РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 22

Година LII

5 - 11 юни 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Дълговете на болницата
се увеличават
Калина ГРЪНЧАРОВА
присъствието на независимия одитор на
МБАЛ-Тутракан Емилян Ганев, на сесия на Общинския съвет проведена
на 29 май т.г., бе приет
извършения финансов одит
на Годишния финансов отчет на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД към 31 декември 2013
г. Здравното заведение е
приключило годината с 2
726 хил.лв. задължения.
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на стр. 2

Фестивални дни в Главиница по
трансграничен проект „Модно шоу 19-ти век”
П
ɪɟɡ ɬɚɡɢ ɫɟɞɦɢɰɚ ɜ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɫɟɩɪɨɜɟɠ
ɞɚɬ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɧɢ ɞɧɢ
ɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɩɪɨɟɤɬÄɆɨɞɧɨ
ɲɨɭ ɬɢ ɜɟɤ´ ɤɨɣɬɨ ɫɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ

ɡɚɌɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɫɴɬɪɭɞɧɢ
ɱɟɫɬɜɨɊɭɦɴɧɢɹ±Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɝ
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɪɟɚɥɢ
ɡɢɪɚɩɪɨɟɤɬɚɜɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨ
ɫɴɫ ɋɞɪɭɠɟɧɢɟ Äȿɜɪɨɢɧ

ɬɟɝɪɚ´ ɍɱɢɥɢɳɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨ
ɪɚɬ  ɝɪ Ʉɴɥɴɪɚɲ ɢ Ⱥɫɨɰɢ
ɚɰɢɹÄȺɤɱɟɫ´±ɝɪɄɴɥɴɪɚɲ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɴɬɜɤɥɸɱɜɚɪɚɡɥɢɱ
ɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ Ɍɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɚ
ɮɨɬɨ ɢɡɥɨɠɛɚ ± ³Ʉɪɚɫɨɬɚɬɚ

ɧɚ ɦɹɫɬɨɬɨ ɤɴɞɟɬɨ ɠɢɜɟɹ´
ɂɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɪɭɦɴɧɫɤɢ ɢ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɬɚɧɰɢ ɜ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɧɚɤɨɢɬɨɮɨɥ
ɤɥɨɪɧɢɬɟɟɤɫɩɟɪɬɢɨɬɞɜɚɬɚ
на стр. 2

"Обществен
дарителски фонд-Тутракан"
Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɞɚɪɢɬɟɥɫɤɚɤɚɦɩɚɧɢɹ

В село Зафирово:

Откриха барелеф на ген. Атила Зафиров
Калина ГРЪНЧАРОВА
навечерието на Деня
на Ботев и на загиналите за свободата и
независимостта на България, на 1 юни, в с. Зафирово,
тържествено бе открит
барелеф на ген. Атила Зафиров.
Барелефът, дело на покойния вече скулптор Георги
Жеков, е част от Мемориалния комплекс на загиналите във войните от селото.
Идеята за неговото изграждане е на Инициативен
комитет воден от Петко
Петков, председател на
ЗК „Ген. Атила Зафиров”
и членове Митко Гатев –
собственик на ЕТ „Тигър”
и о.з. полк. Христо Добрев,
който от есента на 2012
г. поставя на обществено внимание намерението
си да събере от спомоществователи-родолюбци
средства.
Името на селото е записано в българската военна
история - тук на 6 септември 1916 г., по време на
Първата световна война,
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на стр. 5

Да помогнем на Юлия!
ɘɥɢɹɆɚɥɱɟɜɚɟɧɚɝɇɚɦɚɪɬɬɝɟɩɪɢɟɬɚɜ
ɋɩɟɲɧɚɩɨɦɨɳ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɞɢɚɝɧɨɡɚɫɭɛɚɪɚɯɧɨɢɞɚɥɟɧ
ɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɦɨɡɴɱɧɚɚɧɟɜɪɢɡɦɚɋɩɟɲɧɨ
ɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɚɞɨȼɆȺɋɨɮɢɹ
Ɂɚɫɩɚɫɹɜɚɧɟɧɚɠɢɜɨɬɚɣɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɧɟɨɬɥɨɠɧɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹȾɨɞɜɚɦɟɫɟɰɚɩɪɟɞɫɬɨɢɜɬɨɪɚɨɩɟɪɚɰɢɹɡɚ
ɤɨɹɬɨɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɯɢɥɹɞɢɥɟɜɚ
ɋɬɹɯɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɧɟɪɚɡɩɨɥɚɝɚ
Ȼɚɧɤɨɜɚɬɚɫɦɟɬɤɚɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɘɥɢɹɟ
BG56STSA93000008098194
%,*676$%*6)
ȻɚɧɤɚȾɋɄȺȾɤɥɨɧɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɎɨɧɞɚɰɢɹɈɛɳɟɫɬɜɟɧɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢɮɨɧɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɚɪɟɧɢɟɡɚɘɥɢɹ

Благодарим Ви!

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

Предлага:Безплатен транспорт
мотивиращо заплащане

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340
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РЕГИОН

НОВИНИ
ДАРИТЕЛ НА ГОДИНАТА

Асоциацията на обществените фондации в България ще проведе тазгодишната церемония „Дарител
на годината” на 6 юни в Бургас. Учредител и член
на Асоциацията е „Обществен дарителски фондТутракан”.
Събитието се осъществява под патронажа на
кмета на Бургас – Димитър Николов.
Обществените фондации в градовете Стара Загора, Габрово, Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Тутракан,
Лом и Чепеларе са направили вече своите номинации.
„Обществен дарителски фонд-Тутракан” е номинирал д-р Димитър Стефанов – за цялостен принос
за развитие на филантропията и подкрепата му за
дейността на Фонда.

РУ "ПОЛИЦИЯ” - СИЛИСТРА
С НОВ НАЧАЛНИК

Със заповед на министъра на вътрешните работи
Цветлин Йовчев, инспектор Траян Петров е временно
назначен на длъжността началник на РУ „Полиция” –
Силистра. До момента той оглавяваше Районното
управление в Дулово.

КРИМИНАЛЕ

38-годишната П.Х. е уличена в кражба. Полицейски
служители установили, че тя е отнела противозаконно сумата от 80 лв. от възрастен мъж. Образувано
е досъдебно производство.
Две акумулаторни батерии са откраднати от
автокран в Тутракан. Престъплението е извършено
в периода 31.05-02.06.2014 г. Образувано е досъдебно
производство.

Фестивални дни в Главиница...
от стр. 1 ɞɨɛɪɨ ɫɨɰɢɚɥɧɨ ɫɛɥɢɠɚɜɚɧɟ
ɱɪɟɡ ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥ
ɫɬɜɨɉɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɳɟɛɴɞɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨ ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɫɴɜɦɟɫɬɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɦɟɠɞɭ
ɦɥɚɞɢ ɯɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɢ
ɜɴɡɪɚɠɞɚɧɟɧɚɮɨɥɤɥɨɪɧɢɬɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɓɟ ɫɟ ɫɮɨɪɦɢɪɚ
ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨɦɟɠɞɭɭɱɢɥɢɳɚ
ɜ ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɧɚ ɌȽɋ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɱɪɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ
ɧɚ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɟɬ
ɧɢɱɟɫɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɤɚɬɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɨɜɨɤɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɦɥɚɞɨɬɨɩɨɤɨɥɟɧɢɟ

ɪɟɝɢɨɧɚɳɟɪɚɛɨɬɹɬɡɚɟɞɧɨɩɨ
ɢɡɝɨɬɜɹɧɟɬɨɧɚɬɚɡɢɞɟɣɧɨɫɬ
Ɍɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɟɧ ɮɭɬɛɨɥɟɧ
ɬɭɪɧɢɪ ɢ ³Ɇɨɞɧɨ ɲɨɭ ɨɬ 
ɬɢɜɟɤ´Ɇɨɞɧɨɬɨɲɨɭɟɛɴɞɟ
ɧɚɫɨɱɟɧɨɤɴɦɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨ
ɧɚɬɢɩɢɱɧɢɮɨɥɤɥɨɪɧɢɧɨɫɢɢ
ɨɬɤɪɚɹɧɚɬɢɜɟɤɨɛɢɱɚɢɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɠɢɜɨɬɚ
ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɳɟ
ɛɴɞɟ ɤɭɥɦɢɧɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɬɨɱ
ɤɚ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɚ ɢ ɦɥɚɞɢɬɟ
ɯɨɪɚɳɟɢɦɚɬɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚ
ɩɨɤɚɠɚɬ ɫɜɨɹɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ
ɢɞɟɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɡɚ ɬɟɯɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɢɰɢ
ɉɪɨɟɤɬɴɬɢɦɚɡɚɰɟɥɞɚɞɨ
ɩɪɢɧɟɫɟɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɩɨ

ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

Започна полицейска акция
„Ваканция! Да пазим живота
на децата на пътя”
кция на полицията
„Ваканция! Да пазим
живота на децата
на пътя” започна в Силистренска област, както
и в цялата страна, от 1
до 30 юни. Традиционната
превантивна инициатива е
насочена към ограничаване
на причините и условията
за пътнотранспортни произшествия с деца по време
на лятната ваканция.
В рамките й ще бъдат
проведени специализирани
полицейски операции в дните, в които са планирани
ученически празненства,
както и при официалното
закриване на учебната година.
Вниманието на пътните
полицаи ще бъде насочено
към спазването на ограниченията на скоростта
в районите на учебните
заведения, предимството
на пешеходците, управление на двуколесни МПС от
неправоспособни малолетни
и непълнолетни водачи,

А

използването на защитни
каски, обезопасителни колани и столчета за превозване на деца.
Информацията за пътнотранспортния травматизъм с деца (до 17 г.) в
Силистренска област сочи,
че за периода 1 юни - 30
септември 2013 г. в са регистрирани 5 тежки ПТП
с деца от 0 до 14 г., при
които са ранени 6 деца,
загинали няма. Три от ранените са пострадали като
велосипедисти, 2 като
пътници, 1 като пешеходец.
За същия период с деца във
възрастовата група 15-17
г. е станало 1 ПТП с 1 ранен
пешеходец.
Броят за първите пет месеца на 2014 г. на тежките
пътни произшествия с деца
от 0 до 14 г. са 5, с 5 ранени
– 2 пешеходци и 3 пътници.
Две са автопроизшествията във възрастовата
група 15-17 г. Пострадали
са двама непълнолетни – и
двамата като пътници.

5 - 11.06.2014 г.

Дълговете на болницата
се увеличават
от стр. 1 болницата продължава да
трупа нови задължения и
загубата й на година достига до половин милион
лева. Петров потвърди,
че здравното заведение е
важво звено в общината и
трябва да се намери найправилното решение за нея.
Съветникът Нехат
Кантаров попита какво
конкретно може да се направи и не скри подозренията си, че с тези големи
задължения «болницата се
води към крита приватизация».
Според д-р Юрий Василев, Общинският съвет
трябва да промени размерът на заплатата на
управителя на болницата
(1400 лв.) вписан като едно
от условията в документацията на конкурса за избор
на управител, защото тя
е «звучи несериозно и демотивиращо».
Припомняме, че в първия
проведен конкурс се яви
само един кандидат – д-р
Кръстю Кръстев, който
получи ниска оценка и не бе
допуснат до следващ етап
на конкурса. Сега МБАЛТутракан се ръководи от
в.и.д управител д-р Недка
Цветкова. Според резултатите от дейността
на болницата през различните месеци заплатата й
варира между 2500 и 3 500
лв., каза д-р Цветкова в

Текущите пасиви са 3 292
хил.лв., от тях 1 975 хил.лв.
за задължения за данъци и
осигуровки, а 1 317 хил.
лв. – търговски и други
задължения.
Според одитора Емилиян
Ганев, в болницата не се
прилага Стандарт 19, т.е
в дружества с голям персонал трябва да се извършва
оценка на бъдещите разходи за пенсиониране. Той
подчерта, че всички разходи са законосъобразни и
документирани, а определянето на целесъобразността е в правомощията на
принципала – Общинския съвет. И още, че общинската
субсидия за МБАЛ-Тутракан
се отчита като приход, а
не като капиталова вноска.
От дискусията стана
ясно, че е увеличен капиталът на дружеството с 3,5
млн.лв., толкова колкото
е стойността на реализирания проект по който
в болницата бе закупена
нова медицинска апаратура и основно ремонтирани
няколко отделения.
Общинският съветник
Красимир Петров изрази
съмнение, че след няколко
години, когато медицинската техника се амортизира,
капиталът на дружеството няма да бъде намален.
Той изрази тревога, че

отговор за зададен въпрос
какво е възнаграждението
й.
«Средствата, които
сега заработваме са в
пълен баланс с разходите.
Ако не са старите задължения, дори имаме 8 хил.лв.
печалба» - информира още
д-р Цветкова.
Проблемите на общинската болница със сигурност ще продължат да
стоят на вниманието на
Общинския съвет докато
не се намери разрешение
за излиза от финансовия
колапс, в който е изпаднала.
Местният парламент
даде съгласие за започване
на преговори от страна
на Община Тутракан с
Административно териториален район Кирнодж,
област Калараш, Република
Румъния за сключване на
Споразумение за сътрудничество. Проектът на
споразумение ще бъде
представен на Общинския
съвет за одобряване преди
факта на подписването му.
Кметът д-р Димитър
Стефанов представи пред
съветниците и официална
покана за участие на българска делегация в честването на празника на
Светите апостоли Петър
и Павел, на 29 юни.
Община Тутрака получи
търсеното съгласие от

общинските съветници
за издаване на Записи на
заповед в полза на ДФ
„Земеделие” обезпечаващи
финансиране на разходи по
проект „Благоустрояване
на Крайдунавски парк – 1-ва
и 2-ра част”.
Освен това е одобрено
и намерението за кандидатстване на Община
Тутракан за предоставяне
на безвъзмездна помощ
от Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” за проект „Нови
социални услуги за деца в
Тутракан”.
Актуализирана е „Тарифата за началния размер
на месечните наемни цени
на 1 кв.м. при предоставяне
на общински помещения,
терени, земи”. В част I
се добавя «Поставяне на
антени за пренос на данни
- за 1бр. без ДДС – 30,00 лв.
На заседанието бяха приети и множество решения за продажба на имоти
общинска собственост в
селата Цар Самуил и Преславци.
По предложение на Инициативен комитет, съветниците дадоха съгласие за
поставяне на паметник на
писателя Николай Хайтов,
като разходите по
изграждане и поставяне на
паметника са изцяло за
сметка на Инициативния
комитет.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
За пътна безопасност на децата през лятната ваканция - 2014 г.
ези препоръки се базират на анализа на
пътнотранспортните
произшествия с деца и на
изводите за обстоятелствата и предпоставките
за тяхното настъпване.
Насочват вниманието към
възникването на рисковите
ситуации и предпазват от
попадане в тях. Възприемането им и тяхното
спазване изграждат защитно поведение както
у водачите на пътни превозни средства (ППС) и
възрастните хора, които
се грижат за сигурността
на децата, така и у самите
подрастващи, участници в
движението.

Т

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЦАТА
И ЮНОШИТЕ
огато играете навън, когато сте
пеша или на велосипеди, ролери скейтбордове, избирайте места, които са далече от
оживени улици с натоварено автомобилно
движение.
огато се налага да
пресечете такава
улица:
- се съберете в група
или
- застанете до някой
възрастен човек,
- ако няма светофар –
само когато платното

К
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НЧ "Н.Й.Вапцаров 1873", гр. Тутракан

Покана
На основание чл.17, ал.1 от Устава на НЧ
"Н.Й.Вапцаров 1873", Читалищното настоятелство
свиква редовно Общо събрание при следния

Дневен ред:
1. Отчет за дейността през 2013 г.
2. Отчет на приходите и разходите /финансов
отчет/
3. Отчет на проверителната комисия.
4. Приемане на бюджета на читалището за 2014 г..
5. Приемане на промени в Устава.
Събранието ще се проведе на 13.06.2014 г. от 17.30
часа в зрителния салон на читалището.
В събранието могат да участват членове на Читалището платили членския си внос за 2013 г.

е напълно свободно и
няма приближаващи от
двете страни автомобили,
икога не пресичайте платното тичешком. Спрете
до бордюра, огледайте
се внимателно първо
наляво, после надясно и
стъпете на платното
само когато не приближават автомобили,
които са опасно близо.
и като прецените, без
колебание, че сте в
пълна безопасност. Ако
се чувствате несигурни
и застрашени, е добре
да пресичате в група,
заедно с възрастните.
огато пресичате
оживени кръстовища със светофарна уредба, не бързайте
да навлизате на платното веднага след като
светне зеленият сигнал
за пешеходци. Въпреки
разрешаващия сигнал,
първо се огледайте в
двете посоки, защото
винаги има автомобили,
които навлизат в кръстовището в последния
момент, на червено, и
то с висока скорост.
ного от пострадалите деца и
юноши в момента на катастрофата
са били пътници в автомобилите, карани
от родители, приятели
и близки. Тогава те се
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оказват безпомощни
потърпевши. Когато
се возите в автомобил, по-добре седнете
на задната седалка.
Ако вече сте големи и
сядате на предна дясна седалка, поставете
предпазния колан без
шофьора да ви подканя.
Това ще бъде пример
и за него да постави
колана. Ако шофьорът
управлява с прекалено голяма скорост и
изпреварва рисковано,
направете тактична,
настойчива забележка.
тказвайте при
покана да се возите на стари,
неизправни, саморъчно
сглобени мотопеди и
мотоциклети, карани
от ваши неправоспособни приятели. Рискът от
катастрофа е голям.
е забравяйте, че
е крайно опасно
да се пресича на
неопределени за това
места /извън кръстовищата и пешеходците
пътеки/. Особено рисковано е да се пресича
между паркирани край
платното автомобили
– малкото дете поради
ниския си ръст е невидимо за шофьора на приближаващия автомобил
и на практика изтичва
в опасната му зона, в
която той не може да
спре.
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Опознавателна визита на турския посланик Стряскащо висока
безработица в
в Силистра
Силистренска област
Н
егово превъзходителство
посланикът на Република
Турция в България Сюлейман Гьокче проведе опознавателна
визита в Силистра за среща с
властите – областния управител,
кмета на общината и районния мюфтия, информираха от областната
администрация. В програмата му е
осъществена и среща с овощари от
област Силистра.
На първата среща на високия
гост - с областния управител Насуф
Насуф, са обсъдени въпроси, свързани с отношенията между двете
страни. Посланикът е уведомил
своите домакини, че Силистра е
12-ата област, която посещава за
първите си шест месеца като дипломатически представител на южната
ни съседка. Сред основните теми за
обсъждане са били политиката за
интеграция чрез инвестиции, а една
от тях – евентуално в областта на
преработката на плодове и зеленчу-

Община Главиница е втора по
безработни лица, в Тутракан те са 1028

ци, е обсъдена на специалната среща
с овощари от областта.
Дискусията е първа по рода си в
този формат, за което участниците благодариха за представената
информация. Включително за предизвикателствата, стоящи пред този
процес – законодателни, митнически
и санитарни различия. Областният
управител запозна гостите си, сред
които генералният консул в Бургас – Ниязи Еврен Акйол, както и

представител на търговския отдел
на посолството в София, с възможностите на областта по отношение на
производството на кайсии, череши,
вишни, орехи, сини сливи, ябълки и
др. плодове. От турска страна е поет
ангажимент да се окаже съдействие
на всеки наш производител, който се
обърне към посолството с конкретно
предложение.
Подобен е разговорът с Манол
Тодоров, председател на Търгов-

ско-промишлената палата в Силистра, който ще има продължение
в бъдеще, за да се осигури полезно
общуване между икономическите
субекти от двете страни.
Посланик Гьокче посети Куршумлу джамия, където разговаря
с районния мюфтия на Силистра
Мюддесир Мехмед и крепостта
Меджиди табия, представена му от
нейния стопанин Валентин Петков от
“ТГ”
Клуб "Традиция".

Подкрепа за даровити деца
нициативата за подпомагане на даровити деца в
затруднено материално
положение се проведе за трета
поредна година в областната администрация на Силистра, съобщиха
от там. По покана на областния
управител Насуф Насуф, който е
патрон на благородната инициатива, 14 земеделски производители,
кооперации, асоциации и бизнесмени, дариха 39 деца от различни
възрасти и от всички силистренски
общини. Общата сума на даренията
е над 6 000 лева, като областният
управител Насуф Насуф тази година стана пръв дарител на две деца
и една абитуриентка.
Другите спомоществователи,
някои, от които вече традиционни участници, са Цветан Филев,
председател на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите, Георги Катев („Зърно“ ЕООД
– Кайнарджа), Никола Георгиев
(„Н. Слатински“ ЕООД – с. Ситово),
Велика Славова (ЗК „Нива 93“ – с.
Проф. Иширково), Кирил Нейков
(ЗК „Плодородие“ – с. Проф.
Иширково), Иван Динков (ЗК

авнището на безработица за
област Силистра продължава да е високо и през април
– 20,4%, информират от Дирекция
„Регионална служба по заетостта“ в
Русе. Оттам посочват за сравнение,
че за страната през същия месец
безработицата е била 11,8 на сто.
Най-висока продължава да е
безработица в община Кайнарджа – 47,8% със 745 безработни
лица, следват общините Главиница
– 44,6% с 1487 души, Алфатар –
29,1% с 289 души, Ситово – 28,1%
с 423 души, Дулово – 27,2% с
2637 лица, Тутракан – 19,7% с
1028 лица, а най-ниска е в община
Силистра – 11,5% с 2668 души.
От тях без специалност са 58%, с
работнически професии – 29%,
специалисти – 13%. От общия брой
регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно
и по-ниско образование – 52%,
хората със средно образование са
41%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови
групи показва, че най-много са
хората без препитание над 50 години – 42% от всички регистрирани,
тези от 30 до 49 години са 44%, а
младежите до 29 години – 14%.п
Лицата с намалена работоспособност са 630.
През април постъпилите на ра-
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бота регистрирани безработни от
област Силистра са 715, като броят
им е със 155 по-голям в сравнение
с март, съобщават още от Дирекция „Регионална служба по заетостта” в Русе. Оттам добавят, че
значително са увеличени включените с активното посредничество
на бюрата по труда безработни в
схеми на оперативната програма
„Развитие на човешките ресурси”,
по програми за заетост, където наетите са общо 247. Обявените през
април свободни работни места от
работодатели на територията на
област Силистра са 500.
Най-много свободни работни
места в Бюрата по труда през
април са заявени от селското стопанство – 143 бр., преработващата
промишленост – 49 бр., търговията
– 46 бр., строителството – 38 бр.,
транспорта и държавното управление – по 13 бр., финансовата и
застрахователната дейности – 10
бр., хотелиерството и ресторантьорството 7 бр. и др.
Към края на месеца в трите Бюра
по труда – Силистра, Тутракан и
Дулово, регистрираните са 9277.
Техният брой намалява с 349 в
сравнение с края на март.
Като търсещи работа лица са
регистрирани и 143 заети, 57 пен“ТГ”
сионери и 22 учащи.

Силистренски полицаи оглавиха
класирането в състезание по стрелба
“Златно зърно“ – Калипетрово),
Самир Хюсеин („Саминвест“ ЕООД
– град Дулово), Анчо Ангелов (ЗК
„Дунав 93“ – с. Малък Преславец),
ЗП „Юлия Узунска“ – град Алфатар, „Агра“ ООД, „Уют 64“ ООД,

Джихангир Ибрям – град Дулово.
Чрез инициативата се подпомагат талантливи деца на област
Силистра, за да продължат своето
образование.
Индивидуалната подкрепа се

определя от волята на всеки дарител, който решава на кого какво
да дари – във вид на парично изражение или на материален подарък,
обясниха от областната управа на
Силистра.
“ТГ”

Спортна надпревара на финала на Детска полицейска академия в Главиница
Отборът на ОУ "Н.Й.Вапцаров” в село Листец оглави класирането
редставителни отбори на пет училища
в община Главиница,
където се проведе Детска
полицейска академия, се
надпреварваха в спортни умения на стадиона
в общинския център. Те
мериха сили в пет дисциплини, като най-добър
се оказа отборът на ОУ
„Н.Й.Вапцаров” в село

П

Листец. Втори остана
тимът на ОУ „Св.Св.Кирил
и Методий”- село Сокол,
следван от представителите на ОУ „Отец Паисий”
– село Стефан Караджа.
Награди, осигурени от
местната общинска администрация, връчи началникът на РУ „Полиция”
– Тутракан инспектор
Лъчезар Николов.

онален кръг от републиканския преглед
по стрелба с голямокалибрен пистолет за служители от системата на
МВР се проведе в Силистра
на 28 май, съобщиха от областното поделение на вътрешното министерство.
Първите места в отборното и индивидуалното класиране при мъжете
спечелиха служители на
ОДМВР-Силистра. В него
взеха участие с по два
отбора представители на
областните дирекции в
Силистра и Русе и на Регионална дирекция „Гранична
полиция” - Русе.
В отборното класиране
при мъжете първото място
спечели единият от тимовете на ОДМВР-Силистра
в състав Евгени Мирчев и
Красимир Янев, второто
заслужи другата ни състезателна двойка – Свилен
Георгиев и Даниел Коста-

З

Гости на мероприятието
бяха директорът на ОДМВР-Силистра гл.инспектор
Кристиян Петров и представители на Общината.
Състезанието постави
финала на обучението на
децата в Детска полицейска академия, което
започна в началото на
април. В продължение на
два месеца децата получиха основни познания за

правовия ред в страната,
полицейската професия и
правилата за безопасно
поведение. Техни лектори
бяха полицейски инспектори и специалисти от
Детска педагогическа
стая. Само преди дни децата положиха изпитен
тест, като най-добрите
15 заслужиха екскурзия
до Русе и посещение на
3D кино.
“ТГ”

динов (от РУП-Тутракан).
Трети останаха представителите на ОДМВР-Русе
Румен Георгиев и Красимир
Кирилов.
Наши състезатели извоюваха челните места в
индивидуалното класиране
– с най-висок резултат
първото място спечели
Евгени Мирчев, след него
се подреди Свилен Георгиев, а на трето място се
класира Румен Георгиев от
ОДМВР-Русе.
При жените за призовите
места в отборното и в
индивидуалното класиране
се пребориха състезателки
от ОДМВР и РДГП в Русе.
Медали и грамоти на
победителите връчи директорът на ОДМВР-Силистра гл.инспектор Кристиян
Петров и пожела успех
на следващото ниво – републиканско състезание
през месец юни във Велико
“ТГ”
Търново.
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Тутракан вече има Художествена галерия
- На фона на картините бяха наградени културни и просветни дейци
- Проф. Христо Матанов представи книгата си "В търсене на средновековното време”

ȽɥɭɱɢɬɟɥȾɢɦɢɬɪɢɧɚɇɟɞɟɥɱɟɜɚɨɬɋɈɍɃɃɨɜɤɨɜɫɧɚ
ɝɪɚɞɚɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɇɚɭɤɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɋɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

Калина ГРЪНЧАРОВА
деята да се създаде Градска галерия в Тутракан
датира от 80-те години на
20-ти век. Да се събира фонд от
художествени творби за бъдеща
самостоятелна картинна галерия
се приема радушно от властта. След
среща на градското ръководство
с ръководството на Великотърновския университет, стават възможни ежегодните „художествени
практики” на студентите от катедра
„Изобразително изкуство”. Усъвършенствайки своите умения в Тутракан, в замяна на това, те оставят
свои творби в града.
Така през годините фондът
от картини набъбва. Съществен
принос за обогатяването му има
международният пленер през 2008
г. организиран от Аурел Стоянов и
осъществен със съдействието на
Ротари клуб, Община Тутракан и
Историческия музей.
Утвърдени автори от Гърция,
Черна гора, Румъния и България
една седмица творят в Тутракан,

И

вдъхновени от специфичната атмосфера на града, р. Дунав, рибарите, залеза, Рибарската махала.
Сега вече, част от творбите им са
в галерията. Тя се помещава на
втория етаж в Обредния дом и бе
официално открита на 29 май т.г.
от кмета д-р Димитър Стефанов.
„В галерията влязоха не повече
от 1/15-а от наличните творби, които досега са били съхранявани на
склад, а сега ще бъдат изложени в
експозиция”, заяви кметът, сам ценител на изобразителното изкуство.
Дамян Стелиянов, уредник
„Изобразително изкуство” в Историческия музей представи творбите
от първата експозиция.
В тържеството участва зам.- областният управител Джанан Халил.
Областна администрация - Силистра бе единствената институция,
поднесла поздравления за старта
на галерията.
В новия артсалон кметът д-р
Димитър Стефанов връчи награди
на културни и просветни дейци.
В Направление „Наука и образование”, категория „Предучилищно

Имате поща и…награда

образование”, от номинираните
учителки Виолета Илиева от ОДЗ
„Полет”, Румяна Петрова от ЦДГ
„Славянка” и Елена Николова от
ЦДГ „Патиланчо”, наградата бе
присъдена на Румяна Петрова.
В категория „Средно образование” от номинираните учители Гюлнар Адем от ОУ „Ст. Караджа” – с.
Цар Самуил, Сашко Змеев от СПИВарненци, Димитрина Неделчева от
СОУ „Й.Йовков”, Янка Ангелова от
СОУ „Хр. Ботев” и Маргарита Недева от ОУ „Св. СВ. Килир и Методий”
- с. Нова Черна, наградата получи
Димитрина Неделчева.
В Направление „Изкуство и култура” бяха номинирани 5 културни

дейци – Стоянка Павлова – местен
писател от с. Нова Черна, Елена Атанасова – ръководител на
ТФ „Дунавска младост” при НЧ
„Н.Й.Вапцаров” - Тутракан, Стефка
Василева – библиотекар в НЧ „Искра-1928”, с. Ц.Самуил, Екатерина
Николова – уредник в Историческия
музей и Иван Неделчев – ръководител на рок група „Непукист” при
ОЦИД. Наградата спечели Иван
Неделчев.
Община Тутракан връчи и специална награда за проявена инициативност и активно участие в
събитията от Културния общински
календар на Румяна Статева.
Носителите на Наградата на Об-
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щината ще вземат участие
във втората Българо-унгарска конференция по
проект „Морска академия” на АДО „Дунав” от
6 до 8 юни в КК „Слънчев
бряг”.
След награждаването, д-р Анатолий Кънев,
председател на КПД „Родно Лудогорие” покани
проф. Христо Матанов,
който представи своята
нова книга „В търсене на
средновековното време”.
Проф. дин Матанов е
преподавател по Средновековна балканска история в Историческия
факултет на Софийския
ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɊɭɦɹɧɚɋɬɚɬɟɜɚ
университет.
могат да бъдат закупени.
По-късно вечерта, в
В организацията на многопласторитуалната зала на Обредния дом
бе открита изложба на русенските вото събитие се включиха Община
Тутракан,
Историческият музей и
художници Тодор Делев (родом от
с. Нова Черна) и Стефан Кацаров. ОЦИД.
За новата Художествена
Изложбата е отворена за посещегалерия четете още на стр. 6
ния всеки работен ден, а картините

Шарено котле
„Наше село, арно село!
Чудна пролет се пукна у
наше село тази година!
Едни дървета напъпили,
един цвят…Чудо, чудо!
Всичко ни е чудно в селото! Затуй тъй се и казва:
Чудно село.”
С тези думи живописно
се откри детският празник за община Тутракан –
„Шарено котле”, посветен
на българския фолклор. Той
се състоя в навечерието
на Първи юни и бе подарък от Община Тутракан
и Общински център за
извънучилищни дейности
за децата на града и обподготвили старателно
щината.
своите песни, танци и
Прекрасни изпълнители
актьорски превъплъщения.
от всички училища бяха
Техните преподаватели
Сениха НЕАЗИ
частието на децата Озджан
Неджми, Мерт Сами и Дарин Дианов от детска група
„Роза”, с.Богданци, подготвени от
техните педагози Савена Димитрова и Таска Николова им донесе
почетните грамоти от „Български
пощи” ЕАД.
По повод 135-годишнината,
която бе отбелязана през м. май
2014 г., дружеството организира
два конкурса на тема „Пощите
като част от живота ни” - в раздел
Изобразително изкуство и раздел
Фотография.
В първия от тях се съревновава-

У

ха деца и юноши в три възрастови
категории – от 6 до 10 години, от
11 до 15 години и над 15 години,
сред които са и наградените ни
участници. Класираните в призовата тройка са получили грамоти
и предметни награди. От общо
89 творби до участие в конкурса
са допуснати 47. За отбелязване
е, че всички творби са описани с
много разбиране и отношение към
темата, но оценяващата комисия
се опитала да открои онези, които
носят повече собствено мислене,
сюжет, необичайна гледна точка.
В оценяването на детските творби
е взел участие и представител на
образователното министерство.

с много усет, творческо
вдъхновение и оригинални
костюми представяха пред
зрителите фолклорната
палитра. Оригиналният
декор, направен от Школата по изобразително
изкуство с преподавател
Аурел Стоянов при ОЦИД,
превърна представлението в приятно изживяване. Децата се чувстваха
истински артисти, певци
и танцьори с професионалното осветление и
озвучаване.
Малките артисти от
театрално студио „Браво”
при ОЦИД успяха да превърнат „Шарено котле”
в истински спектакъл с
много вълнения и усмивки!

Целият празник завърши с купон за децата и
почерпка за участниците
в залата на Обреден дом.
В първото издание на
„Шарено котле” участваха 200 деца от всички
общински училища. Гости
на празника бяха кметът
на Община Тутракан –
д-р Димитър Стефанов,
зам.-кметът Петя Василева, председателят
на Общински съвет-Тутракан Данаил Николов и
ст.експертът „Начално
образование” в РИО-Силистра - Пепа Лазарова.
Образователният инспекторат е също сред
организаторите на празничното събитие.

От брега на Дунав до Керчан баир...

Калина ГРЪНЧАРОВА
28 населени места в Елията,
Лудогорието и Поломието - от
брега на р. Дунав край с. Пожарево, Тутраканско до лобното място
Керчан баир край поповското село
Априлово – това пътят на 29-то
издание на Националния поход
„По стъпките на четата на Таньо
войвода”. 220 км за четири дни –
от 30 май до 2 юни, извървяха 389
походници от Тутракан, Силистра,
Разград, Попово, Търговище,
Средище и София по бойния път
на четата.
От 10 години походът има национален статут със съдействието на
Министерството на образованието
и науката.
В походните изяви се включиха
над 20 000 души от цялата страна,
вкл. представители на Сдружението на българските зъболекари,
Висшия съдебен съвет, студенти
и преподаватели от Софийския
университет и Нов български
университет.
В третия ден от похода, участниците поднесоха венци пред
паметниците в с. Кривня, с. Сеново, гр. Ветово, гр. Цaр Кaлоян, с.
Костaнденец, с. Зaхaри Стояново,
а минaвaйки през резервaтa „Бели
Лом”, бяхa посрещнaти от кметa
нa Общинa Тутрaкaн - д-р Димитър Стефaнов и кметa нa Общинa
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Попово д-р Людмил Веселинов в
местносттa Коджa Хендек.
В походната колона край с.
Садина тази година се включи и
вицепрезидентът на Република
България Маргарита Попова. В Попово, на 1 юни, тя връчи наградите
на победителите в прегледа на
строевата подготовка и маршовата
песен.
Маргарита Попова участва в
представянето на книгата на проф.
Христо Матанов "В търсене на
средновековното време", което
се проведе в зала "Християнско
изкуство" на музея в Попово. Книгата издадена от ИК „Гутенберг” бе
представена най-напред в Тутракан
на 29 май.
та Пaлaшчa, a в селото влязъл с
писмо до местните революционни
дейци Стефaн Зaрaлиятa, който
през февруaри бил избягaл от
Русенския зaтвор. Заптието, което
го било пaзило в зaтворa, сегa било
изпрaтено в селото. То с помощта
нa пъдaрите зaловило Стефaн и
мисиятa му пропaднaлa. Четниците
чaкaли цялa нощ и чaк нa сутринтa
нaучили от козaрчетa, че Зaвaлиятa
е уловен и откaрaн в Рaзгрaд. С
бърз ход се прехвърлили към гaрa
Рaзгрaд, но пaндурите се скрили
в кaменното здaние нa гaрaтa и
четaтa нaпрaзно вaрдилa цялa
нощ” – разказват историята на
четата от КПД „Родно Лудогорие”
- Тутракан.
Тутраканските участници – Мемориалната чета „Таньо войвода”
и Дамския блок, по традиция се
представят най-добре от всички
участници в похода при прегледите. Съществена роля за това предимство има и професионалният
войник Лъчезар Любенов, който за
поредна година ги подготвя.
И този път преди похода се
провежда национален конкурс за
есе, стихотворение, мултимедия
и рисунка. Тази годината темите
са: "Таньо войвода през призмата
на съвременния и модерен свят" и

В село Зафирово:

Откриха барелеф на
ген. Атила Зафиров

от стр. 1 Хюсеин Хамди, председателят
на Общински съвет-Главиница
Сейфи Салим, кметът на селото
Ангел Ангелов, председателят на
кооперацията Петко Петков, на
когото се падна честа да го открие
и други гости.
Пред събралото се множество,
бе представена тържествена програма, в която участва Градският
духов оркестър на Силистра.
За историческите дадености говори Румен Липчев от Регионален
исторически музей–Силистра, а в
помощ на Инициативния комитет
са били и специалистите от Исторически музей-Тутракан.
Тържеството завърши с празнична заря.

се води едно от най-тежките сражения на северния
фронт между българи и румънци. Трета бригада от Първа пехотна
Софийска дивизия, командвана от
генерал Атила Зафиров, разбива
румънската Девета дивизия.
На 15 август 1917 г. е произведен в чин генерал-майор За
участието си в Първата световна
война е награден с орден „За
храброст“-IV степен.
От 1942 г. тогавашното село
Сарсанлар носи името на генерала.
В церемонията по откриване на
барелефа участваха зам.-областният управител Вяра Емилова,
кметът на община Главиница

Талант и още нещо…
"Какво знаем за Таньо войвода и
пътя на неговата чета през 1876 г.?"
„Покрaй Пожaрево, местността
„Aнтимовско хaнче” и с. Aнтимово,
четaтa нaвлязлa в Лудогорието и
нa 18 май 1876 г. преседялa нa
явкa крaй гр. Исперих, в очaквaне нa четници от Голям извор и
Хърсово. Известени били, че в
Голям извор е стaнaл провaл, a
хърсовските въстaници зaминaли
към Горнa Оряховицa. Войводaтa
повел четaтa към с. Побит камък.
Четaтa остaнaлa скритa в местност-

В следобедните часове на 2 юни
Мемориалната чета и Дамският
блок бяха посрещнати в Тутракан.
В градския парк, заедно с тутраканци, те почетоха паметта на
Ботев и загиналите за свободата
на България.
От името на походниците, Община Тутракан, Общински съветТутракан, Историческия музей,
СОУ "Христо Ботев", ПП ГЕРБ и
ПП БСП бяха положени венци на
признателност.

"Дунавска младост" - в съседна Румъния!
Светлана ПЕТКОВА
а 1 юни т.г. ТФ „Дунавска младост“ гостува на
румънското селище Радовану по покана на кметицата на
селото Василика Добреску. Там
нашите самодейци бяха специални
гости на Фестивала на ягодата и
Празника на селото. Посрещна ни
с традиционните и при нас питка,

Н

сол и цветя лично кметицата, както
и представители на местната власт
и културни институции на Радовану,
Кирнодж и Олтеница.
Всички очакваха нашето пристигане и с това беше даден старт
на празника. С много внимание
бяхме обградени от пристигането
до отпътуването. Аплодисменти
и вълнение, радост и възхищение

Сениха НЕАЗИ
11-то издание на конкурса
„Казанлъшка роза”, организиран от Министерство
на образованието и науката, Национален дворец на децата, Община
Казанлък и ОДК „Св.Иван Рилски”
в рамките на Фестивала на розата,
възпитаничката от Школата по
„Изобразително и приложно изкуство” към НЧ „Ведрина 1997” с.
Косара - Джансел Гюрсел Сами, на
14 години, беше отличена с второ
те изказаха надежда да продължим място в Раздел „Приложно изкуда се срещаме и обменяме културни ство” за трета възрастова група. Тя
визити и за в бъдеще. С нетърпение бе наградена със сребърен медал,
очакват Фестивала на мамалигата диплом и предметна награда за
в с. Нова Черна, за да се включат. участието си.
Събитието се проведе се в града
Гостоприемни, усмихнати хора
са румънците. Дано имаме въз- на розите – Казанлък, на 3 юни т.г.
в
залата
на Военния клуб. Темата
можност за повече срещи с тях!

В

предизвика появата на танцьорите
на празничната сцена. Различен е
фолклорът, различни са ритмите
ни, но нашите съседи отвъд Дунава приеха с отворени сърца и
благодарност гостуването ни. Поднесохме специални поздрави и пожелания от името на тутраканци, а

на конкурса тази година е с поетичното название - “Приказка за
розата”. Джансел получи своето
отличие за живописната си творба
на керамична плоча “Букет красиви
рози”.
За отличното си представяне,
Школата и ръководителката й Лорета Станева бяха също отличени
с диплом.
В конкурса участваха 1240 творби от утвърдени художествени
школи и училища от цялата страна.
Националната изложба е експонирана в галерията на Военен
клуб-Казанлък и радва гостите
на града със свежото усещане и
пресъздаване в творбите на деца
и младежи на непреходната хубост
на известната далеч извън пределите на България казанлъшка роза.
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За Арт Галерията
Румяна СИМЕОНОВА,
Уредник, Исторически музей
ато град с хилядолетна
история, традиции и отношение към изкуството
и културата, е естествено и заслужено Тутракан да има картинна
галерия. Идеята за създаване на
Градска художествена галерия
датира от началото на 80-те години
на ХХ век. Отделът за духовно развитие към Общината организира
периодично изложби на творци от

К

Съюза на българските художници
от Силистра и Русе. След всяка
изложба художниците даряват по
2-3 картини за Общината. Така в
Тутракан остават картини на Стефан Кацаров, Бедиг Бедросян, Стефан Стефанов, които са и първите
постъпления за бъдещата галерия.
Подтикнат от местен патриотизъм,
своя картина дарява и тутраканецът Иван Йоргов. През 1984 г. в
Програмата за културно развитие
на Тутраканската селищна система
е заложено всяка година през
месец август Общинския народен
съвет и Общинския съвет за култура, съвместно с Окръжния съвет
за култура и Съюза на българските
художници (група Силистра) да

организират пленер по живопис на
рибарска тематика. Замисълът не
се осъществява напълно, но идеята
в Тутракан да се събира фонд от
художествени творби за бъдеща
самостоятелна картинна галерия
се приема радушно от властта,
в лицето на Градския народен
съвет. На специална среща на
градската управа с ръководството
на Великотърновския университет
се обсъжда възможността възпитаниците на учебното заведение
да усъвършенстват своите умения

в Тутракан, а в замяна на това да
оставят свои творби в града. Така,
през 1988 г., се стига до сключване
на договор за съвместно сътрудничество между Община Тутракан
и Факултета по изобразително
изкуство на ВТУ „Св. Св. Кирил
и Методий”. Според него нашата
община е домакин на 10-дневна
творческа практика на студенти
от университета от специалностите
живопис, графика, скулптура, стенопис и др. Практиката завършва с
организиране на изложба с творби
на студентите и тяхното оценяване.
Определени от специална комисия
художествени творби остават като
дарение на Община Тутракан за
обогатяване на бъдещата Градска

картинна галерия. Става традиция
преподавателите също да дарят
свое произведение. Ръководител
на първия пленер е доц. Стефан
Стефанов – декан на факултета
„Изобразително изкуство”. От 1988
до 1990 г. в Тутракан практикуват
около 20 студенти със своите преподаватели, които оставят около
от 60 художествени произведения
– платна с маслени бои, акварел,
темпера, туш, графит, молив,
смесена техника. Сред тях са
творби на доц. Стефан Стефанов,
Иван Тодев, Христо Минев, Мариус
Лилов и др.
След 1990 г. и политическите
промени в България, последвани
от икономическа и социална криза,
за известен период от време спира
организирането на студентските
художествени практики в Тутракан.
Те са подновени отново след 1999
г. и оттогава до сега е традиция
всяко лято в Тутракан да идват
между 8–11 студенти от различни
специалности на художествения
факултет. Сред тях са студентите на доц. Радко Спасов, проф.
д-р Георги Костов, доц. Йордан
Парушев, доц. Йордан Йорданов,
доц. Иван Узунов и др. За периода
от 2002 до 2010 г. те са оставили около 100 свои творби като
дарение за картинната галерия в
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нашия град. Всички тези картини
са експонирани в Изложбената
зала на Историческия музей в
края на всяка студентска практика
и по този начин стават достояние
на гражданите и гостите на Тутракан. Последният договор между
Общината и Великотърновския
университет е от юни 2011 г., и
е за 7 години, което е сигурно

условие, че фондът на Художествената галерия ще продължи да
се обогатява.
Съществен принос за обогатяване фонда с художествени произведения има Международният
пленер през 2008 г., организиран
от тутраканския художник Аурел
Стоянов и осъществен със съдействието на Ротари клуб, Община
Тутракан и Историческия музей.
Утвърдени автори от Гърция, Черна
гора, Румъния и България (Зоран
Круль, Янис Самартзис, Костас
Ангелакис Симона Добреску, Олег
Гочев, Борис Желев, Пеню Пенев,
Иван Узунов, Пенка Димитрова,
Мартина Караиванова) една седмица творят в Тутракан, вдъхновени от неповторимата атмосфера на
града, река Дунав, залеза, рибарите, Рибарската махала. Сега част от
техните творби са в експонирани в
залите на галерията.
Постепенно са събрани около

170 картини, рисунки, скици,
колажи, скулптури. Все ще фондът е доста скромен, но е добра
основа за изграждане на постоянна Художествена галерия, като
отдел на Историческия музей.
Тази идея се възприе с готовност
и въодушевление от сегашното
Общинско ръководство, което е
убедено, че културното богатство,
което стои във фондохранилището
на музея трябва да бъде видяно
от тутраканци и гостите на града.
Затова взема решение да предостъпи етаж от сградата на Обредния
дом за нуждите на Галерията.
Красивата сграда от края на ХIХ
век е подходяща за експониране
на художествени творби и дава
възможност за реализиране на
дългогодишната идея за картинна
галерия в Тутракан, която е официално открита на 29 май 2014 г.
от кмета д-р Стефанов, а неин пръв
уредник е Дамян Стелиянов.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Община Главиница
Област Силистра

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

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница
Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:
Колесен трактор „ЮМЗ 6Л” с рег.№ СС 26 93 ЕВ,
с начална тръжна цена 4 800 лв. без ДДС /5 760 лв.
с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 27.06.2014 г. от 14:00 ч. в
заседателната зала на общината – IV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена),
следва да бъде внесен в касата на общината до 16:00
часа на 26.06.2014 г.
Тръжната документация се получава от Център
за информация и услуги на Община Главиница, етаж
I, стая № 1 срещу невъзвръщаема сума в размер на
10,00 лв., платими в брой в касата на общината до
16:00 ч. на 26.06.2014 г.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра
за информация и услуги на общината до 16:00 ч. на
26.06.2014 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 04.07.2014 г. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация на тел. 08636 2128

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Съобщение
във връзка с чл.43 от ЗК и чл. 30, ал. 2 от ППЗК
за провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия с предмет : управление и поддържане
на обекта на концесия, включително правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, като
развива следните дейности- производство на риба,
спортен риболов, отглеждане на водоплаващи птици
и друга стопанска деейност, свързана с обекта на
концесията и неговото предназначение за срок от 15
години, на следните обекти :
ÛÊË»½ÉÛÈ»ÛÀÅÌÊÆÉ»Í»ÑÃºÛ½ÕËÐÎÛ½É¿ÉÀÇÛ ÛÌÕÌÍ»½Æº½»ÔÛ
имот с № 15031.37.96, с площ 17,852 дка, местност
„Коджа екинлик”, землище гр.Главиница. Номер на
обявлението в електронната страница на Държавен
вестник - № 1/28.05.2014 г.
ÛÊË»½ÉÛÈ»ÛÀÅÌÊÆÉ»Í»ÑÃºÛ½ÕËÐÎÛºÂÉ½ÃË ÛÌÕÌÍ»½Æº½»ÔÛ
имот с № 001049 с площ 76.570 дка, местност „Амзова
курия”, землище с. Зафирово, общ. Главиница. Номер на
обявлението в електронната страница на Държавен
вестник - № 4/28.05.2014 г.
Û ÊË»½ÉÛ È»Û ÀÅÌÊÆÉ»Í»ÑÃºÛ ½ÕËÐÎÛ ½É¿ÉÀÇ Û ÌÕÌÍ»½Æºващ имот с № 050114 с площ 25.377 дка, местност
„Мера”, землище с. Суходол. Номер на обявлението в
електронната страница на Държавен вестник - №
3/28.05.2014 г.
ÛÊË»½ÉÛÈ»ÛÀÅÌÊÆÉ»Í»ÑÃºÛ½ÕËÐÎÛgÂÅÛ½É¿È»ÛÊÆÉÔ ÛÌÕÌтавляващ имот с № 000520 с площ 21.968 дка, местност „Около гората”, землище с. Черногор. Номер на
обявлението в електронната страница на Държавен
вестник - № 2/28.05.2014 г.
Място и срок за получаване на документацията: В
Общински център за информация и услуги, етаж I в
сградата на община Главиница, ул. ”Витоша” №44,
срещу представен документ за закупена документация
до 16:00 часа на 08.07.2014 г.
Място и срок за получаване на офертите: В Общински център за информация и услуги, етаж I в сградата
на община Главиница, ул. ”Витоша” №44, срещу представен документ за закупена документация до 16:00
часа на 11.07.2014 г.
Място и дата на отваряне на офертите: В заседателната зала на Община Главиница - етаж IV, на
14.07.2014 г. от 11:00 часа.
За допълнителна информация – тел. 08636/2128

№ 38/29.05.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на
възложителя в лицето на „АКИМ НЕЛ” ЕООД и издадена Заповед
№РД-04-509/10.05.2014 год. на Кмета на Община Тутракан, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл. 110, ал. 1, т.2 от ЗУТ е
изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на План за
регулация /ИПР/ на ПИ с идентификатор 73496.500.4027 и на ПИ с
идентификатор 73496.500.4091 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
обл.Силистра собственост на възложителя.
Целта на исканото изменение е да се приведе дворищната регулация по съществуващите на место имотни граници, а във връзка
с инвестиционните намерения на „АКИМ НЕЛ” ЕООД двата поземлени имота(тяхна собственост) 73496.500.4027 и 73496.500.4091
се обединят в един нов Урегулиран поземлен имот, като се запази
уличната регулация.
Обособен е нов УПИ VII-4027,4091 - „За търговия и обществено
обслужване” в кв.3 по ПРЗ на гр.Тутракан, като вътрешните регулационни линии съвпадат симотните граници на поземлени имоти
73496.500.4027 и 73496.500.4091 по кадастралната карта и е запазена
одобрената улична регулация.
Новообразуваният УПИ е:
1. УПИ VII-4027,4091 в кв.3 с площ - 1 055 кв.м.
2. Предаваема част от улицата с площ от - 4 кв.м.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул. ”Трансмариска” №31,
ет.II, стая №13.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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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Тринадесета среща на медиите и медиците
Н
редактор на в. „Тутракански глас”, бяха акад. Венко
Александров и проф. Радка
Аргирова, които също имаха кратки презентации на
свои изследвания.
Проф. Аргирова се спря
на морално-етични проблеми на успешната профи-

ɉɪɨɮɂɜɨɄɪɟɦɟɧɫɤɢ

Форумът бе организиран
от фондация МОСТ - „Медии, общество, семейство, традиции” като за
новости в диагностиката,
профилактиката и лечението на социално-значимите заболявания докладваха
специалисти от ранга на
проф. Иво Кременски, национален здравен консултант по медицинска генетика към МЗ и консултант
към Националната генетична лаборатория, проф.
Върбан Ганев, от катедра
„Медицинска генетика”
към медицински факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Ивайло Търнев,
невролог, началник на Неврологичната клиника към
УМБАЛ „Александровска”.
Модератори на форума, на
който бе поканен и главния

лактика и терапия на полово предаваните болести
и ХИВ, като представи
интересни факти.
проф. Иво Кременски,
сподели свои изводи и заключения за генетичните
и геномни изследвания у
нас. Той обяви, че България
е единствената европейска държава, която няма
Национална програма за
генетичните и редки болести. Според него от генетични изследвания у нас
се нуждаят всички новородени, бременни, жените с
репродуктивни проблеми и
тези, които преминават
през инвитро процедури.
Тези изследвания са важни
и за хората с редки заболявания, тъй като 80 % от
тях са генетични болести.
Затова според специали-

СМЯХ
ɍɱɢɬɟɥȾɟɰɚɤɨɥɤɨɦɢɫɥɢɬɟɟɜɢɫɨɤɨɭɱɢɥɢɳɟɬɨ"
ɂɜɚɧɱɨɦ
Ʉɚɤɝɨɢɡɱɢɫɥɢ"
ɉɪɨɫɬɨɜɢɫɨɤɫɴɦɦɚɞɚɫɤɚɥɨɬɨɦɢɟɞɨɲɥɨɞɨɝɭɲɚ
Ȼɨɪɟɰɫɜɚɥɹɦɚɰɤɚ
 Ⱥɡ ɫɴɦ Ʉɢɪɨ Ʉɢɪɨ ɦɚ ɢ ɫɴɦ ɬɭɤɚ ɫ %0:ɬɨɌɢ ɤɚɤ ɫɟ
ɤɚɡɜɚɲ"
Ⱥɚɚɚɧɚɦɟɧɟɥɢɩɪɢɤɚɡɜɚɲ"Ⱥɡɫɴɦɋɬɚɧɤɚɋɬɚɧɤɚ
ɇɟɬɴɩɢɬɚɦɫɤCɜɨɫɢɞɨɲɥɚɦɚ

Ⱦɚɫɢɤɭɩɢɲɫɚɦɳɨɤɨɥɚɞɬɨɜɚɟɫɚɦɨɤɪɢɬɢɤɚ
ɀɟɧɚɬɢɤɭɩɢɥɢɬɢɲɨɤɨɥɚɞɬɨɜɚɫɢɟɱɢɫɬɚɤɪɢɬɢɤɚ
ɇɨ ɤɨɥɟɠɤɚ ɞɚ ɬɢ ɤɭɩɢ ɲɨɤɨɥɚɞ  ɬɨɜɚ ɟ ɩɨɞ ɜɫɹɤɚɤɜɚ
ɤɪɢɬɢɤɚ
ɀɟɧɚɤ ɜɨɲɟɤɚɠɟɲɞɚɫɟɞɧɟɦɧɚɤɪɟɜɚɬɚɞɚɝɨɪɚɡɤɥɚ
ɬɢɦɹɤɨɞɚɫɟɪɚɡɫɤɴɪɰɚɞɚɫɢɩɨɦɢɫɥɹɬɫɴɫɟɞɢɬɟɱɟɩɪɚɢɦ
ɛɭɪɟɧɫɟɤɫ"
ɋɟɞɧɚɥɢɩɨɫɤɴɪɰɚɥɢɩɨɫɤɴɪɰɚɥɢ
ɇɚɫɭɬɪɢɧɬɚɦɴɠɴɬɧɚɦɢɪɚɧɚɦɚɫɚɬɚɩɪɚɡɧɚɱɢɧɢɹɫɥɴɠɢ
ɰɚɢɛɟɥɟɠɤɚɉɨɬɪɨɩɚɣɫɟɝɚɫɥɴɠɢɰɚɬɚɩɨɱɢɧɢɹɬɚɞɚɫɢ
ɩɨɦɢɫɥɹɬɫɴɫɟɞɢɬɟɱɟɫɴɦɬɢɧɚɩɪɚɜɢɥɚɡɚɤɭɫɤɚ
ɋɟɞɹɬɫɢɱɟɬɢɪɢɛɚɛɤɢɢɫɢɩɢɹɬɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢɹɱɚɣȿɞɧɚɬɚ
ɤɚɡɜɚɋɢɧɴɬɦɢɧɚɫɤɨɪɨɫɬɚɧɚɫɜɟɳɟɧɢɤɢɜɫɟɤɢɤɨɣɬɨɝɨ
ɫɪɟɳɧɟɝɨɧɚɪɢɱɚɨɬɱɟ
ȿɯɤɚɡɜɚɜɬɨɪɚɬɚɦɨɹɬɟɟɩɢɫɤɨɩɢɜɫɢɱɤɢɝɨɧɚɪɢɱɚɬ
ȼɚɲɟɫɜɟɬɟɣɲɟɫɬɜɨ
Ⱥɩɴɤɚɡɢɦɚɦɛɪɚɬɤɨɣɬɨɟɤɚɪɞɢɧɚɥɏɨɪɚɬɚɫɟɨɛɪɴɳɚɬ
ɤɴɦɧɟɝɨɫȼɚɲɟɜɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɳɟɧɫɬɜɨɯɜɚɥɢɫɟɬɪɟɬɚɬɚ
ɋɥɟɞ ɞɴɥɝɨ ɦɴɥɱɚɧɢɟ ɱɟɬɜɴɪɬɚɬɚ ɫɩɨɞɟɥɹ  Ɇɨɹɬ ɫɢɧ ɟ
ɫɬɪɢɩɬɢɣɡɶɨɪɄɨɝɚɬɨɫɟɫɴɛɥɟɱɟɜɫɢɱɤɢɜɢɤɚɬɈɨɨȻɨɠɟ
Ɇɥɚɞɚɛɭɥɤɚɡɜɴɧɢɧɚɦɚɣɤɚɫɢ
ɆɚɦɨɧɚɦɨɹɧɟɦɭɯɚɪɟɫɚɛɨɛɴɬɤɨɣɬɨɦɭɫɝɨɬɜɢɯɄɚɤɜɚ
ɛɟɲɟɪɟɰɟɩɬɚɬɚ"
ɂɡɦɢɜɚɲɛɨɛɚɜɚɪɢɲɝɨ
Ⱥɚɚɚɜɚɪɢɲɝɨ
Ɋɚɡɝɨɜɨɪɦɟɠɞɭɞɜɚɦɚɭɱɟɧɢɰɢ
ɂɬɢɥɢɯɨɞɢɲɧɚɭɱɢɥɢɳɟ"
Ⱥɦɢɯɨɞɹȼɨɡɹɬɦɟɫɤɨɥɚ

стите е толкова важна
Националната програма
за генетични и редките
болести. Липсата й пък
води до хаос.
За това как християнската етика разбира
съвременната генетика
говори проф. Върбан Ганев,
а в своето изложение доц.
Андрей Андреев, за когото
актрисата Татяна Лолова,
откривайки форума, изказа изключително ласкави
думи за професионализма
му,
постави въпроса за
съвършеното зрение като
илюзия и реалност.
Д-р Камен Николов от
Българската агенция по
безопасност на храните
говори за биохраните в
детското хранене като
необходимост и възможност, а д-р София Ангелова
презентира изследване
за цената на активното
и пасивното тютюнопушене.
Срещата завърши с
Кръгла маса „Етиката
- общуване с въпрос”, в
която се включиха народните представители д-р
Нигяр Джафер - председател на Комисията по

здравеопазване,и проф.
Ваня Добрева – председател на Комисията по
образование и наука в българския парламент и д-р
Николай Болтаджиев, зам.
председател на сдружението за развитието на българското здравеопазване.
Д-р Болтаджиев заяви,
че парите за здраве намаляват и през 2020 г. те
ще бъдат 3.9 % от БВП
на страната. Той направи
сравнение с Швейцария,
където те сега са над 10%
за здравеопазване и бе категоричен, че в момента
няма система в здравеопазването, че миналата
година тя е рухнала, а пък
със стандартите тази
година се ликвидира и
възможността за лечение.
Д-р Болтаджиев попита
риторично защо в дългосрочен план и програма се
залага още разбиване на
системата и има ли някой
съмнение, че цари хаос в
здравеопазването.
В тази връзка и от националния Алианс на хората
с редки болести също зададоха въпрос - до какво
искат всъщност пациен-

ɋɩɟɰɢɚɥɧɢɩɨɡɞɪɚɜɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬɌɚɬɹɧɚɅɨɥɨɜɚ
ɇɟɡɚɛɪɚɜɢɦɫɩɨɦɟɧɭɧɟɹɟɡɚɩɚɡɟɧɨɬɧɚɲɢɹɝɪɚɞ

ɇɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɞɪɇɢɝɹɪȾɠɚɮɟɪɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚɁɞɪɚɜɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɜɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ

тите да имат достъп – до
хаоса или до адекватното
лечение. Здравеопазването у нас трябва наистина
да стане здравеопазване,
с акцент върху опазването, бяха категорични
представителите на Алианса. В Белгия две години
няма здравен министър,
но никой не се притеснява
от това, защото там има
ясни правила, които се
спазват, подчертаха те.
Изводът от дискусията

Малки обяви
Търся - Тричленно семейство търси спешно квартира в горната част на Тутракан. За контакти: Пеньо
Маринов, Нова Черна, тел. 0878 590 602

ТЪРСЯ спешно квартира под наем за сам човек в горната част на Тутракан. За информация: GSM 0895 888

ПРОДАВАМ Детско легло с люлееща се функция, цвят
– светлозелено. Цена – 45,00 лв. GSM 0886 893 590
Продавам строителен фургон, напълно подвижен, с напомпани гуми и теглич, с два прозореца от двете страни, в
добро техническо състояние и дупка за комин. Фургонът е
изолиран добре, стените са с ламперия, без течове, намира
се в гр. Тутракан. Цена 1200 лв. Тел.: 0889 285 058

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
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

бе, че акцентът в здравеопазването трябва да
се премести върху опазването, че стандартите
трябва да се наложат и
спазват и че днешният човек иска да има споделена
отговорност в лечебния
процес, защото най-отговорен е този, които
носи последиците т. е.
пациента и неговата дума
трябва да тежи.
Продължава в следващия брой

справочник

СУДОКУ

овостите в диагностиката и лечението на социалнозначимите болести бяха
тазгодишната тема на
13-та поред Национална
среща на медиите, която и
този път бе домакинствана от КК „Албена”.
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Магията на Виена и Будапеща
Продължетие от бр.21
Анастасия ЯКОВА
дно от интересните места за
разглеждане, което не бива
да се пропуска при посещението на унгарската столица са
Рибарските кули – седем на брой,
колкото са маджарските племена.
В мирно време тук е било пазар на
риба, но в последствие се изгражда
крепост за охрана от нападения. По

Е

късно се изграждат сгради, църквата „Матяш” и други постройки,
всяка богата на архитектурни елементи, изящество и красота.
През 1899 г. арх. Фридеш Шулек
проектира и създава стълбите и
площадките, свързващи кулите.
През 1905 г. строежът е завършен.
Гости и жители на града могат да се
радват на една от най-изумителните
гледки – ленивият Дунав, сградата
на парламента, остров Маргит,
красивите сгради на хълма Пеща.
Когато започва Втората световна

война, гледката коренно се променя, а стълбите и кулите са разрушени. Синът на архитекта – Янош
Шулек, ги възстановява през 1948 г.
Кули, вити стълби, арки, тераси с
преплитането на неоготически и неоромански стил, ослепително белите камъни, между които просветва
синьото на Дунава и силуетите на
кулите и куполите на парламента,
придават на мястото приказен вид.
Самият път нагоре и надолу към

Рибарските кули ти спира дъха.
Крачим по малък площад, на който
е издигната бронзова статуя на
Стефан I. Тук се намира ресторант
типично построен в стила на кулите.
Ако поседнете на масичките с топло
питие в ръка и дори само за миг,
ще се насладете на минаващите
хора, птиците в небето и величието
на природата. От тук се разкриват
неочаквани гледки към необикновената столица в цялото си величия
и красота.

В заведението или на площада
много често се изявяват улични
музиканти като в ушите ви ще
отекват цигулка, саксофон и др.
В Будапеща са живели и творили
знаменитите композитори Ференц
Лист, Бела Барток и Ференц Лехар.
Тук са завършили образование
много от големите учени на ХХ век,
включително и знаменити българи.
И сега в красивите театри и оперни
сгради се провеждат забележителни музикални концерти и други
изяви на науката и изкуството.
Пристигнахме в хотела изпълнени с емоции и впечатления.
Вечерята бе в типичен техен стил - с
унгарски специалитет.
Сутринта Будапеща ни изненада
с много слънце и топлина. Поехме
към очакваната разходка по Дунав.
Пристанището изпълнено с кораби и яхти също имаше романтичен
вид. На палубата ни изненадаха с
оригинално парче унгарска торта
„Гараш” и чаша шампанско. Това
допълни настроението ни! Тъй
като реката в горен Дунав е значително по-тясна, това спомага за
разглеждане от двете страни на
уникалната архитектура на града, а
Гизела продължи в своята обстойна беседа да ни запознава с всяка
сграда на двата бряга.
Останахме в захлас! Заредиха се
старини сгради на университети,
административни палати, финансови институции - всички в собствен
стил във вид на дворци.
Безспорно най-голям интерес

представлява сградата на Парламента. Построена на самия бряг,
тя ни омая с размерите, високите
кули и архитектурата. Парламентът
е строен в периода 1885-1904 г. в
неоготически стил по проект на
Имре Щейндл. Импозантната сграда отразява стремежа за блясък,
красота и разкош. Създаден е по
повод на вековното създаване на
държавата.
Не може да не отбележим стръмно извисяващият хълм „Гелерт”,
който е любимо място за екскурзии
в града. Името на хълма идва от
името на полския епископ Гелерт,
който искал да похристиянчи населението. За наказание той бил
бутнат в бъчва в реката.
На върха се вижда 36-метровата
скулптурната група с 14-метрова
женска фигура, която се вижда
от всички страни на града. В подножието на хълма тече минерална

вода, затова тук са разположени
минерални бани с осемъглови колони строени още от турски паши.
От корабчето видяхме огромният
хотел „Гелерт”, църква издълбана
в скалите и паметник на св. Гелерт.
Корабчето ни разходи и до Будайският крепостен хълм и отдалече видяхме Будайският царски дворец. Вниманието ни бе насочено и
към безбройните мостове, които от
само себе си представляват творби
на изкуството. По време на Втората
световна война оттеглящите се нацистки войски разрушават всички
мостове по Дунав. В последствие
се реставрират, някои по стари
образци, а други в съвременен стил.

Не липсваха и атракции, например,
като автобус превозващ пътници по
самата вода на Дунав. С изненада
видяхме български флаг окачен на
автобуса-кораб. Защо ли? Защото
е регистриран в България, за поевтино – обясни Гизела.
Със съжаление слязохме от
неописуемата разходка, заредени
с много възхита и емоционален
заряд. Освен сувенири в България
донесохме незабравими познания
за историческите събития, естетическа наслада от европейските
исторически ценности на архитектурата на Австрия и Унгария и
възхита от преживените емоции в
техните столици.

Работилничка за изкуства

Наградени творби на
Маратон на четенето с третокласници
възпитаници на СПИ-Варненци
Донка ПЕТРОВА
ɚ  ɦɚɣ ɜ ɧɚɜɟɱɟ
ɪɢɟɬɨ ɧɚ ɋɜɟɬɨɜɧɢɹ
ɞɟɧ ɛɟɡ ɰɢɝɚɪɟɧ ɞɢɦ
ɜ ɝɪɚɞ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜ ɏɭɞɨ
ɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɝɚɥɟɪɢɹ ɛɟɲɟ
ɨɬɤɪɢɬɚɢɡɥɨɠɛɚɫɤɥɚɫɢɪɚɧɢ

Н

ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɬɪɢ ɦɨɦɱɟɬɚ ɫɟ
ɩɪɢɫɴɟɞɢɧɢɯɚɤɴɦɤɚɭɡɚɬɚɡɚ
ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹɬɚ
ɡɚ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɬɸɬɸɧɨɩɭɲɟɧɟ
ɌɨɜɚɫɚɁɨɥɮɢɇɟɧɨɢȺɧɬɨɧ
± ɬɟ ɫɚ ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɢɡɧɟɧɚɞɚ
ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɉɴɪɜɨ

Анка КОЗАРЕВА
а 29 май т.г., съвместно
с Володя Иванов – преподавател в СОУ „Христо
Ботев” в Тутракан, проведохме
маратон на четенето в училищната
библиотека с третокласниците,
изучаващи руски език.
Идеята бе всеки от присъстващите да прочете откъс от приказка, написана на руски език, като
щафетата се предава от ученик
на ученик, докато има желаещи
да участват. Предизвикахме интерес и към четене на текстове,
написани на оригинален руски
език. Постарахме се да повишим
читателската активност и култура
на учениците.
Момичетата и момчетата се
наслаждаваха на красивите илюстрации и звучната руска реч в
приказките „Красная шапочка” и
„Лиса и журавль”. Четоха с желание текстовете, преведоха ги на

Н

ɬɜɨɪɛɢɧɚɭɱɟɧɢɰɢɨɬɪɟɝɢɨɧɚ
ɇɚɪɟɞ ɫ ɩɚɧɚɬɚ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɹ
Ƚɟɨɪɝɢ ɑɚɩɤɴɧɨɜ ɛɹɯɚ ɧɚɪɟ
ɞɟɧɢ ɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ ɫɸɠɟɬɧɢ
ɪɢɫɭɧɤɢ ɧɨɦɢɧɢɪɚɧɢ ɜ ɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɬɟɦɚ
ÄɌɸɬɸɧɨɩɭɲɟɧɟɬɨ±ɦɨɞɟɪɧɨ
ɢɥɢ ɜɪɟɞɧɨ´ ɋɚɦɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬ
ɢɩɟɬɬɜɨɪɛɢɧɚɦɟɪɢɯɚɦɹɫɬɨ
ɨɬɜɫɢɱɤɨɧɚɪɢɫɭɜɚɧɢɩɨɜɟɱɟ
ɨɬɞɟɜɟɬɞɟɫɟɬ
ɈɬɋɉɂÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɫɟɥɨ

ɦɹɫɬɨ ɜ ɬɪɟɬɚ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚ
ɝɪɭɩɚ ɢ ɩɚɪɢɱɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɩɨ
ɥɭɱɢ ɨɫɦɨɤɥɚɫɧɢɤɴɬ Ɂɨɥɮɢ
ɧɚɝɪɚɞɟɧɥɢɱɧɨɨɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚɡɞɪɚɜɧɚɢɧ
ɫɩɟɤɰɢɹɞɪɌɟɨɞɨɪɚɇɚɱɟɜɚ
Ɋɢɫɭɧɤɚɬɚɧɚɇɟɧɨɭɱɚɫɬɜɚɜ
ɢɡɥɨɠɛɚɬɚɤɨɹɬɨɳɟɩɪɨɞɴɥ
ɠɢɞɨɸɧɢ
Ȼɪɚɜɨ ɧɚ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɢɬɟ
ɦɨɦɱɟɬɚɨɬɟɤɢɩɚɧɚɝɧȺɧɝɟɥ
Ɋɨɣɛɨɜ

български език и откриха поуките
в тях. Третокласниците обичат да
гледат и руски мултипликационни
филмчета. Проследиха с интерес
и приключенията на заека и вълка
от поредицата епизоди на филма
„Ну, погоди!”
Надявам се, че през следващата
година ще продължим да четем
в библиотеката. Ще се срещнем
и с други обичани от учениците
приказни герои от руски приказки. Някои от тях вече предпочитат
Маша и Медведь.
За сведение на читателите през
месец май се празнува Денят на
библиотеките не само в България. Всяка година на 27 май се
отбелязва този празник и в Русия,
свързан с деня на основаването
през 1795 г. на първата държавна
общодостъпна библиотека – Императорската публична библиотека /в днешно време Российская
национальная библиотека/.

Даниела ИВАНОВА,
Уредник Исторически музей
а 29 май от 16 часа, пред
сградата на Обредния дом,
музейните работници организираха Работилничка за изкуства. Повод за начинанието бе
откриването на Художествената
галерия и 1 юни – Деня на детето.
Деца от началния курс за пръв път
видяха и твориха в изкуствата,
оригами, ебру и енкаустика.
Ебру е специфична техника на
рисуване върху водна повърхност
със специални бои. След като
рисунката върху сгъстената вода е
готова, се прави отпечатък върху
хартия. Предполага се, че това
изкуство е възникнало през IХ век
в Тюркистан. В миналото ебру се е
използвало за украса на листовете,
които са служели за официална
кореспонденция в Османската
империя, за украса на книги.
Енкаустиката е техника за рисуване на цели 3 000 години! Името

Н

идва от старогръцки и обозначава
специфичен вид живописна техника, на основата на восъчни бои. В
миналото тайната на енкаустиката
се е предавала от поколение на поколение и се е пазела като семейна
традиция. Техниката е трудна, тъй
като боите непрекъснато трябва
да се подгряват до температура
над точката на топене на восъка.
В същото време се работи изключително бързо и няма възможност
за корекции.
Оригами е традиционно японско
изкуство, чиито корени идват от
родината на хартията – Китай.
Класическото оригами се прави от
квадратен лист хартия.
Самураите си подарявали оригами като символ на успех.
Първи помощници на музейните
специалисти бяха учениците от
СОУ „Христо Ботев”, които работят
по програма „Училищни практики”
в Исторически музей и Сдружението за развитие на туризма в
Тутракан и региона.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

5 юни - Велина ХРИСТОВА, Школа по китара, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
5 юни – Кремена ЙОРДАНОВА, Мл.експерт „Управление
нежилищни имоти”, Община Тутракан
7 юни – Любомир ТРИФОНОВ, Изпълнител ОбС, Община Тутракан
7 юни – Шукрия КОШУДЖУ, Ст.спец „АФО”, Кметство
с. Зарица, община Главиница

9 юни – Боряна ГЕОРГИЕВА, Студентка, ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”
9 юни – Дияна ГОГОВА, ТС „Борис Илиев”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”
10 юни – Марияна ДОНЕВА, Директор на ЦДГ „Св. СВ.
Кирил и Методий”, гр. Главиница
11 юни – Ралица ВЕНКОВА, Гл.спец. „Архитектура и
градоустройство”, Община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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