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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 38

Година LII

10 - 16 октомври 2013 г.

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2014
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.

Руслан и Русалина
с Русенската опера
гостуват на Тутракан
КОНЦЕРТ НА РУСАЛИНА МОЧУКОВА
И РУСЛАН МЪЙНОВ
на 11 октомври, 18.30 часа,
в залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров”
В програмата: популярни арии от опери и
оперети, канцонети
Оркестър на Държавна опера - Русе
Цена на билета: 5:00 лв.

Уважаеми
съграждани,

Уважаеми съграждани,

Позволете ми в навечерието
на Деня на българската община сърдечно да Ви поздравя.
С отговорностите, стоящи
пред всеки от нас,
с ежедневните си действия и вложените
усилия успяваме да утвърдим ролята на
местната власт при решаване проблемите на
хората!
Българската община е важна институция за
развитието на обществото, стимулирайки
активното участие на гражданите в
процесите на управление!
Пожелавам на всички бивши и настоящи общински съветници, на кметовете на населени
места , на служителите в Общинска администрация - здраве, сила и много енергия за
издигане авторитета на Община Тутракан!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на община Тутракан

С искрено уважение и от сърце Ви
поздравяваме с Деня на българската
община, който отбелязваме
на 12 октомври.
Да си общински служител, кмет
или общински съветник означава да
не се забравя, че подобряването условията за живот в общината е основно призвание,
смисълът на дейността като местни и изборни
представители.
Пазете и развивайте единодействието на двата
изборни органа на общината – Общински съвет и
Кмет, в името на общата цел – ефективно и устойчиво развитие на община Главиница!
Празникът е повод да пожелаем здраве, творческо
вдъхновение и енергия за много професионални и
лични успехи!

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница
Д-р Себахтин ХАЛИД, Председател
на ОбС-Главиница

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

На 44-я паралел - Фестивал
на мамалигата!

ɧɚɫɬɪhhh

Творческата година
в ОЦИД започна

Ролята на общинската администрация е ключова
К

ой ще стане кмет на
годината и с какво е
заслужил тази титла
ще разберем съвсем скоро
- на 14 октомври. Всичките
264 градоначалници у нас
вече се състезават за престижното отличие. Категориите са 9, а правилата на
вота прости - всеки кмет
гласува за свой колега само
по веднъж. Организаторите
на конкурса от портала на
българските общини Kmeta.
bg реализират идеята за

пръв път, за да покажат колко важна е ролята на градоначалниците в цялостното
управление на една страна.
Според регламента на надпреварата, кметовете на
всички 264 общини гласуват
онлайн за своите колеги,
за да излъчат победител
в различните категории.
Всички жители на населени
места пък избират кой да е
носител на приза "Кмет на
гражданите".
"Нашата държава винаги

е по-назад от препоръките
на Европа. Но Европа много
отдавна говори за децентрализацията. Много важна
е ролята на общинската
администрацията, свързана
със средствата от Брюксел". Това заяви Боян Томов,
изпълнителен директор на
Kmeta.bg. Той припомни, че
това е първият по рода си
конкурс "Кмет на годината".
Кои кметове са спечелили симпатиите както на
своите колеги, така и на

гражданите, ще разберем на
14 октомври в ефира на БНТ.
На събитието ще присъстват кметовете на
всички общини в страната. Специални гости на
награждаването ще бъдат
представители на европейски общини, отличаващи
се добри практики, които
могат да се приложат у
нас, държавни институции,
обществени организации,
представители на бизнеса.
www.Kmeta.bg

ɧɚɫɬɪhhh

Рибата - кулинарното
изкушение на тутраканци

ɧɚɫɬɪhhh

2

РЕГИОН

НОВИНИ
ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ
На 10 и 11 октомври представители на Местната комисия за
борба с престъпленията на малолетни и непълнолетни към Община
Тутракан ще гостува на своите колеги от гр. Провадия. Поводът е
обмяна на добри практики на двете комисии в превантивната им
работа с младите хора.
ТУТРАКАНСКО УЧАСТИЕ В СЕКТОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Тутракан Стефка Станкова и директорът на СОУ „Христо Ботев” Дияна
Станкова ще участват в първата секторна конференция „Бизнессистема на професионалното образование и обучение“, която ще
се проведе на 11 октомври в София.
Конференцията е част от проект „Ученически практики” и се
изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и на нея ще
бъдат представени целите и дейностите по проекта, участието на
работодатели от секторите Туризъм, Стопанско управление и Лека
промишленост и добри практики.
В нея ще участват още представители на браншови организации, на
работодатели, администрация на областно и общинско ниво, както и
представители на училища, партньори с работодатели от секторите.
АРХЕОЛОГ ОТ ТУТРАКАН УЧАСТВА
В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Емил Петков, археолог в Исторически музей – Тутракан взе участие
в ХII-те Есенни четения „Сборяново – 2013 - От находката до витрината”. Те се проведоха в гр. Исперих на 3 и 4 октомври т. г, а техен
организатор е Исторически музей – Исперих. Тутраканският археолог
изнесе доклад на тема „Римската крепост Трансмариска – археологически проучвания 2009–2011 г.” Специални гости на четенията бяха
археолози от Националната служба за спасителна археология в гр.
Лвов, Украйна, заедно с директора Олег Осаульчук.
На форума бяха представени 35 доклади, разпределени в две
секции: „Археология” и „История и етнография”. В есенните музейни четения участваха археолози и историци от СУ ”Св. Климент
Охридски”, от Велико Търново, Шумен, АЕК "Етър", Тутракан, Попово,
Разград, Казанлък, Търговище и др.
СПОРТ
В осмия кръг на "В" Североизточна аматьорска група изигран на
6 октомври се срещнаха отборите, представители на Силистренска
област в групата – ФК „Силистра-2009” и ФК „Белица”. Мачът завърши при равен резултат – 0:0.
Във временното класиране „Белица” е на 10-то място с 11 т.
В следващия девети кръг, „Белица” ще домакинства среща с
„Шумен 1929” на 13 октомври (неделя).
Продължава областното футболно първенство. Резултатите от
последните изиграни мачове в Западна група сочат победа на ФК
”Спортист” (Преславци) с 3:1 над ФК ”Айдемир” при мъжете и загуба при юношите с 1:3. ФК ”Заря - 2006” (Цар Самуил) регистрира
загуба и в двете си гарнитури – мъже и юноши, с 0:4 и 0:8 от ФК
”Левски-96” (Главиница).
Със загуби в кръга е и ФК ”Трансмариска” (Тутракан) от ФК
”Раковски-2005” (Калипетрово) – при мъжете служебно с 0:7 и при
юношите с 0:3.
Във временното класиране при мъжете отборът на с. Преславци е
втори, на Главиница – 4-ти, а Тутракан и с. Цар Самуил са съответно
осми и девети.
При юношите води отборът на Главиница, Цар Самуил е на пето
място, а отборите на Тутракан и Преславци са осми и девети.
КРИМИНАЛЕ
Кражба на дърва изяснява полицията. 23-годишният А.Р. бил
засечен по третокласен път между Главиница и село Осен с колесен
трактор да транспортира 8 куб. м дърва за огрев, без да притежава
редовни позволителни документи. По случая е започнато бързо
производство.
Лекотоварен „Форд” е изгорял през нощта на 7 октомври в Главиница. Произшествието е станало около 23.45 часа по неизяснени
към момента причини. Пожарът е потушен от екип на местния противопожарен участък.

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

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с интервенционните помощи, I-ви
транш, Община Тутракан и Общински съвет на БЧК
гр. Тутракан уведомяват всички бенефициенти, че
от 9.10.2013 до 28.10.2013 година от 7.30 до 13.00
часа помощите ще се раздават на ул. „Крепостта”
N:3 (бившата сграда на соц. патронаж).

10 - 16.10.2013 г.

Заседание на Общински съвет-Главиница
В

Деня на българската
община – 12 октомври, Общински съвет-Главиница ще проведе
изнесено заседание, свикано от неговия председател д-р Себахтин Халид.
Заседанието ще започне
с полагане на клетва от

нов общински съветник.
Ще бъдат разгледани
докладни записки за избиране на представител на Общинския съвет
в Областния съвет за
развитие, за избиране
на комисия по предложенията за кандидати за

съдебни заседатели към
Окръжен съд-Силистра,
както и кметското предложение за закупуване на
лекотоварен автомобил
за нуждите на Домашен
социален патронаж.
Като ход от подготовката за сесията, на

10 октомври /четвъртък/ от 15:00 часа, ще
се проведат заседания
на Постоянната комисия
по бюджет и финанси и
Постоянната комисия по
стопанските дейности,
екология и транспорт.
“ТГ”

Галина Димитрова е директор Медицински специалисти от
на общинското предприятие образователни институции
„Комунални дейности”
се обучаваха
т началото
на м. октомв ри т .г общинското предприятие „Комунални
дейности” има назначен директор
– това е Галина
Димитрова. Тя е
бaкaлaвър по Социaлнa педaгогикa,
Психология, Социaлнa aдминистрaция, а в моментa
продължава с мaгистрaтурa „Държaвнa aдминистрaция” в УНСС-София.
До заемането на новата
длъжност Димитрова бе
директор на Бюрото по
труда в Тутракан.
«Подадох молба, по взаимно желание, по моя инициатива и по лични причини
си тръгнах от Бюрото по
труда - със гордо вдигната
глава, като човек, който
оставя едно работещо
Бюро с показатели на преизпълнение на националния
годишен план за 2013-та
към 30 май.” – коментира

О

тя напускането си опровергавайки неверни слухове за
ситуацията.
„Мога да кажа още, че
Бюрото по труда е с отлични резултати за регион
Русе – когато започвах
работа в него то беше на
104-то място в страната.
Докато бях директор, миналата година през първото
тримесечие, бяхме на 4-то
място, а тази година - на
19-то място. Класацията
е публикувана в сайта на
Агенцията по заетостта.”
– допълни още тя.
“ТГ”

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

ЗАПОВЕД
№ 2063/29.08.2013 г.

Долуподписаният д-р Димитър Венков Стефанов – Кмет на
Община Тутракан след като разгледах Заявление с вх.рег № УТ1198/20.08.2013 г. от Петя Василева Князова - Василева - зам.-кмет
”Инвестиционни дейности и европроекти, и хуманитарни дейности”,
приложените към него документи, договор за проектиране с
вх.№Д-33/15.01.2013 г. и писмено становище на Главния архитект
на Община Тутракан
РАЗРЕШАВАМ:
На „Гео-Чонов” ООД, гр. Русе, ул. ”Никола Палаузов” № 8 да изработят: „Подробен устройствен план /ПУП/ изменение на „План за
регулация на улици и поземлени имоти, и за режим на застрояване
/ПРЗ/”, съобразен с действащите планове на гр. Тутракан за тази
територия – Кадастрална карта от 2008 год.; ЗРП – Тутракан 1976 год.
и ЗРП ”Кв. Рибарска махала” - Тутракан от 1991 год. за изграждане
на обект: ”Културно–информационен център с експозиционна площ”.
Проектът да бъде изработен след като се направи делба на имот
73496.500.855 по Кадастралната карта на гр. Тутракан от 2008 год.,
публична общинска собственост с Акт № 28, вписан в Служ. по вписванията към РС-Тутракан с вх.рег.№1186, акт №177, т.II/13.05.2008 год.
За новосъздадения имот да се отреди УПИ, като регулационните
линии бъдат поставени в съответствие с имотните граници.
Предложението за ПУП-ИПРЗ попада върху терен, който съгласно
действащия ЗРП /Застроителен и регулационен план/ на гр. Тутракан
от 1976 год. е предвиден за: „Зелени площи за широко обществено
ползване”, територия представляваща буферна зона между р.
Дунав и населено място гр. Тутракан, ул. ”Рибарска” да се промени
Устройствената зона.
Да се изпълнят изискванията на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001
год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,
Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра - оригинал на недеформируема прозрачна основа,
цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad,
a и/или zem и dwg формат.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

Калина ГРЪНЧАРОВА
бучителен семинар
организиран от Регионална здравна инспекция – Силистра бе
проведен на 8 октомври
в Тутракан. В него взеха
участие фелдшери и медицински сестри от училищата и детските градини на
територията на общината.
Статистиката сочи, че
медицинско осигуряване
има във всички детски заведения и в двете средни
училища в Тутракан. Такова
липсва в основните училища в селата Нова Черна и
Цар Самуил.
В обобщения анализ на
отчета за дейността на
медицинските специалисти
в училищата и ЦДГ в Тутраканска община, е записано,
че темите, по които найактивно се работи с родителите са здравословното
хранене, личната хигиена и
закаляването, а с персонала
– за здравословно хранене,
дезинфекция, остеопороза,
травматизъм и оказване
на първа помощ, профилактика на неинфекциозните
заболявания.
В предварителните анкети формирали анализа
е записано още, че медицинските сестри срещат
трудности с родителите

О

при работа по промоция
на здраве. Отбелязана е
и съвместната работа с
библиотеката по същата
тема.
Програмата на работната среща включваше още
представяне на темата
Аутизъм и филма „Пъзелът
на аутизма“; презентация на брошурата „Изберете живота! (Размисли
за самоубийствата)“ на
д-р Тотко Найденов; представяне на филмите за
ограничаване на битовия
травматизъм - „Ограничаване на непреднамерените
травми“, „Ограничаване на
преднамерените травми“,
„Действия и мерки при
бедствия и масов травматизъм“; представяне на
Наредба №2 за здравословно хранене на децата на
възраст от 0-3 години в
детските заведения и детските кухни и представяне
на проведени и предстоящи
кампании по профилактика
на болестите.
Обучители по темите
бяха Анжела Генова - главен експерт, Диана Мирчева - младши експерт и
Тодорка Николова - главен
инспектор в РЗИ Силистра, Дирекция „Обществено
здраве“, отдел „Държавен
здравен контрол“.
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Информационен офис откри в Силистра
евродепутатът Преслав Борисов
Е

вродепутатът Преслав Борисов /ЕНП/
ГЕРБ/ откри Информационен офис в Силистра. Това е третият офис
след Кюстендил и Добрич,
открит от евродепутата.
Според Борисов една от
основните насоки, по които
ще се работи чрез офиса, е
свързана с повишаване на
избирателната активност
на предстоящите избори
за европарламент. Поставя
се акцент и върху връзката
със земеделските производители и европейската
инициатива за намаляване
на жертвите по пътищата
до 2050 г.
Помолен да коментира
позицията на ЕС за финансово подпомагане на
страната ни във връзка с
бежанската криза, Преслав

Борисов заяви, че въпреки
солидарността на Европа
всяка държава взема решения за конкретните си
действия. Той смята, че и
след актуализацията на бюджета България разполага с

достатъчно средства, за да
се справи с този проблем.
Преслав Борисов смята, че
един от основните проблеми за нормалните контакти
на България с европейските
институции и пречките за

договаряне на добри условия
по европейските програми е
политизирането на българските институции.
В Силистра евродепутатът направи среща със
земеделски производители.
Според съобщения в медиите Борисов е посетил Добрич след Силистра, където
е направил изявление, че
евентуалното удължаване
на мораториума за закупуване на земя от чужденци
не може да бъде бариера на
пазара. В Силистра евродепутатът съобщи, че в края
на ноември и началото на
декември ще организира в
Добрич и Силистра срещи
със земеделски производители за общата селскостопанска политика на
Европейския съюз.
“ТГ”

Първо заседание на Обществения консултативен съвет
бластният управител Насуф Насуф свика на първо
работно заседание председателствания от него Обществен
консултативен съвет (ОКС). В
рамките на заседанието бе предоставена и обсъдена информация
от Областния информационен
център относно реализираните
проекти по оперативните програми в област Силистра, както и за
възможностите за финансиране
от еврофондовете през новия
програмен период (2014-2020).
Зам.-областният управител Вяра
Емилова сподели информация от
участието си в работна група за
румънско-българско сътрудничество за подготовка на следващия
програмен период, организирана
от Техническия секретариат в
Кълъраш.
Сключените 105 договора в
област Силистра в приключващия
програмен период (2007-2013)са за
161 млн. евро, показва статистиката на ОИЦ. Най-голям – 48, е броят
на договорите, отнасящи се до човешки ресурси; 21 са за регионално
развитие; 17 са в общините и т.н.
Най-голямата сума е за договори
в сферата „околна среда“ – 125
млн. евро, отнасящи се до обекти в
Силистра, Тутракан, Дулово и Главиница. За „регионално развитие“
(образование, здравеопазване,
туризъм и пр.) са договори за 27,5
млн. евро. За частта „развитие на
конкурентноспособността на българската икономика“ са проекти за
3,8 млн. евро. За съществуването
си от 3 ноември 2011 г. насам Центърът е посрещнал 632 посетители
и е дал отговори на близо 700 въ-
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проса. По данни на ОИЦ, за 33 млн.
лв. са договорите на 15 проекта в
област Силистра към Програмата
за развитие на селските райони. В
следващия бюджет на програмите
на ЕС се предвижда 1/3 от него да
е за т.нар. сближаване. По темата
за настоящия и бъдещия програмни периоди пред членовете
на Обществения консултативен
съвет областният управител Насуф
Насуф заяви: „България навлиза
в третото „програмно време“ от
предприсъединителните фондове
(2001-2007)насам. Имаме опит и
знаем своите недостатъци, които
трябва да изключим в новия програмен период. Сред тях бе хаотичното „движение“ при отварянето
на програмите спрямо нуждите на
общините, поради което нямаше
пряк отговор за проблемите в различните сфери – от социалната до
инфраструктурните. Трябва да се
даде превес на интегралните проекти, така ще избягаме от двойни
и тройни разходи. Най-важна е ин-

формацията, за да се подготвим за
отварянето на различните мерки.“
В рамките на дискусията инж.
Цанка Атанасова, зам.-председател на ОКС, предложи да се
видят изпълнителите на проекти
в настоящия програмен период,
за да се обобщят проблемите,
които те са срещнали в процеса
на работа. Както и да се има
предвид, че предлаганите условия
за обществени поръчки да не изключват участие в тях на фирми
от Силистра и областта. Тя даде за
пример сферата на строителството, тъй като в Силистренска област
има 50 фирми, намерили място в
специалния регистър, от които 10
са с възможности от категориите
от първа до четвърта, но въпреки
това при поръчките по ЗОП нямат
възможност да се включат в тях.
„В проведената наскоро среща
на работната група на Техническия секретариат в Кълъраш за
ТГС България – Румъния бяха
обсъдени параметрите на новия

олямата тема за деинституционализацията и приемната
грижа като част от този процес,
бяха разисквани по време на междуинституционална работна среща,
проведена в Областния информационен център – Силистра. Организатор
и домакин беше ОИЦ-Силистра, в
партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и проект
„Подкрепа". Проектът координира
националните проекти, свързани
с деинституционализацията и се
финансира от Оперативна програма
„Техническа помощ". Срещата беше
част от кампанията на ОИЦ – Силистра,
която преминава под мотото „Добри
практики и научени уроци“. Чрез нея
се представят проекти, финансирани
от оперативните програми, в различни
направления.
Близо 40 представители на всички
заинтересовани страни взеха участие

в проведения форум. Те работят пряко
за изпълнение на сложния и труден
процес на деинституционализацията
- институциите, ангажирани с ръководенето на процеса, организации,
предоставящи социални услуги, и
приемни родители. Боряна Климентова, ръководител на проект „Подкрепа",
разясни, че целта на събитието е да бъдат дискутирани по места проблемите,
които срещат семействата, решили да
се посветят на нелеката задача да дарят грижа и любов на изоставени деца.
Анелия Василева, директор на
Регионална дирекция „Социално
подпомагане" Силистра, представи
актуални данни за развитието на
приемната грижа в нашия регион. Към
настоящия момент са утвърдени 20
професионални приемни семейства,
като от тях 17 са в община Силистра.
12 предпочитат да отглеждат здраво
дете, 6 имат изискване детето да не е

с тежки физически или психически
увреждания, а 2 са готови да приемат
дете с увреждане. В момента 23 деца
са настанени при приемни родители,
от които 18 са от ромски произход.
Мирослава Моллова представи
напредъка по проект „И аз имам
семейство", който се изпълнява от
Община Силистра и се финансира по
ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта е свързана с
реализирането на устойчив модел за
развитието на заместваща семейна
грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск
от изоставяне.
Споделянето на опит и добри
практики в сферата на приемната
грижа беше част от програмата на
срещата. Представители на фондация
„Надежда и домове за децата“ Русе
разказаха за своя опит от работа с
професионални приемни родители и

Без хепиенд...
Ивайло ЙОРДАНОВ,
с. Цар Самуил

Н

а 31 октомври 2013 г. Ясен З. се събуди с нарастващо безпокойство, тревожност и леко
сърцебиене. През нощта спа неспокойно, повърхностно, будеше се често. Всъщност, нека представим
Ясен З. Той е около 40-годишен, слаб и мършав, блед,
леко плешив, с очилца. Страдащ от есенна депресия,
а понякога измъчван от уртикария и лумбаго. Обичаше
американските филми и фантастичните разкази. Но
това са подробности, незначителни подробности...
Кое бе същественото в живота на нашия герой,
кое будеше тревогата му?
От 283 дни бе безработен. Дааа… тази бе горчивата истина.
283 дни откакто загуби работата си.
283 дни на безплодно изпращане на СV-та в сайтове за работа, позвънявания по обяви из вестници,
обикаляне от врата на врата из фирмите на градчето. Напразни очаквания. Сякаш всички работодатели
се бяха наговорили и затръшнали вратите пред носа
му.
Вероятно ще се запитате, защо историята започва от 31 октомври? Защото в този ден, нашият
герой трябваше да си плати таксата от 20 лева
за интернет за следващия месец. Интернет бе
мястото където Ясен З. бягаше от действителността, оазис сред пустиня, приказно царство... И
сега спешно се нуждаеше от 20 лева, за да живее
мечтателността му поне с още един месец. Затова
бе и безпокойството и сърцебиенето. Обърна всички
джобове на панталони и анцузи, разрови чекмеджета, дори разби една детска касичка, но освен
някакви 50 стотинки не откри нищо друго. Отчаянието съвсем го обзе. Влезе във фейсбук и с треперещи пръсти написа статус: „Приятели, напускам
интернет. Свърших парите. Тва е положението".
До вечерта пет от петстотинте му приятели, му
изпратиха съобщения, в които изразиха готовност
да му помогнат с по 20 лева. Ясен З. отказа. Щеше
да умре от срам, появявайки се във фейсбук след
подаяние.
31 октомври 2013 г. бе мрачен, навъсен, сив ден...
Нашият герой си легна рано, още в 22 часа, като
преди това изпи едно от последните си хапчета
"Диазепам”.
Виртуалното стадо загуби една от овчиците си. А
утрешният ден и светът го очакваха голи, озъбени,
безмилостни.
И тук свършва този разказ за суровата ни действителност. Който по никакъв начин не стига до
хепиенд. Но не винете автора, той не живее в
Америка.

програмен период, за участие,
в който се предвижда нов опростен формуляр, който ще улесни
процедурите за кандидатстване“,
каза зам.-областният управител
Вяра Емилова като участник във
форума, който е четвърти по рода
си. От нейното изказване стана
ясно, че и за напред в Кълъраш
ще е седалището на Секретариата, в който работят десетки
специалисти и експерти, включително от Силистра. Членовете на
ОКС настояха за непосредствена
връзка с нашите представители,
както и за създаване в Силистра
на постоянна информационна
точка. В момента по поречието на
река Дунав от българска страна
подобна структура има единствено
в Плевен, докато в Румъния има
информационни точки във всички
административни области. Добрата
новина е, че в Русе ще се създаде
филиал на Секретариата. С негови
представители се уговаря среща в
Силистра. За проекти по ТГС България-Румъния в новия програмен
период ще се кандидатства след
септември-октомври 2014 г.
Заседанието на Обществения
консултативен съвет при областния
управител на Силистра завърши
с няколко заявени намерения: да
се създаде регистър на предложенията, обсъдени в Съвета; да
се направи планиране във всички
области за следващия програмен
период, като за целта се проведат
срещи с експертите от изнесените в
Силистра звена на министерствата,
а 5октомври в Силистра се
в които да се потърсят отговорите
проведе регионална конза полезността от проектите, фиференция на учителите
“ТГ” и наставниците от 11 училища
нансирани от ЕС.
от област Силистра, участващи в
проект "Ученически практики". Той
е финансиран по ОП „Развитие на
деца в риск: „Необходима е активна човешките ресурси” и се осъщестработа с приемните семейства в по- вява от Министерството на образосока мотивиране да приемат и деца с ванието и науката. Проектът има за
увреждания. В процеса на набиране на цел подобряването на качеството на
нови кандидати, голяма роля имат и професионалното обучение и обрадействащите такива, които от своята зование и улесняване на достъпа до
практика могат да споделят опит и практическо обучение на учениците
да привличат най-убедително нови от системата на професионалното
семейства.“
образование чрез повече и по-добри
Изводите от ползотворната работна възможности за практика в реална
дискусията ще бъдат обобщени в ана- работна среда; активно включване
лиз, който ще допринесе за синхрони- на бизнеса при разработването на
зиране на политиката на национално и програми за практическо обучение
местно ниво в процеса на извеждане по професии; подобряване връзката
на децата от специализираните инсти- между резултатите от ПОО и потребтуции и осигуряването на подходяща ностите на пазара на труда; повишагрижа за всяко дете в риск. Зам.-об- ване мобилността на гражданите и
ластният управител Вяра Емилова се улесняване на комуникацията между
ангажира с проблемите на приемната работодатели и кандидати за работа
грижа в Силистра и обеща съдействие и обучаващи институции; улеснявапри преодоляване на трудностите и не прехода от училище към пазара
прокарване на предложенията на по- на труда или висшето образование,
“ТГ” чрез повишаване качеството на ПОО;
високо равнище.

ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА - НАПРЕДЪК И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ

Г

Плюс / Минус

Регионална конференция на
учителите и наставниците по проект
«Ученически практики”

Н

повишаване на квалификацията на
обучаващите от системата на ПОО
със специфични компетентности
за организацията на практическото
обучение в реална работна среда и в
условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.
В практиките се включват ученици на възраст от 16 до 21 г.,
обучавани във всички форми от
професионалните гимназии, от
общообразователните училища с
паралелки за обучение по професии и от професионалните колежи,
които по време на практиката не са
в трудови правоотношения. Практиката е с продължителност 240
астрономически часа.
На регионалната конференция
на учителите и наставниците бяха
отчетени резултатите от проектните
дейности в област Силистра за учебната 2012-2013 г. В проекта са участвали 283 ученици от 10 училища, 91
фирми-партньори и 100 наставници.
Обсъдени бяха проблеми и добри
практики от изминалия проектен
период. Предстои подготовка за
провеждане на практики през учебната 2013-2014 г.
“ТГ”

4

КУЛТУРА

10 - 16.10.2013 г.

поетично поетично поетично
Екатерина
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Иван ЯНКОВ,

Тодор ЗМЕЕВ,
гр. Тутракан

с. Варненци
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Пиша ти...

П

Ти си самотна жена,
но не монахиня, а изгубена душа!
Сама заспиваш във всяка хладна вечер,
на утрото осъмваш пак така!
Сама, а всички са по двама…
Сама е явно твоята съдба!
В очите ти е хладната умора,
дошла е пак от самота!

А аз не искам да бъде така...
искам да бъдем двама!
Искам да бъдем щастливи...
Затуй пак ти пиша, а ти ако искаш - пиши!
Защо тъй упорито мълчиш?

Творческата година в ОЦИД започна
Калина ГРЪНЧАРОВА
етнадесет извънкласни
форми ще бъдат развивани през новата творческа
година в Общинския център за извънучилищна дейност (ОЦИД), стана
ясно на официалното й откриване,
което за първи път се организира в

Самотна жена

Аз отново ти пиша, а може би вече не трябва
щом без отговор остават мойте писма.
Какво да мисля? Когато мисля - греша.
Дълбоко в мене прозират все някои лоши неща.

присъстващи и Анелия Калдарева,
която от дълги години е ръководител в Центъра и през нейната школа
са преминали немалко деца.
Стъпка напред е възраждането на
рок-музиката в Тутракан чрез група
„Непукист” и „New Page”, сподели
техният ръководител Иван Недел-

Рибният дар на
рисунките е господар!

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɤɦɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

Слънчева усмивка”, "Вива Тийнс”,
Театрално студио „Браво”, Младежка театрална студия „Питър
Пан”, Школите по изобразително
изкуство, модерен балет, спортни
танци, чужди езици, класическа
китара, Градският духов оркестър,
Рок група „Непукист”, Мажоретен

публичен вариант.
В просторното фоайе на Центъра,
ученици, обучавани в различни
школи и клубове, заедно със своите
ръководители, директори на учебни
заведения и общинското ръководство бяха приветствани от Доротея
Бальовска, ръководител на ОЦИД.
„Имаме претенцията, че тук се
обучават най-хубавите и най-талантливите деца. Благодаря на директорите на училищата и детските
градини, на медиите и на общинската администрация, на които дължим
много заради съпричастието и
оказваното съдействие в нашата
работа” – каза Бальовска.
Като благодари на децата и екипа
на ОЦИД за дейността им, с която
правят Тутракан известен у нас и по
света, кметът д-р Димитър Стефанов обеща: „Всичко, което зависи
от общинската администрация, за
да се развива детския център го
имате”.
„Човек, който се занимава с изкуство е различен. Никой не може да
замени аплодисментите на доволната публика” – обърна се към всички

състав, Клуб „Моден дизайн” – за
конструиране на сценични костюми.
Центърът предлага персонални
спортни занимания за деца с наднормено тегло и фитнес – боди
тренинг за момичета и момчета,
девойки и жени. В спортната част
ɇɨɜɢɹɬɫɴɫɬɚɜɧɚ
от дейността е и Клубът по борба.
ȼɢɜɚɌɢɣɧɫ
Тази учебна година освен концертите и изявите по Общинския Културен календар, ОЦИД
ще организира и нови събития,
информират още от там. Това са
Международен Арт пленер за млади
художници от страната и чужбина
през месец юли, който е включен
в Лятната академия по изкуствата, „Шарено котле” – Общински
фолклорен празник за ученици от
начален курс, през месец май, както
и Втори фестивал за патриотична
песен „Родна земя - 2014”, в навечерието на Националния празник
на България.
През годината очаквайте още
спектаклите на театралните състави
„Браво” и „Питър Пан”, концертите
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɧɚȼɢɜɚɌɢɣɧɫɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɤɴɬ на Рок група „Непукист” и още
Ⱦɢɧɱɟɪɩɨɤɚɡɚɦɭɡɢɤɚɥɟɧɭɫɟɬɫɩɚɧɬɨɦɢɦɢɱɧɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ много изяви на възпитаниците на
ɧɚɬɚɪɚɦɛɭɤɚ
ОЦИД.
чев. Той не пропусна да спомене
и знаменателното подгряване на
Джон Лоутън в Русе от „Непукист”
и изрази надежда, че ще се появят
и други музикални таланти, които да
наследят настоящите тутракански
рокаджии.
Школата по изобразително изкуство на Аурел Стоянов е
също сред водещите. Всяка
година нейни възпитаници
продължават образованието си в специалностите
Изобразително изкуство и
Архитектура.
Всъщност, през творческата 2013/2014 г. ще продължат работа Вокалните
формации „Усмивчица”,

а 20 септември, актьорът Евгени Будинов даде
старт на конкурс за детска
рисунка на тема „Яжте риба, тя е
вкусна и полезна“ в град Тутракан.
Надпреварата за детска рисунка
се провежда под мотото „Рибният
дар на рисунките е господар!“ и
е част от проект по Оперативна
програма за развитие на сектор
"Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за програмен
период 2007 - 2013 г ., изпълнение на проект “Промоционална
кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от
риболов и аквакултура в община
Тутракан“.
Звездата от сериала „Етажна
собственост“ посети лично училищата и детските градини на
територията на Община Тутракан,
за да обясни на децата по забавен
и закачлив начин изискванията за
участие в конкурса, както и това
колко е полезна консумацията на
риба и рибни продукти.
Право на участие бе предоставено на всички желаещи, без ограничения за възрастта, материали
и формата на творбите.
Единственото условие, което
актьорът постави бе, творбите
да се изпращат в запечатан плик
на адреса на Община Тутракан с
подробно описани контакти на
участника.
След приключване на посещенията в училищата и детските градини, актьорът Евгени Будинов,
сподели, че се чувства изключително развълнуван от срещите с
децата, особено в момент, когато
очаква появата на собствената си
първородна рожба.
Децата от своя страна пък,

Н

приеха предизвикателството с
особена отговорност и подобаващ
ентусиазъм и към момента в сградата на Община Тутракан вече има
получени над 200 произведения
на рибното изкуство.
На 21 октомври, Евгени Будинов, официално ще открие
изложба с рисунките на всички
участвали в конкурса.
Всеки, който би желал да се
наслади на изкуството на младите
творци, може да я посети в сградата на Община Тутракан.
След приключване на изложбата, на 6 декември, специално
избрано жури ще определи дванадесетте най–добри творби, които
ще бъдат публикувани в годишен
календар, както и ще получат
страхотни награди.
Организаторите от Община Тутракан са се погрижили и за всички
останали участници, на които
ще бъдат връчени поощрителни
награди, които ще бъдат комплимент към усилието и смелостта на
участниците в конкурса.
Целта на конкурса е да накара
децата да развихрят въображението си и да нарисуват най-добрата
си рисунка на рибна тематика,
като по този начин провокира
полемика и коментари между тях,
за това колко е полезна рибата
и колко незаменим източник на
минерали, витамини и аминокиселини е тя за подрастващия детски
организъм.
Очакваните резултати от провеждането на конкурса са, посредством предизвикване на интереса
на децата към рибната тема, вниманието им да бъде фокусирано
върху полезната и здравословна
храна, както и върху културата на
хранене като цяло.

5

ОБЩЕСТВО

10 - 16.10.2013 г.

На 44-я паралел - Фестивал на мамалигата!
П
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɴɪɜɢɹɬ Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ
ɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ ɜɟɱɟ ɟ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɇɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɩɥɨɳɚɞɴɬ ɩɪɟɞ ɇɑ
Äȼɚɫɢɥ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ ɝ´ ɜ
ɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɬɚɦɤɴɞɟɬɨ
ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɹɩɚɪɚɥɟɥɛɟ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɫɩɴɫɬɪɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɧɨɫɢɢɮɨɥɤɥɨɪɧɢɪɢɬɦɢ

ɥɸɛɨɩɢɬɧɢ ɥɢɰɚ ɢ« ɦɧɨɝɨ
ɦɚɦɚɥɢɝɚ
Ⱦɨɢɞɟɹɬɚɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɦɭ ɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɟɫɬɢɝɧɚɥɨɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɨɫ
ɩɪɢɟɬɨɬɨɪɟɲɟɧɢɟʋɨɬɪɢ
ɸɥɢɬɝɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɂɫɬɨɪɢɹɬɚ ɹɫɧɨ ɫɨɱɢ ɱɟ ɞɧɟɲɧɢɬɟ
ɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɰɢ ɫɚ ɞɨɲɥɢ ɨɬ
ɫɟɥɨɑɟɪɧɚ ɋɟɜɟɪɧɚȾɨɛɪɭ-

Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɢɩɪɢɫɟɥɫɤɢɧɨɫɢɢɧɚ
ɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚɨɬɫɒɭɦɟɧɰɢ
ȺɭɪɟɥɢɚɧɄɨɬɨɛɚɧɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɬ
ɦɚɣɫɬɨɪɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ

ɆɨɦɟɧɬɨɬɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚɎɟɫɬɢɜɚɥɚ

Ƀɨɚɧɚɋɥɚɜɨɜɚɨɬɫɋɬɚɪɨ
ɫɟɥɨɫɨɛɥɟɤɥɨɧɚɛɭɟɧɟɰ

ɞɠɚ  ɫɥɟɞ ɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
Ʉɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɩɪɟɡ
 ɝ ɜ ɬɨɝɚɜɚɲɧɨɬɨ ɫɟɥɨ
Ɍɸɪɤɫɦɢɥɢɫɚɩɪɟɧɟɫɥɢɫɴɫ
ɫɟɛɟɫɢɬɪɚɞɢɰɢɹɬɚɨɬɬɚɦɨɲɧɢɬɟɡɟɦɢɉɨɤɴɫɧɨɦɭɞɚɜɚɬ
ɢɢɦɟɬɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ȼɩɴɪɜɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɎɟɫɬɢɜɚɥɚɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɧɚɞ  ɫɚɦɨɞɟɣɰɢ ɨɬ
 ɮɨɥɤɥɨɪɧɢ ɫɴɫɬɚɜɢ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ
ɨɬɊɭɫɟɧɫɤɚɢɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɚɫɴɳɨɢɨɬɪɭɦɴɧɫɤɢɬɟɫɟɥɢɳɚɑɟɪɧɚɢɄɢɪɧɨɞɠ
ɇɚ ɨɬɤɪɢɬɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɫɜɨɢ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɧɟɫɨɯɚ ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ
ȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɡɚɦɤɦɟɬɴɬɧɚɄɢɪɧɨɞɠɓɟɮɚɧɃɨɧ
ɤɦɟɬɴɬɧɚɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɇɢɯɚɬȿɛɚɡɟɪɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɤɚɬɚ
ɨɬ ɫ ɑɟɪɧɚ Ɋɭɦɴɧɢɹ  ± ȾɨɦɢɬɪɚɉɟɬɪɢɤɚɚɎɟɫɬɢɜɚɥɴɬ
ɛɟɨɬɤɪɢɬɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚ

Ƚɨɫɬɢɬɟɨɬɫɑɟɪɧɚ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɬɚɧɰɨɜɮɨɥɤɥɨɪɟɧɫɴɫɬɚɜ
ɢɝɨɞɢɲɧɢɹɬɃɨɪɞɚɧȽɟɨɪɝɟɤɨɣɬɨɢɡɩɹɛɴɥɝɚɪɫɤɚɧɚ
ɪɨɞɧɚɩɟɫɟɧɧɚɭɱɟɧɚɨɬɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɦɭɛɴɥɝɚɪɢ

Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧ ɚɞɪɟɫ ɞɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɢ ɝɨɫɬɢɬɟ ɧɚ
ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɢɡɩɪɚɬɢ ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɇɚɫɭɮ
ɇɚɫɭɮ
Ɉɫɜɟɧɫɩɟɫɧɢɬɟɢɬɚɧɰɢɬɟ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɴɬɛɟɫɴɩɪɨɜɨɞɟɧɢ
ɨɬɤɨɧɤɭɪɫɢ±Äɇɚɣɯɭɛɚɜɚɚɜɬɟɧɬɢɱɧɚɧɨɫɢɹ´Äɇɚɣɜɤɭɫɧɚ
ɦɚɦɚɥɢɝɚ´ ɢ ɡɚ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟɬɨɧɚ
ɦɚɦɚɥɢɝɚ
Ⱥɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɫɴɨɬɜɟɬɧɨ
ɫɚɃɨɚɧɚɋɥɚɜɨɜɚɨɬɋɬɚɪɨ
ɫɟɥɨɡɚɨɛɥɟɤɥɨɧɚɛɭɟɧɟɰ
Ⱥɭɪɟɥɢɚɧ Ʉɨɬɨɛɚɧ ɨɬ Ʉɢɪɧɨɞɠ±ɡɚɧɚɣɜɤɭɫɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚ
ɬɨɣ ɩɪɢɝɨɬɜɢ ɦɚɦɚɥɢɝɚ ɩɨ
ɪɟɰɟɩɬɚɨɬɝɤɨɹɬɨɡɧɚɟ
ɨɬ ɫɜɨɹɬɚ ɛɚɛɚ  ɢ Ƚɟɪɝɢɧɚ
ɉɚɪɩɚɥɨɜɚɨɬɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɡɚɧɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɩɪɟɡɟɧ-

ɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ
±Ɍɨɞɨɪɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ
ÄȽɨɫɩɨɞɟɫȼɚɫȼɪɭɦɴɧɫɤɚ
ɑɟɪɧɚ ɫɭɬɪɢɧɬɚ ɛɟ ɦɪɚɱɧɨ
ɧɨ ɬɭɤ ɜɢɞɹɯ ɱɟ Ƚɨɫɩɨɞ ȼɢ
ɨɛɢɱɚɢɜɫɢɱɤɢɫɚɭɫɦɢɯɧɚɬɢ
ɢɫɥɴɧɱɟɜɢ´±ɤɚɡɚȾɨɦɢɬɪɚ
ɉɟɬɪɢɤɚ
Äɉɨɡɞɪɚɜɹɜɚɦ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɜɇɨɜɚɑɟɪɧɚɡɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚɤɨɹɬɨɭɫɩɹɯɚɞɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɬ ɋɬɪɚɯɨɬɧɢ ɫɬɟ Ɍɨɜɚ ɟ
ɩɴɪɜɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ± ɧɟɤɚ ɬɨɣ
ɞɚɫɬɚɧɟɬɪɚɞɢɰɢɹ´±ɩɪɟɩɨɪɴɱɚɤɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪ Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɨɬɦɚɦɚɥɢɝɚ

Ƚɟɪɝɢɧɚɉɚɪɩɚɥɨɜɚɢɧɟɣ
ɧɚɬɚɜɧɭɱɤɚȽɟɪɝɚɧɚɫ
ɨɬɥɢɱɢɟɡɚɧɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨ
ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɟɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚ

ɬɢɪɚɧɟɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚ
Ɏ ɟ ɫ ɬ ɢ ɜɚ ɥ ɴ ɬ  Ä Ɇ ɚ ɦ ɚ ɥ ɢ ɝɚ´ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɨɬ
ɇɑ Äȼɚɫɢɥ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
ɝ´ ɢ Ʉɦɟɬɫɬɜɨ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ
ɜ ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨ ɫ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

ɧɚɳɚɧɞɚɧɚɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

Рибата - кулинарното изкушение на тутраканци
О
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɳɟɟɞɢɧɟɬɚɩɨɬɤɨɧɤɭɪɫɚ©ɇɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚɪɟɰɟɩɬɚɫɪɢɛɚªɩɪɟɦɢɧɚ
ɧɚɢɨɤɬɨɦɜɪɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɩɨɩɪɨɟɤɬɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɦɨɰɢɨɧɚɥɧɚ

ɧɚɱɢɧɧɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ
ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɧɚɣ±ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚ ɪɟɰɟɩɬɚ ɫ
ɪɢɛɚɭɱɚɫɬɜɚɳɢɬɟɝɨɡɛɢɛɹɯɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɡɚɞɟɝɭɫɬɚɰɢɹɢ
ɨɬ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɀɭɪɢɬɨ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨɜɨɰɟɧɤɢɬɟ

ɧɚȿɤɚɬɟɪɢɧɚȾɹɧɤɨɜɚɨɬɐȾȽ
©ɉɚɬɢɥɚɧɱɨªɇɚɣɝɨɥɹɦɱɟɲɢɬ
± ɪɢɛɟɧɚ ɱɨɪɛɚ ± ɧɚ ɉɟɬɴɪ
Ɋɨɣɛɨɜ ɨɬ ɐȾȽ ©ɉɚɬɢɥɚɧɱɨª
Ɇɟɡɟɧɰɟɤɸɮɬɟɧɰɟ±ɧɚɇɟɥɢ
ɄɚɥɱɟɜɚɨɬɐȾȽ©ɉɚɬɢɥɚɧɱɨªɢ
©Ⱦɭɧɚɜɫɤɚɩɪɢɧɰɟɫɚª ɩɴɥɧɟɧ
ɲɚɪɚɧɫɩɪɚɡ ɧɚɆɚɪɢɹɄɢɪɹɤɨɜɚɨɬɐȾȽ©ɉɚɬɢɥɚɧɱɨª
ɉɪɟɡɜɬɨɪɢɹɞɟɧɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɬɚɡɚɩɪɢɡɨɜɨɬɨɦɹɫɬɨɛɟɨɳɟ
ɩɨɝɨɥɹɦɚɢɩɴɪɜɨɬɨɦɹɫɬɨɫɢ
ɩɨɞɟɥɢɯɚ ɱɟɬɢɪɢ ɹɫɬɢɹ ©Ɋɢɛɚɩɥɚɤɢɹ ɩɨ ɧɚɲɟɧɫɤɢª  ɧɚ
ȿɥɟɧɚɉɚɧɚɣɨɬɨɜɚ©Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ
ɩɟɪɥɚªɦɚɪɢɧɨɜɚɧɚɳɭɤɚɧɚ
Ƀɨɪɞɚɧɤɚ Ɇɟɬɨɞɢɟɜɚ ɋɚɥɚɬɚ
©Ȼɹɥɚɮɚɧɬɚɡɢɹªɧɚɐɜɟɬɚɧɚ
Ʉɢɪɨɜɚɢ©ɀɚɪɪɢɛɚªɩɟɱɟɧɚ
ɳɭɤɚɧɚɫɤɚɪɚɧɚɆɢɥɟɧɉɨɪɨɠɚɧɨɜ
Ƀɨɪɞɚɧɤɚ Ɇɟɬɨɞɢɟɜɚ ɩɪɟɱɟɥɢ ɢ ɩɪɢɡɨɜɟɬɟ ©Ƚɨɫɩɨɞɚɪ

ɧɚ ɬɪɚɩɟɡɚɬɚª ɩɴɪɠɟɧ ɫɨɦ 
©Ɋɢɛɟɧɚɯɚɩɤɚ±ɜɢɧɟɧɚɤɚɩɤɚª
ɯɚɣɜɟɪɧɚɯɚɩɤɢ ɢ©ɋɥɚɞɨɫɬɬɚ
ɧɚɠɢɜɨɬɚª ɫɚɥɚɬɚ 
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɢɜɫɢɱɤɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɩɨɥɭɱɢɯɚ ɫɜɨɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ ɚ ɩɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɯɨɞɚɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɢɦɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚɧɚɫɩɟɰɢɚɥɧɨɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢɹɡɚɩɪɨɟɤɬɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬ
ZZZULEQDUHFHSWDFRP
ɉɪɟɞɫɬɨɢ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɨɳɟɟɞɢɧɰɢɤɴɥɤɨɧɤɭɪɫɢɡɚ
ɧɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚɪɟɰɟɩɬɚɫɪɢɛɚ
±ɧɚɢɨɤɬɚɦɜɪɢ
След приключване на всичките шест конкурса ще
бъде издаден луксозен рибен
рецептурник, в който ще се
публикуват всички рецепти,
взели участие в проведените
конкурси с имената на техните автори.

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚȿɥɟɧɚɉɚɧɚɣɨɬɨɜɚ

ɤɚɦɩɚɧɢɹɧɚɫɨɱɟɧɚɤɴɦɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɩɪɟɫɬɢɠɚɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟɨɬɪɢɛɨɥɨɜɢɚɤɜɚɤɭɥɬɭɪɚɜ
ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫɴɬ
ɫɴɛɪɚ ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬɢɤɭɥɢɧɚɪɢ
ȼ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɚɤɬɶɨɪɴɬ ȿɜɝɟɧɢ Ȼɭɞɢɧɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢɬɨ
ɨɬɫɜɨɹɫɬɪɚɧɚɩɨɤɚɡɚɯɚɤɭɥɢɧɚɪɧɢɬɟ ɫɢ ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɚɡɚɯɚ ɱɟ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ©Ɋɢɛɧɢɹɬ
ɞɚɪɧɚɬɪɚɩɟɡɚɬɚɟɝɨɫɩɨɞɚɪª
ȼɫɟɤɢɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɛɟɩɪɢɝɨɬɜɢɥ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɫɜɨɹɤɭɥɢɧɚɪɟɧ
ɲɟɞɶɨɜɴɪ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚɚɪɚɧɠɢɪɨɜɤɚɢɚɬɪɚɤɬɢɜɟɧ

ɫɢ ɤɥɚɫɢɪɚ ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɢɹ ɞɟɧ
ɧɚ ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɞɜɟ ɹɫɬɢɹ ±
©Ɋɢɛɚɩɢɩɟɪɥɢɹª ɧɚ Ⱦɨɧɤɚ
ɇɹɦɰɨɜɚ ± ɡɚ ɧɚɣɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨ
ɩɨɞɧɟɫɟɧɨ ɹɫɬɢɟ ɢ ©ɉɴɥɧɟɧ
ɲɚɪɚɧ ɩɨ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢª  ɧɚ
ɐȾȽ©ɉɚɬɢɥɚɧɱɨª
ɂɨɳɟɩɪɢɡ©Ɂɚɞɟɰɚɬɚ±ɫ
ɥɸɛɨɜªɪɢɛɚɫɤɚɪɬɨɮɢɢɛɹɥ
ɫɨɫɧɚɮɭɪɧɚɧɚɈȾɁ©ɉɨɥɟɬª
©Ɂɚɛɭɥɟɧɚɪɢɛɤɚªɲɚɪɚɧɫɩɨɥɢɜ±ɧɚȻɢɪɝɸɥɊɟɞɠɟɛɨɬɐȾȽ
©ɉɚɬɢɥɚɧɱɨª ɇɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨ
ɹɫɬɢɟ  ©Ɋɢɛɟɧ ɤɟɤɫª ɛɨɛɥɟɬ
ɫ ɨɪɢɡ  ± ɨɬɧɨɜɨ ɧɚ Ȼɢɪɝɸɥ
Ɋɟɞɠɟɛ©Ɂɢɦɟɢɥɟɬɟ±ɯɚɩɤɚ
ɢɤɚɩɤɚª ɦɚɪɢɧɨɜɚɧɛɨɛɥɟɬ ±

ɃɨɪɞɚɧɤɚɆɟɬɨɞɢɟɜɚɢɆɢɥɟɧɉɨɪɨɠɚɧɨɜɚɪɚɧɠɢɪɚɬ
ɫɜɨɢɬɟɤɭɥɢɧɚɪɧɢɟɤɫɩɨɧɚɬɢ

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɐɜɟɬɚɧɚɄɢɪɨɜɚ

6

ОБЩЕСТВО

Моята „Пражка пролет”

ȾɢɦɢɬɴɪȾɂɆɂɌɊɈȼ

от бр.31
началото на август 1968
г. все още имахме надеждата, че всичко ще се
размине чрез дипломация и политически решения в преговорите
между Варшавския договор, начело със СССР и НАТО със САЩ. На
6 август се откриваше Световният
младежки фестивал в София.
Някои от нас /особено софиянци/
си мечтаеха, че ще могат да бъдат
на фестивала, макар и за малко,
в последните дни на този форум.
На 3.08.1968 г. бе поредната,
но не последна среща на Консултативния съвет към Варшавския
договор в присъствието на партийните и държавни ръководители
на СССР, НРБ, Унгария, Полша,
ГДР с ръководителите на Чехословашката република. На тази
среща министърът на отбраната
на ЧССР – Мартин Дзур, изразява
своята тревога за събитията в

В

страната, но Александър Дубчек
– генерален секретар на ЧСКП,
и Иржи Хаек – министър на вътрешните работи на ЧССР, са го
„отрязали” в изявленията си пред
ръководството на Варшавския
договор, като са потвърдили
курса на ЧССР към „свобода и
демокрация”. На върховното
командване на Варшавския пакт,
както и на държавните ръководители от тези пет страни е станало
ясно, че предстои спешна военна
намеса в Чехословакия от обединените въоръжени сили на Варшавския договор. Беше въпрос
на дни за решителни действия,
защото обстановката в Чехословакия, Европа и света, бе наистина
„нажежена”. Предвид сложната
обстановка в Чехословакия в началото на май се внедриха хора и
мероприятия в действие за наблюдение дейността на К-231, бойни
организации по села и квартали
в градовете на ЧССР с подривни
цели срещу социалистическия
строй в страната. Правеха се така
наречени „черни списъци” на организаторите и ръководителите на
тези клубове. Също така стриктно
и внимателно се наблюдаваха и
анализираха действията на НАТО
чрез техните маньоври и военни
учения до самата граница на Чехословакия. Явно беше, че НАТО
ще нахлуе в подходящият момент
…. но на коя дата? И тази дата се
оказа скоро – 21 срещу 22 август.
НАТО трябваше да „превземе
„Чехословакия само за часове! В
ефекта на изпреварване, войските
на Варшавския договор трябваше

да са в Чехословакия
в малките часове на
21 август1968 г.
След обяд /около
16 ч. / на 20 август
в лагера ни в Украинския лес
прозвуча сигналът за пълна бойна
тревога. Командирите ни разпоредиха по взводове и роти,
пълно разтуряне и прибиране на
палатките за „нула време” и пълно
бойно въоръжение. До момента
бяхме с един зареден пълнител, а
сега сумката ни бе с 4 пълнителя.
Отделно нашите БРДМ–и бяха
заредени с храна и водни запаси,
както и с максимален боен запас
гориво и боеприпаси.
Веднага след това полкът ни бе
строен за преглед и инструкции
под формата на заповед от командира ни полк. Генчев. Бяхме
запознати с тревожните събития
в Чехословакия. По заповед на
главното военно командване
на Варшавския пакт бе обявено
спешното настъпление в Чехословакия от съюзническите
бойни части и подразделения на
20.08.1968 г. за ликвидиране на
контрареволюционния метеж в
страната.
В мен трайно се запечатаха
няколко момента в спомените
от преди 45 години, за които ще
пиша сега в кратък вид.
Навечерието на 20 август
беше дъждовно. След словото
на командира на полка, пред нас
застана кап. Иванов - ЗКПЧ в
поделението ни. Междувременно
забелязах сержант с трикольорна презрамка, който държеше
бойното знаме на полка. Явно
беше, че ще има някакъв ритуал
в следващите минути. В краткото
си слово кап. Иванов се обърна

към всички офицери, сержанти
и войници с думите: „Уважаеми
войни, заминаваме на бойно занятие „Дунав”на територията на
Чехословакия. Както е редно в такива обстоятелства да се простим
с бойното знаме на полка!? Тези
думи, тази покана предизвика у
нас недоумение, объркани мисли
и въпроси. Като по сигнал леко
се спогледахме и побутвахме.
Нали отиваме на занятие, а не на
война? Бойното знаме се целува
пред важна битка или война!?! На
занятие ли или на война отиваме,
защо ще се прощаваме с бойното
знаме…?
Пълно политическо затъмнение
и душевно недоумение, далече от
Родината, без знанието и прошката с родители и близки. Що за държавна тайна и интернационален
дълг е това? В нито един момент
не упреквам СССР и Украинска
ССР, защото още в онова време и
сега там има държава. Имал съм
срещи с офицери и войници от съветската армия, от които разбрах,
че относно събитията в Чехословакия няма никаква тайна. И родители и близки знаеха истината
и благославяха своите войни за
успешно и живо завръщане. Висш
офицер и редник от Съветската
армия водеха свободен разговор
без чин и ранг. Просто генерал
Иван Иванич е Иван Иванич за
самия редник, което в никакъв
случай не засенчваше и пречеше
във войнската дисциплина и отношения в боен порядък.
След прошката ни със знамето
на полка веднага се качихме на
машините си за похода към Чехословакия. Нашите три машини
/БРДМ/ водеха колоната на полка
начело мл. л-нт Нешев с водач

Актуални схеми и мерки за подпомагане от ДФ „Земеделие”
ɬ Ⱦɴɪɠɚɜɟɧ ɮɨɧɞ ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɱɟɩɨɋɯɟɦɚÄɋɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɩɚɡɚɪɧɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ´ɞɧɟɫɨɤɬɨɦɜɪɢɢɡɬɢɱɚɫɪɨɤɴɬɡɚ
ɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɉɨ ɋɯɟɦɚɬɚ ɡɚ ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɨ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɬɝɢɡɬɢɱɚɫɪɨɤɴɬɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɉɨɦɨɳ
ɡɚɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɧɟɪɚɡɯɨɞɢɬɟɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɫɬɨɩɚɧɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɩɨ Ⱦɴɪɠɚɜɧɚɬɚ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɡɚ ɧɚɞɡɨɪ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɢɪɚɧɟɧɚɛɨɥɟɫɬɢɩɨɠɢɜɨɬɧɢɬɟɡɚɝɚɞɨ
ɤɪɚɹɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɢɡɬɢɱɚɫɪɨɤɴɬɡɚȾɴɪɠɚɜɧɚɩɨɦɨɳɡɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɢɞɨɫɬɚɜɤɢɧɚɯɪɚɧɢɨɬɠɢɜɨɬɢɧɫɤɢɩɪɨɢɡɯɨɞ
Ⱦɨ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɬɝ ɢɡɬɢɱɚ ɫɪɨɤɴɬ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ

О

Община Главиница
Област Силистра

Обявява
ɉɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɨɬɞɚɜɚɧɟɩɨɞɧɚɟɦɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬɩɨɦɟɳɟɧɢɟɫɩɥɨɳɤɜɦ
ɨɛɨɫɨɛɟɧɚɱɚɫɬɨɬɫɭɬɟɪɟɧɚɧɚɫɝɪɚɞɚÄȻɢɬɨɜɤɨɦɛɢɧɚɬ´
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɚ ɬɪɢɟɬɚɠɧɚ ɦɚɫɢɜɧɚ ɫɝɪɚɞɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ
ɜ ɩɚɪɰɟɥ ʋ  ɜ ɤɜ ɩɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɫ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɨɛɳ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ɍɴɪɝɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɨɬɱɚɫɚɜ
ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ±,,ɟɬɚɠ
ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɦɟɫɟɱɧɚɧɚɟɦɧɚɰɟɧɚ±ɥɜ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɫɟ
ɜɧɚɫɹɜɤɚɫɚɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɜɫɟɤɢɪɚɛɨɬɟɧɞɟɧɞɨɱɚɫɚɧɚɝ
ɐɟɧɚɬɚ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɬɪɴɠɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɟ  ɥɜ
ɐɟɧɚɬɚɫɟɡɚɩɥɚɳɚɜ
ɛɪɨɣɜɤɚɫɚɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɨɱɚɫɚɧɚɝ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɴɬɬɪɴɠɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɫɟɩɨɥɭɱɚɜɚɨɬɐɟɧɬɴɪ
ɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢ
ɭɫɥɭɝɢɫɪɟɳɭɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɩɥɚɬɟɧɚɰɟɧɚ
Ɉɝɥɟɞɧɚɨɛɟɤɬɚɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɜɫɟɤɢɪɚɛɨɬɟɧɞɟɧɫɥɟɞ
ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɬɪɴɠɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɞɨɝ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɭɱɚɫɬɢɟɫɟɩɨɞɚɜɚɬɜɫɟɤɢɪɚɛɨɬɟɧɞɟɧɞɨ
ɱɚɫɚɧɚ
ɝ
ɉɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɩɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɩɪɢ
ɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɚɬɟɥ

ɡɚ ɐɟɥɟɜɢ ɤɪɟɞɢɬ ɡɚ ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɟɧ ɢɢɥɢ
ɫɟɦɟɧɚɢɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɧɟɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɨɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢ ɫɟɦɟɧɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɲɟɧɢɰɚ
ɪɟɤɨɥɬɚ  ɝ ɚ ɞɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ± ɩɨ Ʉɪɟɞɢɬɧɚ
ɫɯɟɦɚɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɫɟɥɫɤɨɬɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɢɄɪɟɞɢɬɢɪɚɧɟɧɚɨɞɨɛɪɟɧɢɩɪɨɟɤɬɢɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ
ɍɤɚɡɚɧɢɹɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɦɨɠɟɞɚɛɴɞɚɬɧɚɦɟɪɟɧɢɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɚɧɚȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ZZZGI]EJɫɟɤɰɢɹ
ÄȾɴɪɠɚɜɧɢɩɨɦɨɳɢ³ɧɚɫɚɣɬɚɧɚɉɊɋɊZZZ
SUVUEJɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜɈɛɥɚɫɬɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹɧɚɎɨɧɞɚɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɭɥÄɋɢɦɟɨɧȼɟɥɢɤɢ³ʋɟɬɢɧɚɬɟɥɟɮɨɧɢ  ɢ
“ТГ”

Община Главиница
Област Силистра

Обявява
ɉɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɨɬɞɚɜɚɧɟɩɨɞɧɚɟɦɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧɨɛɟɤɬɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɫɩɥɨɳɤɜɦɜɫɝɪɚɞɚ
ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ʋ  ɩɨ ɤɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɬɚ
ɤɚɪɬɚɧɚɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɯɨɞɹɳɚɫɟɧɚɭɥ´ȼɢɬɨɲɚ´ʋ
ɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɍɴɪɝɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɨɬɱɚɫɚɜ
ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ±,9ɟɬɚɠ
ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɦɟɫɟɱɧɚɧɚɟɦɧɚɰɟɧɚ±ɥɜɛɟɡȾȾɋ
ɥɜɫȾȾɋ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɫɟ
ɜɧɚɫɹɜɤɚɫɚɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚɜɫɟɤɢɪɚɛɨɬɟɧɞɟɧɞɨɱɚɫɚɧɚ
ɝ
ɐɟɧɚɬɚ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɬɪɴɠɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɟ  ɥɜ
ɐɟɧɚɬɚɫɟɡɚɩɥɚɳɚɜ
ɛɪɨɣɜɤɚɫɚɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɨɱɚɫɚɧɚɝ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɴɬɬɪɴɠɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɫɟɩɨɥɭɱɚɜɚɨɬɐɟɧɬɴɪ
ɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢ
ɭɫɥɭɝɢɫɪɟɳɭɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɩɥɚɬɟɧɚɰɟɧɚ
Ɉɝɥɟɞɧɚɨɛɟɤɬɚɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɜɫɟɤɢɪɚɛɨɬɟɧɞɟɧɫɥɟɞ
ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɬɪɴɠɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɞɨɝ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɭɱɚɫɬɢɟɫɟɩɨɞɚɜɚɬɜɫɟɤɢɪɚɛɨɬɟɧɞɟɧɞɨ
ɱɚɫɚɧɚ
ɝ
ɉɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɩɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ
Ɂɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɟɥ

10 - 16.10.2013 г.
редник Иван Неев Костадинов от
с. Иглика Ямболско, с Иван Боримечката бих го нарекъл – много
здрав и силен човек, дано да е
жив и здрав и сега.
Колоната ни пое курс по пътя
Уинсгород-Кашице-Рожнява–Зволен с краен пункт Банска Бистрица
и Брезно. Имаше нещо величествено, страшно, смутно и неизвестно. Отвсякъде рев и вой на
машини от съветските ешелони,
от прелитащите над нас самолети
и хеликоптери. Често колоната ни
спираше, за да изчакаме прехода
на съветските части. А по пътя ни
очакваха и изпращаха безброй
украинци, предимно жени и деца.
Жените бяха в черни забрадки,
с много цветя, като хвърляха и
даряваха на колоната.
На една такава ”спирка” до
машината ни се доближи дребна
женица на средна възраст и със
сълзи на очи ни попита къде отиваме? Отговорихме й, че отиваме
на занятие в Чехословакия, на
което тя не се съгласи и повярва.
С ридаещ глас тя пламенно каза:
”Нима не разбирате, че това е
война…, дано се върнете живи и
здрави, при вашите бащи и майки!”. Тя дълго следваше машината
ни, като не спираше своите благословии и пожелания към нас.
А край пътя жените деликатно
забърсваха сълзите си с крайчеца
на забрадките си. Беше много покъртително и затрогващо. Бяхме
живи оплакани от чужди майки,
деца и украинската земя! Те бяха
нашите близки и роднини. Знаеха
ли нашите майки къде сме сега?
Майките са майки навсякъде и за
всичко!
Веднага свързвам това с друга
картина на чехословашка терито-

рия на 21 август сутринта. В едно
от предградията на гр. Кошице
колоната бе спряла за малко. С
не малко любопитства гледахме
какво става около нас. Хората
навярно знаеха за случилото се
тая нощ, витаеше смутна тишина.
Хората отиваха на работа и по други ангажименти с транзистор на
ухо. Млада майка с детска количка
и транзистор се доближи до нас и
попита: „Кам идете хлопци? Ви с
Булхарско?” / Къде отивате момчета? Българи ли сте?” От къде
беше разбрала, че сме българи?
Може би униформата или друго,
което не бе убягнало от нюха и
инстинкта на тази интелигентна
дама. Не знаех къде отиваме,
свивайки рамене и с питащи очи
й отговорих: ”Ровно?... Праху?...
Ми сме булгари! /Към Прага!
Българи сме!/ Като се увери, че
сме българи тя със сестрински
укор и съжаление, клатейки глава
няколко пъти каза ”Але, не”, Але,
не!” - тя не вярваше и не допускаше, че е възможно всичко това.
Тази млада майка също не искаше
да има кръв и братоубийство и
ни пожела да се върнем живи и
здрави в България!
Между другото отколешна е
връзката чехи, словаци и моравци
с българите. По време на „соца”
бяхме най-уважаваната нация от
Чехословакия, спрямо всички
други членки на Варшавския пакт.
Границата с Чехословакия пресякохме около 02 часа през нощта
на 21 август. Спряхме за малко,
защото имаше среща на съветски
и чешки офицери с последна
информация за обстановката в
страната. Предстоеше един дълъг
и горещ августовски ден!
Следва
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ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɜɴɜɜɪɴɡɤɚ
ɫɴɫɡɚɞɚɧɢɟɧɚɜɴɡɥɨɠɢɬɟɥɹɜɥɢɰɟɬɨɧɚɎɚɧɤɚɃɨɪɝɨɜɚ Ʉɭɥɢɲɟɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦ ɢɦɨɬ ± ɞɜɨɪɧɨ
ɦɹɫɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɨ  ɍɉɂ ɏȱɏ ɜ ɤɜ ɩɨ ɁɊɉ ɫ
ɇɑɟɪɧɚ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ  ɝɨɞ ɧɚ
ɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɞɚɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬ
ɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉɉɥɚɧɡɚɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ
ɉɁɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɁɍɌɧɚɇɚɪɟɞɛɚʋ
ɡɚɩɪɚɜɢɥɚɢɧɨɪɦɢɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɨɬɞɟɥɧɢɬɟɜɢɞɨɜɟ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɡɨɧɢɧɚɇɚɪɟɞɛɚʋɡɚɨɛɟɦɚ
ɢɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨɧɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟɫɯɟɦɢɢɩɥɚɧɨɜɟɍɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɬɚɡɨɧɚɫɟɡɚɩɚɡɜɚ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɋɌȿɎȺɇɈȼ

Община Главиница
Област Силистра

Обявява
ɉɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɍɉɂ9,ɤɜɫɩɥɨɳɤɜɦ
ɫɧɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚɥɜɛɟɡȾȾɋɥɜɫ
ȾȾɋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɁɜɟɧɢɦɢɪɨɛɳȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ɍɴɪɝɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɨɬɱɚɫɚɜ
ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ±ɟɬɚɠ,9
Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ   ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɰɟɧɚ  ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɜɧɟɫɟɧ ɜ ɤɚɫɚɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɨ  ɱɚɫɚ
ɝ
ɌɪɴɠɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɫɟɩɨɥɭɱɚɜɚɨɬɐɟɧɬɴɪɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɭɫɥɭɝɢɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɟɬɚɠȱɫɬɚɹʋ
ɫɪɟɳɭɧɟɜɴɡɜɪɚɳɚɟɦɚɫɭɦɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɩɥɚɬɢɦɢɜɛɪɨɣɜɤɚɫɚɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɨɱɧɚɝ
Ɉɝɥɟɞɧɚɢɦɨɬɚɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɜɫɟɤɢɪɚɛɨɬɟɧɞɟɧɫɥɟɞ
ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɬɪɴɠɧɢɬɟɤɧɢɠɚ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɫɟɩɨɞɚɜɚɬɜɐɟɧɬɴɪɚɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɭɫɥɭɝɢɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɨɱɧɚɝ
ɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɞɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɧɚɫɴɳɨɬɨɦɹɫɬɨɢɩɪɢɫɴɳɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɚɬɟɥ
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Ɇɴɠ ɢɡɥɢɡɚ ɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɧɨɫɢ ɛɭɬɢɥɤɚ ɪɚɤɢɹ ȼɴɪɜɢ ɢ
ɦɟɱɬɚɟɤɚɤɳɟɫɟɩɪɢɛɟɪɟɜɤɴɳɢɢɳɟɫɢɩɢɣɧɟɟɞɧɨɯɭɛɚɜɨ
ɇɟɜɢɞɹɥɨɛɚɱɟɧɹɤɚɤɴɜɤɚɦɴɤɢɫɟɫɩɴɧɚɥɜɧɟɝɨɉɚɞɧɚɥ
ɧɚɡɟɦɹɬɚɢɫɱɭɩɢɥɛɭɬɢɥɤɚɬɚɂɡɜɟɞɧɴɠɨɬɧɟɹɢɡɥɹɡɴɥɞɭɯ
ȾɭɯɴɬɌɢɫɢɦɨɹɬɫɩɚɫɢɬɟɥȽɨɬɨɜɫɴɦɞɚɢɡɩɴɥɧɹɟɞɧɨ
ɬɜɨɟɠɟɥɚɧɢɟɄɚɡɜɚɣ
Ɇɴɠɴɬɩɨɦɢɫɥɢɥɦɚɥɤɨɢɤɚɡɚɥɂɫɤɚɦɛɭɬɢɥɤɚɬɚɨɬɧɨɜɨ
ɞɚɫɬɚɧɟɰɹɥɚɞɚɟɩɴɥɧɚɫɪɚɤɢɹɤɨɹɬɨɧɢɤɨɝɚɧɟɫɜɴɪɲɜɚ
ȾɭɯɴɬȽɨɬɨɜɨ
Ɉɬɥɟɬɹɥɞɭɯɴɬɧɚɧɹɤɴɞɟɚɦɴɠɴɬɢɞɨɫɟɝɚɫɟɨɬɩɢɬɜɚɞɚ
ɨɬɜɨɪɢɛɭɬɢɥɤɚɬɚ
ɏɜɚɧɚɥɢɦɚɤɟɞɨɧɟɰɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚɨɩɢɬɜɚɥɫɟ
ɞɚɩɪɟɦɢɧɟɧɟɥɟɝɚɥɧɨɢɝɨɪɚɡɩɢɬɜɚɬ
Ʉɚɤɨɫɟɤɚɡɭɜɚɲ"ɩɨɩɢɬɚɥɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬɦɢɬɧɢɱɚɪɫɥɨɲ
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɞɢɚɥɟɤɬ
əɧɟɫɟɤɚɡɭɜɚɦɨɬɝɨɜɨɪɢɥɦɚɤɟɞɨɧɟɰɴɬ
ɇɟɫɟɥɢɤɚɡɭɜɚɲɛɟ"
ȻɨɣɋɥɟɞɦɚɥɤɨɄɚɤɨɫɟɤɚɡɭɜɚɲ"
əɧɟɫɟɤɚɡɭɜɚɦ
ɇɟɫɟɥɢɤɚɡɭɜɚɲɛɟ"
ɉɚɤɛɨɣɌɪɟɬɢɩɴɬɄɚɤɨɫɟɤɚɡɭɜɚɲ"
əɧɟɫɟɤɚɡɭɜɚɦ
Ɇɢɬɧɢɱɚɪɢɬɟɜɢɤɧɚɥɢɩɪɟɜɨɞɚɱɞɚɝɨɩɨɩɢɬɚɤɚɤɫɟɤɚɡɜɚ
ɱɟɹɜɧɨɧɟɪɚɡɛɢɪɚɨɬɛɨɣɉɪɟɜɨɞɚɱɴɬɄɚɤɨɫɟɤɚɡɭɜɚɲ"
Ɇɚɤɟɞɨɧɟɰɴɬəɧɟɫɟɤɚɡɭɜɚɦ
ɉɪɟɜɨɞɚɱɴɬȿɦɢəɧɟɫɟɤɚɡɜɚɱɨɜɟɤɴɬɤ ɜɨɝɨɛɢɟɬɟ"
ɋɤɴɩɚɤɚɤɜɨɫɢɞɨɧɟɫɟɨɬɂɬɚɥɢɹ"
ɇɨɜɢɤɨɦɩɥɟɤɬɢɛɟɥɶɨɱɟɫɬɚɪɢɬɟɛɹɯɚɨɦɪɴɡɧɚɥɢɜɟɱɟ
ɧɚɜɫɢɱɤɢ

Малки обяви

ОБЯВА

ПРОДАВАМ

Дом за стари хора гр. Тутракан обявява свободно работно място
за медицинска сестра /ако няма желаещи мед. сестри, може да
назначим фелдшер или акушерка/.
Желаещите да получат повече информация за длъжностните
изисквания и работно време за обявената длъжност, могат да се
обръщат към администрацията на ДСХ-Тутракан, ул.”Цибър” № 1,
на тел.61245 или GSM 0879668618.

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

Предлагаме размяна

ɧɚɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɧɚɭɥȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨʋɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭɞɜɭɫɬɚɟɧɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɞɨɬɢɟɬɚɠɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɩɚɪɤɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɬɟɥ

Продавам

отоплителна печка на твърдо гориво - цена 70,00 лв.,
и холова гарнитура - цена: 180,00 лв.
Телефон за контакти: 0889 36 39 55

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Продавам
коса (селскостопански инструмент).
Цена – 25 лв. Оглед след уговорка.
За контакти: Иванка Калинова Тел.: 0866 65746

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
ȿɞɧɚ ɜɟɫɟɥɚ ɦɴɠɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɫɟ ɫɴɛɢɪɚɥɚ ɩɨɱɬɢ ɜɫɹɤɚ
ɜɟɱɟɪɜɟɞɧɚɤɪɴɱɦɚȿɞɢɧɨɬɬɹɯɛɢɥɩɟɥɬɟɤɧɨɦɧɨɝɨɩɪɢɤɚɡɥɢɜȼɟɞɧɴɠɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚɪɟɲɢɥɢɞɚɦɭɫɤɪɨɹɬɧɨɦɟɪ
Ⱥɤɨɩɪɨɝɨɜɨɪɢɲɩɥɚɳɚɲɰɹɥɚɬɚɫɦɟɬɤɚ
ɐɹɥɚɜɟɱɟɪɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟɩɨɪɴɱɜɚɥɢɢɧɟɫɩɢɪɚɥɢɞɚɝɨɞɪɚɡɧɹɬɡɚɞɚɩɪɨɝɨɜɨɪɢɉɨɟɞɧɨɜɪɟɦɟɟɞɢɧɢɹɬɨɬɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ
ɤɚɡɚɥɁɧɚɟɬɟɥɢɱɟɩɟɥɬɟɤɴɬɢɦɚɥɞɜɟɛɟɧɤɢɧɚɨɧɚɹɪɚɛɨɬɚ"ɄɨɦɩɚɧɢɹɬɚɩɪɢɯɧɚɥɚɆɢɧɚɥɱɚɫɞɜɚɚɬɟɧɟɫɩɢɪɚɬ
ɇɚɤɪɚɹɩɟɥɬɟɤɴɬɧɟɢɡɞɴɪɠɚɥɢɫɟɨɛɴɪɧɚɥɤɴɦɬɨɡɢɤɨɣɬɨ
ɩɭɫɧɚɥɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚɡɚɛɟɧɤɢɬɟ
Ⱥɡɳɟɩɩɩɩɩɥɚɚɚɚɬɹɫɦɟɬɤɚɬɚɚɦɚɞɚɡɡɡɡɡɡɡɡɡɧɚɟɲ
ɱɟɠɠɠɠɠɠɠɟɧɚɬɢɟɤɥɸɤɥɸɤɥɸɤɚɪɤɚ
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Екскурзионни предизвикателства
от брой 37 част на града, времето беше с нас,
дъждовните облаци се оттеглиха
високо в Карпатите. Съвсем ясно
се виждаше надписа ”BRASOV”в
подножието на планината, която
обгръща града.
Тук се провежда ежегодният
музикален конкурс „Черният елен”.
Градът е с повече от 300 хиляди
население, на 140 км от Букурещ.

Анастасия ЯКОВА
лакчето ни отведе към автобуса, а дъждът продължаваше да вали. Отправихме се
към красивия град Брашов. Хотелът
„Дечебал” разположен в новата част
на града ни изненада с включено
парно отопление.

В

След кратка почивка и пременeни се отправихме към ресторант
„Винарната на Дечебал”. Силният
дъжд не помрачи настроението ни,
тъй като в отопленото заведение
ни очакваха. Посрещнаха ни с
песни - красивата, снажна певица
ни отправяше поздрави. В румънска носия пееше песните, които
познавахме от нашите предци в
Тутракан - ”Фойя верде”, „Трену ле,
машина мика” и други. Закършихме
хора. Настроението се повиши и от
красивите младоженци от сватбата
в ресторанта.
Когато се отправихме към старата

Съществуването му датира от
1211г. , като най-значим в областта
Трансилвания и развита металообработваща индустрия. През 15 век
тук се оформя български квартал
Скеп. В града са пребивали български просветители. В немската гимназия е учил Васил Априлов, а Петър
Берон тук написва „Рибния буквар”.
Сградите и сега съществуват.
Дълги години градът е бил германска колония. Наричал се е
Кронщад. След Втората световна
война немците са имигрирали в
Западна Германия. Старинният
квартал Скеп привлича туристите

с архитектурен бароков стил. Тук
се намират православни и готически църкви. Най-значимата е „Св.
Мария”, наречена Черната църква,
заради пожара, който е вилнял
през 1689 г. Тя е най-голямата в
Югоизточна Европа. В нея се намира
и най-големият орган изработен от
берлинския майстор Карл Бухолц.
Днес катедралата е лютеранска
и заради провеждаща се там литургия, не ни беше разрешено да
я посетим.
На красивия централен площад се
намира и Общинската сграда, която
в последствие е превърната в музей.
На следващата улица се снимахме
пред статуята на вълчицата, която
кърми основателите на Рим - митичните Ромул и Рем. Възхищавахме се
на богатите с архитектурни елементи сгради. Минавахме през съвсем
тесните улици на града.
Но времето напредваше и трябваше да продължим към следващата дестинация - забележителният
дворец Пелеш в планината Синая.
Преминахме през град Предял,
високо в планината, известен зимен
курорт разположен в живописно
место.
Сред красивата природа е разположен уникалният дворец Пелеш.
Името си носи от потока, край който
е построен. През 1866 г. крал Карол
I е бил очарован от прелестната
природа и решава да построи летен
дворец. Наема немския архитект
Вилхем Додерер, който го проектира в стил германски неоренесанс.
Дворецът е бил завършен в 1914 г.
и струва 26 млн. леи. Замъкът се
счита за един от най-красивите и
богати в Европа. Има собствена
електроцентрала, парно, централно
прахосмучене, вътрешни асансьори. Стъкленият подвижен покрив е

разрешавал наблюдение на небесните звезди. Дворцовият комплекс
има 170 стаи, но за посетители са
разрешени десетина. Стените са
облицовани в позлатени тапети
и дърворезби от червен орехов
и абаносов материал. Огромните
полилеи очароват с богатството
на орнаменти и блясък. Дворецът
притежава колекции от картини,
килими, оръжия, доспехи, книги,
статуи, малки пластики, витражна
стъклопис, съдове и прибори за
хранене. Удивени сме от огромните
венециански огледала, позлатени и
резбовани тавани. В трапезарията
са изложени ценни колекции от
сребърни прибори и изработки от
висококачествен порцелан.
Музикалната зала е домакин-

ствала много соарета, а мебелите
са били подарък от индийски
махараджа на кралица Елисавета.
Богато и по-собствен стил са украсени флорентинската, френската и
турската зали. Посетихме кралския
апартамент, концертната и театрална зала с кралския балкон. Всичко
това във великолепни резби, статуи
и тапети.
Централната кула е висока 60
м. Дворът пред двореца също е
уникален - на етажи с богатство
от фонтани, статуи и оригинални
орнаменти. Богатството ни омая,
направихме снимки и се отправихме към манастира Синая, в близост
до двореца. Пътят ни минаваше
покрай красивата река Пелеш.
Многобройните открити лавки

предлагаха разнообразни сувенири,
ръчно изработени плетива, бродирани румънски блузи, покривки и
уникални предмети характерни за
румънския бит. Цялата дестинация
се посещава от 250 хиляди туристи
за година.
А времето ни подари един чудесен ден! Изпълнени с много
информация и очарование от това,
което видяхме се отправихме към
България. Минахме през Букурещ,
Камелия не пропусна да ни дава
обяснения за уникалните с архитектура сгради, покрай които минавахме. Удовлетворени от организацията на екскурзията, внимателното
шофиране от водача на автобуса
– Радослав, и красотата, на която се
насладихме се прибрахме у дома.

дан Йовков” е първа при момичетата в най-голямата група – 11-12
клас. При момчета води Светлин Недков, СОУ ”Христо Ботев”,

следвана от Юлми Ахмедов, СПИ
„Христо Ботев” - с. Варненци и
Камен Чимидялков, СОУ ”Йордан
Йовков”.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР – 2013

Есенен ученически крос
радиционният Есенен ученически крос тази година
се проведе на 4 октомври.
За първи път той премина по главната улица „Трансмариска” и участниците в него бяха аплодирани не
само от своите съученици, но и от
гражданите, които по това време
бяха на мястото на събитието.
В кроса взеха участие състезатели от четирите общински училища,
както и от държавното – Интерната
в с. Варненци, разпределени в пет
възрастови групи.
Победителите получиха награди,

Т

осигурени от Община Тутракан,
които им връчи зам.-кметът Милен
Маринов.
В крайното класиране в групата
3-4 клас при момичетата първа
е Ния Георгиева, ОУ ”Христо Ботев”, втора - Юнона Николаева,
СОУ”Йордан Йовков”, а трета
- Мариела Иванова, ОУ ”Стефан
Караджа” - с. Цар Самуил.
При момчетата в същата група
първи е Красимир Исаев, ОУ ”Св.
Св. Кирил и Методий” - с. Нова
Черна, втори - Севлиер Маринов,
СОУ ”Христо Ботев” и трети - Ерсен
Салим, СОУ”Христо Ботев”.
В групата 5-6 клас при момичетата на първо място се класира
Диана Спиридонова, СОУ ”Йордан
Йовков”, на второ - Севай Нехат,
СОУ ”Йордан Йовков”, а на трето Мирела Анчова, ОУ ”Св.Св. Кирил
и Методий” - с. Нова Черна.
При момчетата първи е Стефан
Иванов, СПИ ”Христо Ботев” - с.
Варненци, втори - Сезай Михайлов,
СОУ ”Христо Ботев”, а трети - Иван
Симеонов, СОУ ”Йордан Йовков”.
Веселина Борисова от СОУ
”Христо Ботев” е първа в групата
7-8 клас. На второ място е Петя
Петрова, СОУ ”Йордан Йовков”, а
на трето - Моника Ковачева, СОУ

”Йордан Йовков”.
Класирането в тази група при
момчета оглави Неждат Джафер,
СОУ ”Йордан Йовков”. На второ
място е Шурай Рамадан, ОУ ”Св.
Св. Кирил и Методий” - с. Нова
Черна, а трети - Венцислав Орлинов, СОУ ”Христо Ботев”.
В групата 9-10 клас при момичетата първа е Неслиша Мустафа,
СОУ ”Христо Ботев”, а втора - Чидем Джемалдин, СОУ ”Христо Ботев”. При момчетата води Данаил
Русев от СПИ ”Христо Ботев” - с.
Варненци, а след него останаха
Красимир Емилов и Сашо Андреев
от СОУ ”Христо Ботев”.
Павлина Иванова от СОУ ”Йор-

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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Честит рожден ден
и да почерпят:

11 октомври – Петранка МИЛУШЕВА, Касиер-събирач, Община
13 октомври – Валентин ДИМИТРОВ, Общ работник, Община Тутракан
Главиница
13 октомври – Сезгин ДАУД, Кмет на с. Падина, община Главиница
13 октомври – Тезджан ЮМЕР, Спец. „АФО”, с. Звенемир, община
12 октомври – Анелия КАЛДАРЕВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”
12 октомври – Людмил СПАСОВ, Ротари Клуб Тутракан
Главиница
14 октомври – Гинка ГЕОРГИЕВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”
13 октомври – Иванка ЗМЕЕВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”
13 октомври – Красимира НЕЙЧЕВА, Библиотекар, СОУ „Йордан
16 октомври – Димитричка ГИЧКОВА, Бюфетчик, Община Тутракан
Йовков”
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