РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 20

Година LII

Уважаеми учители и ученици,

22 - 28 май 2014 г.
Уважаеми дейци на просветата и културата,

Уважаеми просветни и културни дейци,
Пред прага на най-българския празник –
24-ти май, на всички, които милеят и
работят за българската просвета и
култура, желая най-голямата награда удовлетворение от постигнатото и
признателност от обществото!

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

Денят на Светите братя
Кирил и Методий е най-яркото
свидетелство за жаждата на
българина за просвета и наука,
за народно самоопределение и
култура, непреходен символ на
националното ни достойнство,
традиции, гордост
и духовност.

Цена 0.60 лв.
Уважаеми учители, ученици,
просветни и културни дейци,
Празникът на светите братя Кирил и Методий е
повод да Ви поздравим и засвидетелстваме уважение към Вас.
Пожелаваме ви все така с любов и внимание да
продължите да извършвате великата си мисия!
Следвайте мечтите си и отстоявайте идеалите си!

Честит 24-ти май!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница

На 23 май от 19:00 часа в Тутракан:

ПП ГЕРБ:

ще
Всички над 18 - с №18! Абитуриентите
дефилират в
Крайдунавския парк
на стр. 3

Реформаторски блок - №10:

Точно в десятката!

на стр. 4

ТОП МЕН ЕООД
Фабрика за мъжки костюми
Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Предлага:Безплатен транспорт
мотивиращо заплащане

Купуването и продаването на гласове е престъпление

В неделя, 25 май - Камен Змеев се издирва
евроизбори!

и

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340

Изборният ден ще започне в 6:00
часа и ще приключи в
19:00 часа.

на стр.2

Полицията издирва Камен Тодоров Змеев, на
49 г., от гр.Тутракан, по
молба на близките му.
На 11.05.2014 г. около
23.30 часа той е напуснал
дома си и оттогава е в
неизвестност. Не носи
лични документи.
Бил е облечен с тъмно
зелено яке, светла тениска и кафяви джинсови
панталони, обут с черни
обувки. Висок е около 175
см, с нормално телосложение.
Умоляват се гражданите, които разполагат с
информация за издирваното лице, да се обадят на
тел. 112 или в най-близкото управление на МВР.

2

РЕГИОН

22 - 28.05.2014 г.

На 25 май - евроизбори!
НОВИНИ

Изборният ден ще започне в 6:00 часа и ще приключи в 19:00 часа.
от стр. 1

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ОТКРИВАТ
В ТУТРАКАН
На 29 май от 18:00 часа ще бъде открита Художествена галерия в сградата на Обредния дом. Гостите и жителите на Тутракан ще могат да видят
творби на студенти и техните преподаватели от
художествена практика на студенти от ВТУ "Св. Св.
Кирил и Методий" от 1988 г. до 2013 г.
ЮБИЛЕИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И трите градски детски градини отбелязват през
м. май юбилейни годишнини.
С тържество на 20 май, 35-години отбеляза в читалищната зала ОДЗ „Полет”.
Голям Благотворителен концерт представиха в
зала „Терма” малките възпитаници на ЦДГ „Славянка
на 21 май, като по този начин честваха 25 години
от създаването на детското заведение (повече информация за него – в следващия брой).
ЦДГ „Патиланчо” ще отбележи 40 юбилейни години
на 29 май. Трескавата подготовка продължава - от
там информираха, че публиката ще бъде изненадана
с много любопитна програма, която ще изнесат в
залата на НЧ „Н.Й.Вапцаров”.
ПОДГОТОВКА ЗА ПОРЕДНИЯ ПОХОД
„ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”
Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов покани областния управител на Силистра Насуф
Насуф на откриването на 29-ия поход „По пътя на
четата на Таньо Войвода”.
На 30 май от 8:00 часа е официалното откриване
на похода пред паметника на Таньо Войвода в Тутракан. От 9.30 часа е възстановка на слизането на
четата на брега на Дунава край село Пожарево, а от
11:00 часа в м. Антимовско ханче е традиционният
преглед на маршовата подготовка и на патриотичната песен.
ТЕАТЪР ОТ ТАРАКЛИЯ ГОСТУВА В ТУТРАКАН

Бесарабски българи от театър „Смешен плач” от
гр. Тараклия представиха през миналата седмица на
тутраканска сцена комедията на Румяна Капинчева „Пайтон към Европа”. Това е второ им гостуване в
крайдунавския град.
Трупата участва в ХIХ Международен любителски
театрален фестивал за комедия, сатира и пантомима
„Велко Кънев” 2014 г. в Тополовград.
КРИМИНАЛЕ
29-годишният А.И. шофирал лек автомобил „Пежо”
без свидетелство за управление и в едногодишния
срок от наказването му по административен ред за
същото деяние. Той бил спрян за проверка на 15 май
около 00.10 часа по ул. „Страцин” в Тутракан. Срещу
него е образувано досъдебно производство.
36-годишният К.Н. шофирал лек автомобил „Форд”
без свидетелство за управление и в едногодишния
срок от наказването му по административен ред за
същото деяние. Той бил спрян за проверка на 20 май
по ул. „Витоша” в Главиница. Срещу него е започнато
бързо производство.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 35/20.05.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Гюлтен Гюнайдън Узун, собственик
на поземлен имот с идентификатор 73496.501.955 от
Кадастрална карта на гр.Тутракан е издадена Заповед
№ РД-04-559/20.05.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на проект:
ПУП – План за регулация /ПР/ за поземлен имот с
идентификатор 73496.501.955 от Кадастрална карта
на града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
год. на АГКК гр.София; в кв.129 от План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Калина ГРЪНЧАРОВА
а избирателите с увредено зрение или със
затруднения в придвижването, с решение на
Районната избирателна
комисия-Силистра, са определени секции за гласуване.
В Тутракан това е Секция
№ 706 - на ул. Силистра №
48а (Закусвалня)
Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят
в Тутракан - Общинска
администрация, ул. Трансмариска № 31, ет. 2, стая
№ 1 (канцелария на кмета)
или на тел. 0866/60621.
В Главиница за избирателите с увредено зрение или
със затруднения в придвижването е определена Секция
№ 301 - СОУ "Васил Левски",
ул. Оборище № 57.
В с. Зафирово със същото
предназначение е Секция №
309 - сграда на РПК, ул. „Ген.
Атила Зафиров” № 78.

З

Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят
в Община Главиница, ул.
Витоша № 44, ет. 2, стая
№ 4 (канцелария на кмета)
или на тел: 08636/20 40.
Избирателите трябва да
знаят, че в левия край на
бюлетината са изписани
имената на партиите, коалициите и независимите
кандидати, които се състезават на изборите за Европейски парламент. Пред
техните наименования има
квадратчета, в които избирателите трябва да посочат с „Х“ или „V” за коя
формация (или независим
кандидат) гласуват.
В дясната част на бюлетината са разположени
кръгчета с номерата от 1
до 17. В случай, че избирателят има предпочитания
към някой от кандидатите
на партията, за която дава
своя глас, може да посочи
това, отбелязвайки – отново с „Х“ или “V”, номера на

своя фаворит в партийната
листа. Това е т.нар преференциален вот.
Във всяка тъмна стаичка
ще има изложени листите
на всички формации, така
че избирателят да направи
нужната справка за номера,
под който е поставен неговият любим кандидат.
Членовете на секцион-

ните избирателни комисии
от всички секции в общините Тутракан и Главиница
преминаха през обучение
водено от екип от РИКСилистра.
На снимките:
на стр. 1- Момент от
обучението в Тутракан;
на стр. 2 - образец на
интегралната бюлетина

От Дирекция „Български документи за самоличност” информират:
лужителите на дирекцията в СДВР и ОДМВР ще
съдействат на българските граждани, които не
притежават валидни документи за самоличност,
да упражнят правото си на глас в предстоящите избори
за Европейски парламент.
В седмицата преди провеждането на изборите е
създадена необходимата организация българските
граждани, които нямат издадена лична карта или не
притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати,
повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат
възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция
„Български документи за самоличност“ уточнява:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова
лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще
бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат,
повреден, унищожен документ за самоличност (лична
карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл
срок на валидност;
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична
карта до края на работния ден на 23 май 2014 г., по

С

искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото
им удостоверение, с което да гласуват.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо
следното:
1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУП при СДВР/ОДМВР за дните от 20 май 2014
г. до 24 май 2014 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 25
май 2014 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за
упражняване правото на глас в изборния ден, се издават само след подаване на заявление за издаване на
лична карта и след цифрово заснемане на лицето на
заявителя.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен
адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУП, СДВР и ОДМВР
независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес
се издават от общинската администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ
САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 25 МАЙ 2014 Г.

В Главиница стартира проект „Модно шоу на 19-ти век“
роектът „Модно шоу на
19-ти век”, който се реализира по програмата за
трансгранично сътрудничество
„Румъния – България“, беше
представен официално в гр.
Главиница, Силистренско. Водещ
партньор е общинската администрация в Главиница, заедно с
училищния инспекторат в румънския град Кълъраш и Асоциация
„Акчес”, също от Кълъраш.
„Самият проект има за цел
да допринесе за развитието на
по-добро социално сближаване
чрез културното разбирателство.
По този начин проектът ще установи сътрудничество за съвместни дейности между млади хора и
образователни институции в областта на културното наследство
и възраждане на фолклорните
традиции. Началото на бъдещо
сформирано партньорство между училища в селските райони на
региона ще бъде осигурено чрез
представяне на фолклорни, исторически и културни традиции,
и етническо разнообразие като
средство за провокиране на
младото поколение“, разказаха
авторите на проекта.
Неговото представяне бе уважено от Хюсеин Хамди, кмет
на община Главиница, и Елена
Маркова – зам. кмет, Силвияна
Шестаковчи от училищния инспекторат в Кълъраш, Виорел

П

Гита – управител на Асоциация
„Акчес” в Кълъраш, както и ръководителят на проекта – Нефие
Раим, директор на СОУ „Васил
Левски” в Главиница.
В процеса на изпълнение
на проекта ще се изпълнят
промоционални дейности, които ще подкрепят усилията за
популяризиране на събитията,
за изпълнението им пред поширока аудитория, за украса на
градовете и местата, където ще

се проведат различните събития.
Ще бъдат изработени брошури,
шапки, тениски, уебсайт по
проекта в който ще бъдат отразени основните цели на проекта,
неговото изпълнение, дейности
и събития.
Кулминационните събития по
проекта са свързани с два 4-ри
дневни Фестивала в Главиница
и Кълъраш. Двата Фестивала
ще представляват трансгранична
фотоизложба – “Красотата на

мястото, където живея”, която
е в разгара си, изпълнение на
румънски и български народни
танци в подготовката, на които
фолклорните експерти от двата
региона ще работят заедно по
изготвянето на тази дейност,
футболен турнир, “Модно шоу
от 19-ти век” насочено към представянето на типични фолклорни
носии от края на 19-ти век и др.
Плануватите дати са в началото
на месец юни, 2014 г.
“ТГ”
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На 23 май от 19:00 часа в Тутракан:

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Абитуриентите ще дефилират в Крайдунавския парк
от стр. 1 та автогара, откъдето с
автомобили ще потеглят
към зала „Терма”. А дефилето на абитуриентите
от СОУ „Христо Ботев”
ще е по алеята на Кейовата стена до паркинга
до Читалището, а от там
– в зала „Терма”, където
в 21:00 часа кметът на
общината д-р Димитър
Стефанов ще даде Коктейл
за всички абитуриенти от
Випуск-2014.
По време на коктейла
кметът ще връчи награди
в направление „Млади таланти”. Наградите ще са
за ученици-абитуриенти с
пълен отличен успех, носители на призови места
от общински, областни,
национални и международни конкурси и олимпиади и
за ученици-абитуриенти с

постижения в изкуството
и спорта.
На 24 май – в Деня на славянската писменост и българска култура, във всички
общински училища ще се
проведат тържества.
В 9:00 часа ще започнат
празниците в СОУ ”Йордан
Йовков” и СОУ „Христо
Ботев”, където тържествено ще бъдат изпратени
абитуриентите от Випуск-2014.
А същинският абитуриентски бал ще се състои
и тази година в предпочитания в курортен комплекс
"Албена" на 26 май.
а 24 май в 8:30 часа
е началото на празничното шествие
на учениците и техните

учители по централната
улица на гр. Главиница до
лятната сцена.
В 9:00 часа на Форума ще
започне тържествената
програма и изпращането
на абитуриентите. Всички
абитуриенти и техните
класни ръководители ще
получат поздравителни
адреси и цветя.
Тогава ще бъдат връчени
награди „Ученик на годината” от Община Главиница
и „Випускник на годината”
от СОУ „Васил Левски”.
Ще бъдат наградени още
отличниците, изявените
ученици с постижения
в олимпиади, конкурси и
спортни състезания.
Първолаците ще получат
своите удостоверения за
успешно завършване на
първия си клас.

абитуриенти от СОУ „Хр.
Ботев”, докато в СОУ „Й.
Йовков” те са само 3.
Математиката са
предпочели 5-ма от СОУ
„Й.Йовков” и 2-ма от СОУ
„Хр. Ботев”, по Философия
матура ще държат трима
от СОУ „Й.Йовков”, а по
Английски език – 8 от СОУ
„Й.Йовков” и 3-ма от СОУ
„Хр. Ботев”.
Общият брой на абитуриентите от Випуск-2014 в
СОУ „Йордан Йовков” е 51.
Те се обучаваха в три паралелки, като в една от тях
– Природоматематическа с
изучаване на английски език,
приемът е след 7-ми клас с
изпит по Математика. Това
е 12б клас с класен ръководител Даниела Петкова
(общо 20 ученици), от който
са и четиримата пълни от-

личници на випуска – Еслин
Каранасуф, Стоил Златаров, Магдалена Ангелова и
Толга Бейсим. Освен тях,
от същия клас с отличен успех (над 5,50) ще завършат
още 11 абитуриенти.
12а клас с класен ръководител Диляна Търпанова
формира хуманитарната
паралелка. Любопитното
е, че от този клас, който
наброява общо 18 ученици,
17 са отличници т.е с успех
над 5,50.
Най-малкият клас – 13 ученици, е 12в с класен ръководител Величка Николова.
Там отличничка е Моника
Георгиева.
В СОУ „Христо Ботев”
тази година ще завършат
общо 35 абитуриенти в две
паралелки. Те се обучаваха
в професия „Програмист”,

специалност „Програмно
осигуряване” и професия
„Сътрудник в малък и среден бизнес”, професия „Малък и среден бизнес”.
Отличниците са общо 13.
30 са абитуриентите от
тазгодишния випуск в СОУ
„Васил Левски” в гр. Главиница, които се обучаваха в
две паралелки, едната, от
които профилирана.
Отличниците са общо
шестима, като трима от
тях са пълни. По-рано, на
15 май, кметът на Община
Главиница Хюсеин Хамди се
срещна с абитуриентите и
връчи специални статуетки
на тримата пълни отличници – Юмют Сейхан, Елмиран
Бюрхан и Емел Юксел.
Зрелостният изпит по
Български език и литература се проведе на 21 май.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ястото на традиционното абитуриентско шествие
в Тутракан тази година
се променя. Новият Крайдунавски парк ще събере
абитуриентите от двете
средни училища на 23 май,
а заедно с тях и тутраканското гражданство.
Всички абитуриенти ще
се съберат най-напред в
двора на общинския пазар,
откъдето с коли ще потеглят за Крайдунавския
парк.
Организаторите от Община Тутракан са предвидили абитуриентите от
СОУ „Йордан Йовков” да
дефилират от парка, по ул.
„Трансмариска” до Стара-

М

В Главиница:

Н
Географията отново е предпочитаният
матуритетен предмет
И

Калина ГРЪНЧАРОВА
тази година География и икономика е
най-предпочитаният
предмет за втора матура,
става ясно от репортерска
проверка в средните училища в Тутракан и Главиница.
В СОУ „Йордан Йовков” –
30 абитуриенти ще явят на
матура по предмета на 23
май, в СОУ „Христо Ботев”
– 13, а в СОУ „Васил Левски”, гр. Главиница – всички
30 абитуриенти са избрали
географията като втора
матура.
Само по един зрелостник
– от СОУ „Й. Йовков”, ще се
яви на матура по История
и цивилизация и по Руски
език. Биология и здравно
образование са предпочетени за втора матура от 17

Н

ɬɨɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɳɟɩɚɪɬɧɢɪɚɢɌɟɚɬɪɚɥɧɨɫɬɭɞɢɨÄȻɪɚɜɨ´
ɋɩɨɪɟɞɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɚɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɦɢɧɭɬɢ
ȼɫɢɱɤɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɳɟɩɨɥɭɱɚɬȾɢɩɥɨɦɡɚɭɱɚɫɬɢɟɚɫɥɟɞ
ɮɢɧɚɥɚɜɡɚɥɢɬɟɧɚɈɛɪɟɞɧɢɹɞɨɦɬɟɳɟɛɴɞɚɬɩɨɤɚɧɟɧɢ
ɧɚɫɩɟɰɢɚɥɟɧɤɨɤɬɟɣɥ
Äȼɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚɬɚɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚɳɟɛɴɞɟɪɚɡɥɢɱɧɚ
Ɍɚɡɢɝɨɞɢɧɚɫɦɟɢɡɛɪɚɥɢɮɨɥɤɥɨɪɚɞɨɝɨɞɢɧɚ±ɳɟɫɦɟɧɢɦ
ɬɟɦɚɬɚ´±ɞɨɩɴɥɧɢɨɳɟȾɨɪɨɬɟɹȻɚɥɶɨɜɫɤɚ
ɈɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚɉɪɚɡɧɢɤɚɫɚɈɐɂȾɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɊɂɈɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɇɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɹ ɫɩɟɤɬɚɤɴɥ ɟ ɨɬ  ɱɚɫɚ ɜ
ɡɚɥɚɬɚɧɚɇɑÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ´

Коктейл за културни и Сесия на Общински съветпросветни дейци в Главиница Главиница предстои
о случай 24 май – Ден
славянската писменост и българската
култура, кметът на община
Главиница Хюсеин Хамди
ще даде коктейл за всички
работещи в сферата на образованието и културата.
Предвидено е той да
връчи и няколко награди.
Плакет ”Учител на годината” ще получи Зюлейха
Али - учител по история и
цивилизация и география и
икономика в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с. Сокол.
Плакетът „Читалище на

П

годината” този път ще
отиде в НЧ "Христо Ботев
1945" - с. Дичево.
Кметът ще връчи и две
индивидуални награди - на
Иван и Мария Акпунарлиеви
от НЧ "Просвета 1940" - с.
Стефан Караджа и Мариана
Лазарова от НЧ "Христо
Ботев 1901" - с. Зафирово - за цялостен принос в
развитието на културното
и просветното дело.
Коктейлът ще се състои
на 23 май в сватбения салон
на гр. Главиница.
“ТГ”

редседателят на Общински съвет-Главиница Сейфи Салим е
свикал редовно заседание
на местните парламентаристи на 27 май от 14:00
часа.
Най-напред съветниците
ще определят представители на Община Главиница
в „МБАЛ - Силистра”, където Общината е съдружник.
В дневния ред е включено
и приемане на Програма за
оптимизация на училищната мрежа в Община Главиница за учебната 2014/2015

П

ЗАПОВЕД
№ РД-04-563/20.05.2014 г.
гр. Тутракан

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл. 41, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, Заповед № РД–20–41/29.04.2014 г. на Областния управител
на област Силистра и ПМС № 182 от 24.07.1996 г.,
Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи,

НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам къпането и плуването в р. Дунав и останалите водни площи на територията на общината.
2. Кметствата и собствениците (наемателите) на
водни площи в общината да осигурят чрез забранителни, предупредителни и информационни знаци обезопасяването на всички канали, язовири и микроязовири,
както и бреговата ивица на р. Дунав.
Отг.: Кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
3. Поставените знаци да са на разстояние не по–голямо от 500 м. по протежението на водния обект, да
бъдат поставени по пътеките, по които хората се
движат. На табелите и знаците да се виждат конкретните причини за забрана на къпането и плуването
(голяма дълбочина, дънна яма, рибарски мрежи, тинесто
дъно, водовъртежи, замърсена вода и др.). Унищожените
или повредени табели незабавно да се подменят.
Отг.: Кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
4. Да се вземат мерки за обезопасяване чрез мрежи, капаци и парапети открити канали, изкопни ями,
кладенци и др. водни площи, запълнени с вода, чиято
дълбочина е по–голяма от 120 см.
Отг.: Кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
5. Директорът на РГС–Русе да разпореди патрулиращите служители в района на кейовата стена да контролират спазването на забранителните знаци по нея.
Отг.: Директор на РГС-Русе
Срок: постоянен
Настоящата заповед да се доведе до знанието на
всички кметове и кметски наместници по населени
места, собственици и наематели на водни площи за
сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам
на Комисията по водноспасителната дейност към
общината.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Работни места по Национална
програма "Сигурност"
рез настоящата година в област Силистра са определени
110 работни места при
реализацията на Национална програма “Сигурност”,
стана ясно от писмо на
Изпълнителния директор
на Агенцията по заетостта от 10.05.2014 г. Те ще
бъдат разпределени по
населени места. Съгласно
договореностите с МВР
не се допуска наемане на
безработни лица в населени
места с трайно полицейско присъствие, както и
извършване на охрана от 1
лице на една смяна.
Окончателното определяне на населените места,
в които ще се назначават
безработни лица, се съгласува между Областна
администрация и ОД на
МВР. Разпределението на
работните места е в зависимост от броя на населените места по общини.
Областният управител
подава заявка за работните места по населени
места в Дирекция “Бюро по
труда” - Силистра, която
я препраща в останалите
бюра по труда – в Тутракан
и Дулово. С това стартира
процедурата за подбор на
безработните лица, необходими за програмата.
Съгласно процедурата

П

„Шарено котле” – новият общински детски празник!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɦɚɣɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɴɪɜɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɧɨɜɢɹ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɞɟɬɫɤɢɩɪɚɡɧɢɤÄɒɚɪɟɧɨɤɨɬɥɟ´±ɫɬɚɜɚɹɫɧɨ
ɨɬ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ÄɆɚɣɫɤɢ ɞɧɢ ɧɚ
ɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨɤɭɥɬɭɪɚɬɚɢɫɩɨɪɬɚ´
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬɟɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚɮɨɥɤɥɨɪɧɨɬɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨɦɭɟɡɚɭɱɟɧɢɰɢɨɬɧɚɱɚɥɟɧɤɭɪɫɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɜɴɜɜɫɢɱɤɢɨɛɳɢɧɫɤɢɭɱɢɥɢɳɚ
ÄȾɨɫɟɝɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟɫɚɫɟɡɚɩɢɫɚɥɢɧɚɞɞɟɰɚ´ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪɡɚɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢȾɨɪɨɬɟɹȻɚɥɶɨɜɫɤɚ
Ɍɹɩɨɹɫɧɢ ɨɳɟ ɱɟ ɩɪɚɡɧɢɤɴɬ ɳɟ ɩɪɟɦɢɧɟɩɨɞ ɡɧɚɤɚ ɧɚ
ɟɞɢɧɫɸɠɟɬɟɧɫɩɟɤɬɚɤɴɥÄɁɥɚɬɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɩɪɢɤɚɡɤɚ´ɜɤɨɣ-

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

г., както и одобряване на
Общински план за развитие
на Община Главиница за
периода 2014-2020 г.
Десет от докладните
записки са свързани с приемане на решения за разпоредителни сделки с имоти
общинска собственост.
Като от ход от подготовката за сесията на 23
май от 14:00 часа е насрочено заседание на Бюджетната, стопанската, социалната и образователната
постоянни комисии.
“ТГ”

за реализация на НП „Сигурност“ ДБТ в Силистра
обявява на информационното си табло свободните работни места и изискванията към безработните лица
за заемане на длъжността.
Кандидатите трябва да
притежават минимум основно образование, да са
физически здрави, да не
страдат от психично заболяване, да не са осъждани
за умишлени престъпления
от общ характер, да не са
привлечени като обвиняеми
или да не са подсъдими за
умишлено престъпление от
общ характер. Кандидатите декларират, че отговарят на посочените изисквания, а при подписване на
трудов договор за работа
по Програмата, одобрените кандидати представят
съответните документи,
удостоверяващи декларираните обстоятелства. ДБТ
извършва подбор и изготвя
списък с лица, отговарящи
на изискванията за заемане
на длъжността, който се
изпраща на ОД на МВР за
съгласуване. ОД на МВР
съгласува списъка на подходящите кандидати и го
представя на работодателя и ДБТ, след което ДБТ
насочва към работодателя
безработните лица от съгласувания списък.
“ТГ”
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ОБЩЕСТВО

ПП ГЕРБ:
андидати за евродепутати
на ГЕРБ бяха на среща с
избиратели в Тутракан на
16 май. В два от градските паркове
– Крайдунавския и „Христо Ботев”,
те разговаряха с тях и дискутираха
както по теми от ежедневието на
хората, така и за възможностите,
които дават оперативните програми и за работата на българските
представители в Европарламента.
Групата на ГЕРБ, начело с водача на листата Томислав Дончев
и зам.-председателя на партията
Цветан Цветанов включваше още
кандидатите Емил Радев и Асим

К

Адемов. Те бяха придружавани
от народния представител от
ГЕРБ Стефан Господинов и Манчо
Джуркин от с. Рибново, станал
известен на широката аудитория
след като бе уволнен от директорския пост на училището в селото
по настояване на депутата от ДПС
Ахмед Башев. Същата съдба сполетя и Асим Адемов, директор на
училището в село Долно Дряново,
община Гърмен.

22 - 28.05.2014 г.

Всички над 18 - с №18!

„За съжаление в тази кампания
липсва качествен европейски
дебат, заяви Томислав Дончев.
Аз казах, че съм готов с всеки
водач на друга листа да споря със
силата на аргументите, а не с други
средства и да отстоявам тезата
и принципите си. За съжаление,
досега единствено са се отзовали
само от Реформаторския блок.”
„България е част от Европа,
каза Дончев в отговор на въпроса
- има ли усещането, че се води
парламентарна кампания, а не
европарламентарна. – И когато в
България има нещо нередно или

дори нещо екстремно, това означава, че нещо в Европа не е наред,
доколкото България е част от Европа. На мен ми се искаше да има
истински европейски спор – всеки
да изрази ясно позицията си по
отношение на това какви политики
ще провежда в Европейския парламент по отношение случващото
се в Украйна; по отношение на
енергийната политика на ЕС – за
или против европейски енергиен

съюз – това е драма с конкретни
български измерения предвид
случващото се с Южен поток;
каква е политиката по отношение
на икономиката в Европа; има ли
алтернатива разумната бюджетна
политика водена досега – как се
получава фокуса да харчиш повече
пари, отколкото имаш – това е една
чисто популистка теза прокарвана
от БСП.”
Томислав Дончев знае за проектите осъществени в Тутракан
с евросредства, но при срещата
в Крайдунавския парк ги видя на
живо. „Всичко е в полза на хората,
но трябва още, затова от
съществена необходимост е
програмният период 20142020 да започне по-рано. За
съжаление моята прогноза
е, че първите проекти ще
започнат да се реализират
не по-рано от средата на
2015 г., което е безобразие. Това означава 1,5 г.
загубени. Ще припомня, че
в началото на 2013 г. имаше
план, имаше ред на плащанията. Не знам защо никой
не си чете материалите в
Министерски съвет – те са
оставени готови. Проблемът не е в липсата на пари
– половин милиард лева се
раздадоха, където трябва и
където не трябва за спортни
зали и басейни в села с под
150 души население. Ако от
тези пари бяха заделени поне 150
млн.лв. можеше авансово да се
покрият първите проекти и ние да
получим възстановяване на парите
от Европейската комисия още в
края на тази година. Най-големият
удар ще е върху строителния бизнес. Припомням, че 60% от всичко,
което се строи в България, се строи
с европейски пари.”
„ДПС налага тотална репресия
в смесените райони, категоричен

е Асим Адемов, визирайки Родопите и Лудогорието. – Убедих се
в това по време на обиколките,
които направихме в общини в
областите Разград, Търговище,
Шумен, Силистра. Все едни и същи
оплаквания – това са общини, в
които за 25 г. нищо не е направено,
с много безработица, с най-малко
инвестиции, хората са обзети от
тотален страх. Дълги години се
е мълчало, не се е реагирало и
когато ние, от община Гърмен се
обадихме последиците са уволнения. Само защото не сме съгласни
с ДПС. Искам дебело да подчертая,
че сред уволнените са и мюсюлмани, и християни. Не прощават
на никого, щом като не си от ДПС.
Смисълът на нашата борба е, да
не допускаме от тук нататък това
да се повтаря”.
Цветан Цветанов изрази увереност, че голяма част от българските граждани ще излязат и ще
гласуват на 25 май. „Най-доброто

число, което трябва да бъде отбелязано в бюлетината, това е №18,
защото ГЕРБ е силният глас в
Европа, ГЕРБ е част от ЕНП, която
формира основните политики в ЕС,
а и прогнозите сочат, че тя отново
ще е първа в ЕП.”
След срещата в Тутракан, а и от
всички предизборни срещи, Цветанов е останал с убеждението, че
кметовете и хората са обезпокоени
от всичко, което се случва през
последната една година. Защото
вместо да има нови работни места,
има увеличаваща се безработица.
При управлението на ГЕРБ, през
миналата и предходните години
в Тутракан е имало 438 назначени
лица по програмите за временна
заетост, а сега са само 15. „Това
означава, че сегашното правителство е вредно за държавата,
защото задълбочава проблемите
на хората, а не ги решава – категоричен бе Цветанов. Призивът ми е
хората да излязат и да гласуват, да

има висока избирателна активност.
Аз не искам ДПС с контролирания
вот, с инструмента на властта,
която днес те упражняват, да
стигнем до там, че да няма висока
избирателна активност, а в същото
време ромските махали, където е
манипулираният, купеният вот – те
да определят нашето бъдеще. Аз
искам всички български граждани
да го определят.
Затова, когато придобием пълнолетие, а то, знаете се придобива
на 18 години, означава - всички
над 18 години с №18 в бюлетината!
Защото България няма време за
губене!”
„Запомнете №18 и така: 18 се
състои от две цифри - 1 – това е
ГЕРБ първата политическа сила и
8 – осма поредна победа на партия
ГЕРБ!” – призова присъстващите
и кметът на Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
Купуването и продаването на
гласове е престъпление

Уикенд туризъм 2014`Русе Археологическа колекция ще гостува три месеца в Тутракан

ɉɪɨɮȾɢɦɢɬɴɪȾɪɚɝɚɧɨɜɨɬɤɪɢɢɡɥɨɠɛɚɬɚɡɚɟɞɧɨɫɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜɢɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

бщина Тутракан, Исторически музей и Сдружението за развитие на туризма
в Тутракан и региона от 15 до 17
май взеха участие в десетото по
ред изложение „Уикенд туризъм”,
организирано от Община Русе със
съдействието на Министерство
на икономиката и енергетиката.
Организаторите съобщиха, че тази
година интересът към участие е
изключително голям и презентационните щандове в Доходното
здание са били заети за отрицателно време.
Туроператорски фирми и гостите на изложението имаха възможност да научат повече за община
Тутракан, културно-историческото й наследство и културния
календар. На щанд под надслов
„Тутракан – градът на рибари” бяха
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изложени множество рекламни
материали, постери и книги.
Благодарим на Анастасия Якова,
„Славянка Арт” и Цветан Димитров,
които ни предоставиха магнити,
ключодържатели и сувенири, и
направиха щанда ни изключително
атрактивен за всички посетители.
Основни акценти в тазгодишното издание на „Уикенд туризъм”
бяха културен, алтернативен,
религиозен и селски туризъм,
спектакли и представления, фестивали и фолклорни събори, както
и екотуризъм и биоразнообразие.
Програмата на събитието включи и
Седми фестивал на туристическите
забавления и анимации – единствения в България, който представя пъстра палитра от програми
и развлечения за туристи.
Исторически музей - Тутракан

ɇɨɳɬɚɧɚɦɭɡɟɢɬɟ±
ɦɚɣ ɤɨɝɚɬɨ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɬ ɦɭɡɟɣ ɧɚɜɴɪɲɢ
ɝɨɞɢɧɢɜɢɡɥɨɠɛɟɧɚɬɚɦɭ
ɡɚɥɚɛɟɨɬɤɪɢɬɚȺɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɤɨɥɟɤɰɢɹɫɤɨɹɬɨɝɨɫɬɭɜɚɬ
ɇɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɧ ɦɭɡɟɣɊɭɫɟ ɢ
ɮɨɧɞɚɰɢɹÄȻɪɚɬɹȻɨɛɨɤɨɜɢ´
Ʉɨɥɟɤɰɢɹɬɚ ɳɟ ɩɪɟɫɬɨɢ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɬɪɢɦɟɫɟɰɚ
ɂɡɥɨɠɛɚɬɚ ɛɟ ɨɬɤɪɢɬɚ ɨɬ
ɩɪɨɮɞɪȾɢɦɢɬɴɪȾɪɚɝɚɧɨɜ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɇɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɧ
ɦɭɡɟɣɊɭɫɟɤɨɣɬɨɟɪɨɞɨɦɨɬ
ɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɬɚɤɨɥɟɤɰɢɹ
ɫɟɫɴɫɬɨɢɨɬɧɚɞɟɤɫɩɨɧɚɬɚ Ɍɹ ɩɴɬɭɜɚ ɢɡ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɨɬ
ɝɢɜɟɱɟɟɟɤɫɩɨɧɢɪɚɧɚ
ɜɝɨɥɟɦɢɬɟɛɴɥɝɚɪɫɤɢɦɭɡɟɢ
ɇɭɦɢɡɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɢɡɥɨɠɛɚ
ɧɚ ɪɭɫɟɧɫɤɢɹ ɱɚɫɬɟɧ ɦɭɡɟɣ
ɟ ɛɢɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɚ ɞɨɫɟɝɚ
ɫɚɦɨ ɜ ɞɜɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɝɪɚɞɚ
ɤɚɡɚɩɪɨɮȾɪɚɝɚɧɨɜ

Ʉɨɥɟɤɰɢɹɬɚ ɢɡɥɨɠɟɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɜɤɥɸɱɜɚ ɪɟɞɢɰɚ
ɪɟɞɤɢ ɢ ɭɧɢɤɚɥɧɢ
ɟɤɫɩɨɧɚɬɢɦɢɧɢɚɬɸɪɧɚɬɚɫɪɟɛɴɪɧɚ
ɝɥɚɜɚ ɧɚ ɪɢɦɫɤɢɹ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ Ɉɬɨɧ
ɨɮɢɰɢɚɥɧɢɹ ɞɟɤɪɟɬ ɡɚ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢɬɟ ɧɚ ɜɨɣɧɢɰɢɬɟ
ɢ ɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟ ɢɡɞɚɞɟɧ ɧɚ  ɸɧɢ
ɝɨɬɢɦɩɟɪɚɬɨɪ
Ʌɢɰɢɧɢɣ,ɫɬɴɤɥɟɧ
ɪɨɝɧɚɢɡɨɛɢɥɢɟɬɨ
ɨɬ ɬɢ ɜɟɤ ɫɬɪɚɧɟɧ ɛɪɨɧɡɨɜ ɫɴɞ
ɩɨɞɨɛɟɧ ɧɚ ɫɚɦɨɜɚɪ ɨɛɲɢɬɢɹ ɫɴɫ
ɡɥɚɬɟɧ ɥɢɫɬ ɤɭɥɬɨɜɠɟɡɴɥɛɪɚɞɜɚ

ɡɥɚɬɧɚɬɚ ɤɭɩɚ ɫ ɭɤɪɚɫɚ ɨɬ
ɛɭɤɟɥɢɨɬɯɚɥɳɚɬɫɤɚɬɚɟɩɨɯɚ
 ɜ ɩɪɧɟ  ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɤɪɚɫɢɜɢɬɟ ɡɥɚɬɧɢ ɧɚɤɢɬɢ
ɨɛɟɰɢ ɨɝɴɪɥɢɰɢ ɝɪɢɜɧɢ
ɦɟɞɚɥɶɨɧɢɩɪɴɫɬɟɧɢɫɮɨɪɦɚ
ɧɚɡɦɢɢɩɪɴɫɬɟɧɢɫɝɟɦɢɢɩɨɥɭɫɤɴɩɨɰɟɧɧɢɤɚɦɴɧɢɡɥɚɬɧɢ
ɚɩɥɢɤɚɰɢɢɡɚɩɪɢɲɢɜɚɧɟɤɴɦ
ɞɪɟɯɚ ɡɥɚɬɧɢɩɨɝɪɟɛɚɥɧɢɧɚɝɪɴɞɧɢɰɢ ɫ ɪɟɥɟɮɧɚ ɭɤɪɚɫɚ
ɫɪɟɛɴɪɧɢɮɢɚɥɢɢɞɪ
ɉɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɧɚ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɡɥɨɠɛɚɬɚ ɢɦɚɯɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɝɥɟɞɚɬɢɤɨɧɰɟɪɬɚɧɚɪɨɤɝɪɭɩɚÄɇɟɩɭɤɢɫɬ´
ɩɪɢɈɐɂȾɚɜɩɨɫɥɟɞɜɚɥɚɬɚ
ɇɨɳɧɚɦɭɡɟɢɬɟɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨ ɩɨɫɟɬɢɯɚ ɢ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ
ɢ ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹ ɦɭɡɟɢ ɛɹɯɚ
ɩɨɱɟɪɩɟɧɢɫɱɚɲɚɜɢɧɨ
“ТГ”
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Маргарита Димитрова с
почетното отличие „Неофит Рилски"
никът на РИО на МОН-Силистра
Габриела Миткова.
На 16 училища от 14 региона на
страната бяха връчени почетното
отличие и статуетка „Св.Св. Кирил
и Методий", което се учредява за
първи път от Министерството на
образованието и науката за едни от
най-старите училища в България,
със 150 или повече от 150-годишна
история.
"Учителите, които са наградени,
са достойни хора, които са отдали
живота си на учителската професия и с много любов и себеотрицание възпитават нашите деца", каза
министър Клисарова.
Тя за пореден път заяви, че
а 19 май, за първи път
образователното министерство организира церемонията по награждаване с почетното отличие „Неофит Рилски"
в резиденция «Лозенец». Досега
тя се провеждаше под егидата на
българския президент в резиденция «Бояна».
Призът се дава всяка година в
навечерието на празника на славянската писменост и българска
култура от Министерството на образованието и науката на отличили
се учители.
Тази година 306 учители и директори, изявили се с дългогодишната си високо професионална
дейност в системата на българското образование, бяха наградени с
почетното отличие от министъра
на образованието и науката Анелия
Клисарова. Сред тях и тутраканската преподавателка по история
и цивилизации в СОУ «Христо
Ботев» - Маргарита Димитрова. От

Н

Ж

ивеем в динамично и преломно време. Промяната е естествен процес на израстване и винаги е за
добро. Дори да промениш нещо, което може да се окаже грешка, впоследствие се преструктурира в
ценен опит, нужен за по-добро развитие. Вярваме, че изграждането ни като стойностни човеци,
е ежедневен процес и той се визуализира предимно в делата ни. Всеки ден! Не днес, не утре. Затова искаме
да благодарим на учителите си. На тези всеотдайни, честни и добри хора, които неуморно и с усмивка,
ни водят по трудния път, без да се страхуват, че и те, и ние бихме могли да сгрешим. Ето защо искаме да
благодарим на всички учители!
Какъв е учителят на бъдещето? За нас учителят от бъдещето и учителят от миналото не се различават. Това е така, защото и двамата имат една и съща цел - да вдъхнат на учениците любов към знанието,
да ги вдъхновяват с радост и усърдие. Искаме да благодарим на едни за вечната усмивка, на други - за
монашеското търпение, на трети - за великолепния език. Благодарим ви за енергията и вдъхновението, за
строгостта и дисциплината!
На всички госпожи и господа учители от СОУ”Христо Ботев” - поклон и благодарност! Мислим за вас с
уважение не само на 24 май. Мислим за вас и ви прегръщаме с огромна благодарност и надежда, че учителите
на бъдещето ще приличат поне малко на вас. Надежда, че учителите на бъдещето сте вие - всеотдайни,
неуморни, грижовни и вдъхновяващи. Благодарим ви!

Честит 24 май - дано ви е светъл, топъл и пълен с любов!

Силистренска област със същото
отличие бяха наградени директорът на ПГ по механотехника в
Силистра – Петранка Георгиева и
учителката по история то ПМГ-Силистра Маргарита Александрова.
В церемония участва и начал-

Екип „Млад журналист”,
СОУ “Христо Ботев“, Тутракан

учителската професия трябва да
стане регулирана. Сега регулирани
специалности са правото, архитектурата и всички медицински
специалности. Те се изучават по
много строг план и има държавни
стандарти за тях.
“ТГ”

Заслужено признание
Сениха НЕАЗИ
Регионалния исторически
музей в гр. Шумен на 16
май т.г. бяха отчетени резултатите от Шестия национален
конкурс „Мадарският конник –
символ на историческото минало
и европейското бъдеще на България”, където възпитаничката на
новооткритата Школа по направление „Изобразително и приложно
изкуство” към Народно читалище
„Ведрина 1997”, с. Косара, община
Главиница – Ебру Еркин Реджеб, на
10 години, бе класирана на Първо
място в раздел „Декоративно и
приложно изкуство” и получи
златен медал, грамота и предметна
награда.
Мадарският конник е знак за
мощта на българската държава,
свидетелство за високото развитие
на родното изкуство и глобален
символ на България. Конкурсът
даде възможност на ученици на
възраст от 7 до 19 години от цялата
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страна, със средствата на
изкуството чрез личното
си творчество, да изразят
отношението си към историческата памет на своя
народ. Участниците се
надпреварваха в няколко
раздела – литературни
творби, изобразително
изкуство, декоративно
и приложно изкуство,
компютърна графика и
рисунка. За наградените участници и техните
ръководители беше организирана екскурзия
до Мадарския конник с
безплатна беседа и екскурзовод предоставени от
Регионалния исторически
музей.
Конкурсът се организира от
Община Шумен и Общинския
детски комплекс, с подкрепата на
Министерството на образованието,
младежта и науката. Творческата
надпревара е част от анонсиране-

Ученици от начален етап на обучение от СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан
участваха в Националните състезания "Аз и числата", "Аз и буквите" и "Аз общувам с Европа". Поздравяваме ги с отличните резултати и заслужените медали!

то на кандидатурата на града за
европейска столица на културата
през 2019 г.
Гост на официалната церемония
бе зам.-кметът по култура и образование на Община Шумен Живка

Тонева, която приветства младите
творци от страната.
Читалище „Ведрина 1997” в с.
Косара отправя специални благодарности на ръководителя на
Школата - Лорета Станева, за труда
и творческата енергия, която влага
при работата с децата.

Тутраканци преди 100 години

В СОУ "Христо Ботев” - Тутракан:

Първокласниците в света
на приказките
есец май отива към своя
край. Наближава и краят
на учебната 2013/2014
г. Първи в родното училище, ще
напуснат своите класни стаи наймалките ученици - първокласниците. Очаква ги лятната ваканция,
изпълнена с много игри и веселие.
Преди да се разделят със своите
читанки, момичетата и момчетата
от Iа клас с класен ръководител
Милена Пенева, посетиха училищната библиотека и заедно направихме колективно литературно
четене. Учениците показаха, че могат да четат с разбиране непознати
текстове от чудния свят на приказ-

М

ките. Проследиха
с интерес премеждията на Косе
Босе, Кума Лиса
и Шаро. Разказаха приказката за
Червената шапчица и пяха с желание песента за
малката героиня.
Четоха непознатата приказка
„Най-хубавото”
и откриха поуката в нея: „Без
труд и наука, няма сполука”. Не
ги затрудниха и гатанките, които
нашият народ е сътворил. Бързо

Стефка КАПИНЧЕВА
а среща с Екатерина
Николова - специалист от Исторически
музей-Тутракан, учениците
от Ivа клас на СОУ "Йордан
Йовков" с възпитател Румяна Ангелова обогатиха
своите познания за това
как са живели хората в
Тутракан преди 100 години,
дали са били по различни
от нас, какво са работили,
къде са учили, къде са се
разхождали, как са се заба-

Н

откриха верните отговори.
Надявам се да обикнат хубавите
Първокласниците доказаха, че книги и да станат редовни читатели
могат да четат и разказват текст. на училищната библиотека през
Даваха точни и интересни отговори следващите учебни години.
на поставените въпроси.
Анка КОЗАРЕВА

влявали, как са се обличали,
какви професии са имали,
какъв е бил битът им, какво
са обичали да похапват и
какви са били навиците им.
Всичко това бе интересно
и емоционално, защото
цялата информация за присъстващите бе нова.
Учениците си тръгнаха
от "Детски отдел" на библиотеката удовлетворени
и обогатени и надяваме се,
че тази среща ще остави
траен спомен у тях.
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Предпразнично:

Спомените са живи

маше едно време, има я
и сега…! Една необикновена учителка! Моята
учителка за цял живот! Сега редова
българска пенсионерка, обитаваща
покрайна селска къща, но в центъра на моята пирамида за нравственост и за български учител с
възрожденски дух, душа, помисли,
дела – като учител, педагог, съпруга, майка, баба. Съчетаваща в себе
си толкова много роли и оставаща
земна. Пример за поколения учители. Най-вече за мен. Винаги съм
искала да приличам на нея, още
от времето, когато не знаех, че ще
поема по този професионален път.
Мислите ме водят назад във времето, когато още не съм подозирала, че и аз ще се влея в редовете
на българското учителство. При
моите някогашни учители, които
оставиха своя отпечатък в моето
поколение. Ще ви запозная с един
сумарен образ на български учител
и с един реален, заели своето място в моето съзнание още от моето
детство и останали там завинаги.
Кои сме ние? Едно поколение
към края на своя професионален
труд, което израства в атмосфера
на нравственост, преповтарящо
моделите на своите учители в
своята житейска реалност.
Кои са те? Нашите учители! Те
са цели фамилии, пресътворили
себе си, своята същност, чрез нас,
техните възпитаници: семейство
Чалъкови, Донка и Борис Иванови,
Христина и Иван Деневи, Дочка Кънева, Стефанка Николова… Имам
много свежа памет за всеки един
от тях. Всички те за онези години
все редовни учители, педагози и
по призвание, и по душа. С респекта и уважението на всеки един от
нас към тях. Не, не преувеличавам
ни най-малко!
Коя съм аз? И кой модел следвам в моя продължителен и непрекъснат професионален труд? Във
времето на моята равносметка,
когато притежавам достатъчно
професионален опит, отчитам
какво място заемат те в моя живот.
Меря себе си по тях, преоткривам
техните качества в моите учителски делници.
Ще ви пренеса в едно за времето
си голямо село, с важно присъствие в тогавашния Силистренски
окръг, Зафирово. Иска ми се да ви
запозная с всеки един от тях. Ще
започна с моята начална учителка,

И

Стефанка /Фани/, която повярва
в мен и моите възможности и ме
накара и аз да повярвам в себе си.
Неузнаваема жена със светло излъчване и непресторена слънчева
усмивка.
Дочка Кънева, моя преподавателка по български език и литература, руски език и музика – с коси,
събрани в една плитка, спускаща
се отпред през лявото рамо. Тя
ми показа не само първите уроци
по писане на съчинения. Тя ми
беше поверила централна роля
в училищния хор, на солистка. В
съзнанието ми оживява първата
ми изява на голямата сцена в град
Силистра, и моят припев „пусть
всегда будет солнце…пусть всегда
буду я”. И до днес нося в себе си
слънчевото начало и съм самата
себе си при общуването с моите
възпитаници.
Станка Николова! Да ви запозная с моята учителка по български
език и литература в осми клас! Тя
ме преоткри за каузата литература
и с патос четеше моите съчинения
за Славейковата Белонога и нейната нравственост и за великото
дело на първоучителите. Самата
тя излъчваше много скромност
и неподправеност. Не ми беше
трудно през следващите години
в голямото училище в големия
град Русе.
Другарят Денев, строг и суров
понякога, но с изключителна дисциплина в 35-учениковия клас. И
той ни водеше из нелекия свят, но
на естествените науки.
Но моята училищна любов,
с водещо място в училищната
действителност, на моя пиедестал,
е тя, моята класна ръководителка
от пети клас, с уникалното и незабравимо име Христина Денева.
Ние за нея бяхме първият й
клас, тя за нас – еталон във всяко
отношение. Помня я такава млада,
красива, навлязла в моя свят и
останала там завинаги. Дошла в
моето родно добруджанско село
Зафирово заради любовта на
живота си и останала тук и досега.
Много често си мисля за нея,
особено през нелеките мои учителски години – всичките само в
едно училище, СОУ ”Христо Ботев”,
гр. Тутракан. Опитвала съм се нееднократно да се доближа до нея
като излъчване, като присъствие в
живота на своите ученици.
Често ми се е искало да й поднеса своя заслужен букет от цветя
в началото на учебна година, но
не съм го правила. На 24 май,
когато съм провокирала моите
възпитаници с въпросите: „На кого
биха казали своето „благодаря” и
към кого биха отправили своите
думи на признателност?”, моите
спонтанни благодарности и думи
на искрена признателност съм
отправяла към нея. Най-много ги
заслужава тя – Христина Денева.
Искало ми се е да й кажа и мислено съм изричала по различни
поводи „Другарко Денева, вие
сте моят модел за подражание в

Текущи приеми по схеми и мерки, прилагани от ДФ „Земеделие“

моите ежедневни срещи с моите
ученици! Вие спечелихте моето
възхищение!” Ще попитате защо,
с какво заслужава това? За мен тя
е изкусен преподавател, чародей,
който ме водеше из дебрите на
нелеката за всички мои връстници
математика. Какво направи с мен,
от мен, та да заобичам до такава
степен предмета математика, че
да очаквам с трепет срещите с
учителката и за мен всеки учебен
час да минава с лекота, неусетно.
В какво е разковничето, та след
часовете вместо да си поиграя или
да се поразходя с приятелите от
улицата, аз с нетърпение се усамотявах, поставила дори обяда на
второ място, за да дам приоритет
на поредното домашно и с найголям интерес да се посветя на
задачите със звездичка.
Ето ни в един мой час по математика при моята любима учителка.
Тя пише на черната дъска „Дадено”, „Да се докаже”. Следва моята
спонтанна реакция: „Другарко,
може ли аз да докажа?”. Това бяха
миговете на моята самоизява и тя
ми се доверяваше, зорко проверяваше хода на моите математически
разсъждения и това ме окриляше,
присъствах ангажирано в час.
Помагах на момчетата от моя
клас и моята улица за домашните,
а те ми се отблагодаряваха като
се редуваха да носят моята тежка
чанта по пътя за училище. Ех,
спомени, трепетни спомени! Това
е математиката, толкова неясна за
едни, а за мен толкова примамлива. Аз продължих образованието
си в средно училище в град Русе,
с приемен изпит по математика,
в Икономически техникум. След
като завърших, изневерих на математиката в полза на българската
филология, за да поема пътя на
редови български учител и то по
основния матуритетен предмет.
Но да продължа с разказа си за
моята учителка. В какво е нейната
уникалност за мен? В спомените
ми оживява моята първа среща с
нея, нашата класна ръководителка.
Тя съчетаваше обикновеност и
неповторимост. Млада, очарователна в своята модерна бяла
рокля, изпъстрена с красиви едри
многоцветни рози, въплъщение на
самата нея, съчетаваща в себе си
цветното, светло и красиво начало.
С майчино излъчване, без самата
да е още майка, ние я приехме и
обикнахме. Естествена и неподправена при всяка среща.
Няма да забравя как тя промени,
преобърна моя детски свят. Ето го
и доказателството за тези мои размисли. Часът е пак по математика.
Незнайно за мен и защо присъства
и моята майка. И съвсем естествено аз съм изправена пред дъската,
а майка ми е в час, тъй като пак са
й казали, че аз много играя вместо
да уча. И тя присъства, за да се
увери, горката, на живо в моите
знания. Срам, страх, притеснение – не ми се спестяваха. И аз
получих своята заслужена оценка

в нейно присъствие. Нямаше друга
такава майка като моята. Останах
с впечатление, че беше доволна от
моето представяне и престана да
ме навестява в училище. Не помня
да ме е похвалила, обаче.
Но да продължа с реакцията
на моите съученици - сочеха ме
с пръст. Да не описвам двойната
доза напрежение пред черната
дъска. Сега осъзнавам колко много
е допринесла моята майка за моите
успехи. И колко поласкана се е
чувствала моята любима учителка
при тези родителски посещения.
Сега майките не ни удостояват с
присъствие по време на часовете.
Предпочитат да не притесняват
своите деца вероятно. Пък и съвременните форми за контакт и
партньорство нямат нищо общо с
тези от миналото.
Успях ли да ви убедя в своята
теза? За мен е важно в навечерието на Деня на първоучителите – 24
май, да й поднеса своя букет от
слово, на нея, учителката, удостоена с моя избор! И на всички
учители!
Да, има я и днес, моята учителка.
Тя е реално съществуваща, подарила на България своя скромен
труд и своите поколения възпитаници.
Да, има я моята учителка, сега
безмълвно посрещаща своето
ежедневие на редова българска
учителка, вляла се в пенсионерската общност. И досега в добруджанското село Зафирово, съпътствана
от участта на учител-пенсионер.
Имаше едно време една любима
учителка – моята, в моето родно
училище „Иван Вазов”, село Зафирово, област Силистра. Има я и
сега, нищо че не е редова учителка.
Нося я в себе си! Меря себе си по
нейните дела. Продължавам да се
уча от нея и да преповтарям нейни
обичани маниери. Стремя се да
съм като нея, но в съвременен
вариант, приложен в съвременното
българско училище, съхранило
възрожденския дух на моите някогашни учители, останали завинаги
такива.
За мен Христина Денева е символ на учител с новаторски дух,
душа, помисли и дела, а аз се
стремя да приличам на нея, да
съм като нея в моето училище,
СОУ”Христо Ботев” в наши дни.
Дано да успявам!
Пренесох се в моя детски свят,
дадох живот на моите детски незабравими спомени, направих ви
съпричастни с тях.
Аз съм само една обикновена
редова учителка, съхранила в себе
си възрожденския дух на моите
учители, реализираща техните
идеали за нравственост при всяка
среща с младите хора в моето
педагогическо ежедневие.
Донка Георгиева Петрова,
възпитаничка на
ОУ ”Иван Вазов”, с. Зафирово,
учител по БЕЛ в
СОУ ”Христо Ботев”,
гр. Тутракан

селскостопанска продукция през 2014 г. - от 26.03 до 29.08.2014 г.
2. Компенсиране на разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за
контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи
(Elateridae) през 2014 г. - от 26.03 до 30.05.2014 г.
3. Държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски
помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски
производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход” - до 31.12.2014 г.
4. Схема de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с нестабилните климатични условия - от 12 до 23.05.2014 г.
5. Схема за държавна помощ за водене на родословна книга и за
определяне продуктивността и генетичните качества на животните първи транш: до 31.05.2014 г.,
втори транш: от 18 до 29.08.2014 г.
6. Схема за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделските производители, свързани с контрол на Доматения миниращ
молец Tuta absolutа - от 15.04 до 01.10.2014 г.
Държавни помощи
7. Съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на
1. Съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция - от 26.03 до 29.08.2014 г.

1. Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство – целогодишно.
2. Кредитиране на одобрени проекти по Програмата за развитие на
селските райони, Гаранционна схема за бенефициенти по ос 1: мерки
121, 122 и 123 от ПРСР - до 30.04.2015 г.
3. Кредитиране на одобрени проекти по мерки Б и Г на Националната
програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 - до 31.07.2014 г.
4. Кредитиране на проекти по Схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско
оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни
доставки на малки количества суровини и храни от животински произход” - до 31.12.2014 г.
5. Схема за рефинансиране на кредити, отпуснати от търговските
банки за проекти по Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) - до 30.04.2015 г.

22 - 28.05.2014 г.

Най-богатият силистренец за
2013 г. - с 1 700 000 лева!

М

илион и седемстотин хиляди лева е декларирал
пред НАП най-богатият силистренец, съобщиха
от приходната агениця.
Приходите му през миналата година са от дейност
като едноличен търговец. Заможният добруджанец се
нарежда на 62-то място сред 147 физически лица в
страната, декларирали доходи над 1 млн. лв. за 2013
година.
Според обработените до момента декларации наймного „милионери“ има в София – 66, следва Варна
с 15 граждани с доходи от над един милион лева и
Бургас с 11. Данните показват също, че в топ 10 на
богатите хора има само една дама, а първенецът по
доходи е зодия Дева.
Общо 305,3 млн. лв. са спечелили 147-те физически
лица, които са обявили в декларациите си доходи над
1 млн. лв., показват данните от обработените до
момента декларации за доходите. Най-много са получили 147-те от трудови и приравнени правоотношения
– над 114 млн. лв., следват доходите от стопанска
дейност като едноличен търговец – 71 млн. лв. и тези
от прехвърляне на права и имущества – 55 млн. лв..
На базата на данните за първите десет, профилът
на българинът, декларирал най-висок доход от 2013
г., е мъж на 49 години от София с доходи от над 6
млн. лв. годишно.
“ТГ”

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1873“, гр. Тутракан
обявява конкурс за компютърна презентация и видеоклип на тема

"Разкажи за културата на
Тутракан"
Разкажете за: историята на културно-историческите забележителности от тутраканския регион – църкви, училища, читалище, паметници и стари сгради, паркове и местности, колоритни улици и дворове;
личности и известни фамилии с принос в културния и обществения
живот на Тутракан и областта.
Разкажете за: народните ни традиции и обичаи, опазени и съхранени
в бита на местните общности от тутраканския регион.
Общи условия: В конкурса могат да участват хора от всички възрасти
с авторски презентации или видеоклипове за културно-историческото
минало на Тутракан и региона.
Участието в конкурса „Разкажи за културата на Тутракан" означава,
че авторите са съгласни с условията на конкурса, както и, че читалище
„Н.Й.Вапцаров 1873“ има право да използва наградените видеоклипове и презентации с образователна цел и за популяризиране на
културно-историческото наследство на тутраканския регион.
Селектираните творби ще бъдат качвани на страницата на читалището във Фейсбук.
С колко материала може да се участва в конкурса: Всеки участник
има право да изпрати 1 презентация и 1 видеоклип, изработени през
2014 г., които не са участвали в други конкурси.
Технически параметри и изисквания за презентациите:
Размер на файла: до 90 МБ
Формат на файла: ppt (Powerpoint)
Технически параметри и изисквания за видеоклиповете:
Продължителност: от 3 до 10 минути
Броят на слайдовете в презентацията и дължината на видеото на са
определящи за крайния резултат. Важни критерии са оригиналност,
достоверност, автентичност, както и използването на различни по
вид художествени изразни средства и оформление.
Краен срок за изпращане на авторските материали: 15 август 2014 г.
Как да участвате:
1. Правите видео или презентация по темата;
2. Изпращате ни писмо на e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
със следната информация: трите имена на неговия създател, възраст, телефон и e-mail за връзка.
3. Файловете могат да бъдат изпращани и на физически носител на
пощенски адрес: гр. Тутракан, пл. Суворов №2 или на място в двата
отдела на библиотеката.
Определяне на победителите:
Победителите ще бъдат определени от компетентно жури, съставено
от специалисти.
Журито си запазва правото да не присъди някоя от наградите, а
също и да раздели първата награда между двама участници. Решението на журито не подлежи на обжалване.
Наградите и наградените ще бъдат обявени в рамките на празниците, посветени на 21 септември – Ден на Тутракан. Точната дата, място
и час ще бъдат обявени допълнително.
Въпроси може да задавате на chitalishte_tutrakan@abv.bg или на тел:
Светлана Петкова – 0893504322, Наталия Иванова –
0893504324, Стефка Капинчева - 0893504327

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Механа "МЕЛАНИ"
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СМЯХ

Малки обяви

- Какво правиш?
- Обичам те, липсваш ми, сънувам те, мисля за теб... А ти, скъпи?
- Ям дюнер.

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Пепеляшка към принца: - Обувката ми стана! Кога е сватбата?
- Това беше полуфиналът. Сега ще мерим сутиен...
Две фолк звезди чакат зад кулисите на годишния концерт на „Планета” и едната казва на другата: - Абе, муцка, винаги съм се питала
как правят така, че светлините на прожекторите изгасят постепенно?
Другата отговаря: - Ами, сигурно дърпат щепсела бавно.
Блондинка се жали на приятелка: - Това мъжете са много глупави!
Смятат, че яйца се боядисват най-добре с червило...
Уважаван мъж влиза в сладкарница:
- Добър ден, нужна ми е торта за рождения ден на жена ми.
- С колко свещички да е?
- С трийсет, както винаги.
- Червена шапчице, къде така, ма? - попита големият лош вълк.
"Не трябваше да се бръсна!" - помисли си Дядо Коледа.
Тайните служби на САЩ, Русия и България се събрали на конференция на тема “Къде е най-секретно”. Става снажен офицер от ФБР и
казва: “При нас всичко е много тайно, съседният отдел не знае какво
правим ние”.
Следва млад и напорист руснак от КГБ: -Това е нищо, колегата на
съседното бюро не знае аз с какво се занимавам.
Идва ред на нашия представител от ДАНС, който с гордост заявява:
- При нас е най-секретно – дори аз самият не знам какво правя!
Руски турист предизвика масова паника и погром с гръмкото, неочаквано провикване към съпругата си, във фоайето на аерогарата в Ню
Йорк - "Алла! Я в бар"
- Скъпи, ти си невероятен - възкликва в леглото млада дама - За първи
път сме заедно, а аз вече съм бременна в третия месец!

Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Сканди

СУДОКУ

Пред телефонна кабинка има дълга опашка. Вътре стои мъж, който
от 15 минути не е казал нищо. Най-накрая жена от опашката му казва:
- След като не говорите с никого, оставете ни поне ние да се обадим.
- Не, грешите, говоря с жена си.

ТГ

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Магията на Виена и Будапеща
(Продължение от миналия брой) защото това богатство и красота
трябва да се види, не може да се
Анастасия ЯКОВА
разкаже…
лизабет - принцеса на БаваНа първия етаж са изложени мнория, наречена галено Сиси, гобройни предмети за ежедневието
расте красива и щастлива използвани в двореца. Прехласнахме
в бащиния й дворец. В 1854 г. на се пред красивите сервизи от качест16-годишна възраст се жени за вен порцелан с изписани фризове.

Е

австрийския император Франц Йосиф – неин братовчед от рода на
Хабсбургите. Така тя се вписва в
историята като императрица на
Австрия, в последствие - кралица на
Австро-Унгария. Красавицата се е
считала за еталон на естетика и стил.
Обичана от народа и любимка на Унгария. За нейния живот са създадени
много филми от студия от различни
държави, тъй като е била действена
и е играла значителна роля в живота
на страната. Нелепо е била убита 1898
г. на 60-годишна възраст.
Многобройни статуи на Сиси –
шедьоври на скулптурното изкуство,
красят градовете Виена, Сегед, Залцбург. Изграден е и Комитет за защита
на паметниците на името на съпругата
на императора на Австро-Унгария Франц Йосиф.
В Будапеща освен статуи и един
от мостовете над Дунав е наречен на
нейното име.
Във Виена Сиси е живяла в два двореца - Хофбург и Шьонбрун, обекти
и на нашия туристически интерес.
Влизаме в двореца Хофбург, който
се намира на един от централните
площади във Виена. Тук въздъхвам,

Декорацията е с различни цветове и
форми. Много от тях - със сребърни
и златни покрития. Видяхме и дълга
поредица от сервизи и прибори изработени от кристал, злато и сребро.
Многобройните златни и сребърни
свещници в различен размер и архитектура бяха разположени в няколко
зали. Ако искаш да видиш всичко,
навярно един ден няма да стигне.
На втория етаж ни очакваха поголеми предизвикателства - същинският дворец с многобройни зали,
където е живяло императорското семейство. Тук са вземани исторически
решения, посрещани са многобройни
гости с различни цели и причини.
Всяка зала е уникална според предназначението. В стъклени камери
са запазени две разкошни рокли на
Сиси от 1890 г. изработени на о. Корфу. В една от залите е експонирана
скулптура на Сиси в цял ръст в тоалет
на императрица.
Последваха залите за ауденция
на императора, конферентната зала,
работният кабинет на Франц Йосиф,
спалнята му.
С интерес разгледахме велико-

лепните, естетично обзаведени зали
на Сиси – спалнята-будоар, залата
с гимнастическите уреди, богато
изписани музикални зали, Червеният
салон и трапезарията със запазени
сервизи и свещници и др. Имаш
чувството,че след малко ще чуеш
гонга и семейството ще се подреди
край трапезата.
Възхитени и обогатени с много
естетика напускаме двореца.
На площадите се движеха файтони с коне, каляски с кочияши в
автентични ливреи. Там видяхме и
„Моцарт”, който раздаваше покани за
концерт във Виенската опера и още
три оперни театри.
Всичко това те омайва и те кара
да се чувстваш естетическа наслада,
че си бил съпричастен с живота на
незабравимата императрица Сиси,
изиграла значителна роля в историята на Австро-Унгария.
Разходката из нощна Виена започна с вечеря в ресторант на хълма
Каленберг, откъдето се виждаше
осветената столица. Двама музиканти
с цигулки създаваха атмосфера с
виенски валс. Опитахме прочутия
виенски шницел с чаша младо вино.
Винопроизводството заема значителен дял в икономиката на Австрия и
е недопустимо да предпочетеш бира
пред чаша австрийско вино, разбрахме от домакините.
Разходката с автобус из нощна
Виена още веднъж ни очарова с
красотата на сградите, с богата архитектура. Екскурзоводката Диана
ни показа административните и
културните институции и паметници
с типичната ренесансова украса при
нощното обилно осветление.
Сутринта се сбогувахме с четиризвездния хотел и след богата закуска
поехме към следващият дворец
Шьонбрун. Името му означава „прекрасен кладенец”. Именно чистата
вода и многобройният диви животни
привлекли властващите в Римската
империя. Затова тук те създават
зоопарк и парк с редки екзотични
растения, а в 1569 г. изграждат летен
дворец. В последствие тук летували
императорските семейства.

При нападенията на турската
империя, всичко е било разрушено
до основи.
В 1696 г. император Леополд изгражда двор и палат на същия терен.
В последствие всеки император доизграждал по нещо ново към двореца
и обогатявал градината. Императрица
Мария Терезия преобразува двореца
в стил рококо. В 19 век император
Франц Йосиф се пренася тук заедно с императрица Сиси. Те също
допринасят за колорита на двореца.
Император Франц Йосиф умира тук.
На площ от 17 хектара се намира
и старинен обект от археологически
разкопки от Римската империя,
огромен зоопарк, оранжерия, парк
с павилиони, фонтани и множество
статуи на известни за времето лица.
Красивите лехи наситени с цветя
допълват колорита.
Значително място в парка заема
фонтанът „Великолепието на Нептун”. От изящните статуи на херувими
на две нива водата пада и се събира
в езеро около фонтана. Слънцето
се къпи във водата и капките от
пръските излъчват искри. Над него,
по-нагоре се извисява летният павилион Глориет. Въпреки трудността
на изкачването, усилията си струват.
Красивият павилион обвит в статуи и
красиви орнаменти има открита част
и закрит салон. И сега се предлагат
виенско кафе и ободрителни напитки. В огромния двор на Шьонбун се
движиха файтони и каляски, които
подържаха старинния дух от преди
5-6 века. Снимки за спомен тук си
правеха младоженци – мюсюлмани

и азиатци.
Разделихме се с Виена, градът на
великите музикални творци Моцарт,
Бетховен, Хайнд, Брамс, Щраус,
велики художници, оперни корифеи
и други именити личности. Тук са
били открити първите университети
и научни учереждения в Европа. В

тях са учили и именити българи още
от 18 век.
Пожелахме си, пак да дойдем,
за да видим това, което не успяхме
сега. Поехме пътя и се насочихме
към другото чудо на архитектурата
край Дунав – Будапеща.
Следва

Дамян и Денислав - финалисти в
международно математическо състезание

24 май - Денят на книжовността в библиотеката
ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ НАДМИНА СВОИТЕ 250 ГОДИНИ
о-време на Националната
библиотечна седмица в
Детския отдел на градската библиотека се проведе нетрадиционен урок за адаптирането на
учениците в мултикултурна среда.
Делото на старобългарските
книжовници беше представено
в ръкописите на учениците от IX
клас, а фрагменти от "История
славянобългарская" намериха
място в преписите на X клас от
СОУ "Христо Ботев" в Тутракан под
ръководството на тяхната учителка
по литература Донка Петрова.
Инициативата се състоя на 15 май
със съдействието на библиотекаря
Стефка Капинчева.
Учениците са удовлетворени от
общуването с творбата на Паисий и
сътвореното от и за Кирил и Методий и техните последователи. “ТГ”

П

ретокласникът Дамян Лазаров и шестокласникът
Денислав Маринов от СОУ
„Йордан Йовков” ще представят
училището на финала на първия
международен турнир „Математика без граници“, който ще
се проведе на 21 и 22 юни т.г. в
Несебър. Техни преподаватели по
математика са Даниела Кръстева и
Нидалина Куманова.

Т

Дамян участва и в трите кръга
на състезанието – есенен, зимен и
пролетен, като съответно печели
бронзов и два златни медала.
Денислав има бронзов и златен
медал от зимния и пролетния кръг.
Досега заявки за участие във
финала на математическия турнир
има от участници от 6 страни Азербайджан, България, Казахстан,
Китай, Русия и Узбекистан.

Счетоводна кантора "Вилиана”
Счетоводство на фирми и земеделски производители на разумни цени, пълно счетоводно
обслужване – осигуровки, изготвяне на всички
видове счетоводни отчети и декларации.
Ние подаваме всички декларации и счетоводни документи в Данъчната служба вместо вас!
Ще се радваме да сте наш клиент!
Заповядайте в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” 26
(срещу автобусната спирка)
За информация: 0895 673 776 и 0888 703 921

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

23 май – Анелия ДОЧЕВА, Директор на Дирекция „Ин- тар на Община Тутракан
28 май – Светослав КУЛЕВ, Детски оркестър, НЧ
формационно обслужване и общински услуги”, Община
„Н.Й.Вапцаров”, Тутракан
Тутракан
28 май – Фатин РАСИМ, Общински съветник, ОбС25 май – Д-р Синан ТОПАЛ, Общински съветник, ОбСГлавиница
Тутракан
27 май – Димитрина НЕДЕЛЧЕВА, Учител, СОУ „Йор24 май – Ден на славянската писменост
дан Йовков”
28 май – Даниела ГВОЗДЕЙКОВА-КИРЯКОВА – Секре- и българската култура

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
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ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
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