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е основан през 1962 г.

Брой 45

Година LIV

19 - 25 ноември 2015 г.

Цена 0.60 лв.

основание за повторно
Workshop за таланти с Няма
броене на бюлетини, човекът
"Движение 21" оттегли
Евгени Господинов и нажалбата
си срещу ОИК-Тутракан
заседание на
Пламен Мирчев в ОЦИД Извънредно
Общински съвет-Тутракан днес
на стр. 3

Калина ГРЪНЧАРОВА
окалният педагог
Евгени Господинов и
композиторът Пламен Мирчев-Мирона два
дни бяха в Тутракан и
проведоха своеобразен
workshop - музикална работилница, с момичетата и
момчетата от вокалната
школа към ОЦИД, чийто
ръководител е Доротея
Бальовска. В присъствието и на техните родители, които според Госна стр. 5
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ɡɜɴɧɪɟɞɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɳɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚ
 ɧɨɟɦɜɪɢ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ  ɨɬ
ɱɚɫɚȼɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɢɹ
ɞɧɟɜɟɧ ɪɟɞ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɡɚ
ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ ɫɟɞɟɦ ɞɨɤɥɚɞɧɢ
ɡɚɩɢɫɤɢ ɜɧɟɫɟɧɢ ɨɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
Ⱦɚɧɚɢɥ ɇɢɤɨɥɨɜ ɢ ɨɬ ɤɦɟɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɉɪɟɞɫɬɨɢ ɞɚ ɛɴɞɟ ɢɡɛɪɚɧ
ɡɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɞɚɛɴɞɚɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɫɴɫɬɚɜɢɬɟ ɢ ɪɴɤɨɜɨɞ-
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ɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟ ɤɨɦɢɫɢɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɜ Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜ Ɉɛɳɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ
ɫɞɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɜ
ɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹɞɟɥɟɝɚɬ
ɢɡɚɦɟɫɬɧɢɤɞɟɥɟɝɚɬɜɈɛɳɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚȺȾɈÄȾɭɧɚɜ´
ɇɚɬɚɡɢɫɟɫɢɹɳɟɛɴɞɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɪɚɡɦɟɪɴɬɧɚɨɫɧɨɜɧɚɬɚɦɟɫɟɱɧɚɪɚɛɨɬɧɚɡɚɩɥɚɬɚ
ɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɧɚɄɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚɄɦɟɬɫɬɜɚɜ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ
“ТГ”

Начало на новия мандат в Главиница
Пътуване до Испания осъществиха ученици
от СОУ "Йордан Йовков" по проект

П

реди броени дни приключи първата мобилност по европейския
проект „Как преоткрих моя
град - бъдещи разкази за
днешния град”.
В продължение на 5 дни
Габриела Иванова, Биляна
Димитрова, Симона Гвоздейкова, Алпай Али и Дилян Дяков от 11б клас от СОУ „Й.
Йовков” живяха, работиха и
се забавляваха с ученици от
на стр. 8

Честит празник на СОУ "Йордан Йовков"!
Йовков ни завеща да бъдем добри,
да ценим красотата и любовта да бъде част
от живота ни. Като негови следовници,
нека пренесем Йовковото човеколюбие
в нашето забързано време!
Желая здраве и професионални успехи
на учителите, а на учениците да
преодоляват с лекота трудностите
по пътя на знанието!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми учители и ученици от
СОУ "Христо Ботев",
Дълголетието на училището е основание за
празник, но основание за гордост са 105 години
последователност и всеотдайност към бъдещето
на общината ни - децата.
Пожелавам Ви крепко здраве, сили да преодолявате
трудностите, лични и професионални успехи!

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

НОВИНИ
НЕДЕЛЯ РАЕВА ОТ С.ШУМЕНЦИ НА 100 ГОДИНИ!
Стогодишен юбилей ще чества точно в Деня на
християнското семейство - 21 ноември - Неделя Раева
от с. Шуменци.
Столетницата ще бъде почетена с тържествен
ритуал в църквата "Св.Георги" в селото от 11:00 часа,
информира кметицата Калинка Михайлова. Преди това,
по време на църковната служба, за баба Неделя ще
бъде отслужена литургия за здраве и благоденствие.
УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОГОВОРИ
ПО МЯРКА 121
Държавен вестник обнародва днес изменение на
Наредба № 8 от 2008 г. за „Модернизиране на земеделските стопанства”, съгласно, което крайният срок за
изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори
по мярка 121 от Програмата за развитие на селските
райони се удължава до 30 ноември 2015 г.
Важно е да се уточни, че не е необходимо договорите
да бъдат анексирани. Това ще се извършва служебно
от Разплащателната агенция и не се налага бенефициентите да подават искания за удължаване на срока
за извършване на инвестицията, както и за и подаване
на заявка за окончателно плащане.
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПОЛУЧАВАТ 7 МЛН.ЛВ.
ПО ТРИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Правителството одобри допълнителни трансфери
по бюджетите на общини за 2015 г. в размер на 6
973 255 лв. Средствата са предвидени в бюджета на
Министерството на образованието и науката и са за
финансово осигуряване на дейности по националните
програми „На училище без отсъствия”, „Информационни
и комуникационни технологии в училище” и „Оптимизация на училищната мрежа”.
С 608 591 лв. ще бъдат изплатени реално взети
учебни часове от учители и възпитатели, замествали
свои колеги в периода март-юни 2015 г. Средствата
са по мярката „Без свободен час”.
За изплащане на годишните разходи за интернет за
училищата са предвидени 612 347 лв., а за изграждане
на безжични мрежи и закупуване на крайни устройства 749 260 лв. За оптимизиране на структурата
на училищата, детските градини и общежитията се
предоставят 5 003 057 лв.
ДОБАВКИ ПО 40 ЛВ. КЪМ ПЕНСИИТЕ ДО 300 ЛВ.
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
Около 1 275 000 души с пенсии до 300 лв. включително
ще получат по 40 лв. добавка към пенсиите си за декември. Това става възможно с прието от Министерския
съвет постановление за одобряване на допълнителен
трансфер по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2015 г.
Допълнителната сума към пенсията ще се изплаща
на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях,
за месец декември 2015 г. е в размер до 300,00 лв.
включително. Това е определената линия на бедност
за 2016 г.
КРИМИНАЛЕ
30-годишен мъж е пострадал при извършване на
ремонтни дейности в Тутракан на 11 ноември т.г. Той
получил счупване на подбедрица след падане от подпорна стена и е настанен в болница в Русе. По случая
е образувано досъдебно производство.
Два пожара в сухи треви са гасили огнеборците
през изминалите почивни дни. Произшествията са
станали край селата Нова Черна и Старо село. Няма
материални щети.
Пожар в сухи треви край село Белица са гасили
огнеборците на 16 ноември. Няма материални щети.
Три пожара са гасили огнеборцитена 17 ноември.
Сухи треви и край Тутракан и село Долно Ряхово и
отпадъци в Тутракан са горели след небрежна работа с открит огън. Няма материални щети, след като
огнеборците бързо са се справили с произшествията.

Община Главиница, Област Силистра

Покана
Уважаеми дами и господа,

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Община Главиница организира публично обсъждане на проекта на бюджет за 2016 г.
Обсъждането ще се проведе на 27.11.2015 г. (петък)
от 16:00 часа в Заседателната зала на Общинския
съвет (IV етаж).
Общинското ръководство кани всички жители и
заинтересовани лица, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински
съветници, кметове на кметства, да вземат участие
в обсъждането на проекта на бюджет за 2016 г. и да
направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

19 - 25.11.2015 г.

Информационна среща с доброволци на
БЧК в Тутракан разяснява кампанията
„Заедно за съпричастността“
Н

а 16 ноември 2015 г.
Областен информационен център - Силистра стартира дейности
в рамките на националната
информационна кампания
под надслов „Заедно за
съпричастността“. Инициативата се реализира от
мрежата от 28 информационни центъра в България,
съвместно с Български Червен кръст (БЧК). Целта на
инициативата е популяризиране на възможностите
по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), насочени към представителите на уязвими групи.
По Оперативна програма
за храни, финансирана от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите

се лица, доброволците на
БЧК ще предоставят продукти и храни на най-бедните.
Отчетена е необходимост
крайните ползватели на
услугите, финансирани от
тази програма, както и
представители на уязвимите групи, да бъдат запознати с възможностите, които
предоставя Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
г. За целта експерти от
Областните информационни
центрове ще обучат координаторите и доброволците
на БЧК, които по време на
раздаването на пакетите с
храни ще предоставят информация и информационни се възползват представи- Тутракан ще се проведе на
материали за актуалните телите на уязвими групи.
20 ноември (петък), 11:00 ч.
и предстоящи процедури по
Информационната среща – зала в Община Тутракан.
ОПРЧР, от които могат да с доброволци от община
“ТГ”

Хранителни пакети от БЧК - в
началото на следващата година

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

Покана
за публично обсъждане на проект за Бюджет`2016

4 606 души от Силистренска област ще получат пакети с хранителни
продукти по линия на Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда
за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се
лица.
Право на подпомагането
имат социално слабите,
които са били одобрени за енергийни помощи,
както и хора, пострадали
при природни бедствия
и катастрофи в периода
2014/2015 г. Списъкът на
одобрените кандидати е
определен от Агенцията
по социално подпомагане.

Обществената поръчка
за храните е проведена
от Министерството на
труда и социалната политика, съставен е график
за доставките на храните
по области.
Хранителните пакети
ще съдържат 21 продукта.
Започна зареждането на
склада с първите четири –
брашно, спагети, компот и
леща. За останалите тече
процедура по обжалване
от доставчиците на храни
и раздаването ще започне
не по-рано от следващата година, когато бъдат
получени и останалите
продукти.
“ТГ”

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните
финанси и във връзка с разработване на проект за
бюджет на община Тутракан за 2016 г., на 26 ноември
2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински
съвет-Тутракан, ще се проведе Публичен обсъждане на
проекта на Бюджет 2016 на община Тутракан.
Кметът на общината информира обществеността,
че идеи и предложения могат да постъпват на e-mail:
tutrakan@b-trust.org или в писмена форма в Информационния център на Общината до 20.11.2015 г.
Поканата за активно участие в публичното обсъждане
се отправя към всички жители на общината.
Кмет на община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ДФЗ започна публична
интервенция на обикновена пшеница
ДФ „Земеделие“ обявява старта
на интервенционно изкупуване на
обикновена пшеница. Интервенцията започна на 1 ноември 2015
г. и ще продължи до достигане на
общо количество за ЕС от 3 млн.
тона, но не по-късно от 17:30 часа
на 31 май 2016 г. Оферти могат
да подават всички притежатели
на хомогенни партиди обикновена
пшеница, ожъната на територията
на ЕС и отговаряща на определени
количествени и качествени пока-

затели. Базовата изкупна цена е
101,31 евро/тон, като тя подлежи
на корекции в зависимост от качествените показатели на зърното.
Оферти за интервенционно
изкупуване се подават по образец
в областните дирекции на ДФ
„Земеделие” по постоянен адрес
или седалище на оферента.
Подробна информация за условията за участие в процедурата
можете да намерите в сайта на ДФ
“ТГ”
„Земеделие“.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 9 ноември 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 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък
и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък и среден
бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
- За обучение по време на работа
1 фризьор – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
Други СРМ към деня:
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия – основно

образование
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 учител по математика – висше образование по специалността
1 моделиер конструктор на облекла – средно образование по специалността, мин. 1 година опит, компютърни умения
1 възпитател в социално-педагогически интернат – висше педагогическо образование
1 икономист, плановик / чорапно производство/ – средно образование, компютърни умения, английски език, за гр.Русе
10 секционни майстори, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
2 зареждачи, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
10 оператори на плетачна машина, чорапно производство – основно
образование, за гр.Русе
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
3 машинни оператори, шиене – основно образование
1 готвач – основно образование
1 сервитьор – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина,
компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен
ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.
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РЕГИОН

19 - 25.11.2015 г.

СОУ "Йордан Йовков" ще чества Юбилейните 105
ще отбележи
патронния си празник
училище "Христо Ботев"

Н

а 21 ноември е патрон ният празник
на СОУ "Йордан Йовков". Седмица преди това
в училището се провеждат

различни инициативи посветени на предстоящото
събитие.
Във фоайето, където се
обучават учениците от

начален етап, вече е създаден кът със съзвездие от
добринки, а в централното
фоайе - кът за Йовков и
изложба Икебана.
В училището могат да
се разгледат изложба от
детски рисунки на различни
теми - „Моят любим сезон”,
„Цветна градина”, „Моята
любима приказка”, както и
изложба от битови предмети - „С духа на миналото”.
Състезание по писане и
форматиране на текстов
документ за ученици от VII
клас и познавателно–развлекателна, динамична мултиплейър игра „Тривиадор”, в
която участваха Хб, ХIIб и
отбор на учителите, със-

тезание по математика за
ученици от 5-12 клас и викторина на английски език са
също част от преминалите
мероприятия.
На 20 ноември - петък,
от 14:00 часа ще започне
тържествен Ученически
съвет, а на 23 ноември понеделник, от 13:00 часа
учениците и учителите от
СОУ "Йордан Йовков" ще
имат възможност да гледат
в залата на читалището
театралната постановка
"Шибил" на Русенския драматичен театър.
Спортната част посветена на патронния празник
включва турнири по хандбал
и футбол.

НАП към клиентите:

Вземи късмета си на касата

П

реди 105 години е основано тутраканското училище
"Христо Ботев" - това е добър повод на 19 ноември (четвъртък) ученици и учители да отбележат
юбилейното събитие.
"Отворени врати в училище" е първата инициатива,
която ще започне в 9:00 часа. Час по-късно тържествено
шествие ще тръгне по улиците на Тутракан, за да стигне
ɤɚɬɨ ɭɱɚɫɬɜɚɲ ɜ Ʌɨɬɚɪɢɹ ɫ до залата на местното читалище, където в 11:00 часа
ще започне големият празничен концерт подготвен от
ɤɚɫɨɜɢɛɟɥɟɠɤɢɧɚɇȺɉ
 Ɍɚɤɚ ɫɢ ɩɪɚɜɢɲ ɩɨɞɨ- възпитаниците на училището.
ɛɪɟ ɫɦɟɬɤɚɬɚ Ʉɨɝɚɬɨ ɢɫɤɚɲ
ɢ ɫɴɛɢɪɚɲ ɤɚɫɨɜɢɬɟ ɫɢ ɛɟɥɟɠɤɢɦɨɠɟɲɩɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɞɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɲɫɨɛɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɫɢɪɚɡɯɨɞɢ±ɞɚɫɴɩɨɫɬɚɜɹɲ
ɰɟɧɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɬɴɪɝɨɜɰɢɡɚ
ɟɞɧɚɤɜɢɫɬɨɤɢɢɭɫɥɭɝɢ
 Ⱦɚ ɦɨɠɟɲ ɞɚ ɜɴɪɧɟɲ
ɫɬɨɤɚ ɤɨɹɬɨ ɧɟ ɬɢ ɯɚɪɟɫɜɚ
Ɏɢɫɤɚɥɧɢɹɬ ɛɨɧ ɞɨɤɚɡɜɚ
ɩɨɤɭɩɤɚɬɚ ɧɚ ɫɬɨɤɚɬɚ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɢɫɤɚɲ ɞɚ
ɜɴɪɧɟɲɡɚɳɨɬɨɟɪɚɡɜɚɥɟɧɚ
ɢɥɢ ɧɟ ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɧɚ ɬɜɨɢɬɟ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɹ
Калина ГРЪНЧАРОВА
делото проведено на 11
 Ⱦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɲ ɬɴɪɝɨлед като се запоз- ноември т.г. реши, че няма
ɜɰɢɬɟ Ʉɨɝɚɬɨ ɢɫɤɚɲ ɤɚɫɨɜɚ
на с допълнителния основание за ревизия на
ɫɢ ɛɟɥɟɠɤɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɲ ɱɟ
доказателствен ма- изборния резултат за обɬɴɪɝɨɜɰɢɬɟɨɬɤɨɢɬɨɩɚɡɚɪɭ- териал предоставен от щински съветници. Което
ɜɚɲɳɟɫɢɩɥɚɬɹɬɞɴɥɠɢɦɢ- жалбоподателя - кандида- означава, че няма да се
ɬɟɞɚɧɴɰɢɍɩɪɚɠɧɹɜɚɲɫɜɨɹ тът за общински съветник броят повторно бюлетини
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɤɨɧɬɪɨɥ
от листата на "Движение от проведените местни
 Ȼɚɥɚɧɫɢɪɚɲ ɮɢɧɚɧɫɢɬɟ 21" - Тутракан Анатоли избори, така както настояɫɢ Ʉɚɬɨ ɫɴɛɢɪɚɲ ɢ ɩɚɡɢɲ Якимов, срещу решение ваше в жалбата си човекът
ɤɚɫɨɜɢɬɟɫɢɛɟɥɟɠɤɢɫɥɟɞɢɲ №150/26.10.2015 г. на ОИК- на "Движение 21".
ɤɨɥɤɨɯɚɪɱɢɲɧɚɞɟɧɫɴɩɨɫ- Тутракан и защитата на
Още в съдебната зала
ɬɚɜɹɲɫɥɢɱɧɢɬɟɫɢɩɨɫɬɴɩɥɟ- ОИК, Административен кандидатът за общински съɧɢɹ ɝɪɢɠɢɲ ɫɟ ɡɚ ɛɚɥɚɧɫɚ съд-Силистра на второ- ветник Якимов е оттеглил
ɩɪɢɯɨɞɢɪɚɡɯɨɞɢ
“ТГ” то съдебно заседание по жалбата си.

На професионалния си празник данъчните дадоха старт на
Лотария с касови бележки
ɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ  ɝ
ɇȺɉ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɧɚɮɢɧɚɧɫɢɬɟɞɚɞɨɯɚ
ɫɬɚɪɬ ɧɚ Ʌɨɬɚɪɢɹ ɫ ɤɚɫɨɜɢ
ɛɟɥɟɠɤɢɂɝɪɚɬɚɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɚ ɝɨɥɹɦɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɟɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥɇɚɱɚɥɨɬɨɧɚɞɚɧɴɱɧɚɬɚɥɨɬɚɪɢɹ
ɫɴɜɩɚɞɧɚɫɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɩɪɚɡɧɢɤɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ
±ȾɟɧɹɧɚɋɜɆɚɬɟɣ
ɈɬɇȺɉɩɪɢɡɨɜɚɜɚɬɫɜɨɢɬɟ
ɤɥɢɟɧɬɢ ɞɚ ɜɡɟɦɚɬ ɤɴɫɦɟɬɚ
ɫɢ ɨɬ ɤɚɫɚɬɚ ɢ ɨɛɹɫɧɹɜɚɬ
ɱɟ ɜ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ ɟɞɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɳɟɩɨɞɚɪɹɬɫɦɚɪɬ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ  ɜɫɹɤɚ ɫɟɞɦɢɰɚ
ɫɦɚɪɬɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɜɫɟɤɢ
ɦɟɫɟɰ ɢ ɜɟɞɧɴɠ ɝɨɞɢɲɧɨ
 ɥɟɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ɉɴɪɜɢɹɬ
ɤɴɫɦɟɬɥɢɹɨɬɞɚɧɴɱɧɚɬɚɥɨɬɚɪɢɹ ɳɟ ɛɴɞɟ ɢɡɬɟɝɥɟɧ ɧɚ
ɝɜɩɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨ
ȾɟɧɹɬɡɚɩɨɱɜɚɫȽɟɨɪɝɢɅɸɛɟɧɨɜɩɨȻɇɌɦɟɠɞɭ
ɱɢɱ
ȼɅɨɬɚɪɢɹɫɤɚɫɨɜɢɛɟɥɟɠɤɢɧɚɇȺɉɫɟɭɱɚɫɬɜɚɫɜɫɹɤɚ
ɤɚɫɨɜɚ ɛɟɥɟɠɤɚ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɚ
ɧɚ ɫɬɨɤɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɫɥɟɞ  ɧɨɟɦɜɪɢ 
ɝɆɟɯɚɧɢɡɦɴɬɧɚɥɨɬɚɪɢɹɬɚ

Н

ɩɪɟɞɜɢɠɞɚ ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥ ɜ ɫɚɣɬɚ
NDVRYERQEJ ɤɚɬɨ ɤɚɫɨɜɢ
ɛɟɥɟɠɤɢ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɫɟ ɜɴɜɟɠɞɚɬ ɧɚ ɜɟɱɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ Ɂɚ ɞɚ
ɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚ ɤɚɫɨɜ ɛɨɧ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɩɴɥɧɹɬ ɬɪɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɞɚɬɚ ɱɚɫ ɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɚɬɚ Ʉɨɥɤɨɬɨ
ɩɨɜɟɱɟ ɮɢɫɤɚɥɧɢ ɛɨɧɚ ɢɦɚ
ɜ ɩɪɨɮɢɥɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɬɨɥɤɨɜɚ ɩɨɝɨɥɹɦ ɟ ɲɚɧɫɴɬ
ɡɚɧɚɝɪɚɞɚ
Ɉɬ ɇȺɉ ɨɛɪɴɳɚɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟɱɟɟɦɧɨɝɨɜɚɠɧɨɯɨɪɚɬɚ
ɞɚɩɚɡɹɬɤɚɫɨɜɢɬɟɫɢɛɟɥɟɠɤɢ
ɞɨɤɪɚɹɧɚɢɝɪɚɬɚɡɚɳɨɬɨɳɟ

ɩ ɨ ɥ ɭ ɱ ɚ ɜ ɚ ɬ
ɧɚɝɪɚɞɢɬɟɫɢ
ɫɪɟɳɭ ɬɹɯ
ȼɫɢɱɤɢ ɬɴɪɝɨɜɰɢ ɢɡɞɚɥɢ ɩɟɱɟɥɢɜɲɢɬɟ ɤɚɫɨɜɢ
ɛɟɥɟɠɤɢ ɳɟ
ɛɴ ɞ ɚɬ  ɳ ɚ ɬɟɥɧɨ ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɨɛɟɳɚɜɚɬ ɫɴɳɨ
ɨɬɇȺɉ
Ʌɨɬɚɪɢɹ ɫ
ɤɚɫɨɜɢ ɛɟɥɟɠɤɢ ɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɧɚ ɇȺɉ ɤɨɹɬɨ ɢɦɚ ɡɚ
ɰɟɥ ɞɚ ɧɚɫɴɪɱɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ
ɞɚɢɡɢɫɤɜɚɬɤɚɫɨɜɢɛɟɥɟɠɤɢ
ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɢɬɟ ɫɢ ɉɨ ɬɨɡɢ
ɧɚɱɢɧ ɬɟ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɳɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɬ ɩɪɚɜɚɬɚ ɫɢ ɩɪɢ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɹ ɧɚ
ɫɬɨɤɚ ɤɨɹɬɨ ɧɟ ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɧɚ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚ ɢɦ ɢ ɜ ɫɴɳɨɬɨ
ɜɪɟɦɟɳɟɫɬɢɦɭɥɢɪɚɬɬɴɪɝɨɜɰɢɬɟɞɚɩɥɚɬɹɬɞɴɥɠɢɦɢɬɟ
ɫɢɞɚɧɴɰɢɢɉɟɬɩɪɢɱɢɧɢɞɚ
ɫɢɜɡɟɦɟɲɤɚɫɨɜɚɬɚɛɟɥɟɠɤɚ
 Ⱦɚ ɜɡɟɦɟɲ ɤɴɫɦɟɬɚ ɫɢ
ɧɚ ɤɚɫɚɬɚ ɢ ɞɚ ɫɩɟɱɟɥɢɲ
ɫɦɚɪɬ ɬɟɥɟɮɨɧ ɫɦɚɪɬ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɢɥɢ ɥɟɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ

Няма основание за повторно
броене на бюлетини, човекът
на "Движение 21" оттегли
жалбата си срещу ОИК-Тутракан

С

За каузата Толерантност
радиция стана в нашето училище ежегодно да
отбелязваме 16 ноември
– Международен ден на толерантността. В навечерието на празника,
съвместно с Иванка Арсенова – пе-

Т

дагогически съветник, проведохме
интерактивен урок в училищната
библиотека по този повод с членовете на Ученическия съвет. С
подходяща презентация отбелязахме, че толерантността е синоним

на търпимост, зачитане на чуждото
мнение, лоялност. Обсъдихме
и проявите на нетолерантност.
Стигнахме до убеждението, че е необходимо с всеки изминат ден, да
формираме търпимостта в учениците още от ранно детство и
че трябва да се стремим към
взаимоуважение, доброжелателност, комуникативност,
сдържаност, отстъпчивст.
Откроихме толерантната личност от нетолерантната. За
най- изпълняващ златните
правила на толерантността сред членовете на УС,
с гласуване, определихме
неговия председател - Илиян
Неделчев и го номинирахме
като „Най-толерантен представител на УС“. Направихме
послание към най-малките
ученици от първи "а" клас с
класен ръководител – Искра
Върбанова, като им подарихме балони с надписи
„Бъди толерантен!“, с цел
да формират у себе си толерантността още от най-ранно

детство. Първокласниците не само
се зарадваха на подаръците от поголемите ученици в училище, но
показаха, че знаят какво е да си
толерантен и отговориха правилно
на всички зададени въпроси от
педагогическия съветник. Защото
са убедени, че трябва да проявяваме човечност и разбиране
към другите. Да имаме волята да

правим компромиси. Да предаваме
доброто нататък. Разделихме се с
усмивки и прекрасно настроение.
На 16 ноември, по време на
голямото междучасие, учениците
от нашето училище имаха възможност да наблюдават презентация за Международния ден на
толерантността във фоайето на
първия етаж, по идея на дежурния

екип: осми "а" клас и техния класен
ръководител - Наталия Генчева.
Общуването и толерантността
са двете ключови думи, чрез които
можем да преодолеем различията
помежду си и да не се боим един от
друг. Всеки човек е личност. Всеки
човек е ценен. Да си подадем ръка
и взаимно да се уважаваме...
Анка КОЗАРЕВА
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Начало на новия мандат в Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
ървото заседание на
новоизбрания Общински съвет-Главиница, свикано от областния
управител Стоян Бонев,
се проведе на 13 ноември
т.г. На него присъстваха
зам.-областният управител
Младен Минчев и много
граждани.
Председателят на ОИК-

П

Главиница Костадин Янков
представи резултатите от
двата тура на местните
избори в общината като
връчи удостоверенията
на новоизбраните кмет
на общината, съветници
и кметове на кметства.
Според изискванията на
закона всички те подписаха
клетвени листове.
Областният управител

Стоян Бонев води тържествената част на сесията и
полагането на клетвата от
17-те общински съветници
от ДПС, РФ, ГЕРБ и БСП,
кмета на общината и 22-ма
кметове на населени места.
Той връчи кметската
огърлица и ключа на кмета
на община Главиница Насуф
Насуф и поздрави всички
присъстващи, като пожела
успешен мандат на новото
местно управление.
По нататък воденето на
сесията бе поето от старейшината сред съветниците - Рашко Денев.
Избрана бе комисия по
избора с председател Сюзан
Хасан и членове д-р Себахтин Халид и Данка Милчева.
Две бяха направените
предложения за председател
на местния парламент - Месут Алиш от ДПС и Рашко
Денев от ГЕРБ.
След тайно гласуване с
9 гласа председателското
място спечели Месут Алиш
срещу 8 гласа за Денев.
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Насуф НАСУФ, Кмет на Главиница:

Това, което съм обещал ще го направя!
Насуф Насуф е оглавявал администрацията още два мандата - в
периода 2003-2011 г. Бил е областен управител от 2013 до 2014 г.
- Пътят е ясен - ще работим за развитието на община Главиница! Задължен съм да го направя, защото доверието, което получих за трети път
от населението ме задължава да работя усърдно и много за тези хора.
Аз съм човек прагматик и се старая да работя за хората - това отново
ме върна като кмет на Главиница. Избирателите осъзнаха, че през 2011
г. беше грешка и сега я поправиха.
Аз познавам проблемите на всички населени места и ще ги разрешавам един по един. Това, което съм обещал ще го направя!

Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница:

Ще приемаме мъдри решения!
Месут Алиш е бил зам.-кмет на общината в периода 2003-2011 г. Ето
какви са намеренията му на новото поприще.
- Новият Общински съвет е доста шарен. Аз вярвам в добрите идеи
на хората, особено на общинските съветници. Вярвам, че решенията ни
ще бъдат мъдри и в едно много добро взаимоотношение с общинската
администрация. Основният вносител на докладните записки са те и
виждам доброто й отношение в лицето на новия кмет Насуф Насуф.
Няма да пречим на изпълнението на предизборната програма на кмета.
Той е силен характер и по отношение на работата си е безкомпромисен.
Това се очаква и от нас като Общински съвет - решенията ни да са
безупречни и полза на населението на община Главиница.

Илмие ШАБАН, Кмет на с. Вълкан:
Илмие Шабан е избрана за четвърти мандат за кмет на селото. На
база на своя опит тя сподели: - Има още несвършена работа. Хората
искат да им се случват хубави неща, да се подобри животът им. Сигурна
съм, че в този мандат ще се оборудва Сватбеният салон. В Програмата
на новия общински кмет има заложени добри идеи, които ще намерят
място и в нашето село. Надяваме се през следващата година да се
подменят тротоарите, да се довърши пътят Подлес-Окорш. В селото
има 2 неасфалтирани улици, надявам се в този мандат и това да стане.
Хората вече мислят по друг начин, много от тях работят в Европа и искат
този стандарт да се пренесе и в България.

Джюнейт МЮМЮН, Кмет на с. Ножарево:

Ще работя здраво за селото!
23-годишният мъж е най-младият кмет в община Главиница. Той е
студент в ТУ-Варна, изучава "Предприемачество".
- Видях, че в селото ми са необходими нови идеи за реализация и
подобряване живота на хората. И както казва нашият лектор по Основи
на предприемачеството: "И кметът на Ню Йорк е предприемач", така че
съм амбициран много, ще работя здраво за селото.
Най-напред трябва да се изчистят улиците в Ножарево, да подредим
контейнерите за битови отпадъци, защото са в окаяно състояние.

Демонстрационни уроци по трансграничен
проект в СОУ "Васил Левски"-Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
„ЕКО Образование за здравословна околна среда” се нарича
проектът, който изпълнява Община Главиница в партньорство

с училища и организации от
България и Румъния. Той е съфинансиран по Програмата за
трансгранично сътрудничество
Румъния – България 2007 – 2013

и е на стойност е 1 321 267.68
евро.
На 16 ноември т.г. в СОУ "Васил
Левски" в гр. Главиница бе пъстроцветно и шумно. Вълнението
на учениците и учителския колектив бе част от общата позитивна
картина за предстоящото събитие - гостуване на румънските
партньори и демонстрационните
уроци, които домакинства и организира училището.
С хляб и сол бяха посрещнати
румънските гости от Гимназия
"Траян Вуйа" от гр. Крайова, Техникум "Хориа Винтила" от гр. Сегарча, Основно училище №1 от гр.
Чоканещ, Асоциация "Домина" от
гр. Крайова, както и българските
партньори от Сдружение "Евроин-

тегра" и Сдружението за защита
правата на животните-Русе.
Те бяха приветствани от директора на СОУ "Васил Левски"
- Нефие Раим и кмета на Община
Главиница Насуф Насуф.
В спортната зала на училището, за всички присъстващи, провежда посредством интегри- ври, в училището бяха изнесени
главинишките ученици изнесоха рана електронна система, която и другите два демонстрационни
фолклорна програма, която пък съдържа 27 дигитални помагала, урока от учителите Любимка
Петрова и Месут Алиш, който от
13 ноември вече е председател
на Общински съвет-Главиница.
Проектът „ЕКО Образование
за здравословна околна среда”
стартира на 23.10.2014 г. и ще
приключи на 31.12.2015 г.
Неговата основна цел е повишаване на осведомеността по
екологичните въпроси на младите
хора в трансграничния регион.
Дигитализиран учебен материал е
въведен в 4-те училища-партньори по проекта, като по този начин
вниманието на учениците ще бъде
фокусирано върху належащи
компилирани в общ учебен план. глобални въпроси и влиянието
е пример за устойчивост на друг
На следващия ден - 17 ноем- им в рамките на двете държави.
приключил вече проект - "Модно
шоу на 19-ти век", по който бяха
сформирани танцовите състави и
закупени народните носии.
Еленка Борисова - преподавател по география, изнесе първия
демонстрационен урок на тема
"Трансгранични влажни зони"
с ученици от 9а клас, профил
"Математика" в новия кабинет
оборудван със средства по проекта с настолни и преносими
компютри, сървър, дъска, видеопроектор. Обучението по
въпросите на околната среда се
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Workshop за таланти с
Евгени Господинов и
Пламен Мирчев в ОЦИД
от стр. 1 Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚɚɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɭɡɢɤɚɥɧɢ ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɢɫɬɹɯɳɟ
ɢɦɚɫɥɟɞɬɪɢɦɟɫɟɰɚɨɬɧɨɜɨ
ɂɞɟɹɬɚɧɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨɧɢ
ɬɭɤ ɟ ɞɚ ɨɛɴɪɧɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɧɨ ɢ ɧɚ ɬɟɯɧɢɬɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɤɚɬɨɨɫɧɨɜɧɢɢɧɚɣ
ɜɚɠɧɢɭɱɢɬɟɥɢɢɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɢ
ɧɚɜɤɭɫɚɢɦɤɨɝɚɬɨɫɬɚɜɚɜɴɩɪɨɫɡɚɩɟɟɧɟɢɡɚɧɢɦɚɧɢɟɫ
ɦɭɡɢɤɚɫɩɨɞɟɥɢɡɚɌȽȿɜɝɟɧɢȽɨɫɩɨɞɢɧɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟ
ɞɟɰɚ ɫɚ ɦɧɨɝɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɢ
ɫ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɝɥɚɫɨɜɢ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ Ɇɨɹɬɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɫɬɹɯɛɢɛɢɥɚɧɟɜɴɡɦɨɠɧɚɛɟɡ
ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɢɬɟ ɡɚɧɢɦɚɧɢɹ
ɨɬɬɹɯɧɚɫɬɪɚɧɚɫɩɟɟɧɟɌɭɤ
ɫɴɦ ɡɚ ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɚ ɦɚɥɤɨ
ɩɨɪɚɡɥɢɱɟɧɬɢɩɪɚɛɨɬɚɢɬɚɤɚ
ɞɚɛɴɞɚɩɨɥɟɡɟɧɫɨɩɢɬɚɫɢɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɨɬɪɚɛɨɬɚɬɚɫɦɚɥɤɨɩɨɝɨɥɟɦɢɩɟɜɰɢɢɚɤɬɶɨɪɢ
ɤɨɢɬɨɩɟɹɬɇɚɞɹɜɚɦɫɟɞɚɢɦ
ɞɚɦɩɨɜɨɞɢɞɚɪɚɡɫɴɠɞɚɜɚɬɜ
ɩɨɞɪɭɝɚɩɨɫɨɤɚɚɩɪɢɦɧɨɝɨ
ɯɨɪɚ ɰɟɥɬɚ ɟ ɜɟɞɧɚɝɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɥɭɱɢ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɞɚɝɨɜɢɞɹɬɫɚɦɢ
Ⱦɨɛɪɟɟɞɟɰɚɬɚɞɚɫɟɧɚɭɱɚɬ
ɧɚɜɨɤɚɥɧɚɬɟɯɧɢɤɚɚɤɬɶɨɪɫɤɨ
ɦɚɣɫɬɨɪɫɬɜɨɬɚɧɰɢȾɚɦɨɝɚɬ

подинов са "най-добрите
вокални педагози".
ȼɢɟ ɫɬɟ ɨɫɧɨɜɧɢɹɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ ɢ ɧɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ
ɤɨɧɬɪɨɥ  ɤɚɡɚ ɢɦ ɬɨɣ ȼɢɟ
ɡɧɚɟɬɟ ɤɨɢ ɩɟɫɧɢ ɞɟɰɚɬɚ ɜɢ
ɩɟɹɬɤɨɢɝɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɜɚɬɢ
ɤɨɢɧɟɂɦɚɮɪɚɡɢɢɤɭɩɥɟɬɢ
ɜɩɟɫɧɢɬɟɤɨɢɬɨɩɪɨɫɬɨɧɟɢɦ
ɫɟɩɨɥɭɱɚɜɚɬɩɨɧɹɤɨɝɚɌɪɹɛɜɚɞɚɢɦɩɨɦɚɝɚɬɟɞɚɫɬɢɝɧɚɬ
ɞɨɬɹɯ
ɂɡɫɥɭɲɜɚɣɤɢ ɢ ɪɚɛɨɬɟɣɤɢ
ɫɦɚɥɤɢɬɟɢɩɨɝɨɥɟɦɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢȿɜɝɟɧɢȽɨɫɩɨɞɢɧɨɜɛɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧɱɟɞɟɰɚɬɚɢɦɚɬ
ɯɭɛɚɜɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɝɥɚɫɨɜɟ
ɢɫɥɟɞɬɨɜɚɜɝɪɭɩɚɬɟɫɟɭɦɧɨɠɚɜɚɬɢɫɟɩɨɥɭɱɚɜɚɞɨɛɪɚ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
ɋɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨ
ɪɚɛɨɬɢɯɚ ɫ ɞɜɚɦɚɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɳɟ ɩɨɦɧɹɬ ɡɚ ɞɴɥɝɨ
ɧɚɭɱɟɧɨɬɨɢɡɚɩɨɯɜɚɬɢɬɟɧɚ
ɩɟɟɧɟɢɚɤɬɶɨɪɫɤɨɬɨɦɚɣɫɬɨɪɫɬɜɨɢɫɰɟɧɢɱɧɨɬɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚ
ȽɨɫɩɨɞɢɧɨɜɢɆɢɪɱɟɜ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɬɟɪɚɛɨɬɢɯɚɫɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɞɟɰɚɩɨɩɨɤɚɧɚɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɈɐɂȾȾɨɪɨɬɟɹ

ɞɚ ɪɚɡɛɢɪɚɬ ɨɬ ɦɭɡɢɤɚ ɨɬ
ɬɟɯɧɢɤɚɧɚɩɟɟɧɟɨɬɯɢɝɢɟɧɚ
ɧɚɝɥɚɫɚ
ȿɜɝɟɧɢȽɨɫɩɨɞɢɧɨɜɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɩɨɆɭɡɢɤɚɢɩɟɟɧɟɜ
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɹɤɨɥɟɠɜɋɨɮɢɹ
ȼɛɢɨɝɪɚɮɢɹɬɚɦɭɫɚɦɸɡɢɤɴɥɚ  Ʌɸɛɨɜɧɢ ɛɭɥɟɜɚɪ-

ɦɭɡɢɤɚ Ɇɟɧ ɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚ
ɞɪɭɝɢɹɬ ɩɪɨɰɟɫ ɧɟ ɬɨɡɢ ɧɚ
ɬɟɯɧɢɤɚɬɚ ɚ ɩɪɨɰɟɫɴɬ ɧɚ
ɩɪɚɜɟɧɟ ɧɚ ɦɭɡɢɤɚ ɢɡɨɛɳɨ
ɂɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɟɞɧɚɩɟɫɟɧ
ɧɟ ɟ ɜɴɩɪɨɫ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɭɦɟɧɢɹɚɜɢɧɚɝɢɟɩɪɟɠɢɜɹɜɚɧɟ ɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɨ ɢɡɜɚɞɟɧɨ

ɨɬɪɟɚɥɧɨɫɬɬɚɧɚɬɨɡɢɤɨɣɬɨɹ
ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɌɨɜɚɟɤɨɟɬɨɦɢɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɞɚɝɨɢɡɭɱɚɜɚɦɢɞɚ
ɫɟɨɩɢɬɜɚɦɞɚɩɪɨɦɟɧɹɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɟɞɢɧ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ

ȿɜɝɟɧɢ
ȽɈɋɉɈȾɂɇɈȼ

ɤɨɝɚɬɨɬɨɣɟɩɪɟɱɤɚɧɚɢɫɬɢɧɚ
ɞɚ ɩɪɟɠɢɜɟɟ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɦɭ
ɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨȼɬɚɡɢɩɨɫɨɤɚ
ɱɟɫɬɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɚɦɉɪɨɜɨɤɢɪɚɦɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɬɟ

ɉɥɚɦɟɧɆɂɊɑȿȼ

ɞɢȺɯɬɨɡɢɞɠɚɡɉɥɨɳɚɞ
ɋɢɧɟɜɚ ɑɨɜɟɤɴɬ ɨɬ Ʌɚ
Ɇɚɧɱɚɢɞɪ
ɂ ȿɜɝɟɧɢ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɨɜ ɢ
ɉɥɚɦɟɧ Ɇɢɪɱɟɜ  Ɇɢɪɨɧɚ
ɛɹɯɚɱɥɟɧɨɜɟɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɬɨɠɭɪɢɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɊɟɱɧɢ
ɧɨɬɢ
ɉɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢɡɚɦɟɧɟɦɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɟɧ
ɩɪɨɰɟɫɴɬ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɟɰɚ
ɤɚɡɚ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɴɬ ɉɥɚɦɟɧ
Ɇɢɪɱɟɜɤɨɣɬɨɢɦɚɝɨɞɢɧɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɡɚɧɢɦɚɧɢɹɫ

В СОУ "Христо Ботев":

Ден на добротата
Елица и Йоана участваха
в "Северно сияние"

а 13 ноември се отбелязва
Световния ден на добротата. Особено внимание на
този празник отделиха учениците
от ПИГ при втори "б" клас с възпитател – Ирена Проданова. Заедно
проведохме в училищната библиотека интерактивен урок, посветен
на добротата. Второкласниците
проследиха с интерес видео клипове,
разкриващи достойни за уважение
и подражание примери на добри
дела, които извършват отзивчиви

Н

хора, проявяващи загриженост и
голямо внимание към непознати
хора и животни, изпаднали в беда
и безизходност. „Да бъдем добри!“,
„Добротата ще спаси света“, „Добротата не знае граници“, „Кръговрат на
доброто“ са част от клиповете, които
момичетата и момчетата внимателно
проследиха и коментираха оживено.
С желание написаха своите приказки
за доброто, в които разказват за
добрини, извършени от тях и техните родители. Нарисуваха картини,

отразяващи мигове, разкриващи
спонтанни актове на добри постъпки
в ежедневието.
Заедно стигнахме до извода, че
трябва да сме добри – без да имаме
причина, безкористно и открито,
да се чувстваме удовлетворени от
постъпките си, да живеем в хармония със себе си и обществото.
Най-великото нещо, което можем да
направим в своя живот е да сторим
добро...
Анка КОЗАРЕВА

ɏ,ɏɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɤɨɧɤɭɪɫ
ɡɚ ɦɥɚɞɢ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɢɩɨɩɭɥɹɪɧɚɩɟɫɟɧ
Äɋɟɜɟɪɧɨɫɢɹɧɢɟ´ɫɟɩɪɨɜɟɞɟ
ɜɝɪɊɭɫɟɌɨɣɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɨɬɟɞɧɨɢɦɟɧɧɨɬɨɫɞɪɭɠɟɧɢɟ
ɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɟ
ȼɢɥɢɂɤɨɧɨɦɨɜ
ȼ ɠɭɪɢɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɚɧɨ ɨɬ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɋɜɟɬɨɫɥɚɜ Ʌɨɛɨɲɤɢ ɥɢɱɚɯɚ ɨɳɟ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɢɦɟɧɚɏɚɣɝɚɲɨɞ
ȺɝɚɫɹɧɌɨɧɢȾɢɦɢɬɪɨɜɚȼɢɨɪɟɥɚɊɨɦɚɧɨɬɊɭɦɴɧɢɹ
ɋɪɟɞ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɫɚ ɢ ɞɜɟ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɦɨɦɢɱɟɬɚȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚ
ɢɃɨɚɧɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ
Ɏɨɧɞɚɰɢɹ Äɂɡɝɪɹɜɚɬ ɡɜɟɡɞɢ´
ɩɨɥɭɱɢ ȿɥɢɰɚ ɤɨɹɬɨ ɣ ɛɟ
ɜɪɴɱɟɧɚɨɬɌɚɧɹɌɨɱɟɜɚ±ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɎɨɧɞɚɰɢɹɬɚ
ȼ ɩɴɪɜɚ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚ ɝɪɭɩɚ
ɫ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɛɟ ɨɬɥɢɱɟɧɚ
Ƀɨɚɧɧɚ
“
ТГ”
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Народен будител със силата на словото - „Плавателни съдове по
река Дунав” е темата на
историкът акад. Георги Марков
откритата в Историческия

ȺɤɚɞȽɟɨɪɝɢɆȺɊɄɈȼɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɨɜɚɬɚɫɢɤɧɢɝɚȻɴɥɝɚɪɢɹɜȻɚɥɤɚɧɫɤɢɹ
ɫɴɸɡɫɪɟɳɭɈɫɦɚɧɫɤɚɬɚɢɦɩɟɪɢɹ

а 17 ноември т.г. академик Георги Марков,
роден в Пловдив през
1946 г., живущ в София,
навърши 69 години. Той е
израснал в Добруджа, където баща му е офицер от
БНА. Учи в училище “Васил
Левски” в град Добрич. Завършва История в СУ ”Климент Охридски”/1970-1974/.
Аспирант на Института по
история към БАН. Специализира във ГФР- Майнц -1981
година. Защитава докторска дисертация на тема:
”Българо - германските отношения 1934-1939 година”.
Постъпва като проучвател
във Военноисторическия
институт-София /1971-

Н

1973 г./ От 1977 г. работи
в Института по История.
От 1996 г .е старши научен
сътрудник /професор/, а от
2008 г. е академик. Бил е
Директор дълги години на
Института по История
на БАН.
Автор е на повече от 25
книги и множество статии
и студии, публикувани в авторитетни наши и чужди
списания, като: “Исторически преглед”, “Македонски преглед", "Известия на
Института по История” и
др. Сред книгите му с интерес се четат: “България
и Балканския съюз срещу
Османската империя”, "Българското крушение”, “Вър-

ховете привличат мълнии”,
“Камбаните бият сами.
Насилията в България”,
“Поука за държавници” и
много други.
Повечето от изследванията на акад. Марков са посветени на международните
отношения и участието на
България във войните. В тях
той утвърждава тезите:
1. Във Втората световна
война решаващ е Източният
фронт;
2. Сталин е изтъргувал
Коминтерна по време на
войната;
3. Чърчил е военнопрестъпник, който е заповядал
да се бомбардира София и
България по време на вой-

ната;
4. Историята трябва да
се отделя от политиката;
5. Политиците страдат
от сателитен синдром,
затова трябва да си мерят
думите;
6. В България никога не е
имало съветски бази и ядрено оръжие, докато в Турция
и Гърция - да, американски;
7. Безродници съсипват
България.
Всичко това прави академик Марков един от найуспелите и уважавани български историци в света.
Той е желан гост на много
международни конференции,
симпозиуми, дискусии. Ръководи актуални научноизследователски проекти, сред
които “Българският национален въпрос”. Член е на
Научните съвети на редица
научни звена и институции.
Един от авторите и редакторите на Многотомната
история на България. Той е
доктор хонорис кауза на ВТУ
от 2013 г. Уважаван преподавател в няколко висши
учебни заведения. Почетен
гражданин е на Балчик и
Тутракан /2014 г./
Силистренските историци поздравяват своя учител
и колега по случай рождения
му ден - 17 ноември и му пожелават дълги и щастливи
дни до дълбоки старини в
радост и добрини.
Наздраве!
Красимир ГЕОРГИЕВ,
Гр. Силистра

музей в Тутракан изложба

Пеню НИКОЛОВ
ɡɥɨɠɛɚɬɚ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ
ɩɨɦɨɳ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚɩɨɩɪɨɟɤɬ
ÄɆɨɛɢɥɧɚɢɡɥɨɠɛɚÄɉɥɚɜɚɬɟɥɧɢɫɴɞɨɜɟɩɨɪɟɤɚȾɭɧɚɜ
ɉɨɤɚɡɚɧɢ ɫɚ ɮɨɬɨɫɢ ɚɪɯɢɜɧɢ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɦɚɤɟɬɢɧɚɩɥɚɜɚɬɟɥɧɢ
ɫɴɞɨɜɟɦɨɪɫɤɢɜɴɡɥɢɤɧɢɝɢ
ȿɤɫɩɨɧɚɬɢɬɟɫɚɨɬɮɨɧɞɨɜɟɬɟ
ɧɚɦɭɡɟɢɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɊɭɫɟɢ
ɋɜɢɳɨɜɢɨɬɥɢɱɧɢɮɨɧɞɨɜɟ
ɋɩɨɪɟɞɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚ ɩɴɪɜɢɬɟ ɩɥɚɜɚɬɟɥɧɢ
ɫɴɞɨɜɟɫɚɫɚɥɨɜɟɢɥɨɞɤɢɟɞɧɨɞɪɴɜɤɢɇɨɢɦɚɫɜɟɞɟɧɢɹɡɚ
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ɥɨɞɤɢɨɬɬɪɴɫɬɢɤɚɢɨɬɤɨɠɢɢ
ɞɨɪɢɨɬɤɨɠɚɧɚɦɨɪɭɧɚɤɚɡɚ
Ⱦɚɧɢɟɥɚɂɜɚɧɨɜɚ±ɭɪɟɞɧɢɤɜ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣɜɌɭɬɪɚɤɚɧȿɞɢɧɨɬɧɚɣɢɧɬɟɪɟɫɧɢɬɟ
ɟɤɫɩɨɧɚɬɢɟɦɚɤɟɬɧɚɩɥɚɜɚɳɚ
ɦɟɥɧɢɰɚ
ȼɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɧɚɦɢɪɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬ ɩɨ ɪɨɞɚ ɫɢ Ɇɭɡɟɣ
ɧɚɞɭɧɚɜɫɤɢɹɪɢɛɨɥɨɜɢɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟ ɨɬɤɪɢɬ ɩɪɟɡ 
ɝɨɞɢɧɚȼɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɝɪɚɞ
ɟ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɢɹɬ ɪɟɡɟɪɜɚɬ
ÄɊɢɛɚɪɫɤɚ ɦɚɯɚɥɚ´ ± ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨɜȻɴɥɝɚɪɢɹɪɢɛɚɪɫɤɨ
ɫɟɥɢɳɟɤɨɟɬɨɫɟɟɨɛɨɫɨɛɢɥɨ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨ ɩɨɪɟɱɢɟɬɨ ɧɚ
Ⱦɭɧɚɜ

Внимание!

Отново бум на опитите за телефонни измами
Не давайте пари на непознати по никакъв повод,
съветват криминалисти
елефонни измамници
атакуват масово Силистра и околните
села през днешния ден. В полицията са заявени множество сигнали на граждани,
получили обаждане с искане
на пари, основно по схемата
за изгодна търговска сделка. Въпреки че повечето
от хората са разпознали
престъпната схеми, без да
се поддатат, две жени все
пак са попаднали в капана на
измамниците, разделяйки се
общо с 1500 лева.

Т

Кои са най-популярните
сценарии на телефонните
измамници? Към момента
най-актуален е сценарият
за изгодна сделка с климатици. При него жертвата
получава обаждане от името на свой родственик,
който обяснява, че е капарирал определена сума за
закупуване на техниката,
но се намира в друг град и
не може да пътува. Моли
роднината си спешно да
доплати за сделката с
обещанието да възстанови

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 70/13.11.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 12.11.2015 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Навес за метални изделия, заготовки и материали”
Местонахождение: квартал–75, УПИ ХLIX по плана за
регулация на гр.Тутракан
Идентификатор на имота № 73496.501.2271 Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Ана Вентура" № 5А
Визата е издадена на: „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД, гр.Русе
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/

сумата до няколко дни.
Популярни остават и другите три сценария – освобождаване от наказателна
отговорност след пътнотранспортно произшествие
със загинал, нужда от спешно скъпоструващо лечение и
освобождаване на колет от
чужбина с голяма сума пари.
Жертви на измамниците

стават основно хора от
третата възраст заради
присъщите им доверчивост, отзивчивост и доброта. Затова разговаряйте
с възрастните си близки, обяснете им подробно
престъпните схеми и ги
предупредете в никакъв
случай да не дават пари
на непознати, независимо
какво им казват и за какви
се представят.
При всяко съмнително
обаждане, преди да предприемат каквото и да било,
да потърсят връзка с поли“ТГ”
цията на тел. 112.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 71/16.11.2015 год.

ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɫɟɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɧɚɨɫɧɱɥɚɚɥ
ɢɱɥɚɥɬɨɬɁɍɌɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧ
ɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɉɥɚɧ
ɡɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ ɉɊ ɡɚ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ɨɬɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɧɚɝɪɚɞɚɨɞɨɛɪɟɧɚ
ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ ɊȾ ɝ ɧɚ ȺȽɄɄ ɝɪɋɨɮɢɹ
ɤɜɨɬɉɥɚɧɡɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬ
ɝɨɞ ɫ ɜɴɡɥɨɠɢɬɟɥ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤ ɧɚ ɢɦɨɬɚ Ƚɢɧɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ
ɄɢɪɩɢɫɢɡɨɜɚɊɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟɥɢɧɢɢɛɴɞɚɬɩɨɫɬɚɜɟɧɢɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɴɫɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɝɪɚɧɢɰɢ ɫɬɪɚɧɢɱɧɢɢɤɴɦ
ɞɴɧɨɬɨɧɚɢɦɨɬɚ ɧɚɩɨɡɟɦɥɟɧɢɹɢɦɨɬɢɫɟɡɚɩɚɡɢɭɥɢɱɧɚɬɚ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɹɇɨɜɨɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬ
ɍɉɂ,ɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɬɚɡɨɧɚɞɚɧɟɫɟɩɪɨɦɟɧɹ
ɉɥɚɧɨɜɟɬɟ ɢ ɩɪɢɞɪɭɠɚɜɚɳɚɬɚ ɝɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɜ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɭɥ´Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɫɬɚɹʋɟɬ,,
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɢɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɁɍɌ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɹɬɩɢɫɦɟɧɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɢɫɤɚɧɢɹɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɞɨɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬ
ɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨɩɨɱɥɚɥɨɬɁɍɌ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На 19 декември 2015 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10:00 часа. Панорамен преход през Букурещ
Посещение на Природонаучния музей "Григорий
Антипа", където по модерен начин – със съвременни
технологии, светлинни и звукови ефекти, е представено биоразнообразието на Румъния, екосистемите
по цялата земя, както и човешката история, етнология, минералогия.
12:00 – Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city “ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
16:30 - Отпътуване към центъра - пешеходна
разходка в сърцето на Букурещ, за да се насладим
на красивото коледно осветление и настроение.
18:30 – Отпътуване от Букурещ
21:00 – Пристигане

Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси,
панорамна обиколка на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач от
туроператора
Цената не включва:
- Вход за Природонаучния музей - 20 леи за възрастни, 10 леи за пенсионери, 5 леи за ученици и
студенти
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само
с единия родител – паспорт и нотариално заверено
пълномощно от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

СМЯХ
страшна - от Бетовен!
имам!
нителен розов сутиен от
- Че той и музика ли е
- Тоест, всички писти към млада девойка...
писал?
теб са заети, така ли?
- Ми, да!
- Ми, щом така го разбиПо време на дълъг и мно- Ега ти, кучето...
раш - да, всички писти са го отегчителен урок по
заети...
математика Иванчо с мъка
Из женски форум:
След кратко мълчание:
успявал да държи очите си
"Прочетох статус на
– Ами... едно аварийно ка- отворени и непрекъснато
мъжа ми във Фейса! Оне- цане, ще може ли...
се прозявал. Накрая учителмях... Постнал е наша семейката не издържала:
на снимка с надпис: "Тук съм
- Сигнал за бомба затвори
- Иванчо, ще ме глътнеш!
с една моя леля!
метрото. След проверка се
- Няма страшно, другароказало, че бомбите били ко, мама не ми дава да ям
- Тате, защо на жирафа две и се пренасяли в съм- свинско.
му е такава дълга шията?
- пита детето.
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
- Това, синко е за да му е
по-лесно да къса листа от
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - СИЛИСТРА
дърветата.
- Добре, бе ама защо дърветата са толкова високи?
- За да не му се налага на
Със заповед №ОХ-708/09.10.2015 г. на министъра
жирафа да се навежда.
на отбраната на Р. България са обявени 29 вакантни
длъжности за войници
Ако парите на Ислямска
(гвардейци - 25 и шофьори кат. “С” - 4)
държава стояха в КТБ, щяха
в Националната гвардейска част – гр. София.
да видят те една война и
Гвардейците да са с ръст 178 - 182 см., без белези
един тероризъм...
по видимите части на лицето. За всички - възраст до
- Оженил си се? Браво! А
32 години.
секс правихте ли?
В последно време се храня
Срок за подготовка на документите 07.12.2015 г.
- Имаме две деца...
толкова добре, все едно, че
За допълнителна информация:
- Охо! Даже два пъти!
цял живот ще правя с@кс
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
на тъмно...
Офис за Военен отчет в Общината
Жена шофира по магистралата. Паникьосва се и
Тоя, художникът Салвапита мъжа си:
дор Дали, не е бил кой знае
- Сега незнам накъде?
какъв творец... Виж, брат
- А когато аз шофирам му Борис си е друга работа!
знаеш, а?
до Общинския пазар предлага:
- Имаш ли си приятел?
Две блондинки си гово- Имам си!
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
рят:
- Ами... предполагам мога
торове, техническа сяра за пчелари
- Муцка, страхотен филм да ти бъда любовник?
За справки: 0866 60 079
гледах вчера, и музиката
- Ха, мерси и любовник си

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

ОБЯВА

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Сканди

СУДОКУ

Прибира се жената в
къщи, твърдо решена да
скрои номер на мъжа си.
Написала следната бележка:
- Жоре, всичко свърши.
Писна ми, не издържам вече,
край! Напускам те.
Оставила бележката на
масата, скрила се и зачакала. Прибира се съпругът,
прочита бележката и веднага взима телефона и звъни.
- Скъпа, напуснах я тая
моята вещица, трябваше да
го направя още преди пет
години, когато те срещнах.
Сега съм само твой, след
десет минути съм при теб.
Взел бележката, дописал
нещо и бързо се изнизал.
Жена му, разстроена от
ефекта на шегата си, излязла от скривалището си и
едвам сдържайки сълзите си
прочела написаното: "Виждаха ти се краката, отивам
за хляб".

7

ХОБИ

19 - 25.11.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

Есенен крос`2015
Традиционният есенен
крос тази година се проведе
на 13 ноември. Той е организиран от Община Тутракан и е част от Спортния

Състезателите - момичета и момчета от 5-ти до
12-ти клас, бяха окуражавани от своите съученици и
учители, а в края на кроса

19 - 25.11.2015 г.

ните за целта медали и Грамоти на призовите тройки
в отделните възрастови
групи.
Крайното класиране е
следното:
Момчета V–VI клас: I място – Елена Василева – СОУ
„Йордан Йовков”, II място –

ненци, II място – Красимир
Мариянов - СПИ „Христо
Ботев", с. Варненци, III място – Евгени Георгиев – СОУ
„Христо Ботев”.
Момичета VII–VIII клас: I
място – Виктория Георгиева – СОУ „Христо Ботев”, II
календар.
победителите получиха за- Карин Иванова - СОУ „Хрис- място – Нефсер Али - СОУ
то Ботев”, III място - Ния „Йордан Йовков”, III място –
Слънчевият ден позволи служените си награди.
алеите в градския парк
Г л а в н и я т с п е ц и а л и с т Бранимирова, СОУ „Христо Гюлнур Кяшиф – СОУ „Йордан
"Христо Ботев" да се изпъл- "Младежки дейности, спорт Ботев";
Йовков”;

то – Алпай Неджати - СОУ
„Христо Ботев”, III място –
Даниел Панов - СПИ „Христо
Ботев”, с. Варненци;
Момичета IХ–Х клас: I
място – Виляна Иванова, II
място – Елена Ройбова, III
място – Мирела Генадиева
– и трите от СОУ „Христо
Ботев";
Момчета IХ–Х клас: I
място – Силвестър Анетов
– СПИ „Христо Ботев”, с.
Момчета V–VI клас: Iмяснят с ученици от общински- и туризъм" Васил Дойнов
Момчета VII–VIII клас: I Варненци; II място – Зинел
те училища и държавното поздрави участниците и то – Марсело Анетов - СПИ място – Сезай Михайлов – Юсеин - СПИ „Христо БоСПИ-Варненци.
връчи специално изработе- „Христо Ботев", с. Вар- СОУ „Христо Ботев”, II мяс- тев", с. Варненци, III място

– Сергей Маринов - СОУ
„Христо Ботев”;
Момичета ХI–ХII клас:
I място – Виктория Развигорова, II място – Глория
Развигорова, III място – Ирен
Маринова – и трите от СОУ
„Христо Ботев”;
Момчета ХI–ХII клас: I
място – Николай Ренетов –
СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци, II място – Денислав
Петков - СОУ „Христо Ботев”, III място – Зоран Иванов - СПИ „Христо Ботев”,
с. Варненци

Пътуване до Испания осъществиха ученици от
СОУ "Йордан Йовков" по проект
от стр. 1 и културата на испанския
народ, разгледаха забележителностите на града,
събраха много положителни
емоции и впечатления, създадоха си нови приятелства.
Но основната дейност
на тази мобилност бяха

още 5 европейски държави
в град Талавера, Испания.
По време на своето пребиваване в семействата на
свои връстници те успяха
да научат много за бита

проучванията, снимките и
интервютата, които те
направиха из града, а след
това обобщиха и представиха в клипове и видио, с
помощта на Джени, която
работи за неправителствената организация JAS в
Германия.
И отново българската
група беше сред най-добрите. Скромни и добре възпитани, усърдни в работата
си и с отлична езикова
подготовка, те направиха
впечатление на домакините,
координаторите от Германия и на самия г-н Морено
- директор на училището
„Сан Исидро” в гр. Талавера.
Дилян Дяков беше избран
от г-жа Никол Бартел, координатор и главен ръководител на проекта, да отправи
благодарствени думи на
Джени, която напътства
и помага на учениците да

изпълнят основните дейности, предвидени в тази
мобилност.
Изказвам похвала на нашите участници от името на

г-жа Златарова, на цялото
училищно ръководство, и на
всички колеги.
Браво, момичета и момчета, гордеем се с вас!

Румяна АНГЕЛОВА,
Старши учител
по английски език
и ръководител
на проекта

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

19 ноември - Младен ГАНЕВ, Изпълнител ОбС, Община кмета", Община Главиница
22 ноември - Сейфи САЛИМ, "Спешна помощ"-Главиница
Тутракан
23 ноември - Радослав НЕНЧЕВ, Школа по китара, НЧ
21 ноември - Никола ЯШКОВ, Организатор "Спортни
прояви и първенства", Управление "Образование", Община "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
25 ноември - Милан МИЛАНОВ, Ротари Клуб Тутракан
Главиница
25 ноември - Джанер ХАККЪ, Гл.счетоводител, Община
21 ноември - Крум РАДКОВ, Гл.спец. "Инфраструктурно
Главиница
развитие", Община Тутракан
21 ноември - Ден на християнското семейство
21 ноември - Сехер БАСРИ, Мл.експерт "Канцелария на

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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