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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 17

Година LIII

29 април - 6 май 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Гражданите на Тутракан
и общината - с отличие
"Дарител на годината"
а церемония, проведена в Ритуалната
зала на гр. Ямбол и в
присъствието на дарители
от цялата страна, на 24
април, бяха връчени наградите "Дарител на годината-2014" от Асоциацията
на обществените фондации в България. Отличията се дават за развитие
на благотворителността
на местно ниво, а този
път събитието съвпадна
с 10-годишния юбилей на
Асоциацията.
Със статуетка и грамота „Дарител на годината"
бяха отличени жителите
на Тутракан и общината,
предложени от Фондация
"Обществен дарителски
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на стр. 5

Уважаеми съграждани,

Уважаеми съграждани,
В навечерието на празниците
1-ви май и 6 май - Гергьовден и
Ден на храбростта, Ви пожелавам да бъдете здрави, амбициозни и уверени в силите си хора!
Нека Св. Георги да Ви вдъхва
смелост, храброст и увереност
във всяко Ваше начинание!
Честит празник на всички
именници!
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Тутраканци на българско
хоро в Брюксел

Празнувайте с радост
предстоящите празници,
уважаеми съграждани!
Искрено желая на всеки един от вас
да чувства удоволствие и
удовлетворение от работата си в
ежедневието, защото от
солидарност и съпричастност
имаме нужда днес!
Весело и щастливо посрещане
на 1-ви май и Гергьовден!
ȾɚɧɚɢɥɇɂɄɈɅɈȼɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧ

Кампанията
„Да изчистим България заедно“
започва на 10 май (неделя)
Предстоят пет тематични
еднодневни акции

Пролетна ПРОМОЦИЯ на ПВЦ-дограма
Вземете вашата немска пластмасова
дограма на цената на българска!
Пълна гаранция от 5 години!
Немско качество на народни цени!
За поръчки: 0894 618 612 и 0876 17 11 97

бщина Тутракан призовава жителите и
гостите на общината да се включат активно
в кампанията “Да изчистим

О

България заедно”, която ще
се проведе на 10 май – неделя. С това ще покажем
съпричастността си към
на стр. 3

С пролетта идват празниците
носещи мъдростта на вековете и
съдържащи богатството да умеем
да усещаме живия живот, да го
пълним с добри и красиви деца!
Сърдечно честитим на всички
граждани предстоящите празници 1 май – Международен ден на
труда, Гергьовден и Хъдрълес!
ɏɸɫɟɢɧɏȺɆȾɂɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɋɟɣɮɢɋȺɅɂɆɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɋȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
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РЕГИОН

29.04-06.05.2015 г.

Предстои заседание на Общински съвет-Тутракан
НОВИНИ
ПРЕКЪСВАНЕ И ВРЕМЕННИ СМУЩЕНИЯ
В ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
От ЕНЕРГО-ПРО информират, че на 29 април (сряда) от 08:30 ч. до
17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в
района на ВТП "Ябълкова градина", с. Сяново. Временни смущения в
електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30
ч. до 17:00 ч. в районите на с. Нова Черна и с. Цар Самуил.
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ДО ВОЕННИЯ
МЕМОРИАЛ КРАЙ С. ШУМЕНЦИ НА 6 МАЙ
За всички граждани, които желаят да се присъединят към тържественото отбелязване на Гергьовден и Деня на храбростта на 6
май, Община Тутракан осигурява безплатен транспорт. Автобусите
ще тръгват в 10:00 и 10:30 часа по маршрут: Стара автогара – ул.
„Ал. Стамболийски” – парк „Христо Ботев” – сп. Терма – Мемориален
комплекс, с. Шуменци. Връщане - след приключване на събитието.
ɈȻɓɂɇɋɄɂɍɑȿɇɂɑȿɋɄɂɉɊȿȽɅȿȾɉɈɉɔɊȼȺ
ȾɈɅȿɄȺɊɋɄȺɉɈɆɈɓ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞɩɨɩɴɪɜɚɞɨɥɟɤɚɪɫɤɚɩɨɦɨɳɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɚɩɪɢɥɨɬɱɚɫɚɜɤɥɭɛɚɧɚ
ȻɑɄɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
АДРИАН ВАСИЛЕВ ЩЕ ПРЕДСТАВИ СВОЯТА
НОВА СТИХОСБИРКА
"Старото кино" се нарича новата стихосбирка на Адриан Василев,
която предстои да бъде официално представена на тутраканци на
11 май в Обредния дом. Книгата, събрала 55 стихотворения, е илюстрирана от младия художник Дамян Стелиянов.
Адриан Василев е родом от Тутракан, но дълги години е живял в
гр. Русе. Любителите на позията познават неговото творчество и от
страниците на в. "Тутракански глас".
ПУБЛИКУВАНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ПО ЗОП
Община Тутракан съобщава, че публикува Публична покана за
възлагане на обществена поръчка под №9041107 по чл.14, ал.2, т.2
от ЗОП с предмет "Закупуване на 9-местен автобус по проект "Дом и
подходящи грижи за всяко дете в Тутракан" в Портала за обществени
поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 23 април 2015 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията
на интернет страницата си, раздел "Профил на купувача" - www.
tutrakan.egov.bg. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик
в Деловодството, ет.1, Информационен център на Община Тутракан
до 17:00 часа на 7 май 2015 г. вкл.
ВРЕМЕ ЗА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
6801 физически лица от Силистренско са подали досега годишната
си данъчна декларация за доходите от 2014 г. С всяка година все
повече се увеличава броят на деклариралите доходите си по интернет.
Тази година 1953-ма граждани от Силистренско (28,7%) са обявили
доходите си чрез електронната страница на агенцията, ползвайки
електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) за
идентификация. За сравнение за същия период миналата година по
интернет са декларирали 930 физически лица (16,2% от общия брой).
На 30 април изтича срокът, в който годишна декларация подава
всеки, който е получил през 2014 година доходи по извънтрудови
правоотношения. Работилите по граждански договор през изминалата година подават годишна декларация, независимо от размера на
получените хонорари или възнаграждения. Доходите си пред НАП
декларират и лицата, които през изминалата година са упражнявали
дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители,
а така също и тези, които са получили доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от
източник в чужбина.
Освен доходите за 2014 година, физическите лица трябва да декларират пред приходната агенция и заеми над 10 000 лева, които
са предоставили или получили от свои близки.
КРИМИНАЛЕ
Три пчелни кошери са откраднати от местността „Волна” край
Тутракан. Престъплението е извършено в периода 18-23 април.
Образувано е досъдебно производство.
Взломна кражба е извършена в периода 25-27 април в Тутракан.
От селскостопанска постройка неизвестен извършител е отнел противозаконно монофазен електрожен и 100 литра дизелово гориво.
Образувано е досъдебно производство.

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

ОБЯВЛЕНИЕ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ридесет точки включва
предварителният дневен
ред на предстоящото заседание на Общински съвет-Тутракан, което е насрочено от своя
председател Данил Николов за 30
април от 14:00 часа. Най-напред
ще бъде преразгледано върнатото
от областния управител за ново
разглеждане Решение №753 от 26
март т.г. То се отнася до изменение и допълнение в Наредбата за
условията и реда за осъществяване
закрила на деца с изявени дарби
от училищата и извънучилищни-

Т

те дейности на територията на
Община Тутракан. Решението е
върнато, защото не е "престояло" на
интернет страницата на Общината
14 дни, колкото повелява законът,
а само 13.
И още едно решение е върнато
от Областта за ново разглеждане
- №770, като незаконосъобразността се изразява в липсата на
приложени мотиви и доказателства
за публикуването им на интернет
страницата на вносителя. То пък е
свързано с Правилник за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клуба на инвалида

на територията на община Тутракан
и Устав на градската пенсионерска
организация.
Общинските съветници ще разгледат отчет за изпълнение на
бюджет 2014; докладите на читалищата в за дейността им през
2014 г.; Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи
или части от тях от компетентните
органи на Община Тутракан; годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги за
настоящата година; Наредба за из-

менение и допълнение в Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община
Тутракан; Общинска програма за
закрила на детето за 2015 г. и 18
разпоредителни сделки с имоти
общинска собственост.
В края на заседанието местните парламентаристи ще изберат
регистриран одитор за заверка
на Годишния финансов отчет
на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД и
ще дебатират върху извършения
счетоводен отчет на общинското
здравно заведение за 2014 г.

„Да създадем ЗАЕДНО община Тутракан 2020”
нформационна среща на
тема „Да създадем ЗАЕДНО община Тутракан”
се състоя на 24 април т.г, организирана от Областен информационен център – Силистра.
На нея са обобщени резултатите от анкета с гражданите
проведена на предходни подобни срещи. За гр. Тутракан
са получени 102 анкетни карти,
от общо получени 731 за цялата
област, с над 1 000 идеи. Става
ясно, че 46,78% от попълнилите
анкетните карти са на възраст
между 30 и 65 години. 68% от
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анкетираните са жени, а 32% съответно мъже .
Тутраканци желаят промени
в областта на инфраструктурата и социалните услуги. Поконкретно предложенията в
анкетите сочат: изграждането
на малък парк в кв. Възходи;
изграждането на Дневен център
за хора с увреждания; спортни
съоръжения на открито; пейки
на стадиона; осъществяване на
транспортна връзка с гр. Олтеница; обновяване на сградите с

културно–историческо значение
- Обреден дом, читалище; да се
предлагат качествени социални
услуги и най-вече опазване на
постигнатото и чистотата.
След представянето на резултатите от общественото допитване, отличени деца, участвали в
ателието по рисуване получиха
награди. Техните рисунки по
темата онагледиха детските
идеи за развитие на общината,
а изложбата бе представена по
време на срещата.
“ТГ”

Бюро по труда - Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

Обявени свободни работни места към 27 април 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по
проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на
ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
- За стажуване
1 работник в кухня, средно обр.
2 продавачи на закуски и напитки, средно обр.
1 общ работник, средно обр.
- За обучение по време на работа
1 барман, основно обр.
2 оператори, спойване на пластмасови изделия – основно
обр.
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
1 отчетник, счетоводство, средно обр.
Други свободни работни места към деня:
3 водачи на селскостопански машини – кат. Твк-З, компютърна грамотност
1 продавач консултант – средно образование
1 работник в горско стопанство – основно образование

2 машинни оператори, дърводобив – основно образование
1 стругар – средно образование, 1 година професионален
опит
3 сервитьори – основно образование
1 готвач – основно образование
2 бармани – средно образование
1 машинен оператор, дърводобив – средно образование,
мин. 1 година опит
3 работници, строителство – средно образование
1 технически секретар – средно образование, административно обслужване, работа с програмен продукт Админ-Про
1 опаковач на ядки – основно образование
1 продавач консултант – средно образование, мин. 1
година професионален опит
1 кантарджия – няма изисквания за заемане
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща
медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско образование

Райони
за почистване и сборни пунктове, на които ще се раздават чували и ръкавици в Тутракан за
кампанията "Да изчистим България за един ден..." на 10 май 2015 г. - неделя

№ 24/2404.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по
искане на Нури Алиосман Мутиш – собственик на имот
с идентификатор 73496.501.227 от Кадастрална карта
на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.
2008 г. на АГКК гр.София е издадена Заповед № РД-04536/24.04.2015 год. на Кмета на Община Тутракан с
разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.227 от Кадастрална карта на
града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
год. на АГКК гр.София; в кв.12 от ЗРП на гр. Тутракан
от 1976 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

I. Старата автогара, крепостната стена по ул. „Крепостта”, бившото
училище „П. Славейков”, градския стадион при боровата гора, МБАЛ
– Тутракан, з-д „Славянка” на излизане от гр. Тутракан по ул. „Трансмариска” в посока за Русе – сборен пункт на Старата автогара – площад
„21–ви Септември”.
II. Общината, крайдунавския парк – от тотопункта на Старата автогара
по продължение на цялата кейова стена, з-д „Лодкостроител”, рибарската махала и зелената площ срещу хотел – ресторант „Лодката”,
Чатала – сборен пункт пред административната сграда на Община
Тутракан на ул. „Трансмариска” № 31.
III. Общински център за извънучилищни дейности, ул. „Димитър
Благоев”, гробищния парк, Вила „Вета”, автогарата на „Т. А. Т.” ООД,
ул. „Силистра” до пресечката с ул. „Генерал Тошев” – сборен пункт
пред сградата на Общински център за извънучилищни дейности на ул.
„Димитър Благоев” № 51.
IV. Джамията, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Росица”, района
около жилищните блокове „Терма”, „Младост”, „Зора”, „Ела”, „Пирин”

1, „Бреза”, „Чинар” и „Росици”, супермаркет „CBA” – сборен пункт пред
Джамията на Текето.
V. Ул. „Родина”, бившото училище „Васил Левски”, района на улиците
„Рила”, „Байкал”, „Исперих” и „Марица”, СОУ „Христо Ботев” – сборен
пункт пред СОУ „Христо Ботев”.
VI. Ул. „Ана Вентура”, з-д „Славянка” – ЕТ „Ник-Пластик”, пожарната,
ул. „Сливница” до автогарата на „Т. А. Т.” ООД, ул. „Гео Милев”, парк
„Христо Ботев” – сборен пункт в парк „Христо Ботев”.
VII. „Възходите” и района на улиците „Добри Чинтулов”, „Опълченска”, „Александър Невски” и „Средна гора” /така наречения Жабешки
гьол/ – сборен пункт пред хотел - ресторант „Палермо”.
Начален час на почистването 09:00 часа.
Чувалите с отпадъци ще се оставят в контейнерите за смесени битови
отпадъци или до тях при запълване на обема им.
Включете се и Вие – дори и скромното участие означава много!
Кмет на Община Тутракан:
/д–р Димитър СТЕФАНОВ/

ОБЩЕСТВО
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Подписан е договорът за дигитализация
на музеите в Тутракан
С

Кампанията
„Да изчистим България заедно“
започва на 10 май (неделя)

29.04-06.05.2015 г.

Калина ГРЪНЧАРОВА
Министерство на
културата вече е
подписан договорът
за финансиране на проекта за дигитализация
на музеите - "Създаване
на дигитален център за
културно наследство в

общински Исторически
музей-Тутракан", информира кметът д-р Димитър
Стефанов. Проектът е на
стойност 475 216 лв.
Ще бъдат въздушно
заснети с 3D лазерни
скенери кастелът "Трансмариска" и Етнографският музей на дунавския

риболов и лодкостроене.
730 недвижими културни
ценности ще се дигитализират, ще се заснемат
8 виртуални турове и 12
видеоклипа от културни
събития, с които ще се
популяризира културният
живот в общината. Предвижда се онлайн достъп

до музеите и уеб базиран
виртуален музей.
Основната цел на новия проект е опазване на
културното наследство
на община Тутракан чрез
подобряване достъпа и
популяризирането му чрез
съвременни информационни технологии.

Ученици от Добрич се срещнаха с потомци на
таврийци в Тутракан
ченици от горен курс
на обучение от добрички училища посетиха
Тутракан на 25 април т.г
придружавани от Радослав
Симеонов - Уредник на
Военно гробище-музей в
Добрич.
Посещението е част от
дейностите по проект
"Да помним сталинизма:

у

таврийските българи в
Добруджа".
За тях домакините от
Исторически музей-Тутракан организира среща
в Обредният дом с таврийката Дуся Донкова и
Никола Василев - потомък
на таврийския българин
Васил Иванов.
Учениците изслушаха

разказите за преживяванията и участта на таврийските българи и гледаха
документален филм по
темата.
В следобедните часо-

ве визитата продължи с
посещения на Етнографският музей, римската
крепост Трансмариска и
Военния мемориал край
“ТГ”
с.Шуменци.

Велик е нашият войник! Велик, велик, велик!

ȼɚɫɢɥɌɔɊɉȺɇɈȼ

Военна кореспонденция по случай 6 май – Ден на Българската
армия, Ден на Храбростта и Гергьовден.
важаеми читатели, драги
съграждани, „все още съм
жив, все още съм тук“ и
продължавам да се радвам на
закъснялото пролетно слънце
заедно с вас. Разрешавам си, в
качеството на офицер от запаса,
да изразя своята съпричастност
към този всенароден празник. През
годините се е чествал различно
и сега също. Едно е вярно, че за
българския народ, Армията си остава „живата“ връзка с миналото,
с подвизите на героите паднали
във войните, за да я има днес България. Българският народ свежда
чело пред паметта на загиналите
за нейната свобода воини, а те са
хиляди.
Преди тържествата бяха всенародни, сега се ограничават в
столицата и в по-големите градове,
където има военни гарнизони.
Провежда се парад с трите рода
войски, а вечерта, предшестваща
празника, се извършва „провер-

У

ка“ по традиция, „декорирана“ с
традиционната заря.
Поклон пред загиналите за
свободата на България български
воини! Да поставим венци на
„Братската могила“, пред всички
гробници в страната и извън нея.
Особено внимание следва да
отделяме на военните гробища
на чужда земя – тези места да не
бъдат забравени никога, защото
там лежат синовете на България,
загинали – завинаги отделени от
Род и Родина.
За увековечаване на бойната
слава на воините от Българската
армия в миналото Ви поднасям
военната песен:
Велик е нашият войник
Велик е нашият войник!
Велик, велик, велик!
Измокрен, гладен, уморен,
без отдих би се ден и нощ,
бърдата цепи разярен
със страшния си вик "На нож!"
От Китка литна в един миг,
прецапа Тимока дълбок,
при Равна, Вина, Лясковик,
черта му път самият Бог.
При Маврово, заровен в сняг,
с ръце премръзнали се би,
в Ботум отвори път за Дрин,
прокуди врага до един!
И пак спокоен, мълчалив,
при Охрид днеска той стои
и чака нов враг да срази
със страшния си вик "На нож!"
Композитор на популярния марш
е Михаил Шекерджиев, а текстът е
на подпоручик Константин Георгиев.
Този марш е композиран през
1916 г., на Южния фронт, край
Охридското езеро.
Продължавам с военната кореспонденция - с майските събития
станали в миналото и имащи
световно историческо значение.
За да се влея в следващото
събитие, ще се позова на посещението на българска делегация
от специалисти от историческите

музеи в страната по пътищата на
Втората световна война, особено
на територията на Хърватска,
Сърбия и Унгария.
Преминавам на темата „9-ти
май - Ден на победата“. За това кой
победи и кой загуби в тази война,
която ще остане като Втората световна война - най-жестоката, найголямата в световната история, ще
подкрепя с данни от енциклопедия
„Уикипедия“.
Втората световна война бушува
четири години по цялата планета
на няколко огнища. Най-голямото
в Европа е Източният фронт с плацдарм Полша, Чехословакия, Унгария, Прибалтика, Беларус, Украйна,

Русия, Кавказ. Вторият плацдарм е
в Индокитай, където “водещи“ бяха
японските самураи и третият - в
Африка – на маршал Ромел. Само
така ги маркирах. Основният театър
на ужасите на войната се разви на
Източния фронт. Тук народите, живеещи на тази територия, понесоха
най-жестоката участ от „мощта“
на този огнен валяк, който „затри“
милиони хора от лицето на някога
„красивата земя“.
В тази война участвуват около 61
страни в света, което представлява
80% от населението на земята.

Загиват приблизително 57 милиона души. Тя бе най-голямата и
най-страшна трагедия, която човечеството на планетата преживява,
от своето съществуване.
И когато на 9-ти май 1945 г.
спряха оръдейните залпове, заглъхнаха по всички фронтове и
„тишината“ стана нещо необичайно, човечеството разбра, че се е
случило чудото – войната свърши.
Дългоочакваният мир – настъпи,
но с цената на какво. Най-големи
поражения понесе СССР тогава,
най-вече Украйна. Следва мълчание и размисли. Този ден - 9 май
– народите от Изтока нарекоха „Ден
на победата“ – „Ден победы“.

През 1975 г. композиторът Давид Тухманов е написал музиката,
а Владимир Харитонов – текста,
и така е създаден маршът „Ден
победы“.
Песента – марш, която напомня,
особено на народите, за ужасите на
войната, кара човек дълбоко да се
замисли за живота си - колко той
е спокоен днес и какви изводи са
направени от миналите събития.
През 2013 г. в „Шоуто на Слави“
н.а. на Русия Йосиф Кобзон в съпровод на „Кукубенд“ изпълни „Ден
победы“. Пак Йосиф Кобзон, през

Предстоят пет тематични
еднодневни акции
от стр. 1 вата от тях, посветена на
Деня на Европа и на инициативата „Да изчистим Европа“, провеждана за втори
път в европейските страни
и за пръв път в България. В
този ден почистването ще
е в рамките на населените
места – около домовете,
в междублоковите пространства и в градските
зони. Втората акция е на
17 май – Ден на българския
спорт, когато обекти за
почистване ще са зони за
отдих и спорт.
На 31 май е третата
акция, посветена на Международния ден на детето
(1 юни), поради което е
предвидено почистване
на детски площадки. На 7
юни е четвъртата акция,
когато ще бъдат почиствани природни паркове и
защитени територии, вкл.
емблематични за общините
и регионите територии
(„природни богатства“).
На 27 юни по повод Международния ден на река
Дунав (29 юни) усилията на
доброволците ще бъдат насочени към водоеми и реки.
За първи път международна речна зона като Дунав
влиза в инициативата.
Участниците в акцията ще
имат грижата да почистят
крайбрежието.

опазването на природата и
жизнената ни среда, защото всички ние заедно сме
жители на нашата планета, обичаме децата си,
длъжници сме на бъдещите
поколения и е наш дълг да
им завещаем светло бъдеще и развитие в чиста
околна среда, гарантираща
им здравословен начин на
живот.
И най–важното: една от
основните цели на тази
кампания по света е не
просто мащабно чистене
за ден, а всеки от нас да
осъзнае колко хубаво е да
живеем в една по-чиста
държава и да се научим
да я пазим и след деня на
почистването.
Инициативата в България се провежда за пета
поредна година и натрупаният опит е показал, че
най-правилната формула в
осъществяването й е доброволците и институциите да работят заедно. Тази
година екопроявата е посветена на две инициативи:
„Да изчистим Европа“ и
Глобалното гражданско
движение Let’s Do It World.
В пет еднодневни тематични акции през месеците
май и юни ще премине кампанията. На 10 май е пър-

“ТГ”

Изложба

ȼɬɨɪɚɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɫɟɧɚɪɢɱɚɢɡɥɨɠɛɚɬɚɤɨɹɬɨɳɟ
ɛɴɞɟɨɬɤɪɢɬɚɧɚɚɩɪɢɥ ɫɪɹɞɚ ɨɬɱɚɫɚɜɂɡɥɨɠɛɟɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ ɦɭɡɟɣ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɍɹ ɫɟ
ɟɤɫɩɨɧɢɪɚ ɩɨ ɩɨɜɨɞ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ ɤɪɚɹ ɧɚ ȼɬɨɪɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɚɚɪɬɟɮɚɤɬɢɬɟɤɨɢɬɨɳɟɛɴɞɚɬɢɡɥɨɠɟɧɢ
ɫɚɟɤɫɩɨɧɚɬɢɧɚɦɭɡɟɹ
2014 г. съвместно с ансамбъла на
МВР на Русия изнесоха концерти
в много градове в България и пак
чухме този марш на победата. Деси
Добрева в „Шоуто на Слави“ изпълни на президента Горбачов същия
марш в чест на 9-ти май и за тази
победа на човечеството над мракобесието Ви поздравявам, уважаеми
читатели, със знаменателна песен
(в руски вариант):
День Победы, как он был от
нас далёк,
Как в костре потухшем таял
уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в
пыли,
Этот день мы приближали, как
могли.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских
печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели Этот день мы приближали, как
могли.
Здравствуй, мама, возвратились
мы не все...
Босиком бы пробежаться по
росе.
Пол Европы, прошагали, пол
Земли,
Этот день мы приближали, как
могли.
През празничния май Ви пожелавам настроение и оптимизъм
в това трудно, но не безизходно
време.
Бъдете здрави!
ОЗ Капитан Търпанов
Васил Петров
Май 2015 г.
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Читалището в с. Сокол отбеляза Екоклуб създадоха учениците от Зафирово
Международния ден на книгата
Дончо ДОНЧЕВ,
Секретар на
НЧ "Освобождение", с. Сокол
ветовният ден на книгата и авторското право е
празнуван за първи път
през 1995 г.
23 април e символична дата за
световната литература. На тази

С

свързани с този културен празник.
Библиотекарката на читалището
Николина Колева презентира в
резюме цялостната дейност на
читалищната библиотека, като
с това отбеляза приноса и значението на местната библиотека
за подрастващото поколение и
населението от селото. Успоредно
с това беше направена оценка за

мационните табла, организиране
на екологични състезания и церемонии по засаждане на дръвчета,
декоративни храсти и освежаване
на спортната площадка, различни
форми на екологични шествия и
изложби.
"Когато ние, децата, разберем и
оценим своя малък свят, ще можем
да опазим и съхраним планетата
Земя. Водени от съзнанието, че
всеки от нас може да направи макар
и малка крачка към опазването на
околната среда, потърсихме печатни и електронни материали с екологични новини от България и света,
които аранжирахме в постоянни

те си припомниха - „Малкият
принц" от Екзюпери, „Дон Кихот"
от Мигел де Сервантес, „Хамлет"
от Шекспир, „Алхимикът" от Паоло
Коелю, „Портретът на Дориан Грей"
от Оскар Уайлд, Чудомир, Вазов.
С подготвени цитати и мъдри
мисли се проявиха и учениците.
Беше проведена викторина с
любопитни въпроси на които

о повод 22 април – Международен ден на Земята, със съдействието
на учителите от Методичното
обединение на възпитателите в
ОУ ”Иван Вазов” - с. Зафирово,
община Главиница, които работят
по вътрешно-квалификационна
тема „ЕКОЛОГИЯ – екологично
възпитание и образование в
училището”, на директора на
училището Пламен Петков и на
всички учители е учреден клуб
„Млад еколог". В него са включени ученици от всеки клас на
учебното заведение.
На първата сбирка клубът избра
за председател Мелегда Асенова
Петрова от 5 клас и прие свой контрол на хигиената в класните информационни табла" - съобщават
Стратегически план за работа. стаи, столовата и двора на учили- от новосформирания клуб.
“ТГ”
Заложените дейности в него са щето, актуализиране на инфор-

П

дата през 1616 г. са починали
Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Това е датата
на раждане или смърт и на други
изтъкнати автори като Морис
Дрюон, Халдоур Лакснес, Владимир Набоков, Жозеп Пла и Мануел
Валехо, което прави естествен
избора на Генералната конференция на ЮНЕСКО в този ден целия
свят да отдаде почит на книгите и
авторите им, насърчавайки всички
и по-специално младите хора, да
открият удоволствието от четенето
и да зачетат приноса на тези, които
допринасят за социално-културния
прогрес на човечеството.
По повод Международния ден
на книгата и авторското право, в
библиотеката на НЧ „Освобождение – 1940 г.” в село Сокол
се състоя Литературно утро с
учениците от ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий”. Присъстваха учители,
местни активни читатели и гости,
които взеха участие в дискусиите

В СОУ „Христо Ботев" - Тутракан:

Четенето е най-доброто учение
Анка КОЗАРЕВА
очно на Световен ден на
книгата и авторското право
- 23 април, организирахме
и проведохме маратон на четенето в училищната библиотека.
Началото поставиха учениците
от Vа клас, изучаващи английски
език под ръководството на своята
класна ръководителка – Иванка
Павлова. Предварително планираното провеждане на чуждоезиково
четене се получи много интересно
и забавно. В началото петокласни- я прочетоха с желание и старание.
ците проследиха от видео клипове Въпросите, които отправихме към
анимирана приказка на български учениците, не ги затрудниха. Бързо
се ориентираха и откриха точните
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приноса на глобалната услуга по
проект „Глобални библиотеки –
България”, който приключи в края
на м. март т.г. Макар проектът да е
приключил, услугата ще продължи
да се предоставя на читателите и
гостите на библиотеката.
По време на срещата присъстващите станаха съпричастни на
цитати и известни фрази от световната и българската класика,

учениците трябваше да отговорят.
Най-активните във викторината
получиха символични награди.
Накрая читалищният екип поднесе
дар на всеки от участниците - символична книга, с изписана върху
нея мъдра мисъл или сентенция за
книгите. Подготвени бяха и ръчно
изработени книгоразделители и
връчени със специално пожелание
към читателите.

В СОУ „Христо Ботев"-Тутракан:

Нека заедно да помогнем на Земята!

а 22 април в училищната библиотека съвместно с Румяна
Статева, проведохме интерактивен урок с учениците от III б клас,
за да отбележим Международния ден
на Земята и да се обединим в защита
на околната среда.
С грижа за състоянието на нашата
планета започна урокът за третокласниците. Глобусът и тревожният глас
на звънчето насочиха вниманието им
към актуалните екологични проблеми
в днешното динамично време. Колко
крехка и уязвима е околната среда се
убедиха от видео клиповете, които им
показаха не само красотата на природата, но и как човешката дейност може
да застраши нейното равновесие.
Замърсяването на въздуха и водата,
изсичането на горите, са начините,
по които хората нарушават хармонията в света. Ако допуснем прекалено
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много вреди, нашата планета ще бъде
в опасност. Учениците се запознаха
със символа, флага и двете дати на
Деня на Земята, които имат различен смисъл и начин на провеждане.
Бяха призовани и научиха как могат
да помогнат да опазят и защитават
околната среда.
Момичетата и момчетата от III
б клас доказаха, че са природозащитници с постигнатите резултати в
екипната работа. Справиха се блестящо с игрите, от които научиха как се
чувстват животните, заобиколени от
отпадъци и замърсители на въздуха
и земята, как може всеки от тях да
помогне на птичките, животните и
растенията. От картинен ребус откриха една от важните цели, която
обединява държавите от Европейския
съюз – защитата на природата.
Третокласниците обърнаха специ-

ално внимание на факта, че в съвременния свят човекът използва много
материали, които не се преработват
естествено в природата. За ползата
от рециклирането - процес, при който
отпадъците се преработват така, че да
се произведе суровина, която да бъде
използвана за производство на нови
продукти, помогна книжката „Как
се срещнали ПОВЕЛИТЕЛИТЕ на РЕЦИКЛИРАНЕТО и БОКЛУК СТРАШЕН
и как станали приятели“ на ЕКОПАК.
От проведения маратон на четенето
учениците научиха как ХАРТИ, СТЪК
и ПЛАСТИКА помогнали на БОКЛУК
СТРАШЕН да разбере, че е нужен и
полезен. Убедени са , че могат да
събират и изхвърлят опаковките от
хартия, стъкло и пластмаса разделно.
Всички четоха ясно и изразително
текста от книжката. Радваха се на
отпечатаните в нея забавни и полезни
игри. С удоволствие ще продължим
заедно заниманията си с тях и през
следващите дни.
В края на урока стигнахме до
извода, че опазването на околната
среда зависи от задружните усилия
на всички хора по света. Нека да не
бъдем врагове, а да станем приятели
на природата, защото сме част от нея!
Всяко разумно същество е отговорно
за нейното опазване! Да не позволяваме животът на Земята да изчезне! Тя
е нашата планета и се нуждае от нас!
Анка КОЗАРЕВА

и английски език, след което всеки
от тях се постара да чете гладко и
изразително текста от издадена на
английски език книга. Безброй усмивки и веселие предизвика Гъми
Беър, сладкото зелено плюшено
мече със своята песничка, която
учениците слушаха на български
и английски език, наблюдавайки
неговите изяви. Чуждият език не
ги затрудни и им достави приятни
емоции. Опитахме се да открием
удоволствието от четенето и да
зачетем приноса на авторите, които
допринасят за социално-културния
прогрес на човечеството.
Идеята за този празник произхожда от автономната испанска област Каталуня, където на 23 април
традиционно се подарява книга.
Затова маратона продължихме с
възпитаниците на Милена Пенева
от IIа клас по различен от проведения с петокласниците начин.
Всеки от второкласниците получи
подарък - полезна за ежедневието
книжка. Момичетата и момчетата

отговори от текста. Четоха с разбиране. Проявиха голям интерес
и към забавните игри и задачи в
книжката.
Четенето е магия – най-вече за
тези момичета и момчета, които
едва от няколко месеца могат да
четат. Съвместно с Росица Николова – възпитателка на учениците от

Iа клас, в училищната библиотека
проведохме филмов маратон с
първокласниците, посветен на книгата. Децата наблюдаваха с интерес
видео клипове на приказки с текст.
С желание и старание прочетоха
колективно „Дядо и ряпа“. Съпреживяха премеждията на героите от
популярните за много поколения
„Дядовата ръкавичка“, „Косе Босе“,
„Добрите стопани“. Показаха, че
умеят не само да четат, но и да пеят
песничките по приказките „Дядо
и ряпа“ и „Червената шапчица“.
Зарадваха се и на книжките, които
получиха, за да продължат да четат
самостоятелно.
Убедена съм, че когато четат
прозаични или поетични произведения, учениците обогатяват
речника и знанията си, развиват
въображението си. В компанията
на качествени книги те изживяват
прекрасни мигове. Нека не забравяме, че „Четенето е като частен
разговор, но книгите са за споделяне – споделяне на опит, знания
и разбирания“.
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Гражданите на Тутракан Тутраканци на българско
хоро в Брюксел
и общината - с отличие С
"Дарител на годината"

от стр. 1 Георги Славов на секретаря на Община Тутракан Даниела Гвоздейкова-Кирякова, която благодари
от името на тутраканци на Асоциацията и на Фонда за отличието.
Гост на церемонията бе народният представител от ГЕРБ Иван
Чолаков. Събитието бе изпъстрено
и с изпълнения на млади таланти
от Ямбол, както и тенорът Георги
Динев и сопраното Цветомира
Гицова.
Фондация "Обществен дарителски фонд-Тутракан" (ОДФ) е учредена в края на 2003 г., а съдебно
регистрирана в началото на 2004
г. ОДФ-Тутракан бе подкрепен
при създаването си от Пилотната
програма за обществени фондове
и социални предприятия на Каунтърпарт Интернешънъл България,
финансирана от Американската

фонд-Тутракан".
Тутраканци заслужиха тази номинация заради изключителната
си активност в благотворителните
кампании организирани от Фонда
от неговото учредяване пред 2004
г. досега. През миналата година те
се включиха с голяма ангажираност в кампанията за подпомагане
спешното лечение на Юлия Малчева и по обявената сметка постъпиха 10 800 лв. Парични средства
те дариха и по личната сметка на
младата жена и така помогнаха,
днес, Юлия отново да ни среща с
лъчезарната си усмивка.
Церемонията "Дарител на годината" стартира точно с наградата за
жителите на Тутракан и общината.
Тя бе връчена от кмета на Ямбол

агенция за международно развитие (USAID).
Да подпомага развитието на
общността на община Тутракан
чрез посрещане на нуждите и
разрешаване на проблемите на
местно ниво е една от целите й и
още - да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността
при идентифицирането на местни
нужди и проблеми, да насърчава
сътрудничеството между бизнеса,
нестопанските организации и
Общината за устойчиво местно
развитие. Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко
участие на гражданите от общността в определяне на приоритетите
на местното развитие.
За повече от десет години са
осъществени множество инициативи. В проекта за подмяна на

уличното осветление на с. Белица
с енергоспестяващо масово с дарения се включиха беличани и местни фирми; с дарения за талантливите деца от ОЦИД бяха закупени
нови микрофони; постелъчният
инвентар в Детско отделение бе
подменен с нов; осъществена бе
схема за регрантване, по която
бяха финансирани идеите на 4 организации - НЧ "Васил Йорданов" в
с. Нова Черна, Исторически музейТутракан, Детска театрална студия
"Звездици", ЦДГ "Патиланчо"-филиал с. Търновци и др.
Почти всяка година ОДФ-Тутракан съвместно с други институции
организира благотворителни кампания в подкрепа на нуждаещи
се от средства за лечение деца и
възрастни. Във всички тези кампании главните участници са хората
от Тутракан и общината, които
заслужават признанието "Дарител
на годината".
Припомняме, че през миналата
година за доброто сътрудничество
с местните власти и оказана подкрепа на обществените фондации
кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов и неговите колеги
от Бургас – Димитър Николов и от
Русе - Пламен Стоилов получиха
наградата "Дарител на годината".
В предходните години отличието
са получавали д-р Юрий Василев,
Любен Драгнев, Димо Денчев,
д-р Любомир Бойчев, Красимир
Петров, д-р Светлана Петкова,
Камелия Златанова.
Защото творим добро заедно...
Калина ГРЪНЧАРОВА
Изп.директор на ОДФТутракан

Гдето старо не се почита, там за добро недей пита
Дончо ДОНЧЕВ
ролетен фолклорен съборнадпяване на пенсионерски
клубове се състоя на 26 април
в Силистра, в който вземаха участие
и самодейците от Пенсионерски клуб
„Сокол" от с. Сокол. Те бяха и единствените представители от община
Главиница.
Пролетният празник се проведе
в залата на театъра, която се оказа
малка, за да приюти всички участници
и зрители. В това културно събитие
вземаха участие над 30 пенсионерски
клубове, които по регламент трябваше
да изпеят по две народни песни от своя
репертоар. Имаше и колективи, които
се ползваха с по-големи привилегии и
участваха с народни танци. Може би те
не могат да разчитат на своите певче-
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ски възможности и не са достигнали
необходимото ниво на изпълнение.
Но това си е нещо нормално за българския манталитет на работа.
Представянето на певческата група
от ПК „Сокол” премина с голям успех.
Публиката на няколко пъти аплодира
техните изпълнения, а след слизането
от сцената те получиха многобройни
поздравления от любители на народната
песен. Много ярко впечатление през
цялото присъствие на самодейците от
Клуба бяха техните национални костюми, които грееха огрени от силното
пролетно слънце. Представянето на пенсионерските клубове продължи над пет
часа. Празникът завърши с великолепното участието на Ансамбъл „Добруджа”
от гр. Силистра. Както се казва: „Старо
за прилика, младо за хубост.”

Гласовитите тутраканчета отново най-добри
Силистра се проведе Фестивал на руската песен и
танц, тази година наречен
„Помним и възпяваме“. Той бе
посветена на 9 май - Ден на Победата и Ден на Европа и бе по повод
70-годишнината от края на Втората
световна война. В него участваха
самодейци от трите най-големи
града в областта – Силистра, Тутракан и Дулово.
За най-младите участници фестивалът имаше и конкурсен характер. Жури в състав: Димитър Боев
– диригент на Градски духов оркестър, Веселина Чернева – отдел
„Култура" при община Силистра,
и Лидия Димитрова – областен
координатор на Федерация за
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приятелство с народите на Русия
и ОНД, определи кои да участват в
националната изява. ВГ „Усмивчици“ и ВГ „Звездици“ от Тутракан,
съответно с ръководители Доротея
Бальовска и Анелия Калдарева са
сред тях. И двете групи са определени да представят Силистренска
област в Регионалния кръг на фестивала "Пусть всегда будет солнце"
в град Шумен в тяхната възрастова
група заедно с индивидуалните
изпълнители Пламена Георгиева
и Петя Костова, също възпитаници
на Доротея Бальовска.
Идеята за Фестивала на руската
песен и танц, който се провежда за
трети път в Силистра е на Национално движение „Русофили".

тотици българи се
хванаха на Голямото
хоро в Брюксел на 25
април, а зам.-председателят на ЕК Кристалина Георгиева за трета поредна
година поведе хорото.
Последваха я посланиците в Белгия на няколко
балкански държави, българският заместник-министър на културата доц.
д-р Бонка Петрунова и
евродепутатът Ева Паунова, специални гости на
проявата.
"Днес отбелязваме десет години от подписването на договора за присъединяване на България към
ЕС. Радвам се, че на този
ден ще извием българско
хоро в сърцето на европейската столица", каза
от сцената Кристалина
Георгиева и даде начало на
Голямото хоро.
Както и предишни години, и този път тон за хорото дадоха солистите на
прочут български ансамбъл
за народни танци, фолкло-

рен ансамбъл "Ботевград".
Освен българи, които добре познават танцовите
стъпки, на хорото се хванаха и много чужденци, жители и гости на Брюксел.
За тях това беше първа
среща с българската култура и народно изкуство.
В събитието участваха
и фолклорни ансамбли от
Албания и Турция.
Целта на Голямото хоро
е да покаже културното
богатство на България
пред жителите и гостите
на голям и космополитен
град като Брюксел.
Голямото хоро се организира по инициатива на
еврокомисаря Кристалина
Георгиева в рамките на
фестивала за балканска
музика и изкуство Balkan

Traﬁк и със съдействието
на Министерство на културата на България.
"След Голямото хоро
в центъра на Брюксел
продължихме народните

танци с "На хорото в
Брюксел". Поздравления
за прекрасното ревю на
български народни носии и
организацията! Поддържайте българските традиции
и дух по този великолепен
начин!" - написа във Фейсбук Кристалина Георгиева
и добави снимки заедно с
тутраканската учителка
Калина Михайлова, за която "ТГ" в бр.15 информира,
че е поканена от Клуб "На
хорото в Брюксел" да покаже част от колекцията
си от автентични национални носии.
От снимките става ясно
още, че в чудесния празник
са взели участие и още
тутраканки - Виолета Илиева и Байсе Касъмларлъ.
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Намаляване и застаряване на населението,
ниска раждаемост и висока смъртност демографията през 2014 г. в Силистренско
Текущата демографска ситуация
в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, задържащи
нива на ниска раждаемост и висока
обща смъртност, сочат окончателните данни за 2014 година на
Териториалното статистическо
бюро в Силистра.

Брой и структури на населението
Към 31 декември 2014 г. населението на област Силистра е 114 670 души,
което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на
26-то място по брой на населението
непосредствено след област Габрово
(116 351) и преди областите Смолян
(113 984 души) и Видин (93 361 души).
В сравнение с 2013 г. населението на
областта през 2014 г. намалява с 1 368
души, или с 1.2%.
Мъжете са 56 620 (49.4%), а жените
– 58 050 (50.6%), или на 1 000 мъже
се падат 1 025 жени. Броят на мъжете
преобладава във възрастите до 55
години. С нарастване на възрастта
се увеличават броят и относителният
дял на жените от общото население
на областта
Както в страната, така и в област
Силистра, продължава процесът на
остаряване на населението, който се
изразява в увеличаване на дела на
населението на 65 и повече навършени години. В края на 2014 г. лицата
на 65 и повече навършени години са
25 329, или 22.1% от населението на
областта. В сравнение с 2013 г. делът
на населението в тази възрастова група
нараства с 0.8 процентни пункта, а
спрямо 2001 г. увеличението е с 6.6
процентни пункта.
Процесът на остаряване е по-силно
изразен сред жените отколкото сред
мъжете. Относителният дял на жените
на възраст над 65 години е 25.2%,
а на мъжете – 18.9%. Тази разлика
се дължи на по-високата смъртност
сред мъжете и като следствие от нея
по-ниската средна продължителност
на живота при тях.
Делът на лицата на 65 и повече
навършени години е най-висок в общините Алфатар (31.6%), Ситово (26.7%)
и Тутракан (25.2%). В общините Главиница и Силистра този дял също е
над 20.0% (съответно 23.5 и 23.1%).
Най-нисък е делът на възрастното население в община Кайнарджа – 13.7%
и община Дулово – 17.9%.
Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 15 495, или 13.5% от общия брой
на населението на областта. Спрямо
2013 г. този дял остава непроменен,
а спрямо 2001 г. намалява с 2.4 процентни пункта.

Към 31.12.2014 г. общият коефициент на възрастова зависимост е
55.3%, или на всяко лице в зависимите
възрасти (под 15 и над 65 години) се
падат под две лица в активна възраст.
За сравнение, през 2005 и 2013 г.
този коефициент е бил съответно
43.7 и 53.3%.
Остаряването на населението води
до повишаване на неговата средна
възраст, която в края на 2014 г. достига
44.4 години.
Процесът на остаряване се проявява
както в селата, така и в градовете,
като в градовете средната възраст на
населението е 45.2 години, а в селата
– 43.8 години
Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата
основна възрастова структура – под,
във и над трудоспособна възраст.
Влияние върху съвкупностите на
населението във и над трудоспособна
възраст оказват както остаряването
на населението, така и законодателните промени при определянето на
възрастовите граници на населението
при пенсиониране. За 2014 г. тези граници за населението в трудоспособна
възраст се запазват както през 2013
г. – до навършването на 60 години и
8 месеца за жените и 63 години и 8
месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2014 г. е 67 619 души,
или 59.0% от цялото население в
област Силистра, като мъжете са
36 142, а жените – 31 477. Броят на
трудоспособното население намалява
с над хиляда и петстотин души, или с
2.3% през 2014 г. спрямо предходната
година.
Към края на 2014 г. над трудоспособна възраст са 30 454 души, или
26.6%, а под трудоспособна възраст
– 16 597 души, или 14.5% от населението на областта.

Териториално разпределение на населението
Към 31.12.2014 г. в градовете на областта живеят 51 429 души, или 44.8%,
а в селата – 63 241 души, или 55.2% от
населението на областта. Най-голям е
гр. Силистра с 33 683 души, следван от
гр. Тутракан с 8 274 души. Останалите
градове са с население: Алфатар – 1
509 души, Главиница – 1 491 души и
Дулово – 6 472 души.
Към края на 2014 г. населените места в област Силистра са 118, от които 5
са градове и 113 – села. Разпределението на населението по населени места в
края на годината е резултат от неговото
естествено и механично движение.
Към края на годината в областта
няма населени места без население.
В 10 села живеят от 1 до 49 души.

Преобладаващият брой населени места
в областта са с население от 100 до
999 души – 74, или 62.7% от всички
населени места.
В съответствие с административно-териториалното устройство на
страната област Силистра е разделена
на 7 общини.
В община Силистра живее по-голямата част от населението на областта
– 48 709 души или 42.5%. Най-малка по
брой на население е община Алфатар,
в която живеят 2 812 души, или 2.4%
от населението на областта. Населението в останалите общини е следното:
Главиница – 10 407, Дулово – 27 963,
Кайнарджа – 5 096, Ситово – 5 117 и
Тутракан – 14 566 души.
В сравнение с 2013 г. във всички
общини на областта има намаление
на населението, като най-голямо е то
в община Алфатар – 2.8%.
Основните фактори, които влияят
върху измененията в броя и структурите на населението са демографските
процеси – раждаемост, смъртност и
миграция.

Раждаемост
През 2014 г. в област Силистра са
регистрирани 1 004 родени деца, като
от тях 998 (99.4%) са живородени.
В сравнение с предходната година
броят на живородените е намалял с
27 деца, или с 2.6%.
Коефициентът на обща раждаемост в област Силистра през 2014
г. е 8.7‰, а през предходните 2013
и 2012 г. той е бил съответно 8.8 и
8.7‰. С най-висок коефициент на
раждаемост са общините Кайнарджа
(15.5‰) и Дулово (10.8‰), а с найнисък – Алфатар (6.3‰) и Ситово
(7.2‰).
Броят на живородените момчета
(519) е с 40 повече от този на живородените момичета (479), или на 1
000 живородени момчета в област
Силистра се падат 923 живородени
момичета.
В градовете и селата живородените са съответно 404 и 594 деца.
Коефициентът на раждаемост в
градовете е 7.8‰, а в селата – 9.3‰.
През 2013 г. тези коефициенти са
били съответно 7.8 и 9.6‰.
Броят на жените във фертилна
възраст (15 – 49 навършени години),
или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват
съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят
характера на възпроизводството на
населението.
Броят на жените във фертилна
възраст към 31.12.2014 г. е 22 883,
като спрямо предходната година той
намалява с 572, а спрямо 2001 г. – с

9 582 жени.
Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват
и измененията във възрастовата
структура на родилните контингенти. Близо 92% от ражданията се
осъществяват от жените на възраст
от 15 до 34 години, които през 2014
г. са 11 360 и са намалели спрямо
2013 г. с 2.9%, а в сравнение с 2001
г. – с 36.8%. Броят на жените в тази
възрастова група намалява основно
поради по-малкия брой момичета,
които влизат във фертилна възраст,
и емиграционните процеси.
През 2014 г. броят на децата, родени от майки под 15 години, е 4, а
тези родени от жени на възраст над
40 години – 16.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта
на жените. През 2014 г. средният
брой живородени деца от една жена
е 1.68. За сравнение, през 2005 г.
той е бил 1.32 деца, а през 2013 г.
– 1.69 деца.
Средната възраст на жените при
раждане на първо дете намалява от
24.7 през 2013 г. на 24.5 години през
2014 година.
От началото на деветдесетте години на миналия век се наблюдава
трайна тенденция на увуличаване на
извънбрачните раждания. Техният
относителен дял нараства от 29.4%
през 1995 г. на 49.8% през 2001 г. и на
60.7% през 2013 година. През 2014 г.
броят на живородените извънбрачни
деца в областта е 568, или 56.9% от
всички живородени. Относителният
дял на живородените извънбрачни
деца в селата (61.3%) е по-висок
отколкото в градовете (50.5%).

Смъртност
Броят на умрелите през 2014 г. е
1 971 души, а коефициентът на обща
смъртност – 17.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите
се увеличава със 147 случая, или с
8.1%. Нивото на общата смъртност
остава твърде високо.
Смъртността сред мъжете (18.1‰)
продължава да бъде по-висока в
сравнение със смъртността сред жените (16.1‰). През 2014 г. на 1 000
жени умират 1 101 мъже. Продължават и различията в смъртността сред
градското и селското население.
Коефициентът на смъртност е повисок в селата (18.3‰) отколкото в
градовете (15.6‰).
С най-висока смъртност се отличават общините Алфатар (27.7‰)
и Ситово (22.1‰). Най-нисък е този
показател в общините Дулово –
14.6‰ и Кайнарджа – 10.6‰.

29.04-06.05.2015 г.
Показателят за преждевременната
смъртност през 2014 г. е 24.1% и
е с 2.1 процентни пункта по-висок
спрямо 2013 година. В стойностите
на показателя за преждевременната
смъртност има съществени разлики
при мъжете и жените. Докато умрелите жени на възраст до 64 години
вкл. са 17.4% от всички умрели жени,
то при мъжете този относителен дял
е – 30.2%.
През 2014 г. в областта са починали 12 деца на възраст до една година,
а коефициентът на детска смъртност
е 12.0‰.

държави, получили разрешение за
постоянно пребиваване в страната.
През 2014 г. 313 лица са променили
своето обичайно местоживеене от
чужбина в област Силистра. Относителният дял на мъжете е 50.2%, а на
жените – 49.8%.
Сред дошлите да живеят в област
Силистра 34.5% са във възрастовата
група над 60 години, а 31.0% са на
възраст 40 – 59 години. Най-младите
имигранти (под 20 години) са 10.9%,
а на възраст 20 – 39 години са 23.6%.
Най-висок е делът на имигрантите
от Турция (70.9%) и Испания (5.4%).

Бракове и бракоразводи

Естествен и механичен
прираст на населението

Регистрираните юридически бракове през 2014 г. са 449 – с 53 повече
спрямо предходната година. От
всички регистрирани бракове 37.9%
(170) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 279
брака. Коефициентът на брачност е
3.9‰, като през 2013 г. той е бил
3.4‰, а през 2001 г. – 3.8‰.
Броят на разводите през 2014 г. е
152 и е с 9 повече от този през 2013
година. От всички прекратени бракове 53.3% се отнасят за населението
в градовете.
Най-голям е делът на браковете,
прекратени поради „взаимно съгласие“ (68.4%).

Вътрешна и външна миграция на населението
През 2014 г. в преселванията
между населените места в област
Силистра са участвали 836 лица.
Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по
направлението „село – град“ (33.9%).
По-малки по брой и относителен дял
са миграционните потоци по обратното направление „град – село“ (31.6%).
Относителният дял на преселилите
се от град в град (5.0%) е по-малък,
отколкото относителният дял на преселилите се от село в село (29.5%).
От изселващите се от областта за
свое ново местоживеене най-голям
брой са избрали областите Варна
(202) и Русе (182). Най-голям е броят
на преселилите се в област Силистра
от областите Варна (106) и София
(столица) (100).
През 2014 г. 394 души са променили своя настоящ адрес от област
Силистра в чужбина, като 52.3%
са жени. На възраст между 20 – 39
години са 62.4% от емигрантите. Във
възрастовата група 40 – 59 години
относителният им дял е 18.5%. Наймладите емигранти (под 20 години)
са 13.2%, а тези на 60 и повече
навършени години – 5.8% от всички
емигранти.
Най-предпочитани от емигрантите
дестинации са Германия (22.8%),
Обединеното кралство (22.3%) и
Испания (20.3%).
Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България,
или потокът на имигрантите включва
български граждани, завърнали се в
страната, както и граждани на други

Броят и структурите на населението
се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и
механично (миграционно) движение.
Разликата между живородените и
умрелите представлява естественият
прираст на населението. От началото
на деветдесетте години на миналия
век демографското развитие на областта се характеризира с отрицателен
естествен прираст на населението.
През 2014 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението
на област Силистра е намаляло с 973
души.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения
прираст, е минус 8.4‰. Коефициентът
на естествения прираст в градовете
е минус 7.8‰, а в селата – минус
9.0‰, или намалението на населението в област Силистра в резултат
на естествения прираст се дължи на
негативните демографски тенденции,
както в градовете, така и в селата.
През 2014 г. община Кайнарджа
е с положителен естествен прираст
(4.9‰), а останалите шест общини в
областта са с отрицателен естествен
прираст.
С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен
прираст е община Дулово (-3.8‰). С
най-голямо намаление на населението
вследствие на високия отрицателен
естествен прираст са общините Алфатар (-21.4‰) и Ситово (-14.9‰).
Останалите три общини също са с
отрицателен естествен прираст: Главиница (-10.4‰), Силистра (-10.2‰)
и Тутракан (-9.6‰).
Съществено влияние върху броя и
структурите на населението оказва и
механичният прираст (нетното салдо
от вътрешната и външна миграция),
който също е отрицателен – минус
395 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и
изселилите се от областта.
Намалението на населението в
резултат на отрицателния механичен
прираст, измерено чрез коефициента
на нетна миграция, е -3.4‰ .
През 2014 г. всички общини в областта са с отрицателен механичен
прираст. С най-голямо намаление на
населението в резултат на отрицателния механичен прираст са общините
Алфатар (-6.7‰) и Кайнарджа (-6.1‰).
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№ 21/23.04.2015 год.

№ 22/23.04.2015 год.

№ 23/24.04.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 23.04.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Защитна мрежа - система против градушки”
Местонахождение: поземлен имот № 010048, в
землището на село Сяново, местността „Серкето”
Визата е издадена на: „СЛИВОВИ ГРАДИНИ” ЕООД
гр. Варна, ул.”Никола Михайловски”№1, вх.1А, ет.3,
ап.7А
управител: Елена Добрева Събева
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 22.04.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Складова база за метали и строителни материали”
Находящ се в: квартал–2, УПИ ХХХI-494 по плана
за регулация на гр.Тутракан одобрен със Заповед №
270/12.04.1976 г.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” № 143
Визата е издадена на: Славчо Маринов Балкански
гр.Тутракан, ул. „Вит” №30
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Андрей Петров Флешеров – собственик
на имот с идентификатор 73496. 501.262 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД–18–6/04. 02.2008 г. на АГКК гр.София е издадена
Заповед № РД-04-537/ 24.04.2015 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване
на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.
501. 262 от Кадастрална карта на града, одобрена със
Заповед № РД–18–6/04.02.2008 год. на АГКК гр.София;
в кв.75 от План за улична регулация на гр. Тутракан
от 2006 год.

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

СМЯХ

- Докторе, един мой приятел мисли, че има някаква
венерическа болест…
– Добре, свалете си панталона да го видя тоз ваш
приятел.
Един касапин се преквалифицирал в акушер. На първото раждане взел бебето
в ръка и попитал майката:
– 3,200 кг. Толкова ли да
го оставим?
Лекар отива при Свети
Петър и му казва: - Моля
ти се, Свети Петре, пусни
ме в рая!
- Какъв си бил на земята?
- Лекар.
- Оо, ти си бил наш човек!
Наш доставчик! Влизай!
- Извинете колко гори
тази кола?
- Колкото й налеете!
Съдията се обръща към
87-годишната Пена:
- Твърдите, че като сте
се прибрала вкъщи от бин-

го, сте заварила 92-го- Зелената партия?
- Защото точно толкова
дишния Ви съпруг Вуте в
- Не.
може да изпие едно говедо...
леглото със съседката и
- Ми, шибни я с лопатата
за това сте го изхвърлила тогава!
Убеждават Азис да се
през терасата. Така ли?”
научи да кара кола.
- Не точно, рекох си: "Ако
Младеж се изповядва:
- Не желая. Скучно ми
копелето мое да прави секс
- Онази вечер спах в една изглежда.
на 92 г., сигурно мое и да стая с една красавица, без
- В колата,има 3 педала.
лети…”
да я докосна, грях ли е това,
- Кога започвам курса?
отче?
Иван Иванич разправя
- Не е грях, но все пак ви
- Скъпи, днес мисля да ти
на приятел: - Наскоро се препоръчвам да изпиете сготвя мусака?
- Искаш ли първо да сготожених. За жаба. Ей така, кофа вода.
виш, а после да му дадем име.
ударих я в земята - и се
- Защо пък кофа вода?
превърна в момиче!
- Блондинка?
- Аха!
- Красива?
- Оооо, да!
- Умна?
- Как да ти кажа... Сигурдо Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, торф, препарати, торове,
но силно съм я ударил...
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
Приятели споделят: - Тоя
израз "От всяко дърво свирка не става" не ме кефи...
- Що?
- Би трябвало да се актуализира...
- Как?
- Примерно... Под всяко
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
дърво свирка става!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
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

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

- Ало, зоопаркът ли е?
- Да, зоопаркът е.
- Вашият телефон ми го
дадоха от номер 112.
- Да, какъв е проблемът?
- Ами в къщи се вмъкна
някаква змия.
- Ти да не си от Дружеството за защита на
животните?
- Не съм.

ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

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

Сканди

СУДОКУ

Вечеря в еврейско семейство. Лъжица пада от масата. Татко Авраам с бързо
движение успява да я улови,
преди да е паднала на пода и
въздъхва с облекчение:
- Слава Богу, никой няма
да дойде за вечеря!
След малко нахълтва дъщерята и казва:
- Татко, мамо, леля Сара
е заседнала в асансьора...
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Огнеборците от СОУ "Йордан Йовков" Ново издание
са победители
Калина ГРЪНЧАРОВА
Тутракан приключи районното състезание "Млад
огнеборец" организирано
от РС "Пожарна безопасност и
защита на населението" и Община
Тутракан.
В него се включиха 5 отбора от
общините Тутракан и Главиница
съставени от ученици от 6, 7 и 8
клас.
Компетентно жури в състав началникът на РС "ПБЗН" Дарин
Митев, началникът на Участък
Главиница - Радослав Белчев и
инспектор "Държавен противопожарен контрол" Велимир Николов
оцени по точкова система представянето на отборите, както по
дисциплини така и комплексно.

В

ɡɥɟɡɟ ɨɬ ɩɟɱɚɬ ɫɛɨɪɧɢɤɴɬ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɨɬ
ɇɚɭɱɧɚɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ Äȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɬɟ ɦɭɡɟɢ
± ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɬɟɪɟɧɢ´
ɇɚɭɱɧɢɹɬ ɮɨɪɭɦ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɝɜ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɢɟɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚɨɬɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɦɭɡɟɣÄȾɭ-

И

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɨɬɛɨɪɴɬɧɚ
ɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

В хода на цялото състезание се
включиха и пожарникарите Веселин Беджев и Здравко Стойчев.
Състезанието премина в две
дисциплини. В първата - "Бойно
разгръщане от състезателна пътека" победител е отборът на СОУ
"Христо Ботев" - Тутракан (7-8
клас), а във втората дисциплина
- "400 м щафетно бягане с препятствия" най-добър бе отборът
на СОУ "Йордан Йовков" - Тутракан
(7-8 клас).
Комплексен победител в районното състезание "Млад огнеборец"
е отборът на СОУ "Йордан Йовков",
следван от СОУ "Васил Левски" Главиница и СОУ "Христо Ботев".
Отборите класирали се в призовата тройка бяха наградени от
Васил Дойнов, специалист „Спорт
и туризъм” със специално изработени купи и медали осигурени от
Община Тутракан.
На отбора-победител предстои
участие в областния кръг на състезанието "Млад огнеборец".

ȼɬɨɪɨɦɹɫɬɨɡɚɨɬɛɨɪɚɧɚ
ɋɈɍȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ɧɚɜɫɤɢɪɢɛɨɥɨɜɢɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟ´ȼɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɜɡɟɯɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɦɭɡɟɣɧɢɢɧɚɭɱɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ȼ
ɞɨɤɥɚɞɢɬɟ ɫɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ
ɜɡɟɦɚɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨ ɪɟɞɢɰɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɦɭɡɟɣɧɨɬɨ
ɞɟɥɨ ɫ ɨɫɧɨɜɧɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ´Ʉɚɤɜɨ ɢ ɤɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɦɟɜɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɬɟ
ɦɭɡɟɢɤɚɤɜɨɫɴɯɪɚɧɹɜɚɦɟɜɴɜ
ɮɨɧɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɬɚɢɡɚɤɨɝɨ
ɟ ɰɟɧɧɨ ɬɨ ɤɚɤɜɨ ɩɪɨɭɱɜɚɦɟ
ɞɧɟɫ ɤɚɤɜɨ ɨɬ ɬɨɜɚ Äɞɧɟɫ´
ɩɨɤɚɡɜɚɦɟ ɧɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹ«´
ɇɚɭɱɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɧɚɢɡɞɚɧɢɟɬɨɟɞɨɰɞɪɇɢɤɨɥɚɣɇɟɧɨɜ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɟɧɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɊɭɫɟ
ɋɛɨɪɧɢɤɴɬɫɟɢɡɞɚɞɟɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ȼɫɟɤɢ ɤɨɣɬɨ
ɠɟɥɚɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɤɭɩɢ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɢɥɢɞɚɝɨ
ɩɨɥɭɱɢɩɨɩɨɳɚɬɚ ɢɥɢɫɤɭɪɢɟɪ ɫɧɚɥɨɠɟɧɩɥɚɬɟɠɢɥɢɩɨ
ɛɚɧɤɨɜɩɴɬɐɟɧɚɥɜ

Да помогнем на Дейвид!
Дейвид Драгомиров Димитров от Тутракан е
само на 2,7 години и е с
диагноза Инсулинозависим
захарен диабет, тип едно.
Спешно се нуждае от
инсулинова помпа, която
струва 9 хиляди лева средства, с които семейството му не разполага.
Банковата сметка в
подкрепа на Дейвид е:
BG24STSA93000022546629
BIC: STSABGSF
Банка ДСК, клон Тутракан
Дейвид Драгомиров
Димитров

В СОУ „Христо Ботев”

„Ученици и учители заедно”
од този надслов премина
училищното състезание
по волейбол, което се
проведе на 22 април 2015 година.
По идея на Ученическия съвет сили
премериха отборът на учениците
и отборът на учителите. Това е
първото по рода си състезание
в училището, в което завидни
спортни умения показаха играчите: Младен Димитров, Християн
Иванов, Сонер Емин, Айкут Юсеинов, Нурхан Емин, Сезер Ахмед и
Росица Славова от 12 а. Достойни
противници на учениците бяха:
директорът на училището Дияна
Станкова, преподавателите по
физическо възпитание и спорт –
Галина Спасова и Ивелин Спасов,
Иван Петров – преподавател по
Математика, Володя Иванов –
преподавател по Музика и Игор
Шербанов – преподавател по
Руски език.
Състезанието откри председателят на Ученическия съвет
Илиян Неделчев, който поздрави

П

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

30 април - Димо ДЕНЧЕВ, Ротари Клуб Тутракан
30 април - Нехат ЕБАЗЕР, Кмет на с. Нова Черна,
община Тутракан
1 май - Мая ИВАНОВА, гр. Варна, бивш зам.-главен
редактор на в. "Тутракански глас"
1 май - Мая МИХАЙЛОВА, "Младенова изба" - Тутракан
2 май - Николинка ГАНЕВА, Директор на Дирекция
"Финанси, счетоводство и бюджет", Община Тутракан
4 май - Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община

Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
5 май - Хасан МЮСРЕФ, Кмет на с. Коларово, община
Главиница
6 май - Галина АНГЕЛОВА, Кметски наместник на с.
Малък Преславец, община Главиница
6 май - Гергьовден - Георги,Гергана, Генади, Гинка, Ганка и Ганчо, Галин, Галина, Георгия и производните им имена

Ден на храбростта

отборите и им пожела успех.
Чаровните мажоретки от IIIа клас
с ръководител Добринка Вълкова
също имаха специални поздрави и
за двата отбора.
Публиката имаше възможност
да се любува на доброто изпълнение на начални удари, атаки,
блокади и защита. Съдии на оспорваната игра бяха Ирен Миленова
от 11а и Ивайло Паничарски от
10а клас.

И двата отбора имаха изградена
стратегия, но на състезание като
на състезание... Винаги един е
победителят. Това бе ученическият
отбор от 12а клас.
Основната цел бе постигната, отново показахме, че в СОУ „Христо
Ботев” ученици и учители заедно
могат всичко!
Иванка АРСЕНОВА,
Педагогически съветник

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
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ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
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