РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
утра

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 34

Година LII

Честит първи
учебен ден,
уважаеми
ученици и учители!
Нека е успешна новата учебна година!
Нека учениците да получават знания и добри
оценки, а учителите да работят с желание!
Нека са щастливи децата в училище сред своите
връстници и приятели!
На добър час на първолаците!
Успешна година за абитуриентите!

12 - 18 септември 2013 г.
Спорна и успешна нова
учебна година на всички ученици
- малки и големи,
и на всички учители и родители!
Пожелавам Ви много здраве,
сили, късмет и успех!
С какъвто устрем започнете
годината,
с такъв да я завършите!

На добър час на всички!
Иван НЕДЕВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

Цена 0.60 лв.
Уважаеми учители и
ученици,
скъпи първокласници и
абитуриенти,
В този прекрасен септемврийски ден, когато
започва новата учебна година, искаме да Ви
пожелаем да бъдете здрави, честити в това, което
правите – да давате и да получавате знания, да
стигате все по-далеч в необятната вселена на
познанието!
Желаем Ви още целеустременост и успехи в
отговорната мисия!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Д-р Себахтин ХАЛИД, Председател
на ОбС-Главиница

С 25 ученици по-малко
през тази есен
Ще бъде разкрит Център за двигателна активност
на деца със специални образователни потребности
Калина ГРЪНЧАРОВА
коло 11 300 са учениците от Силистренска област, които ще
започнат занятия на 16-ти
септември, съобщиха от
Регионалния инспекторат
по образованието. 928 са
първолаците, разпределени

О

в 51 паралелки. Най-много
ученици през тази година
ще приеме СОУ „Васил
Левски” в Дулово - 734,
а най-малко – 23, са децата, които ще посещават Помощното училище
в Силистра, уточняват
от Инспектората. Врати

за новата учебна година в
Силистренска област ще
отворят 49 училища, 5 обслужващи звена и 27 детски
градини. Около 2 милиона
и 300 хиляди лева са били
вложени през летните месеци за ремонти в учебните
на стр. 3

Милен МАРИНОВ, зам.-кмет на община Тутракан:

Краси Костадинов и
Андреев световни шампиони!

Асфалтирането на улиците
Сашо
станция
приключи Пречиствателна
в Тутракан ще има
Калина ГРЪНЧАРОВА
рез това лято бе осъществено цялостно
и частично асфалтиране на улици в Тутракан.
Част от тези дейности
са финансирани по проект, а останалите – със
средства, предвидени в
капиталовите разходи на
общината. В редакцията
са получени много сигнали
и запитвания на граждани
свързани с асфалтирането,
недоволство от избраните
улици за рехабилитация, от
качеството на свършената
работа. По този повод разговаряме с ресорния зам.кмет Милен МАРИНОВ:
- Г-н Маринов, да започнем най-напред от проекта за асфалтиране на
станалите нарицателни,
заради продължителния
период, 13 улици. Откога
„датира” проектът?
на стр. 2
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Димитрина Димитрова - вицесветовен шампион,
Пламен Иванов - с бронз
на стр. 8
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Милен МАРИНОВ, зам.-кмет на община Тутракан:

НОВИНИ
НОВ РR ИМА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Йордан Георгиев е новият РR
на Областната управа в Силистра. От 9 септември той е връзката на областния управител
Насуф Насуф с обществеността.
Георгиев е дългогодишен
журналист, доскоро кореспондент на в. „24 часа” за Силистренска област. Член е на
Управителния съвет на Съюза
на българските журналисти,
ротарианец.
В предходния мандат пиарската длъжност се заемаше от
Галина Дойчева.
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЩЕ КАНДИДАТСТВА С НОВИ ПРОЕКТИ
С два проекта ще кандидатства по мярка 321 от Програмата за
развитие на селските райони Община Главиница. Те са на обща
стойност 8 млн. лв., съобщи зам.-кметът Севгюл Амза.
Първият ще позволи рехабилитация на 2379 метра общински
пътища в участъка Главиница-Зафирово-Сокол-Суходол и по
границата с община Ситово – пътя Ситово-Босна. Ремонтните
дейности предвиждат частично и пълно асфалтиране и изкърпване.
По същия проект Общината ще подмени водопреносната мрежа в
селата Дичево и Суходол и транзитния водопровод към Бащино.
Този проект е на стойност 6 млн., а 2 млн. са нужни за централната
част на общинския център. Там, по думите на зам.-кмета, ще се
ремонтира.
ОТ ОД на МВР СЪОБЩАВАТ:
Във връзка с извършване на профилактика и ремонтни дейности
на сиренно-оповестителната система са възможни частични задействания на отделни сирени за времето до 01.12.2013 г. в Силистренска област. Призоваваме гражданите на областта да запазят
спокойствие и да не предприемат нищо по случая!
КРИМИНАЛЕ
73-годишен тутраканец е със счупена ключица след сбиване
между съседи. На 9 септември около 20.30 часа в Тутракан след
алкохолна почерпка неколцина съседи решили да изяснят стар
спор помежду си, който скоро прераснал в побой. Така един от
мъжете се оказал със счупена ключица. Полицейски служители
са установили самоличността на участниците в побоя. Случаят се
изяснява, образувано е досъдебно производство.
Огнеборци са предотвратили материални щети и при два пожара,
възникнали на 9 септември. Сухи треви са горели край Главиница
и Тутракан. Екипи на противопожарните звена са се справили с
произшествията, преди да се стигне да материални загуби.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН

„СПРИ и се прегледай“
Уважаеми съграждани и жители
на община Тутракан,
Имаме удоволствието да Ви поканим на събитие по
проект „СПРИ и се прегледай“ (Национална кампания
за ранна диагностика на онкологични заболявания)
на Министерство на здравеопазването, което ще
се проведе на 12септември 2013 г. от 13.00 часа на
кея на Крайдунавския парк на гр. Тутракан.
Проектът цели въвеждане на модел за ранна диагностика на онкологични заболявания и по-специално
рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на
дебелото и правото черво.Ранното откриване позволява по-лесно справяне с проблема и подобряване
качеството на живот. До края на годината по проект
„СПРИ и се прегледай“ ще бъдат изпратени 400 000
покани за безплатни скринингови прегледи до здрави
хора, които не проявяват симптоми на заболяването,
но попадат в рисковите възрастови групи (25-60 г. за
рак на маточната шийка, 50-69 г. за рак на гърдата
и над 50 г. за рак на дебелото и правото черво).
На срещата ще бъдат представени презентация по
проект „СПРИ и се прегледай“, образователен филм и
видеоклипове. Ще имате възможност да отправите
въпросите си към специалист в областта на скрининга, както и към представители на Регионалните
здравни инспекции, които администрират проект
„СПРИ и се прегледай“ на регионално ниво.
Заповядайте, за да можем с общи усилия да допринесем за по-доброто здраве на всички ни! Заедно
можем да ограничим тежкото бреме на онкологичните заболявания.
Очакваме Ви!
Събитието се организира от Министерство
на здравеопазването в изпълнение на проект
BG051PO001-5.3.02-0001-С0001 „СПРИ и се прегледай”,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.

Асфалтирането на улиците приключи
от стр. 1 кв.м и тротоар 94 кв.м; ул.
«Даме Груев» -асфалтиране
374 кв.м; ул. «Пею Яворов»
(от «Даме Груев» до «Черна») - асфалтирани 847кв.м;
ул. «Никола Обретенов»
- асфалтирани 1464 кв.м и
тротоар 492 кв.м в т.ч. и
рехабилитация на зелени
площи и последната улица
в списъка - »Вежен (от
«Белмекен» до «Родина») –
асфалтирани са 726 кв.м и
тротоар 289 кв.м.
Реално строителната
работата е приключена
и в момента се подготвя
отчетната документация.
- Ако надзорът забележи
неточно изпълнение по
проекта или некачествена работа ще последват
ли санкции. Защото гражданите и тук в Общината
също подават сигнали?
- Първата санкция е в
просрочване на срока на
изпълнение, около 4 хил.лв.
е. Сега текат проверки от
наша страна съвместно
с надзора и изпълнителя
по качеството, защото
наистина има сигнали, основно по изпълнението на
тротоарната настилка.
Ще видм каквото ще бъде
окончателното решение и
тогава има два начина – или
нередността ще трябва да
се отстрани или ще има
съответната санкция.
По този проект, по ул.
«Олтеница» имахме оплаквания. Дворовете на
хората останаха малко понагоре и има опасност от
срутвания на оградите. Там
сме казали на всички живеещи по улицта, засегнати
от този проблем, че могат
да бъдат подпомогнати от
Общината с материали –
цимент, баластра.
- А по сигналите за ул.
«Добри Чинтулов» какви
мерки са предприети?
- Там, фактически имаше едно несъотвествие с
проекта - точно на кръстовището с «Опълченска»,
и се наложи да нарушим
асфалтовата настилка, за
да изградим два допълнителни оттока, тъй като
при дъждовете се забеляза
събиране на вода, недобро
оттичане. Средствата за
тях са от капиталовите
разходи. Вярно, пресен асфалт нарушихме, но вярвам,
че ще е от полза на хората.
Всъщност, там проблемите
няма да изчезнат докато не
се изгради допълнителна
канализация за дъждовната
вода.
- Да преминем към Програмата за капиталови
разходи за благоустрояване и строителство. Какви дейности са финансирани с тези стредства?
- Програмата има две
части. Първата част е
ремонт на общинска пътна

- Това е проект от 2009
година, от предходното
управление, финансиран по
Програмата за развитие на
селските райони и точното
наименование е „Рехабилитация на улици в Тутракан”, т.нар „13-те улици”.
- На каква стойност е
проектът?
- Първоначално е бил за
1,5 млн. лв., но след провеждане на процедурата за избор на изпълнител, сумата,
с която е избран той, е 1
066 425, 49 лв.
- Защото се спазва
принципът за най-ниска
предложена цена?
- Да, икономически найизгодното, което означава
най-ниска ценова оферта.
- Кой е изпълнител на
проекта?
- ДЗЗД „Белица 12”.
- Защо се забави във
времето реализацията на
проекта?
- Заради проблеми, ако
мога така да ги нарека,
с избора на изпълнител –
спазване на всички законови срокове след подадени
жалби от страна на други
участници в процедурата
към различни инстанции и
така времево проектът
се проточи през годините.
През м. юни 2013-та той
стартира реално, като основните дейности по него
са ремонт на конструкцията на пътя, асфалтиране
и преасфалтиране, повдигане на ревизионни шахти,
ремонт на дъждоприемни
оттоци, хоризонтална и
вертикална сигнализация,
изграждане на тротоари
и рехабилитация на зелени
площи.
- Да припомним по кои
13 улици бяха извършени
горецитираните от Вас
дейности и какви са техните параметри?
Ремонтните работи обхващат следните улици: ул.
«Олтеница» - асфалтирани
4084 кв. м и тротоар 1500
кв.м; ул. «Тинтява» - асфалтирани 4867 кв.м; ул. «Добри Чинтулов» - (от «Силистра» до «Опълченска»)
- асфалтирани 2448 кв. м
и тротоар 303 кв.м в т.ч.
и рехабилитация на зелени
площи - с детска площадка
и кътове за отдих; ул. «Опълченска» - асфалтирани
3287 кв.м; ул. «Козлодуй»
(от «Опълченска» до «Сливница») - асфалтирани 1150
кв.м; ул. «Дунав» - асфалтирани 2208 кв.м; ул. «Крепостта» (от парк «Таньо
Войвода» до «Ропотамо»)
- асфалтирани 1787 кв.м
и тротоар 438 кв.м; ул.
«Раковски» - асфалтирани
3218 кв.м; ул. »Таню Войвода» (от «Родина» до «Даме
Груев») - асфалтирани 366

мрежа на територията на
община Тутракан и е на
стойност 74 084 лв., като
тук са ремонтирани пътни
участъци в Тутракан за 8
435 лв., Цар Самуил – 2 800
лв., Пожарево-Дунавец – 3
450 лв., Белица-Бреница – 22
435 лв., Царев дол – 20 117
лв. и един малък участък
Стефан Караджа-Белица
между двете общини на
стойност 1 406 лв.
Фирмата-изпълнител по
тази част на Програмата
е „Път Перфект”. След
приключване на тяхната работа и понеже винаги след
избора на изпълнител остават средства (б.а.: заради
горецитираната най-ниска
ценова оферта) проведохме
втора процедура, която бе
спечелена от „Пътстрой
монтаж”.
- Кои улици в града бяха
рехабилитирани?
- Те са включени във втората част на Програмата
за капиталови разходи.
Текущият ремонт на улиците на територията на
Тутракан е на обща стойност 80 257 лв. и са ремонтирани части от улиците
„Ал. Стамболийски”, „Ана
Вентура”, пл.„Христо Ботев”, „Бистрица”, „Родина”,
„Рила”, „Исперих”, „Таню
войвода”, „Силистра”, „Панайот Волов” - включително и шосировка, „Цибър”
- включително и шосировка,
„Радецки”, „Захари Стоянов”, „Клисура” - шосировка, „Катюша” - шосировка,
ул.”Марица” - шосировка
(участъка от „Г. Генов” до
„Г. Кирков”), изграждане на
две изкуствени неравности
в комбинация с пешеходни
пътеки (пред у-ще „Хр.
Ботев” и пред парк „Хр.
Ботев”), които напълно
отговарят на новите изискнавия. Те са от един малък
проект, който Общината
направи по организацията
н движението, които ще
изпълняваме занапред.
С хората назначени по
различните програми сме
предприели действия по
ремонт на тротоарни настилки – 1500 кв.м. по ул.
”Ал. Стамболийски”, ул.
”Силистра” и настилка в
ЦДГ „Славянка”.
- Докъде стигна ремонтът на детските
площадки в общината?
Те трябва също да се
привеждат според новите
изисквания.
- За съжаление не можахме да реализираме ремонта на детските площадки,
който е заложен, но обществената поръчка отново е в процес на обжалване
и засега краят не се вижда.
- Кога ще бъде направена цялостна подмяна на
пътната маркировка?
- По новоасфалтираните

13 улици вертикалната и
хоризонталната маркировка я има. В момента Общината предприе действия
по пешеходните пътеки.
Идеята ни е да се подмени
цялата хоризонтална маркировка.
- Какви са намеренията
на Общината за продължаване на проектите за
цялостно асфалтиране на
улиците, защото в града
това е изключително наложително?
- Ще продължим напред,
разбира се. Знаем, виждаме,
че много улици в Тутракан
се нуждаят от ремонт
и асфалтиране. В тази
връзка е и проектът за
Пречиствателната станция. Продължаваме работа
по проектирането, има
допълнителни неща, които
възникнаха. Направиха се
геоложки проучвания по
препоръка на МОСВ. Има
шансове към този проект
да включим допълнително
финансиране и за подмяна
на канализацията, което
ще обхване доста голяма
част от града, вкл. улиците, по които ще се прави
тя, ще бъдат асфалтирани.
- Тоест, не е верен слухът, че Община Тутракан
се е отказала от проекта
за Пречиствателната
станция?
- Абсолютно неверен слух!
Работим по него. Надявам
се до края на годината да
приключим с приемането
на проекта и да пристъпим
към избор на изпълнител.
Водим разговори също с
ВиК, понеже вече има и нов
управител. Той ни увери, че
ще работим занапред заедно. Ние си казахме нашите
болни въпроси.
- Кои са?
- Отстраняването на
авариите. Лошото състояние на водопроводите се
знае. Намеренията ни са
за съвместна дейност, за
отстраняване на критични
участъци, като този по ул.
„Мусала”.
Нашата идея е да не се
работи на парче, с дребни
кръпки по улиците, които
след една зима отново се
отварят. По-добре е да се
асфалтира цялостно. Вярно,
не става бързо, но ефектът
е по-добър, качеството си
остава години напред.
А иначе, новото е реализацията на проекта
„Трансмариска – древното начало”, работата по
5-те къщи в Рибарската
махала, по крепостната
стена. Сега ще започне и
реализацията на проекта за
двата социални центъра в
бившата Детска ясла. Дано
топлото време се задържи
по-дълго време.

Днес заседава местният парламент
ейността на общинската болница за първите седем месеца на година ще са в основата
на дебата, който се очаква на днешното
заседание на Общински съвет-Тутракан. Сесията е насрочена за тази дата, а не в обичайния
последен четвъртък от месеца, за да се получи
повече информация за състоянието на здравното
заведение.
Освен това, на вниманието на съветниците ще

Д

стоят още осем докладни записки, между които
допълване на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2013 г. и разпоредителни сделки с общински
имоти.
На тази сесия ще бъде разгледана и докладна
за разрешение за допускане на изключение от
минималния брой ученици в паралелките и за дофинансиране.
“ТГ”
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С 25 ученици по-малко през тази есен
училища са
в най-неблагоприятно
финансово
положение,
уточняват
от инспектората.
26%
от
училищата
са с брой
ученици
над 300,
като по-голяма част
от тях са с
над 500 ученика. НайɋɬɟɮɤɚɋɌȺɇɄɈȼȺ
голямата
група учиот стр. 1
лища имат
заведения и подготовка за между 80 и 200 – 40%. Тези
данни
показват
поляризация
занятията, освежаването
на детските градини е на училищата. Около 50%
струвало 322 хиляди лева. от тях изпитват сериозни
Средищните училища в финансови затруднения при
областта са получили нови сегашната логика на фимебели, подменени са били нансиране, предназначена
да стимулира общините да
и подовите настилки.
В 24% от училищата в оптимизират мрежата. От
Силистренско учат до 80 друга страна тези училища
ученика, сочат данните на изпълняват значими социРегионалния инспекторат ални функции и са основен
фактор за оцеляването на
по образованието.
От 6 на 9 е нараснал малките населени места,
броят на училищата с уче- сочат експертите.
ници от 40 до 80. Тези

Къде сме ние?
1245 ученици ще прекрачат прага на четирите училища в Тутраканска община, от тях първокласниците
са общо 102. Поглеждайки
данните от сравнителната
статистика това означава,
че учениците са с 25 помалко от 2012 г., когато
училищния праг са пристъпили общо 1270 ученици.
В най-голямото училище
– СОУ „Йордан Йовков”, общият брой на учениците е
554, а на първокласниците
– 37. В СОУ „Христо Ботев”
учениците са 527, а 1-ви
клас – 49. В ОУ „Св.Св. Кирил
и Методий” в с. Нова Черна
учениците са общо 99, а
първолаците – 11, докато в
ОУ „Стефан Караджа” в с.
Цар Самуил след няколко дни
на училище ще тръгнат 65
ученици. Тук първокласниците са само 5 и затова са в
слята паралелка с 2-ри клас.
През новата учебна година ще бъдат открити две
полуинтернатни групи (ПИГ)
в СОУ „Йордан Йовков” по
Програмата за подобряване
качеството на образованието в средищните училища
чрез въвеждане на цело-

дневна организация на учебната дейност, информира
директорът на Дирекция
„Хуманитарни дейности” в
общинската администрация Стефка Станкова. В
училището в с. Цар Самуил
ще се разкрие една ПИГ по
Националната програма за
задължително целодневно
обучение, такова желание
са изразили родителите.
Що се отнася до детските градини, тук спадът в
броя на децата е 30. Тази
есен в групите ще тръгнат
общо 429 деца срещу 459
през 2012 г. Най-много са
децата в ЦДГ „Славянка”
– 147, следвани от ОДЗ
„Полет” – 142 и ЦДГ „Патиланчо” – 140 деца.
През тази учебна година се закрива изнесената
група в с. Шуменци, която
беше към ЦДГ „Патиланчо”
и децата ще пътуват на
градина до града.
Има създадени добри
условия за началото на
учебната година, където е
възможно Общината помага за подобряване на материално-техническата база,
каза още Стефка Станкова.
Извършени са текущи ремонти в училищата, профи-

В очакване на първия учебен ден

В

недостигащи ученици.
ОУ ”Отец Паисий” в с.
Стефан Караджа ще бъде
дофинансирано с 3 454 лв.
за 11 ученици, а в ОУ ”Св.
Св. Кирил и Методий” с.
Сокол сумата е 6 908 лв. за
22 ученици.
Изключение от минималния брой на учениците в
маломерни паралелки, за
които не е необходимо
допълнително финансиране
има в СОУ ”Васил Левски”,
гр. Главиница. Допълнителни средства в размер на 9
420 лв. за 30 ученици - за
обезпечаване на учебния
процес извън определените по единните разходни
стандарти за издръжка
на един ученик, в които
учениците са от 41 до 80,
ще бъдат осигурени за ОУ
”Н.Й.Вапцаров”, с. Листец,
а за ОУ ”Отец Паисий”, с.
Стефан Караджа - 16 956
лв. за 54 ученици.
В ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, с. Сокол сумата е
5 966 лв. – за 19 ученици.
Средищните училища
през учебната 2013/2014 г.
са четири – в Главиница и
в селата Зафирово, Сокол
и Листец.
Ремонтните дейности

ȿɥɟɧɚɆȺɊɄɈȼȺ

приключиха в СОУ „Васил
Левски” в Главиница. В останалите училища не се извършват ремонти. В част
от детските градини също
има частични ремонти на
стойност около 20 000 лв.,
коментира готовността
на училищата и детските
градини за новата учебна
година зам.-кметът.
Предстои процедура за
определяне на фирмите за
превоз на учениците до 16
и над 16-годишна възраст.
Ще се ползват и училищ-

В Силистренска област са организирани разнообразни инициативи за
гражданите

С

колеги – ветерани, дарителска кампания и пожаро-тактически занятия
са предвидили в програмата си силистренските
огнеборци. През седмицата ще функционират
и открити телефони за
граждани по въпроси,
свързани с пожарната
безопасност.
В Областното управле-

ние обаждания ще се приемат на тел. (086) 832
307, в РС ПБЗН-Силистра
– на тел. (086) 886 695,
в РСПБЗН-Тутракан – на
тел. (0866) 61 160 и в
РСПБЗН-Дулово – на тел.
(0864) 22 546
На 12 септември в
чест на професионалния
си празник в центъра на
Силистра огнеборците

От Общината ще осигурят материалите за подготовка на залата, а от
Ресурсния център – оборудването.
Предвид демографския
срив и през учебната
2013/2014 г. Общински съвет-Тутракан даде разрешение за допускане на
изключения от минималния
брой ученици в паралелките
и дофинансиране за нормално протичане на учебния
процес.
В СОУ „Йордан Йовков” в
два класа не достигат по

В рамките на Седмица на пожарната
безопасност се отбелязва Професионалният празник на служителите от
Главна дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” - 14
септември, обявен с Решение № 385
на Министерския съвет от 13.09.1995 г.
На 14 септември се е състояло едно
от най-значимите събития в историята
на пожарното дело в страната, което
има значение за неговото развитие.
На тази дата през 1905 г. в столицата е
открит Първият пожарникарски събор
на пожарните команди. По решение
на събора оттогава в продължение на
десетилетия 14 септември се е чествал
като национален патронен празник на
пожарните команди.
Седмицата на пожарната безопасност е обществена кампания сред
населението с информационно разяснителен характер за смисъла и
ефективността на мерките за недопускане на пожари и ограничаване
на последствията от тях; ролята и
значението на взаимодействието с
органите на местната изпълнителна
власт и необходимостта от оказване на
съдействие от страна на населението
при потушаването на възникналите в
поземления и горския фонд пожари,
засилена превантивна и административно-наказателна дейност на
органите за ПБЗН.

ните автобуси, които са в
готовност за началото на
новата учебна година.
Столовото хранене е
местна дейност и е изцяло приоритет на Община
Главиница.
Според Елена Маркова,
основен проблем е намаляването на децата и учениците и от тук големият Силистренската пожарна брой маломерни паралелки.
в миналото...
Това води до намаляване
на финансирането, което
Сведения за пожарна команда
прави съществуването на в гр. Силистра има от времето на
малките училища трудно.
османското робство. Тя не е била
добре организирана, но е развивала
пожарогасителна дейност. В нейна
услуга са се явявали граждани
доброволци.
След Освобождението на България от османско робство в
гр.Силистра по почина и препоръка
на руската военна власт е променена организацията в пожарната
демонстрираха техники команда. Първоначално тя е под
на гасене на пожар и наблюдението и наставленията на
аварийно - спасителни руските военни, а в последствие се
дейности с оказване на е ръководела от местните български
първа помощ на постра- офицери, полицейски началници и
дали.
областните управници, от които е
Преди 108 години - на зависело състоянието на пожарната.
14 септември 1905 г., в
Силистренската градска пожарна
София е открит Първият команда през 1890 г. по състав
пожарникарски събор на и дееспособност е била в много
пожарните команди.
по-добро състояние, в сравнение с
командите на другите по големи гра-

Огнеборците отбелязват Седмицата на пожарната безопасност
едмица на пожарната безопасност се
провежда в страната от 9 до 13 септември.
По традиция в рамките
й огнеборците организират разнообразни инициативи за широката
общественост.
Дни на отворените
врати, открити приемни
за граждани, срещи с

Новото е, че в една от
стаите на ОДЗ „Полет” ще
бъде разкрит Център за
двигателна активност на
деца със специални образователни потребности.

5 ученика до изискуемата
пълняемост и затова ще
бъдат дофинансирани с
1442 лв., а в СОУ „Христо
Ботев” – с 1335 лв. заради
недостига на общо 5 ученици.
По-тежка е ситуацията
в селските училища. В ОУ
„Стефан Караджа”, с. Цар
Самуил има недостиг на
13 ученици в маломерни
самостоятелни паралелки
в 6-ти и 7-ми клас и ще бъдат дофинансирани с 3 749
лв. Останалите класове в
това училище са слети маломерни паралелки, в които
не достигат общо 8 деца,
които ще бъдат дофинансирани от общинския бюджет
с още 4 614 лв.
В новочерненското основно училище всички паралелки са самостоятелни
маломерни с общ недостиг
от 39 ученици, което изисква допълнително финансиране с общински средства
в размер на 11 247 лв.
В първия учебен ден всички първокласници ще получат подарък от Община
Тутракан със специално
послание от кмета д-р Димитър Стефанов.

Пожарната в миналото и днес

В община Главиница:

Калина ГРЪНЧАРОВА
община Главиница
функционират четири основни училища
и едно СОУ, четири ЦДГ и
една подготвителна група
към училище.
По подадени данни от
директорите на училищата
през учебната 2013/2014
година в училищата ще
се обучават 822 ученици
в 53 паралелки, от които
22 маломерни и две слети.
Първокласниците са 83, информира зам.-кметът Елена
Маркова.
В детските градини ще
бъдат обхванати 328 деца
в 16 групи.
Всички процедури по утвърждаване на маломерни и
слети паралелки и средищни училища са проведени.
Има решение на Общинския
съвет от м. юли за утвърждаване и дофинансиране
на тези паралелки и Заповед на РИО – Силистра за
съществуването на самостоятелни паралелки с брой
ученици под 10.
В ОУ ”Н.Й.Вапцаров” в с.
Листец сумата за дофинансиране за учебна година е в
размер на 10 676 лв. за 21

лактика на ЦДГ, ремонт на
отоплителните системи,
освежаване на класните
стаи и почистване на училищните дворове. Доставени са учебници, учебни
помагала и задължителната
учебна документация. Учебните заведения са кадрово
обезпечени, няма индикации
за съществуващи проблеми.

дове по това време, благодарение на
големия интерес, който населението
на града е проявявало към нея.
През периода 1907-1911 год. за
командир на пожарната е назначен
Спиридон Митев Тарашманов, който проявява благородна амбиция,
последователност, упоритост и
подобрява нейната дееспособност.
През 1940 год. навлезлите българските войски в Добруджа вземат мерки за противопожарната
защита на освободените градове. В
гр.Силистра граждани организират
доброволна пожарна охрана. В
града има водопровод с монтирани
противопожарни хидранти.

… и в настоящето
Днес дейностите по пожарна
безопасност и защита на населението в Силистренска област се осъществяват от три районни служби
„Пожарна безопасност и защита на
населението” (РСПБЗН) в гр. Силистра, гр. Тутракан и гр. Дулово и
два участъка „Пожарна безопасност
и защита на населението” (УПБЗН) в
гр.Главиница и с.Кайнарджа и група
„Спасителна дейност” към ОУПБЗН.
В началото на 2011 година беше
сформирана група „Планиране и
превантивна дейност” към сектор
„Планиране превантивна дейност и
контрол” с направления планиране,
подготовка, инженерна защита,
радиационна и химическа защита.
Основните задачи на групата са:
- планиране на защитата при бедствия, пожари и други извънредни
ситуации.
- провеждане на превантивни
и контролни проверки на обекти
работещи с опасни химически
вещества.
- проверки на осигуреността на
населението с индивидуални средства за защита.
- провеждане на обучение на
органите за управление, силите
и населението за действие при
възникване на бедствия, пожари и
други извънредни ситуации.
Общо техниката на дежурство
се състои от 11 противопожарни
автомобила и 8 автомобила за
спасителна дейност, чийто район
на действие покрива територия
от 2 533 кв.км с население 166
508 души, живущи в 101 населени
места, разпределени в 7 общини.
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Педагог от община Главиница участва в Дарете за параклис
международен семинар организиран от ЮНЕСКО „Св. Вмч. Димитър
Солунски”
периода от 4 до 6 септември т.г в столицата на Словакия
– Братислава, се проведе международен семинар на тема
„Съвместна дейност между родители и учители на деца от
ромски произход и деца в неравностойно положение”.
В него взеха участие 8 представители от България, които имат
пряка дейност свързана с целта на семинара. Между тези участници
е и представителят на общинското образователно звено на Главиница
– Сениха Неази, която е работи като педагог във филиална група в с.
Богданци към ЦДГ „Васил Левски” с. Зафирово.
Участието й е съгласувано и подкрепено най-вече от главния
експерт по Предучилищно образование и възпитание към РИО на
МОН в Силистра – Диана Гайтанджиева, проф. Христо Кючуков представител на ЮНЕСКО във връзка с разглеждане на въпросите с
ромската общност, директора на ЦДГ „Васил Левски” и Ръководството
на Управление „Образование” към Община Главиница.
Благодарение на РИО-Силистра в семинара са включени общо
двама представители от областта, единият, от които е и единственият
педагог в детска градина – Ш. Али от с. Средище.
Обучението е организирано от Министерство на образованието
на Словакия, представителството на ЮНЕСКО (UNESCO) в Словакия
и подкрепено от Института за проучване на детска психология и
патопсихология (VUDPAP) към Министерството на образованието в
Словакия, съгласувано с представители на ЮНЕСКО в страните, чиито
участници са включени в семинара.
Модератор на семинара е била Dagmar Kopcanova - ръководител
на Образователния отдел към Словашката комисия за ЮНЕСКО, а

В

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Г-жо Неази, как разбрахте за този семинар и поточно как взехте участие
в него?
- Като начало бих искала
да изразя своята благодарност, за това, че Вашето
издание се фокусира върху
всички дейности, които се
случват в региона и същевременно се отнасят до
него. Участието ми бе подкрепено най-вече от проф.
Христо Кючуков, който е
българският представител
на ЮНЕСКО и Диана Гайтанджиева, гл. експерт по

гости на форума - представители на словашкото министерство на
образоването, на ЮНЕСКО, на комитети, свързани с ромската общност
в Словакия, посланиците на България и Япония в Словакия, писатели,
директори на образователни звена и институти.
Участие в семинара са взели учители, работещи с деца от ромски
произход и деца в неравностойно положение от България, Република
Сърбия, Словакия, Босна и Херцеговина, Румъния, Германия, Украйна
и Унгария.
Целта е насочена към обмяна на опит и възможности за включване
на родители и инициативни групи за интегриране и приобщаване на
деца от тези групи в образователната среда.
Фокусът на международната среща е насочен основно към качеството на предучилищното образование в различните страни.
Сред засегнатите теми в различните модули са: „Работа с майки.
Изграждане на доверие и партньорство” представена от сръбските
участници, „Качеството на образованието на деца от ромски произход
– предизвикателствата на ранната детска възраст и как да се работи с
методическите материали приети в този международен семинар” - от
словашките участници, „Значението на майчиния език в когнитивното
развитие на ромските деца” от проф. Христо Кючуков, „Ранно детско
обучение” представено от Босна и Херцеговина, „Обучение на деца
от ромски произход в Румъния” и др.
След приключването на форума и завръщането на нашите участници, в непринуден разговор с единия от представителите на България
и региона – Сениха НЕАЗИ, научаваме по-конкретна информация за
събитието:

предучилищно образование
и възпитание към РИО на
МОН-Силистра, които бяха
първите лица предложили
ми да взема участие в семинара в Словакия.
Впоследствие получих
подкрепата и на директора на ЦДГ „В. Левски”, с.
Зафирово - Д. Георгиева
и, разбира се, Управление
„Образование” към Община
Главиница, без чието съдействие също нямаше да се
осъществи това събитие
за мен.
Първото условие за участие се изразяваше в това
да се работи с деца от
ромски етнически произход
в детската градина или
деца в неравностойно положение, а второто, което
съвсем не бе маловажно, е
да се владее в разговорна и
писмена степен чужд език
(английски език). Аз покривах и двете условия, така
че … (смее се)
- Какви са Вашите впечатления от видяното
там?
- Бих желала да споделя
всичко, но със сигурност
това ще отнеме много
време. Силно ме впечатли
фактът, че ни посрещнаха
много високопоставени
на стр. 6

Нови знания за електронните услуги в
библиотеката
В

ɪɚɦɤɢɬɟɧɚɬɪɢɞɧɢɨɬ
 ɞɨ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɬ ɝ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɇɚɞɝɪɚɠɞɚɳɨɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨȿ
ɭɫɥɭɝɢɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚɫɨɛɭ
ɱɢɬɟɥɄɪɚɫɢɦɢɪɚɇɹɝɨɥɨɜɚ
Ɍɨɜɚ ɟ ɞɟɜɟɬɨɬɨ ɨɛɭɱɟ
ɧɢɟ ɩɨ  ɉɪɨɝɪɚɦɚ Ƚɥɨɛ#
ɥɧɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ  Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨ ɜ ɛɚɡɚɬɚ  ɡɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɢɬɭɢɪɚɧɚ ɜ ɇɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
ȼ ɨɛɭɱɟɧɢɹɬɚ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɢ ɱɢɬɚɥɢɳɧɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢɧɚ
ɑɢɬɚɥɢɳɧɢɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚ
ȼɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬɱɢ
ɬɚɥɢɳɧɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɫɚɰɟ
ɥɟɜɢɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚȽɥɨɛ#ɥɧɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɤɨɟɬɨɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɡɚɦɧɨɝɨɞɨɛɪɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɧɢɬɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɜ
“ТГ”
ɧɚɲɚɬɚɨɛɳɢɧɚ

Започна строежът на параклис "Св. Вмч. Димитър Солунски" в Тутракан. Идеята за изграждането му е на кмета д-р Димитър Стефанов, а един
от най-големите дарители е тутраканският предприемач Любен Драгнев.
Средствата и материалите за православния храм са изключително от
дарения, като за целта е открита набирателна сметка, по която всеки
желаещ може да преведе сумата, която желае да дари:
ЦКБ АД Клон Русе
IBAN: BG16 CECB 9790 50 E1 6821 00
BIC: CECBBGSF
Параклис „Св. Вмчк.
Димитър Солунски”
Сметката е освободена от такси.
Първата копка на параклиса бе направена от архимандрит Емилиян,
игумен на Басарбовския манастир, на 25 март т.г - Благовещение.
Историческите сведения сочат, че в миналото, в тази част на Тутракан
е имало параклис с името "Св.Вмч. Димитър Солунски" разрушен през
1940 г.

Плюс / Минус

Смисълът на
битието

Ивайло ЙОРДАНОВ,
с. Цар Самуил

ɦɚɦɟɞɢɧɩɨɡɧɚɬɬɭɤ
ɨɬɫɟɥɨɈɤɨɥɨɝɨ
ɞɢɲɟɧɋɩɪɨɲɚɪɟɧɚ
ɤɨɫɚɩɥɚɲɟɳɨɫɥɚɛɢɤɪɟ
ɯɴɤɄɚɬɨɫɭɯɚɜɟɣɤɚɀɢɜɟɟ
ɫɚɦɢɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɛɟɞɧɨ
Ⱦɨɧɹɤɴɞɟɮɚɧɬɚɡɶɨɪɢɦɟɱ
ɬɚɬɟɥɧɨɢɧɚɤɪɚɛɨɬɥɢɜ
Ȼɪɚɯɦɟɰɚɪɟɜɢɰɚɧɚɟɞɢɧ
ɦɟɫɬɟɧɱɨɪɛɚɞɠɢɹȽɨɪɟɳɢ
ɧɚɬɚɡɚɞɭɯɴɬɨɫɬɪɢɬɟɥɢɫ
ɬɚɤɨɢɬɨɬɟɩɪɨɪɹɡɜɚɬɩɪɢ
ɜɫɹɤɨɞɨɤɨɫɜɚɧɟɩɪɚɜɢɪɚ
ɛɨɬɚɬɚɬɟɠɤɚɢɦɴɱɢɬɟɥɧɚ
Ɋɟɞɨɜɟɬɟ ɞɴɥɝɢ  ɧɚɞ 
ɦɟɬɪɚɧɨɜɭɫɢɥɜɚɳɚɬɚɫɟ
ɝɨɪɟɳɢɧɚɝɢɭɫɟɳɚɯɦɟɤɚɬɨ
ɰɹɥɚ ɜɟɱɧɨɫɬ ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɪɚɛɨɬɟɯɦɟɢɪɚɡɝɨɜɚɪɹɯɦɟ
ɲɟɝɭɜɚɯɦɟ ɫɟ ɋɟɬɧɟ ɪɚɡ
ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɢ ɫɟ ɪɚɡɪɟɞɢɯɚ
ɫɬɚɧɚɯɚɫɴɜɫɟɦɜɹɥɢɞɨɤɚ
ɬɨɩɨɟɞɧɨɜɪɟɦɟɟɞɢɧɫɬɜɟ
ɧɨ ɪɚɛɨɬɟɯɦɟ ɜ ɦɴɥɱɚɧɢɟ
ɢ ɩɪɟɝɥɴɳɚɯɦɟ ɫɴɫ ɫɭɯɢ
ɭɫɬɧɢ ȼɫɟɤɢ ɩɨɬɴɧɚɥ ɜ
ɦɢɫɥɢɬɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɫɢ
ɧɟɪɚɞɨɫɬɟɧɫɜɹɬ
ɉɨɫɪɟɞɚɬɚɧɚɜɬɨɪɢɹɪɟɞ
ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɧɟɳɨ ɫɬɪɚɧɧɨ
ɤɨɟɬɨ ɧɢ ɫɟɩɧɚ ɢ ɢɡɜɟɞɟ
ɨɬ ɭɧɟɫɚ ɇɚ ɦɨɹ ɩɪɢɹɬɟɥ
ɦɭ ɩɪɢɥɨɲɚ ɉɪɢɫɜɢ ɫɟ
ɤɥɟɤɧɚ ȼɫɟ ɟɞɧɨ ɜɟɣɤɚɬɚ
ɫɟ ɧɚɤɥɚɧɹ ɩɨɞ ɧɚɩɨɪɚ ɧɚ
ɧɟɜɢɞɢɦ ɜɹɬɴɪ ɢ ɜɫɟɤɢ
ɦɨɦɟɧɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɟɤɴɪɲɢ
ɉɨɝɥɟɞɧɚɯɝɨɥɢɰɟɬɨɦɭɛɟ
ɩɪɟɛɥɟɞɧɹɥɨ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨ
ɤɚɬɨɧɚɦɴɪɬɜɟɰɈɱɢɬɟɦɭ
ɢɡɝɥɟɠɞɚɯɚ ɧɹɤɚɤ ɦɴɬɧɢ ɢ
ɞɚɥɟɱɧɢɊɚɡɬɢɱɚɯɦɟɫɟɡɚ
ɜɨɞɚ ɧɹɤɨɣ ɞɨɧɟɫɟ ɞɢɧɹ
ɨɬ ɛɥɢɡɴɤ ɛɨɫɬɚɧ ɉɪɢɹɬɟ
ɥɹɬ ɧɢ ɫɟ ɩɨɫɜɟɫɬɢ ɨɩɢɬɚ

И

ɫɟ ɞɨɪɢ ɞɚ ɫɟ ɭɫɦɢɯɧɟ ɢ
ɧɹɤɚɤ ɞɚ ɨɦɚɥɨɜɚɠɢ ɫɴɫ
ɬɨɹɧɢɟɬɨɫɢɁɚɩɨɫɢɝɭɪɧɨ
ɝɨɤɚɱɢɯɦɟɧɚɩɪɟɦɢɧɚɜɚɳɚ
ɤɚɪɭɰɚɢɝɨɩɪɚɬɢɯɦɟɞɚɫɟ
ɩɪɢɛɟɪɟ ɭ ɞɨɦɚ ɫɢ Ɉɤɚɡɚ
ɫɟɱɟɦɨɹɬɩɨɡɧɚɬɛɭɤɜɚɥɧɨ
ɧɟ ɫɟ ɟ ɛɢɥ ɯɪɚɧɢɥ ɨɬ 
ɞɧɢ ɢ ɱɟ ɦɭ ɟ ɩɪɢɥɨɲɚɥɨ
ɨɬɝɥɚɞ
Ɋɚɡɦɢɫɥɢɯ ɫɟ ɧɚɞ ɬɚɡɢ
ɠɢɬɟɣɫɤɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɓɨ
ɡɚ ɝɥɭɩɨɫɬ ɟ ɬɨɜɚ ɞɚ ɪɚ
ɛɨɬɢɦ ɡɚ ɞɚ ɢɦɚɦɟ ɩɚɪɢ
ɡɚ ɯɪɚɧɚ ɂ ɞɚ ɫɟ ɯɪɚɧɢɦ
ɡɚɞɚɢɦɚɦɟɫɢɥɢɞɚɪɚɛɨ
ɬɢɦ"Ɉɛɳɨɜɡɟɬɨɫɬɨɜɚɫɟ
ɢɡɱɟɪɩɜɚ ɢ ɦɢɪɨɝɥɟɞɴɬ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɢɧɚ Ⱥɤɨ ɧɟ ɭɫɩɟɟɲ
ɞɚ ɫɢ ɧɚɦɟɪɢɲ ɧɹɤɚɤɜɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɫɢ ɨɛɪɟɱɟɧ ɛɟɡɩɨ
ɥɟɡɟɧ
Ⱦɴɪɠɚɜɚɬɚ ɨɬɩɭɫɤɚ 
ɥɟɜɚɦɟɫɟɱɧɚɩɨɦɨɳɤɨɹɬɨ
ɟɦɢɡɟɪɧɚɦɢɥɨɫɬɢɧɹɂɬɹ
ɤɚɬɨɧɹɤɚɤɴɜɉɢɥɚɬɉɨɧɬɢɣ
ɫɤɢɫɢɢɡɦɢɜɚɪɴɰɟɬɟɡɚɞɚ
ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɢɧɚ ɋɚɦɨ ɱɟ
ɞɴɪɠɚɜɚɬɚɬɨɜɚɫɦɟɧɢɟɢ
ɛɢɬɪɹɛɜɚɥɨɞɚɢɡɩɢɬɜɚɦɟ
ɜɢɧɚ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɝɥɚɞɧɢ ɢ
ɛɟɞɧɢ ɫɴɧɚɪɨɞɧɢɰɢ ɞɨɪɢ
ɡɚ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɢ ɫ ɩɨ
 ɥɟɜɚ ɩɟɧɫɢɹ ɇɨ ɫɴ
ɜɟɫɬɬɚɧɢɟɚɦɩɭɬɢɪɚɧɚɨɬ
ɭɫɟɳɚɧɟɡɚɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɡɚ
ɨɛɳɧɨɫɬ ɡɚ ɰɹɥɨɫɬ ɍɦɴɬ
ɧɢɟɜɬɪɟɧɱɟɧɜɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ
ɧɢ ɩɴɩ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɬɨ ɧɢ
ɤɚɧɱɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɬɟ ɧɢ
ɠɚɥɤɢ ɤɪɚɱɤɢ ɀɢɜɨɬɴɬ ɧɢ
ɫɟɫɜɟɠɞɚɞɨɬɪɢɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɧɚɞɟɧɟɞɧɨɨɛɪɚɡɟɧɢɛɚ
ɧɚɥɟɧɬɪɭɞɢɬɴɩɨɡɹɩɚɧɟɧɚ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɹɍɧɚɫɰɴɤɚɫɚɦɨ
ɟɝɨɬɨɢɢɧɫɬɢɧɤɬɴɬɡɚɫɚɦɨ
ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨ
ɬɟɡɢ ɩɴɪɜɢɱɧɢ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɭɫɟɳɚɧɢɹɫɚɠɢɜɢɚɜɫɢɱɤɨ
ɞɪɭɝɨ ɟ ɡɚɤɴɪɧɹɥɨ ɩɨɬɴɩ
ɤɚɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ ɧɹɤɴɞɟ ɜ
ɞɴɥɛɨɤɢɹ ɢ ɯɥɚɞɟɧ ɦɪɚɤ
ɧɚɞɭɲɢɬɟɧɢȺɫɦɢɫɴɥɴɬ
ɧɚɛɢɬɢɟɬɨɟɞɚɩɪɚɜɢɦɞɨ
ɛɪɨɌɨɥɤɨɜɚɥɢɟɬɪɭɞɧɨ"
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Да нарисуваш Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
а поредна година, в
началото на м. септември, Тутракан домакинства художествената
практика на студенти от
Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет
„Св. Св. Кирил и Методий”.
Тази година те са девет
на брой и ги води техният

З

преподавател доц. Красимир
Карабаджаков.
Финалната изложба на
техните творби бе открита
на 10 септември в залите на
Обредния дом, където тутраканци и техните гости
могат да ги разгледат. В
по-късен период изложбата
ще се премести в Университета.
В края на пленера, студен-

тите подаряват по две свои
картини на града.
Всъщност художествената практика се осъществява благодарение на договора
сключен между Община Тутракан и Великотърновския
университет.

М

ай вече по традиция, студентите са
отседнали отново

такъв е, преподава в Университета. Но той държи
да го наричат художник. И с
право… художник да те учи
на изкуство е съвсем друго.
Усетихте ли разликата…
доцент… художник… Тя е в
различното отношение към
студентите, което разбираемо ги кара да са възприемчиви. А това им се отдава,
ах, как им се отдава! Защото
те могат! Защото Оня горе
им е дал този талант...
Около масата отначало
(много познато) момичетата и момчетата малко
притеснено ме поглеждат.
Какво ли пък ще пита тази…
в къщата за гости на сем. Какво рисуват, ще питам,
Кръстеви, а една вечер им
гостувам аз, в качеството
си на… „Тутракански глас”.
Пак по традиция…
Заварвам част от тях да
рисуват на една от откритите тераси на къщата.
Там е и Симона. И тя рисува.
Симона е осмокласничка от
Тутракан. Разбира се, от
Школата по изобразително
изкуство на Аурел Стоянов.
„Неотлъчно е с тях” – издава Аурел Стоянов. „Това
дете е талант” – каза за нея
и Красимир Карабадажаков.
По-горе писах, че Карабаджаков е доцент. Да,

какъв е Тутракан и реката
през техните очи?
Маслени бои и акварел –
това са предпочитаните
техники за тях, а лодките,
реката, старите къщи са
естествен техен обект. Те
вече са в картините им
Йоана Калудова, Дебора
Тодорова, Деница Баликова,
Петър Марков, Любен Малчев, Мехмед Окан, Александър Йорданов, Яница Фендулова, Кристия Тодорова.
Те са от Варна, Плевен,
Казанлък, Сливен. Картините им са в Обредния дом и
Ви чакат…

Тутраканско участие в
пленера „Арт пристан - Русе”
Ч

етири момичета от
Школата по изобразително изкуство
към Общински център за
извънучилищни дейности
-Тутракан (ОЦИД) с ръководител Аурел Стоянов взеха
участие в Международен
детско-юношески пленер
„Арт пристан - Русе“, който
се проведе от 1 до 5 септември. Творбите на 16-го-

дишните Симона Цонева и
Гергана Борисова и на 14-годишните Симона Йорданова
и Симона Веселинова бяха
показани във финалната
изложба под надслов „Русе в
цветове – град на свободния
дух!” заедно с картините на
още 31 млади художници от
България и Румъния.
Инициативата бе подкрепена от Школите по

изобразително изкуство в
Габрово, Плевен, Казанлък,
София, Тутракан, Павликени
и Крайова (Румъния).
Сред официалните гости
на откриването на експозицията бяха директорът
на Дирекция „Култура и
образование“ Ирена Петрова, директорът на Дирекция „Европейско развитие“
Катя Павлова и началникът на отдел
„Образование,
младежки
дейности и
спорт“ Сашо
Щерев. Те
връчиха грамоти на участниците и
им пожелаха
успех.
Гости на
откриването
бяха и представители
на Община
Тутракан –
директорът
на Дирекция
„Хуманитарни дейности“
С т е ф к а

Станкова и директорът
на Общинския център за
извънучилищна дейност
Доротея Бальовска.
Пленерът е по проект
на Училищното настоятелство към СОУ ”Христо Ботев”, гр. Русе и се
реализира с финансовата
подкрепа на Община Русе по
„Програма за финансиране

на проекти в областта на
изкуството и културата"
и Фондация Обществен
фонд – Русе. Той има за
цел да преоткрие красотата на Русе през очите
на млади таланти, да се
провокират творческите
им възможности, в резултат, на което да бъдат
създадени произведения на

изкуството, чрез прилагане
на съвременни образователни практики.
Пленерът е част от инициативите в подкрепа на
кандидатурата на Русе за
Европейска столица на културата през 2019 и ще бъде
включен в Есенния салон на
изкуствата в крайдунавския
град.
“ТГ”
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В Тутракан:
Педагог от община Главиница участва в
Гостуваща изложба от
международен семинар организиран от ЮНЕСКО габровския „Етър”
от стр. 4 хте могли да приложите
в нашата система?
- Добър въпрос. Това, което видяхме или по-точно
разбрахме от представителите на различните страни
ни даде една обща картина
на условията, в които работим, както общите цели и
дейности, така и различните подходи, чрез които се
постигат резултати.
Бих казала, че във всяка
страна се спазва законодателната норма на образователната система, която
е идентична с нашата като
възрастова граница на предучилищното образование и
възпитание от 3-6 години,
покриване на държавни образователни изисквания и
др. Същевременно се представиха и много различия в
методиката на прилагане
на средствата. Например, в
Унгария, която е с най-висок
процент на обхващане на
децата от предучилищната
възраст (95 %) и с най-висок
процент на образователни
постижения (76%) Министерството на образованието е делегирало права на
всяка община да си изгради
своя програма, която да
включва в себе си целите на
държавните изисквания, но
да е според възможностите
и интересите на децата.
Това е довело до коренна
промяна в системата им,

лица от Република Словакия и не само. Българският
посланик в Словакия ни
посрещна и пожела успех в
начинанията ни.
По отношение на самия
семинар се представиха
много добри практики и
статистически данни от
Института по проучване
на детската психология и
патопсихология в Словакия, където фактическите
показатели доказаха, че
включването на тези деца
в образователния процес
изисква дълго време, изисква и последователност
и интерактивни форми на
работа както в образователната среда, така и
с родителите (по-точно
майките, като социален
медиатор на деца с такова
положение).
Разбира се, важно е и
първото впечатление от
държава, която посещавам
за първи път – хората са
приветливи, всичко наоколо
ти вдъхва спокойствие, с
доста забележителни места, които си струва да се
видят, като Стария град и
замъка. Определено много
ми хареса и бих желала да
повторя посещението си.
- Разбирам, че впечатленията са добри, но в каква
степен от видяното и
чутото на семинара би-

която е довела до чудесен
резултат.
Друг пример мога да дам
с Румъния, в която също
Министерство на образованието (представител на
семинара беше зам.-министърът на образованието)
съвместно с общините и
включването на множество
неправителствени организации са обособили групи
за работа с такива деца и
екип, който в продължение
на 5 степени на обучение
подготвят родителите на
децата преди постъпването им в детската градина.
Пример, който при добро
желание бихме го проектирали и при нас.
Има множество примери,
които всъщност бихме
могли да използваме, като
участието на неправителствените организации в
съвместни дейности, които
не винаги опират до финансова подкрепа, а като цяло.
Тази форма, за съжаление
при нас все още е ниско
застъпена, за разлика от
всички други страни, до които успяхме да се докоснем
в този семинар.
- Ще има ли продължение
този семинар или друга
форма на участие?
- Определено. Но дали аз
ще взема участие е въпрос
на критерии на подбор на
комисията към ЮНЕСКО в

Словакия, защото следва
да предоставим нашите
препоръки и възгледи при
тях в най-скоро време на
електронен носител и след
подбор да се вземе участие
на Националната конференция на ЮНЕСКО, която
ще се състои през месец
ноември 2013 г. Надявам се.
- Последен въпрос - какво бихте пожелали на
другите Ваши колеги, които също биха изявили
желание за участие?
- Най-вече да наблягат
на езиковите си умения и
компетентности, защото,
за да си успешен в среда,
която комуникира на чужд
език, е добре да можеш
да изразиш своята гледна
точка и да представиш достойно всички, които са се
доверили на способностите
ти. Аз мисля, че съм. Общите впечатления са добри
взаимно и от тяхна и от
моя страна.
- Благодаря ви за този
разговор, който насърчава за по-ползотворна
работа в предучилищната
сфера и Ви пожелавам
успех на конференцията
през ноември.
- Аз също Ви благодаря.
Надявам се този акт на
съдействие да не прекъсне,
защото има какво да се
учим от света и светът
от нас.

Дунавец - нашето село
Излезе от печат книга с историята на тутраканското село Дунавец озаглавена "Дунавец
- нашето село".
В няколко броя на в. "Тутракански глас" ще
публикуваме интересни части от нея.
Калин ГЕНОВ
Васил ВЪЛЧЕ
адв. Иван ИЛИЕВ
т към река Дунав
се простира „Косуйският остров”, със
своите 3 500 декара площ.
Сега залесени от Държавно горско стопанство-Тутракан с топола, а преди - с
бяла върба.
Приближаваш блатото
до село Пожарево, а отвъд
него е самото село - два
пъти опожарявано през
турско робство и един
път през румънската окупация, от където носи и
името си. Продължаваш
напред, все покрай река
Дунав, отляво на теб – на
височината - остава някогашният граничен пост и
неусетно стигаш до село
Дунавец. Влизайки в селото отсреща е „Калето”,
покрай което продължава
пътят към село Долно
Ряхово. Кой, кога и с каква
цел е изградил “Калето”,
ние не знаем, но с оглед
на местоположението му
– при ясно време от неговата височина се вижда до
Тутракан и на изток до с.
Попина – предполагаме, че
това е била малка отбранителна крепост и пост по
големия, и изпълнен с много превратности, римски
път Силистра-Никопол. От
него прекрасно се виждат
двете махали на селото –
двата крачола – и от сре-

О

ща: гробището, по черния
хумор на съселяните ни
- „Край Пацакинята”. Кога
за първи път е погребан човек в него трудно може да
се установи, но то е било
само християнско гробище,
защото в село Дунавец
никога не са живели турци,
цигани и други етноси.
Най-голямата ни благодарност към нашите
родолюбиви прадеди, деди
и бащи е тази, че те не
се допуснали в това малко
добруджанско селце да се
заселят нито турци, нито
румънци, нито цигани, нито
преселници от Северна
Добруджа, след 1940 година. То си е останало
чисто българско село, със
запазени български обичаи
и нравствено чисти културни ценности.
В центъра на селото се
вижда купола и проблясва кръста на църквата,
за която ще стане дума
по-късно и по-подробно,
защото тя е в основата
на успеха и величието на
нашето малко, но с богато
минало селце.
Селото е разположено
в два кулака: източният
- към село Долно Ряхово,
се казва Попинския кулак
или Попинската махала, а
другият, към село Пожарево - Ветренския кулак
или Ветренската махала.
Заселниците и на двете
махали имат балканджий-

ски корен. По сведения на
възрастни хора началото
на Попинската махала дават заселници от Еленския
балкан, а на Ветренската махала – тракийци
от Карнобатския край и
балканджии от Котленско.
Заселването на селото не
е станало спонтанно, а
находчиво - след разузнавателна мисия и защото
там е имало изобилно вода,
гори и богати пасища за
многобройния добитък.
Освен това то се намира
в непосредствена близост
до р. Дунав.
Заселниците са си построили къщите в ниските
места, за да бъдат защитени от суровите североизточни ветрове.
Основен поминък на населението, от основаването
на селото до ден днешен,
е земеделието и животновъдството.
Нашите прадеди, деди и
бащи са построили четири
чешми и седем кладенеца
от дялан, дъгообразен камък. Един от кладенците
се намира извън селото,
до гората „Айорман”, която още се нарича „Меча

гора”, а дървесните видове
в нея са: дъб, липа, габър,
клен и ясен. Гората „Айорман” навремето е опирала
до гората в местността
“Боблата”, край Тутракан
и граничела с Бакърджи кулак, който свърза нашето
землище със землището
на село Малък Преславец.
Името на кладенеца, в
близост до „Айорман”, е
„Кору чешма” - сухата
чешма. Освен него, другите кладенци в селото
са: Неделчоноевият, Дамяновият, Йорговият, Пеликовият, Гарванливият и
Крайният. Неизвестни са
нам майсторите им, но
изработката им, от здрав
дялан камък, е с голяма
точност и вещина. Всички
кладенци са имали дървени
кумпани, дървени корита и
синджири с галяти, които
днес са в миналото. Да
направиш кладенец, да му
поставиш синджир и галята, и да работят хората с
него години, до излъскване
до бяло на синджира, и да
не бъде окраден – какво
възпитание, какъв морал са
имали тези хора?!
Следва

а 19 септември
(четвъртък) от
17:00 часа в изложбената зала на Исторически музей –Тутракан
ще бъде представена
изложба на АЕК „Етър”
„Кога си на кон
хем си седиш, хем си
ходиш” - конят в бита
на балканджията”. Нейни
автори са Росица Бинева, Мирослав Йорданов,
Илия Вълев.
„Кога си на кон, хем
си седиш, хем си ходиш”
– шегували се някога
балканджиите. Конете
били тяхното “превозно
средство” по стръмните, тесни пътеки. Те им
били добри помощници в
селското стопанство.
Осигурявали поминъка
на планинците, известен
като кираджийство и
кърджийство. А занаятите свързани с функционалното им поддържане
и изработване на амуниции (налбанство, сарачество, самарджийство,
коларо-железарство и
др.), давали прехрана на
голям брой майстори от
региона.
Навремето всяко семейство се стремяло
да притежава поне няколко коня и тяхната
сила, красота и брой
се превръщат в олицетворение на социалния
престиж на стопаните
им. „Кон са назаем не
дава” – той е другар, помощник и имане. За това
балканджиите почитали
коня и на Тодоровден
изразявали обичта и преклонението си на пред
неговата сила.
Изложбата представя

Н

интересен поглед върху
нашето минало и е заслуженото признание за
присъствието на коня в
живота на балканджията от Х Х век до 40-те
години на ХХ век. Тя ни
пренася в една отминала
епоха на усилен труд,
преклонение пред природата и дълбока почит
към традициите.
В изложбата са представени над 110 експоната и много архивни
снимки от фонда на ИМ
– Г. Оряховица, СМРЗИ – Трявна, МНХЗИИ
– Троян, ТДА – Габрово,
АЕК „Етър” и сайта
LostBulgaria, за което
сме безкрайно благодарни.
Отделя се специално
внимание на детската
аудитория, чрез модул
представящ: игри, гатанки и любопитни факти свързани с тема.
Децата имат възможност чрез рисунки да
изразят емоцията, която е предизвикала в тях
изложбата.
Изложбата се придружава от DVD филм представящ изработване на
подкова и подковаване на
кон – демонстрация извършена в работилница
на АЕК „Етър” Тодоровден 2012 година, както
и на обичаи свързани с
почитането на коня.
Изложбата беше представена за първи път
пред гостите на АЕК
„Етър” на Тодоровден
2012 година, а тази година гостува на Регионален етнографски музей
– Пловдив, през май-юни
2013 г.
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ɇɢɧɚɪɚɡɜɚɥɹɦɝɨɞɟɠɚɧɢ
ɇɨɡɚɳɨ"
 ȼɢɞɹɯ ɝɨɥɨɬɨ ɬɢ ɬɹɥɨ ɧɚ ɟɞɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ Ȼɟɡɨɛɪɚɡɢɟ Ⱦɚ
ɩɨɡɢɪɚɲɝɨɥɚ
 ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɫɴɦ ɩɨɡɢɪɚɥɚ ɉɨɜɹɪɜɚɣ ɦɢ ɏɭɞɨɠɧɢɤɴɬ ɹ ɟ
ɧɚɪɢɫɭɜɚɥɩɨɩɚɦɟɬ
ɋɥɟɞɡɚɩɨɣɦɴɠɫɟɩɪɢɛɢɪɚɜɱɩɪɟɡɧɨɳɬɚ
ɋɭɬɪɢɧɬɚɫɴɩɪɭɝɚɬɚɩɢɬɚ
Ɍɢɫɧɨɳɢɤɨɝɚɫɟɩɪɢɛɪɚ"
ȼ
ȿɤɚɤɜɱɚɫɨɜɧɢɤɴɬɭɞɚɪɢɩɴɬɤɚɬɨɨɬɤɥɸɱɢɜɯɨɞɧɚɬɚ
ɜɪɚɬɚ"
Ɇɢɟɞɢɧɩɴɬɳɟɭɞɚɪɢɹɧɭɥɚɬɚɤɚɤɞɚɹɭɞɚɪɢ"
Ɇɴɠɨɫɬɚɜɢɥɤɨɥɚɬɚɫɢɧɚɩɚɪɤɢɧɝɚɩɪɟɞɛɥɨɤɚɤɚɬɨɧɚ
ɩɪɟɞɧɨɬɨ ɫɬɴɤɥɨ ɫɥɨɠɢɥ ɛɟɥɟɠɤɚ Ɋɟɡɟɪɜɨɚɪɴɬ ɟ ɩɪɚɡɟɧ
ɤɚɫɟɬɨɮɨɧɴɬɝɨɧɹɦɚɞɜɢɝɚɬɟɥɹɬɝɨɨɬɤɪɚɞɧɚɯɚ
ɇɚɞɪɭɝɢɹɞɟɧɧɚɦɟɪɢɥɞɪɭɝɚɌɨɝɚɜɚɡɚɤɚɤɜɨɫɚɬɢɝɭɦɢ"
ɆɚɥɤɨɦɨɦɱɟɧɰɟɫɟɡɚɝɭɛɢɥɨɜɆɈɅɚɢɪɟɜɟɈɯɪɚɧɚɬɚɫɟ
ɨɩɢɬɜɚɞɚɝɨɭɫɩɨɤɨɢɚɧɹɤɚɤɜɚɥɟɥɤɚɧɚɡɢɞɚɬɟɥɧɨɦɴɪɦɨɪɢ
ɏɥɚɩɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɞɴɪɠɢɲɡɚɩɨɥɚɬɚɧɚɦɚɣɤɚɫɢ
ɉɪɨɛɜɚɯȺɦɚɧɟɹɫɬɢɝɚɦ
ɉɨɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɜɪɟɦɟɝɪɭɩɚɫɬɭɞɟɧɬɢɫɟɹɜɹɜɚɬɧɚ
ɢɡɩɢɬ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɤɨɧɨɦɢɹ ɂɡɥɢɡɚ ɟɞɢɧ ɞɨɜɨɥɟɧ ɭɯɢɥɟɧ«
Ʉɨɥɟɝɢɬɟɦɭɝɨɩɢɬɚɬ
Ʉɚɤɜɨɫɬɚɧɚɛɟ"
ɋɤɴɫɚɯɚɦɟ
Ⱥɡɚɳɨɫɢɬɚɤɴɦɞɨɜɨɥɟɧ"
Ɍɨɜɚɧɢɳɨɧɟɟɉɟɲɨɧɚɩɪɚɜɨɝɨɚɪɟɫɬɭɜɚɯɚ

Малки обяви

Магазин за модни дрехи

ПРОДАВАМ
Къща с офис на ул. "Родина" №38 в Тутракан
За информация: тел. 0866 65890
GSM: 0895 425 453 и 0887 553 884

Качествени маркови облекла на
много изгодни цени ще намерите в
магазина на ул. "Трансмариска" №26
За справки: 0894 527079

Дом за стари хора -Тутракан, ул. "Цибър" №1
Продава метална цистерна, ползвана, с вместимост 4 тона,
дължина 3.30 м, диаметър 1.25 м.
За справки: 0879668618 и тел. 61245

Купувам

празен парцел или част от дворно място в горната
част на гр. Тутракан близо до автобусна спирка.
За контакти: 0895665399

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Продавам

- комбинирана количка ЧИПОЛИНО - 50 лв.
- детско колело за 5-6 годишно дете, цвят син – 70 лв.
- кенгоро за бебе -15 лв., комплектче на джамбо, ново -10 лв.
- детски стол за хранене чиполино - 40 лв.
- повивалник с коритце - 30лв.,
- булченска рокля - 50 лв.
Звънете на тел.: 0884294379

АГРОАПТЕКА

до Общинския пазар предлага:

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

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”,
"Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

Сканди

СУДОКУ

СМЯХ
Ȼɚɳɚɢɡɩɪɚɳɚɫɢɧɚɫɢɧɚɤɭɪɨɪɬɋɢɧɴɬɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬɳɟ
ɯɨɞɢɧɚɦɨɪɟɉɪɢɫɬɢɝɧɚɥɢɨɬɫɟɥɨɞɨɀɉɝɚɪɚɬɚɢɛɚɳɚɬɚ
ɞɚɜɚɧɚɩɴɬɫɬɜɢɹɧɚɫɢɧɚ
ɂɫɢɧɟɦɧɨɝɨɞɚɜɧɢɦɚɜɚɲɬɚɦ
Ɂɚɳɨɬɚɬɟ"
Ɍɢɧɟɡɧɚɟɲɬɚɦɧɚɦɨɪɟɬɨɤɚɤɜɢɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɠɟɧɢɬɟ
Ʉɚɤɜɢɬɚɬɟ"
ɆɧɨɝɨɤɨɜɚɪɧɢȺɤɨɦɧɨɝɨɧɟɜɧɢɦɚɜɚɲɳɟɜɡɟɦɟɲɞɚɞɨ
ɧɟɫɟɲɧɹɤɨɹɡɚɪɚɡɚɜɤɴɳɢɓɟɡɚɪɚɡɢɲɠɟɧɚɫɢȺɬɹɦɟɧɟ
ȺɚɡɛɟɡɞɚɡɧɚɦɳɟɡɚɪɚɡɹɢɦɚɣɤɚɬɢȺɬɢɹɡɧɚɟɲɦɚɣɤɚɬɢ
ɤɚɤɜɚɟɓɟɢɡɦɪɟɰɹɥɨɬɨɫɟɥɨ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Краси Костадинов и Сашо Андреев световни шампиони!

12 - 18.09.2013 г.

Тийнейджъри добруджанци
снимаха залези над Дунав
между Силистра и Тутракан

Димитрина Димитрова - вицесветовен шампион, Пламен Иванов - с бронз
Калина ГРЪНЧАРОВА
зключителен успех
постигнаха четиримата тутраканци
включени в националния
отбор по канадска борба
на завършилото в Гдиня
(Полша) 35-то световно
първенство – Красимир
Костадинов, Сашо Андреев,
Пламен Иванов и Димитрина Димитрова.
Красимир Костадинов
спечели световната титла при мъжете и на двете
ръце и така доказа, че е
най-силният в категория

И

до 100 кг. печелейки през
тази година и европейска
и световна титла.
В атрактивния силов
спорт Сашо Андреев спечели първата си световна
титла при юношите в категория до 70 кг. на лява
ръка, а на дясна е вицешампион.
Пламен Иванов е с бронзов медал на лява ръка, а
при девойките – Димитрина
Димитрова е със сребро
на лява ръка и четвърто
място на дясна ръка в категория до 60 кг.

Освежиха класна стая с банкова подкрепа
С
П

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɞɦɢɰɚ ɩɪɟɞɢ ɧɚɱɚɥɨ
ɬɨ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɜ ɤɥɚɫɧɚɬɚ ɫɬɚɹ
ɧɚ ɛɴɞɟɳɢɹ ɜɢ Äɛ´ ɤɥɚɫ ɜ
ɋɈɍ ÄɃɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ´ ɦɚɥɤɢ
ɢ ɝɨɥɟɦɢ ɫɚ ɯɜɚɧɚɥɢ ɱɟɬɤɢ ɢ
ɛɨɢɢɫɥɟɞɬɹɯɜɫɢɱɤɨɩɨɥɭɱɚɜɚ
ɧɨɜɚɨɤɪɚɫɤɚɢɭɸɬɌɭɤɨɫɜɟɧ
ɞɟɰɚɬɚɤɨɢɬɨɧɹɦɚɬɬɴɪɩɟɧɢɟ
ɞɚ ɫɬɚɧɚɬ ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ɫɚ
ɬɟɯɧɢɬɟɦɚɣɤɢɢɬɚɬɤɨɜɰɢɢ«
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɨɬ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹ
ɨɮɢɫɧɚȻɇɉɉɚɪɢɛɚ
Äɉɪɚɜɢɦɫɨɰɢɚɥɧɨɦɟɪɨɩɪɢ
ɹɬɢɟɁɚɟɞɧɨɫɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢ
ɬɟɬɟɯɧɢɹɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
Ⱥɧɟɥɢɹ Ʉɚɥɞɚɪɟɜɚ ɢ ɧɚɲɢɬɟ
ɥɢɱɧɢɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɢɘɥɢɹȽɚɥɢ
ȼɟɫɢȿɥɟɧɚȾɟɧɟɜɚɢɇɚɬɚɥɢɹ
ɩɨɦɚɝɚɦɟ ± ɤɚɡɚ ɨɮɢɫɦɟɧɢ
ɞɠɴɪɴɬ ÄȾɨɦɚɲɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ´
ɄɢɪɢɥɤɚɂɥɢɟɜɚɁɚɤɭɩɢɥɢɫɦɟ
ɛɨɢɬɟ ɜɫɢɱɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚ ɩɴɪɜɢɹ ɭɱɟɛɟɧ
ɞɟɧɡɚɞɚɢɦɪɚɡɯɭɛɚɜɢɦɫɬɚ
ɹɬɚ ɞɚ ɭɱɚɬ ɜ ɟɞɧɚ ɩɪɢɹɬɧɚ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɢɦ ɩɨɠɟɥɚɜɚɦɟ
ɞɚɛɴɞɚɬɨɬɥɢɱɧɢɰɢ
Ɍɚɡɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɩɪɚɜɢɦɡɚ
ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɧɨ ɜɫɴɳɧɨɫɬ ɫɦɟ
ɫɬɚɪɢ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɫ ɤɥɚɫɧɚɬɚ ɢ
ɧɟɣɧɢɬɟɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɢɜɢɧɚɝɢ
ɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɭɱɟɛɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɫɦɟɢɞɜɚɥɢɢɩɨɞɚɪɹɜɚɥɢɦɚɥ
ɤɢɩɨɞɚɪɴɱɟɬɚ´

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɬɜɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɆɢɥɟɧȼȺɋɂɅȿȼ

Йордан ГЕОРГИЕВ
риключи фотоконкурсът „Залези над
Дунав между Силистра и Тутракан”, обявен
в началото на м. юли от
ротарианските клубове от
Силистра и Тутракан, с
партньорството на интеракторите от двата града.
В него участваха 11 души
от 12 до 18 години. С 32
снимки общо се записаха
участниците. Във фоайето
на комплекс „Дръстър” в
Силистра бе изложбата,
аранжирана само за няколко часа. При това, специ-

ȺɧɟɥɢɹɄɚɥɞɚɪɟɜɚɩɨɬɜɴɪɞɢ
ɞɨɛɪɢɬɟ ɫɴɜɦɟɫɬɧɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɫɛɚɧɤɚɬɚÄɋɚɦɚɬɚɚɡɫɴɦɫɟ
ɜɴɡɩɨɥɡɜɚɥɚ ɨɬ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɧɚ
ɛɚɧɤɚɬɚ ɛɢɥɚ ɫɴɦ ɟɞɢɧ ɤɨ
ɪɟɤɬɟɧɩɥɚɬɟɰɭɬɨɱɧɢɨɳɟɬɹ
ɂɨɬɬɚɦɧɚɬɚɬɴɤɜɟɱɟɧɚɲɢɬɟ
ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɨɯɚ ɢ ɜ
ɭɱɢɥɢɳɟ Ɉɫɨɛɟɧɨ ɳɚɫɬɥɢɜɚ
ɛɹɯ ɤɨɝɚɬɨ ɩɪɟɡ ɥɹɬɨɬɨ ɝɠɚ

Ʉɢɪɢɥɤɚ ɂɥɢ
ɟɜɚ ɦɢ ɫɩɨ
ɞɟɥɢ ɱɟ ɢɫɤɚ
ɞɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɢ
ɟɞ ɢ ɧ  ɦ ɚ ɥ ɴ ɤ
ɩɪɨɟɤɬɫɤɨɣɬɨ
ɞɚ ɩɨɞɩɨɦɨɝ
ɧɟɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ɂɬɴɣɤɚɬɨɦɢ
ɩ ɪ ɟɞ ɫ ɬɨ ɟ ɲ ɟ
ɞɚ ɩɨɟɦɚ ɧɨɜ
ɩɴɪɜɢ ɤɥɚɫ ɚ
ɫɬɚɹɬɚ ɛɟɲɟ
ɜ ɛɟɡɨɛɪɚɡ
ɧɨ ɫɴɫɬɨɹ
ɧɢɟ ɜɟɞɧɚɝɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɯ ɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɢɦ ɨɫ
ɜɟɠɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɤɥɚɫɧɚɬɚɫɬɚɹ
ɤɨɟɬɨ ɬɹ ɩɪɢɟ
ɦɧɨɝɨ ɜɴɡɬɨɪ
ɠɟɧɨɢɡɚɩɨɱɧɚɯɦɟɪɚɛɨɬɚɌɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɡɩɪɚɬɢ
ɝɨ ɤɴɦ ɫɜɨɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɣɛɟɲɟɨɞɨɛɪɟɧɂɜɤɪɚɣɧɚ
ɫɦɟɬɤɚ ɬɟ ɧɢ ɡɚɤɭɩɢɯɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɡɚ ɨɫɜɟɠɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɬɚɹɬɚɆɧɨɝɨɫɦɟɳɚɫɬɥɢɜɢɢ
ɞɨɜɨɥɧɢ ɱɟ ɞɟɰɚɬɚ ɳɟ ɦɨɝɚɬ
ɞɚ ɜɥɹɡɚɬ ɜ ɟɞɧɚ ɨɛɧɨɜɟɧɚ
ɫɬɚɹ Ɉɳɟ ɩɨɜɟɱɟ ɱɟ ɢ ɩɪɟɡ

ɬɚɡɢɭɱɟɛɧɚɝɨɞɢɧɚɨɬɆɢɧɢɫ
ɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ Äɐɟɥɨɞɧɟɜɧɚ ɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɹɧɚɭɱɟɛɧɢɹɩɪɨɰɟɫ´
ɫɚɞɨɫɬɚɜɟɧɢɢɧɨɜɢɦɟɛɟɥɢ´
Ⱥɧɟɥɢɹ Ʉɚɥɞɚɪɟɜɚ ɩɨɤɚɡɚ
ɢɩɨɞɚɪɴɤɚɡɚɩɴɪɜɢɹɭɱɟɛɟɧ
ɞɟɧ ɤɨɣɬɨ ɂɥɢɹɧɚ Ɋɚɰɨɜɚ 
ɦɚɣɤɚ ɧɚ ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɱɤɚ ɟ
ɩɨɞɚɪɢɥɚ ± ɢɡɛɪɨɞɢɪɚɧɚ ɚɡ
ɛɭɤɚɧɚɤɢɪɢɥɢɰɚɢɥɚɬɢɧɢɰɚ

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 септември – Тодор МИХАЙЛОВ, Техник, Община
14 септември – Боянка СТЕФАНОВА, Ст.спец. „АТУ”,
Тутракан
Община Тутракан
14 септември – Георги ПЕТРОВ, Общински съветник
16 септември – Иван ТОДОРОВ, Горски стражар,
от ГЕРБ, ОбС-Главиница
ДГС-Тутракан

ално за гостуването на
гуверньора на ротарианска
област България Валентин
Стоянов от Стара Загора.
Той награди едни от найдобрите фотографи.
Победител в конкурса е
Милен Василев от Тутракан. Втори е Александър
Станчев от Силистра, а
трета е Райна Павлова,
също от Силистра.
Отделно в Тутракан, на
10 септември, ротарианска общност също проведе
награждаване на фотографите, уловили залезите над
Дунав.

ɇɚɝɪɚɞɟɧɚɬɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɪɟɞɩɟɱɚɬɄɚɥɨɹɧɆȺɊɂɇɈȼ
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

