2019 г., а след
това - обектите, включени
в новата Годишна програма,
както и прогнозата за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждане с имоти
- общинска собственост.
Беше поднесена пълна информация за предвидените
за продажба имоти и общинско имущество, отдадените под наем имоти и други
разпоредителни сделки.

Новите глоби на КАТ вече са в сила
О

т 21 януари в сила са
новите глоби за нарушение на правилника
за движение по пътищата.
Наказанията са сериозно
увеличени, като целта е
най-вече намаляване на
пътно-транспортните произшествия по пътищата на
страната. Ето ги и новите
тарифи:
Превишена скорост
В населени места за превишаване с:
10 км/ч - глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч - глоба
50 лв.;
от 21 до 30 км/ч - глоба
100 лв и отнемане на 2 контролни точки;
от 31 до 40 км/ч - глоба
400 лв и 6 точки;
над 40 км/ч - глоба 600 лв
и 12 точки;
над 50 км/ч - глоба 700 лв,
за всеки следващи 5 км/ч
превишаване над 50 км/ч
глобата се увеличава с 50
лв и три месеца без книжка
и 16 точки.

Извън населено място за
превишаване с:
10 км/ч - глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч - глоба
50 лв.;
от 21 до 30 км/ч - глоба
100 лв, и отнемане на 2
контролни точки;
от 31 до 40 км/ч - глоба
300 лв и 6 точки;
от 41 до 50 км/ч - глоба
400 лв и 12 точки;
над 50 км/ч - глоба 600 лв,
за всеки следващи 5 км/ч
превишаване над 50 км/ч
глобата се увеличава с 50
лв и 16 точки.
Паркиране
Паркиране на място за инвалиди, без водачът да има
това право - глоба 200 лв.
Паркиране в паркове, градини, детски площадки,
площи, предназначени само
за пешеходци, и на тротоари - глоба от 50 до 200 лв.
Паркиране в зоната на
пешеходна пътека - глоба
50 лв и 3 контролни точки.
Престоява или паркира

като втори ред в активна
лента за движение - глоба
50 лв и 4 точки.
Паркиране на спирка глоба от 20 до 150 лв и 3
контролни точки.
Неправилно паркиране - 20 лв.
Без винетка
Лек автомобил - 300 лв.
Превозно средство за
превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача
- 600 лв.
Превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места
за сядане, камиони с допустима максимална маса 12
или повече тона - 1500 лв.
Камион с две и повече оси
с технически допустима
максимална маса 12 или
повече тона - 3000 лв.
Маневри и разположение
на пътното платно
Неправилно престояване
- глоба 20 лв.
Нарушение на правилата
за разположение на превозно средство върху плат-

ното за движение - глоба
20 лв.
Нарушава правилата за
движение назад - глоба 20
лв.
Неправилно престояване
- глоба 50 лв.
Движение в BUS лента глоба 50 лв.
Каране по релси и нарушаване на правилата за преминаване през железопътен
прелез - глоба от 20 до 150
лв и 4 контролни точки.
Необозначено спряло на
платното превозно средство - глоба 150 лв и 6
точки.
Неосигуряване на преминаване на превозно средство със специален режим
на движение - глоба 150 лв
и 6 контролни точки.
Каране в насрещното
по автомагистрала и скоростен път - без книжка
за срок от три месеца и
глоба 1000 лв. При повторно
нарушение половин години
без книжка и глоба 4000 лв.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 13 януари 2020 г.
1 чистач/хигиенист, няма изискване за образование, ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
2-часов работен ден
едно направление:
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
- За обучение по време на работа
1 барман, няма изискване за заемане
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим
на работа.
***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.
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА-

регион
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НСИ организира пробно
преброяване през март
П

робно преброяване на
населението и жилищния фонд ще проведе
НСИ през пролетта. Това
е записано в Националната
статистическа програма
за 2020 година, приета днес
от Министерския съвет.
Изследването предшества
същинското преброяване,
което ще се проведе в целия Европейски съюз през
2021 година.
Националната статистическа програма за 2020 година включва 306 изследвания - както регулярни, провеждани от НСИ и органите
на статистиката, така и
нови дейности, свързани с
националните и европейски-

те приоритети. Направени
са промени в организацията
на някои изследвания и са
съкратени сроковете за
предоставяне на статистическата информация на
потребителите.
На заседанието си днес
Министерският съвет одобри и отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за
дейността на Националния
статистически институт
(НСИ) през 2019 година.
Сред акцентите в работата през годината е подготовката за 18-то преброяване на населението и жилищния фонд и приемането
от Народното събрание на

новия Закон за преброяване
на населението и жилищния
фонд в Република България
през 2021 година.
В отчета се посочва, че
са постигнати съществени
резултати, свързани с повишаване на качеството на
статистическата информация и усъвършенстване
на нейното разпространение, както и намаляване на
натовареността на респондентите чрез въвеждане
на електронни въпросници
и разработване на уеббазирани приложения за статистически изследвания в
различни статистически
области.

ГДБОП предупреждава за активна СПАМ атака

Към потребителите - Не отваряйте
съобщенията, директно ги изтривайте!
Целта е заразяване на компютърни
конфигурации и смарт устройства
ДБОП предупреждава
за активна СПАМ атака спрямо гражданите,
а целта е заразяване на
компютърни конфигурации
и смарт устройства. Както и при предишни подобни
атаки, се използва името
на държавна институция в случая Министерството
на вътрешните работи.
Съобщенията се изпращат от електронен пощенски адрес: opp@mvr.bg,
наименован „Пътна полиция
МВР“, и съдържат прикачен файл, за който се претендира, че е електронен
ФИШ от КАТ или призовка
за извършено друго нарушение по Закона за движение

Г

по пътищата.
МВР напомня, че такава
практика не съществува
и всяко едно електронно
съобщение следва да бъде
разглеждано от получателите му като измамно.
Затова – не го отваряйте
и директно го изтрийте.
От специализиран отдел „Киберпрестъпност“
на ГДБОП посочват, че в
днешни дни СПАМ кампаниите излизат от обичайната си цел: разпращане
на непоискани търговски
съобщения с рекламна цел
и придобиват вид на кибератаки, които целят заразяване на устройства на
крайните интернет потре-

бители. Сигнализират още
и за други СПАМ атаки, при
които получателите вече
биват изнудвани да заплащат определени суми пари
в крипто валута. Откупът
се изисква, за да не бъдат
разпространени нецензурирани снимки на получилите
на съобщението.
Ежемесечно се извършват съвместни действия с големите интернет
доставчици в страната
за филтрация на подобни
атаки, но при смяна на
източника на атаката има
период, в който тя е активна и достига до интернет потребителите, до
които е била адресирана.
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Право на отговор

от стр. 1 чески дивиденти! Да го знаят и да
го разберат!
тяхно поражение и решиха, че като
Ако приемат каузата, нека ни
премахнем само абонаментната подкрепят, но не с меркантилни
такса за детските градини от 8 лв. цели.
и ние ще замълчим. Да, ама не!
3. Мобилна аптека
С колежката Ирена Бонева сме
Тази услуга ще спести на много
изпратени в този Общински съвет възрастни наши съграждани врес ясна програма в три точки:
ме, разходи за транспорт.
1. Напълно безплатни детски
Самата услуга, която предлагаградини и ясли в общината за ме, не означава да има пътуваща
всички деца!
аптека, а разнос на лекарства за
Това означава таксата за абона- всички жители на общината.
мент и храноденът да се поемат от
На колко случаи на наши събюджета.
граждани, които чупят крака, ръце,
За община с бюджет от 15 ми- опитвайки се да стигнат до аптека
лиона на година, тази мярка, стру- през зимните месеци трябва да
ваща 95 хиляди лева е смешна.
станем свидетели, за да вземем
Тази мярка е напълно възмож- отношение?!
на още тази година. Ако искаме
Тази услуга няма да струва и
да покажем подкрепата си към един лев на общината, ако възстамладите семейства това трябва новим социалния патронаж и той
да се случи веднага. В съседната изпълнява тази задача, а на хората
община Сливо поле дори вече е в ще спестим време, пари, счупвасила, а те имат в пъти по-малък ния и не дай Боже по-лоши неща.
бюджет и в пъти повече деца!
По въпроса с таксата за битов
2. Социален патронаж – Общест- отпадък:
вена услуга, която гарантира, че
За първи път кметът призна във
няма да има жител в тази община, Вашия вестник, че разходът за
който да си легне гладен!
сметосъбиране е увеличен със сто
Срещу сума в порядъка на 80 хиляди лева. Тези пари щяха да
лева месечно ще осигурим спо- ги вземат от хората, ако не бяхме
койствието на нашите възрастни ние двамата с Ирена. Решихме,
майки, бащи, баби и дядовци.
че още в зародиш трябва да преКато общество сме задължени сечем това решение и затова го
да помагаме на по-възрастните, публикувахме.
които през целия си живот са раКметът се уплаши! Той не е
ботили за българското общество свикнал някой да разпространява
и държава.
информация какво се случва и
Радвам се като слушам, че какво ще се взема като решеколегите от ДПС били съгласни с ния. Какво стана с предишните
нас. Но нека от сега да знаят, че увеличения? - Чак като отидеш
няма да допуснем тази услуга да да платиш и разбираш, че са ти
се управлява от техни партийни увеличили данъка тихомълком и
кадри с цел извличане на полити- на скрито. Сега ние казахме на

хората какво предстои и те го притиснаха с въпроси. Но той не може
да се оправдае, защото решението
още не е взето.
Така го принудихме да доплати
разликата от 100 хиляди лева от
общинския бюджет, който получаваме от държавата, а не да ги
вземе от хората.
Важно е да кажа и че има предложение от него за увеличение на
приходите от данъци на колите с
35 %. Това какво може да означава
ще оставя хората да преценят.
Същото предложение е и за недвижимите имоти с 15 % - откъде
идва това повишаване? Защо
е? По-богати ли сме станали, не
става ясно.
Ако мога да обобщя:
- Властта призна, че проектът
за безплатни детски градини се
отнася за ромчета. Ние не искаме
да делим децата, затова стартираме подписка за безплатни детски
градини за всички деца;
- Принудихме кмета да не увеличава таксата за битовия отпадък;
- Не позволяваме и няма да позволяваме на местната управа да
взема решения на тъмно, касаещи
всички жители на община Тутракан. И не говоря само за кмета,
но и за управляващата коалиция
ДПС-ВМРО-БСП.
Това е наше задължение - да
защитаваме обществения интерес.
Особено от тия, които са доказали,
че работят срещу него!
Кристиян КАЛЧЕВ
Бел.ред.: Правото на отговор е
във връзка с публикацията „Ах,
тези безплатни детски градини...
и други такива неща...” в бр.1/2020
на в. „Тутракански глас”.

Заседание на Областен
координационен център
в Силистра

Черен списък на площите опожарени
преди началото на Кампания 2020
аленето на стърнища в
страната продължава, въпреки предупрежденията и
санкциите, които ДФ „Земеделие“
налага. В тази връзка, ръководството на фонда предупреждава
стопаните, че ще им бъдат налагани
глоби за палене на земеделски
площи, независимо от факта, че
още не е започнала Кампания 2020.
Субсидиите за парцелите, които се
опожаряват преди подаването на
заявления по схемите на директните плащания, ще бъдат намалявани.
Тези площи ще носят предварителна тежест за налагане на глоби още
при тяхното очертаване - когато
кампанията започне.
Екипи от „Техническия инспекторат“ на ДФЗ продължават да
проверяват на място всички сигнали за запалени стърнища, които
се подават към институцията.
Сигналите постъпват основно от
дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ към МВР,
както и от граждани.
В периода от февруари до края
на ноември 2019 г. от страна на
ДФЗ са извършени извънредни
проверки по 115 сигнала за горящи земеделски площи в страната.
Най-засегнати са областите Русе,
Разград, Плевен, Монтана и Ха-
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сково. Проверяващите екипи са
констатирали основно изгаряния
на стърнища от зърнено-житни култури, площи с царевица, слънчоглед, рапица, пасища и сухи треви.
Местоположението на пожарите е
локализирано с GPS-устройство
и са извършени измервания на
засегнатите площи.
Неправомерни практики по опожаряване на стърнища и други
растителни остатъци през 2019 г.
са установени общо при 244 кандидати по схемите и мерките на
директните плащания. Засегнати
са 421 земеделски парцела, като
опожарената площ възлиза на 2
051 ха (20 510 дка).
На основание член 10, ал. 2 от
Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за
критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане,
опожарените земеделски площи се
считат за неподходящи за субсидиране за съответната година и се
водят като наддекларирани.
Паленето на стърнища е забранено и се санкционира както
по българското законодателство,
така и по европейските правила.
Глобите се налагат в рамките на
системата за контрол и по кръстосаното съответствие, които са
част от Национален стандарт 6.

Когато се установи опожаряване
на стърнища от зимни и пролетни
култури със слята повърхност
(пшеница, ръж, тритикале, овес и
ечемик) се отразява нарушение на
Национален стандарт 6. Той е част
от Националните стандарти за
добро земеделско и екологично
състояние на земята, съгласно
Заповед № РД 09-122/2015 на
министъра на земеделието и
храните.
Санкциите за неспазване на
условията за кръстосано съответствие се изчисляват в проценти.
Те се прилагат върху всяко плащане към кандидата по схемите и
мерките на директните плащания.
Процентът на намалението зависи
от тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване. В случай
на неспазване поради небрежност
процентът на намалението на плащанията е до 5 %, а в случаите на
повторно неспазване - до 15 %. В
случай на умишлено неспазване,
процентът на намалението е не
по-малък от 20 % и може да
доведе до цялостно изключване
от една или няколко схеми за подпомагане и може да се прилага в
продължение на една или повече
календарни години.

Областна администрация Силистра бе проведено поредно заседание
на Областен координационен
център във връзка с прилагане
на изменения през м. октомври
2019 г. Механизъм за съвместна работа на институциите
по обхват, включване и предотвратяване на отпадане от
образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст. Заседанието бе водено
от заместник.-областния управител Стоян Бонев.
Актуалната към 15 януари
2020 г. картина по темата бе
представена от д-р Габриела
Миткова – началник на Регионално управление на образоването Силистра към МОН. От
направения анализ съгласно
съпътстващата Механизма информационна система стават
ясни няколко важни цифри:
наблюдаван е списък от 16

В

927 деца и ученици, от които
10 479 са от 5 до 12 клас; в
област Силистра с актуален
статус „записан“ са 10 072 деца
и ученици. От тях 10 479 са с
първоначален статус „учащ“,
291 са в категория „изясняване
на нов статус – никога незаписан и незададен“, и др.
Според писмо от МОН от
началото на м. януари до края
на м. февруари т.г., предстои
пореден етап от работата на 34
екипа в област Силистра, за да
продължи актуализирането на
възможно най-много точни данни при изпълнение на Механизма. Това ще се случва повече
по служебен път, т.е. по информация на кметства, полиция,
училища и др. институции. При
необходимост ще бъде правен
и обход по домовете. Етапът
ще завърши със заседание на
Координационния център на
областно ниво. . Особено важно
е наблюдението във възрастова

група „5-7 г.“, за да продължи
впоследствие изчистването на
„картината“ и в другите
По информация от МОН в
продължаващата трета година
работа по обхват на деца и
ученици в училище, област
Силистра е на трето място след
областите Търговище и Габрово
по определен критерий, оценяващ извършената дейност в
това направление. Съобщава
се, че в предходния етап е
станал актуален новият статус
„деца 5-7 г.“, сред които има немалък брой, родени в чужбина,
което усложнява формите на
проверки и създава условия за
„нови статуси“.
В близките два месеца на
работа по Механизма сред
приоритетите е намаляването
на статуси с противоречива информация за отделните случаи,
както и на тези, за които няма
никаква информация в отделните възрастови групи.

регион
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23 - 29.01.2020 г.

поетично поетично поетично
Християна
ХРИСТОВА,
гр. Тутракан

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

Тутракан

Смисъл

На север се насочи,
по-точно на североизток поеми,
и ще видиш града,
кацнал на брега на Дунава.
Столицата на кайсията.
Ето, виждаш ли я?
Името на столицата е Тутракан!
Град древен като някой хан.
Малко е нашето градче,
но води началото си от древно селище.
Разгледай Трансмариска!
Плувай в Дунав, ако ти се иска.
Разходи се из Рибарската махала,
не си виждал такава до сега!
Седнеш ли на брега , на Дунава,
ще видиш залеза.
В него ще се влюбиш,
погледа ще си загубиш.
Залезите са толкова омайни,
даже леко потайни.

Тази наша любов невъзможна,
недолюбена и неизтляла,
по житейски бе толкова сложна
и така, нажежи ни до бяло.
Късна беше, не случихме време,
а пък всеки любов заслужава,
неусетно превърна се в бреме невъзможна е, а продължава.
И остава, в душите дълбае,
като пламъче още да тлее,
щом и двамата знаем - така е,
ето смисъла да се живее...
Тази наша любов невъзможна,
недолюбена и неизтляла,
тази тъжна, красива тревожност,
неслучайно е нас сполетяла.

Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Януари
През зимата любовта
оцелява от подаяния
в къщичката си за птици.
Очите й са измършавели от глад,
подобно прозорците на дом
в покрайнините на града.
Прозорци и очи като жълти ями.
Пристъпяй тихо, любов,
да не подплашиш пилетата
в яйцата, които няма да излюпим.
Пристъпяй тихо,
да не прекършиш леденото клонче
на последното”Обичам те!”
На единственото”Щастлива съм!”
(Преди да бъда щастлива още.)

Талантите на Тутракан

За любовта към
класическата музика
от стр. 1 „Тутракански глас” тя
трета награда солист- разказва за талантите
ката Рая Георгиева, на Тутракан в класичеа Ивелина Йорданова ската музика:

щото има много голяма
разлика между поп пеене
и класическо или народно пеене. Фестивалът

при много по-стриктни
фестивални изисквания се завърна с втора награда,оставайки
стабилно сред лауреатите” - това написа в
социалните мрежи ръководителят на Музикален
клуб „Амфион” Галена
НЕНОВА. В този брой на

- Международният
фестивал се проведе в
гр.Закопане, Полша. Това
е един престижен фестивал, в смисъл, че изискванията са стриктни
към участниците и не
приемат всякакви заявки. За участие се изпраща първоначален запис
на всеки от участниците и ако те одобрят е
чудесно. Този фестивал
беше на по-високо ниво
от предишните, на които сме участвали - в
Одеса, и в Балчик. Изискванията бяха доста
по-високи що се отнася
до участието и представянето на участниците. Естествено, ние
сме с класически вокал.
Подчертавам това, за-

беше многожанров народно пеене, класическо пеене, хорове, и
всякакъв вид танци. Нашето участие беше по
класически вокал. Този
път участниците се
представиха с няколко
дуета, предвид, че бяха
ограничени заявките до
6, не можеше да включим индивидуални представяния и трябваше
да се групират децата
по дуети. Представи се
и квартет „Светулки”,
който миналото лято
спечели на конкурса в
Одеса сертификат от
200 евро за участие на
следващ фестивал, който беше използван на
този фестивал.
- От кога съществу-

ва Клуб „Амфион”?
- Клуб „Амфион” съществува от 2016 г.
Предложих да се направи
нещо в ОДК и читалището, но отговорът бе отрицателен. След като се
опитах също да направя
хор в училище "Йордан
Йовков" и не се получи,
се наложи нещо друго,
за да мога да продължа
да творя, и да направя и
нещо за Тутракан.
30 години съм живяла
в Гърция и съм се занимавала с музика.
В Атина съм се занимавала с преподаване
на музика и на класически балет в частни
училища. Преподавала
съм и съм организирала
хорове. Помощник-диригент бях на смесен
хор в Хайдари, където
подготвях хористите,
аз водих много от репетициите и вокалната
им постановка.
Тук в Тутракан преподавам и пиано, харесва
ми да преподавам пиано.

Всичко обичам, с което
се занимавам. Обучавам
децата по комплексна
програма, която аз съм
си избрала. През годините съм си избрала найважното, затова при
мен е почти невъзможно
само пиано да преподавам. Аз преподавам
едновременно и пиано,
и солфеж. Избрани са
упражненията, избрана
е системата за плътно музикално обучение
- слушане на музика,
анализиране, музикални форми и абсолютно
всичко, което включва
едно обучение в музикално училище.
Доволна съм от моите ученици, радвам се
на успехите, които те
постигат на музикалните конкурси. Когато
си упорит, всичко се
получава. Сигурна съм,
че своя талант те ще
покажат и на още много
музикални фестивали у
нас и в чужбина.
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„Благодаря!” е думата на Бабинден

Да измием ръцете на д-р Любомир Бойчев...

...и на д-р Богомил Бойчев...

от стр. 1 годините се оформи като на 21 януари бяха много.
водещ Ин витро център в Поздравителен адрес и фиГлавиница - 56, а останастраната.
нансов ваучер от името на
лите са от Варна, Шумен,
Търговище, Добрич, Велико
Търново, София, Габрово,
Плевен, Бургас, Перник, Враца, Хасково, Стара Загора,
Пловдив и Кюстендил.
Популярността му се дължи на изключително добрите специалисти водени от
началника на отделението
д-р Любомир Бойчев, д-р
Богомил Бойчев, д-р Деян
Малчев, д-р Павел Ангелов
и д-р Николай Костадинов.
През предходните години
д-р Любомир Бойчев бе
единственият лекар от област Силистра номиниран
и отличен в инициативата
"Лекари, на които вярваме"
за висок професионализъм и
Поздравителен адрес от името на кмета на
хуманно отношение.
община Главиница Неждет Джевдет поднесе Нурсен Басри
АГО в Тутракан е второ
ниво и в него специализират
Специалните поздравле- кмета на община Тутракан
млади лекари.
ния, които получиха едни д-р Димитър Стефанов подНа Бабинден празнуват и от най-добрите акушери несе от неговия заместник
в Медицински център „Св. не само в Силистренска Дарина Иванова. ПоздравИван Рилски”, който през област, а в цяла България ление от кмета на община

Празнично в Община Тутракан със самодейците от с. Варненци

много топлина и приятелство на 17 януари
учениците от основно
училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Нова Черна отбелязаха
Деня на Религиозната толерантност и търпимост. Вярваме, че с
тази инициатива в търсенето на
общото, споделеното, позитивното в съзнанието на всеки един
от нас прониква светлия лъч на
човещината.
На 21 януари с грейнали от
усмивка лица учениците поканиха
директора на училището г-жа
Маргарита Владева да отпразнуват заедно Международния
ден на прегръдката. И в двете
дейности чрез мултимедийни
презентации децата научиха
повече за тези дати. Събитието
завърши с групова прегръдка.
Христина ХРИСТОВА,
Учител по БЕЛ

С

Главиница Неждет Джевдет
поднесе Нурсен Басри.
Мило стихче рецитира
малката Арман Ахмед от
с.Зебил, община Главиница
с благодарност и добри
пожелания към лекарите,
при които, всъщност, е
родена - в тутраканската
болница. Заедно с нея бяха
майка й Рабие Осмен, която
очаква следваща рожба, секретарят на читалището
Зайде Наим и група жени от
селото, които не пропускат
този празник. Разбира се,
от благодарност и с признание към професионализма
на лекарите.
Празникът продължи с "визитацията на лекари и акушерки" от селата Варненци,
Шуменци и Старо село.
Първата "визитация" в
АГ-отделение направиха
самодейците от с.Шуменци.
Отец Михаил поръси всички
за здраве, презвитера Калина изми ръцете на акушерите и подари на всеки от
тях по една битова старовремска кърпа. И огърлица
от люти чушки имаше, и
пита, и ритуал "опушване"
на дамите.:)
И самодейците от с. Варненци влизат с песен. Тук
е раждащата 13-то бебе
„булка”, тук е д-р Майтапчиева, която замества вече
възрастна своя колежка
и... шоуто е пълно. Всеки е
обстойно прегледан и със
съответната рецепта за
лечение. И този път д-р
Любомир Бойчев получи
символа - щъркел, който
кметският наместник Снежана Михайлова му връчва
всяка година
Ето ги и староселци.
С песен и настроение те
поздравяват празнуващите,
не забравят да напомнят на

празнично в училището
в нова черна

...и на д-р Павел Ангелов...

...и на д-р Николай Костадинов

фамилия Бойчеви откъде е
коренът им. Икона на Богородица бе техния подарък
за празника. И песни пяха,
включително и миналогодишния техен хит - "Докторе, докторе..."
Колоритен празник е Бабинден! Традицията и тази
година спазиха читалищните самодейци от селата

Шуменци, Старо село и
Варненци като гостуваха в
общинската администрация
в Тутракан. Естествено,
кметът на Община Тутракан
д-р Димитър Стефанов ги
посрещна. А те пяха, играха
и се веселиха. И... "раждаха",
а кметът с опит професионален от ветеринарството
- акушира. И връчи на "новородените" подаръци...

Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.
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ОТВОРЕНО ПИСМО
В района на крайпътния къмпинг („Стомната”) с надДо жителите на община Тутракан
До ОбС - Тутракан пис 1300 г. от основаването на Българската държава
има чешма с голям дебит и отлични питейни качества.
Обектът е построен с много любов и умение от Стефан
От Стефан Вутов Бояджиев и
Бояджиев, наш дълг е да го запазим за идните поколения.
Георги Василев Димитров
Препоръчително е да се поставят билбордове (ОбщиОтносно: Състоянието но водоизточниците в Общи- ната съвместно с Пътно управление), на които да бъдат
посочени качествата на водата.
наТутракан
Горепосочените обекти, при добра реклама, могат да
се използват за къмпингуване на местното и пътуващо
Уважаеми жители на община Тутракан,
население.
Уважаеми общински съветници,
При честване на събития от нашата история, жителиОбръщаме ме се към Вас по един от най-важните проте на общината и нашите гости от страната и чужбина,
блеми на нашето съществуване - питейната вода.
Водната криза в някои райони на нашата Родина ни могат да бъдат привлечени, за да видят и се възхитят
задължават да се вземат превантивни мерки за запаз- на красивите природни дадености в околността.
В заключение, ще добавим - от Русе до София има само
ване на водоизточниците и откриване на нови за всички
селища в общината. Излизаме с предложения към Вас, една чешма. Пътят Русе - Тутракан - Варна разполага с
две чешми и два големи водоизточници с места за парводени от най-добри чувства!
В случай на авария в главния водопровод, за да не киране и къмпингуване.
Водното богатство, с което разполага нашата общиизпаднем във водна криза предлагаме да се извършат
на, ни задължава да пазим и да поддържаме наличните
следните дейности:
1. Да се проучат местонахожденията на всички водо- водоизточници и до ги оставим в добро състояние за
източници: чешми, кладенци, водни потоци и др. Да се идните поколения.
Отправяме към всички Вас, наши сънародници, това
състави карта на местонахожденията им.
2. Да се констатира сегашното им състояние за обръщение, водени от най-добри чувства!
ползване във всички населени и извън населените места
20. 01.2020 г.
Стефан Бояджиев
- какви ремонти следва да се извършат, да се поставят
Гр.Тутракан
Георги Василев
отговорници и да се контролират ремонтните дейности
по съответните обекти.

Автоматичен достъп до информацията
за аварии в телефонния център на
Електроразпределение Север
обаждания на ден, като
всеки 9 от 10 клиента
са се свързвали с дружеството при първото си
обаждане. Най-често търсената ин-формация е по
теми, свързани с прекъсванията на захранването
по райони - планови или
аварии, отчитането на
електрическата енергия
и средствата за тър-говското й измерване, както

и във връзка с услугите от
обновения ценоразпис на
електроразпределителната компания.
С разширяването на обхвата от функционалности,
достъпни през телефонния
център, Електроразпределение Север следва стремежа си да предоставя
качес-твено, компетентно
и бързо обслужване на своите клиенти.
“ТГ”

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
лектроразпределение
Север добави нова
функционалност към
съществуваща-та интерактивна система за гласови отговори на своя
национален телефон 0700
161 61.
Специалното приложение
позволява клиентът да
получи информация дали
за неговия обект вече е
регистрирана авария. След
избиране на опцията „За
ава-рии“ и съответната
географска област от
клавиатурата на телефона, клиентът и неговите
места на потребление се
идентифицират чрез телефонния номер, от който

Е

постъпва обаждането.
Информацията се получава автоматично, без да
се налага изслушване на
допълнителни съобщения
или изчакване на оператор.
Предвидена е и възможност
клиентите сами да правят
проверки за регистрирани
аварии по клиентски номер,
като разбира се опцията
връзка с оператор остава
налична за допълнителни
консултации.
Телефонният център е
един от най-натоварените
канали за комуникация на
ЕНEРГО-ПРО. През изминалата (2019) година линия
0700 161 61 е обслужвала
средно около 750 входящи

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: office@air-bg.org
www.aip-bg.org

№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

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Техн.ръководител на ВиК-Тутракан

25 януари или 8 февруари 2020 г.

ТЕРМЕ БУКУРЕЩ
Програма
7:00 ч. - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 10:00 ч.
Уелнес центърът Терме Букурещ ни очаква с температура на
закрито 29-30 С и температура на водата около 33 С, 6 сухи и 4
мокри сауни.
Центърът е разделен на три основни сектора:
The Palm - Палмата е най-обширната и просторна зона, висока
повече от 50 м, с огромни палми, шезлонзи, много зони за релакс,
най-големият басейн с площ 560 м2 с външна открита зона, 2 джакузита, лаундж кресла в басейна, мокър бар .
Elysium - Елисиум е зоната на удоволствието. Предлага сауни,
тропически и контрастни душове, много зони за релакс с инфрачервени шезлонзи, хидромасажни легла. Може да опитате класически
релакс и модерни “детокс” рецепти в една от 10-те сауни:
• Сауна Прованс - изградена от типичното за Австрия и Румъния
дърво Zambru Pinus, съчетава аромат на билки и дърво
• Сауна Амазония - екзотичен релакс в огромна панорамна сауна
за 45 човека, която открива уникална гледка от високо към тропическия рай “Палмата”
• Баварска Сауна - докоснете природата в най-горещата сауна
• Сауна Алхамбра - ще попаднете в ориенталска приказка, в
атмосферата на средновековна Гранада и уникални аромати.
• Хималайска сауна - релаксирайте сред планина от сол, дишайте
дълбоко и изхвърлете всички токсини от тялото си.
• Сауна Холивуд - с огромен екран, на който прожектират филми
Galaxy - Галакси е мястото за забавления и водни приключения
за цялото семейство, с площ над 4000 м2, 16 водни пързалки,
огромен басейн с уникална система за 4 вида вълни, страхотен
мокър бар, топъл открит басейн, зона за релакс с впечатляващи палмови дървета, шезлонзи, релакс кресла за инфрачервена терапия,
хидромасажни легла, 3 тематични парни сауни. В зона Галакси ще
намерите най-впечатляващите водни пързалки на закрито.
16:30 ч. - Отпътуване за комплекс “Baneasa Shopping city “ свободно време.
18:30 ч. - Отпътуване от Букурещ.
Цена: 45 лв. от Тутракан
Цената включва:
- транспорт, пътни такси, панорамна обиколка на Букурещ,
застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач
от туроператора
Цената НЕ включва: Входни такси за посещаваните обекти!
Входна такса за зона Galaxy за 4,5 часа престой:
възрастни - 63 RON;
студенти и пенсионери – 53 RON;
деца от 3 до 16 г. - 47 RON;
Пакети за семейства: 1 възр. + 1 дете – 100 RON;
2 възр. + 1 дете – 159 RON; 2 възр. + 2 деца - 200 RON.
Входна такса за зона The Palm за 4,5 часа престой:
възрастни – 73 RON;
студенти и пенсионери – 63 RON;
Деца под 16 г. не се допускат в тази зона.
• включва свободен вход към зона Galaxy
Входна такса за зона Elysium за 4,5 часа престой:
възрастни – 97 RON;
Деца под 16 г. не се допускат в тази зона;
• включва свободен вход към зона Galaxy и зона The Palm
Възможно е да ползвате собствени хавлии и халат. Може и да
наемете на място: - наем хавлия – 16 lei, - наем халат - 24 lei
Бележка: Входните такси са към 03.01.2020 г.!
*Датата на пътуването зависи от климатичните условия, които
трябва да позволяват пътуване. Уведомяване за провеждането - 5
дни преди датата на пътуването.
1 леа = 0,42 - 0,44 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител – паспорт и нотариално заверено пълномощно от липсващия
родител
Записване на телефон:
0889 43 33 59 - Туристическа агенция Салвиния
Анастасия Якова - GSM: 0895 425 453

хоби
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сМЯх
залог?
- Ето, имаш брадва.
- Добре, ето ти брадвата.
- Ето ти един лев! Само че на
есен ще ти е много трудно да върнеш два лева.
- Вярно е това - съгласява се
селянинът.
- Ами дай ми сега единия лев,
а на есен ще ми върнеш и другия.
Един лев по-лесно се връща отколкото два.
- Да бе, вярно. Ето ти единия лев.
Върви селянинът и си мисли:
"Пари нямам, брадва нямам, вече
дължа и един лев и... мамка му,
всичко си е много правилно".

Тялото ми няма недостатъци...
Главният лекар си взема една Само излишъци...
седмица отпуск и отива на лов.
Връща се мрачен и навъсен.
- Докторе, не мога да отслабна!
- Какво стана? - пита го ст. сестра.
- Защо?
- Нищо не можах да убия - жалва
- Ами дояждам на всички - на
се докторът.
мъжа, на дъщерята...
- Е, ако си бяхте стояли в бол- Вземете си прасе да гледате.
ницата...
- Да бе, и на него да дояждам!
Отваря евреин банка на село.
- Маце, обичаш ли животни?
Отива при него закъсал селянин:
- Да!
- Ще ми дадеш ли един лев
- Вземи ме да живея при теб,
назаем?
знаеш ли какво съм говедо!
- Ще ти дам. За колко време?
- Наесен ще ти го върна - отгоПърва среща.
варя селянинът.
Тя: - Аз съм вегетарианка.
- Ще ти дам, но тогава ще ми
Той (държи да я впечатли):
върнеш два лева.
- Аз съм тиквеник...
- Добре, съгласен съм.
- Но без залог не мога да ти
- Защо не ми каза, че си толкова
дам заем.
проклета още в началото?
- Че откъде да го взема този
- Изненадааа...

Забавна астрология

Водолей

СУДОКУ

Срещат се двама приятели.
Единия е с посинено око.
- Здравей, какво е станало?
- Не ми се разправя.
- Кажи, де! Кой те нареди тъй?
- Жената.
- Как така пък жената?
- Ами, ей тъй на!
- Разкажи!
- Вчера вечерта, тя се навежда
да извади едно пиле от фризера.И
така сладко се беше надупила към
мен, че не се сдържах, хванах я
така както е, вдигнах й само малко
полата и...
- Какво? Не обича ли така да
правиш?
- Обича бе, ама не в Кауфланд!
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Девиз: “Аз знам!”
Стихия - Въздух, качество - неподвижен
Скъпоценни камъни: тюркоаз, аквамарин, сапфир, топаз, оникс
Метал - алуминий; цвят - небесносин
Планета управител - Уран

Личност
ко трябва да бъдете описани с една дума, то тя
е независими. Най-много цените свободата си и
най-добре се чувствате сред приятели. Бракът,
с ограниченията които налага, ще ви накара да се
чувствате не на място дори в собствения си дом. Затова предпочитате необвързаните с договори и клаузи
отношения. Вашият партньор трябва да ви впечатли с
оригиналността си, с нетрадиционно и освободено от
предразсъдъци поведение, което в никакъв случай не бива
да е пошло. Вие цените хората като цяло, но понякога
може да не забележите достойнствата на човека до
вас. За вас приятелството и разбирателството са
изключително важни и лесно успявате да си създадете
безброй приятели навсякъде, където отидете. С интерес изслушвате чуждите истории, но вашата собствена
предпочитате да запазите само за себе си. Във всичко,
което правите, влагате частица от неповторимата
си оригиналност. Съумявате във всяка ситуация да намерите начин да се справите блестящо. Трудностите
не ви притесняват. Доста разсеяни сте и може да не
помните дори името на някого, но със сигурност знаете, че той носи жълти чорапи или че е влюбен в някоя
кинозвезда. Много често се случва да пренебрегнете
любимите си хора, за да помогнете на някой приятел.
Вие сте толкова постоянни в своите странности, че
хората казват за вас, че сте “странна птица” с цялото възхищение, което може да се вложи в този израз.

А

Работа
Дом за стари хора – Тутракан
търси да назначи медицински сестри.
За допълнителна информация:
0877902763

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди
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тАМ, КрАЙ реКАтА...
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Оборудвана спортна зала новата придобивка за с.Искра
Ние нямаме силата да променим мисленето на цялото
общество, но можем да
покажем правилния път,
по който трябва то да се
развива” - категоричен е
Аптула.
Спортната зала е оборудвана с необходимите уреди
и тепих със съдействието

борудвана спортна
зала вече е факт в с.
Искра. В нея младите
хора ще могат да тренират борба, тенис на маса
и да упражняват фитнес
- информира общинският

О

на Муса Мусов, Илхан Шахин, Адинан Мехмед - местни предприемачи и общественици, Сезгин Алиибрям
- кмет на Община Ситово
и Вилдан Мемиш - кмет на
с.Искра., за чиято подкрепа
хората от Искра им благодарят от сърце.
“ТГ”

съветник Рашид Аптула.
„Няма да ми стигнат
редовете да изброя всички
младежи, които пред цигарите и алкохола избраха
спорта и помогнаха за този
прекрасен краен резултат!

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

Честит рожден ден
и да почерпят:

23 януари - Румяна ЗМЕЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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 в мандат 2011 - 2019
26 януари - Валя ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "Бюджет и об-

разование", 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 - Ваня СОФРОНИЕВА, Чистач, Община Тутракан
29 януари - Илиян НЕДЕЛЧЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 януари - Таня ТОДОРОВА, Деловодител, Община
Тутракан

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