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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 10

Година LIV

Един милион лева
за Тутракан от
държавния бюджет
П

равителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на
общини от страната в общ размер от 8,085 млн. лева на последното
си заседание.
Община Тутракан ще получи 1 млн.
лева от тях, информира кметът д-р
Димитър Стефанов. Те ще бъдат използавни за енергийна ефективност на СОУ
"Йордан Йовков" и за преустройство
на бившата детска ясла до "Терма" в
Многофункционална сграда за младежки
дейности.
“ТГ”

Сениха НЕАЗИ:

Сагата за
кметския стол
в Главиница може
да приключи и
с изненада

на стр. 3

Little Didi се
представи с бийтбокс в
"България търси
талант"

Печенката е идол
на 13-годишната
тутраканка
на стр. 8
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Цена 0.60 лв.
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НОВИНИ
ЩЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ СРЕДСТВАТА ЗА СПОРТ
В ОБЩИНАТА
На 17 март ще заседава Общинската експертна комисия по спорт. Главната тема на работната среща
ще бъде разпределението на средствата за спортните
клубове и дейностите от Спортния годишен календар.
В тазгодишния общински бюджет има планирани над
55 хил.лв. за развитието на спорта.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
Областния управител на област Силистра изпрати
Поздравителен адрес до всички общини по повод Националния празник на страната - 3 март.
"В деня на най-големия ни национален празник се
поздравяваме за 138-и път с достижение, заслужило
вековно преклонение и уважение. Освобождението на
България след петвековно забвение връща древната ни
страна на политическата карта на света. За няколко
поколения българи то е вдъхновение при изграждането
на българската държава. Нека в този ден покажем
традиционния си висок дух и да изразим нашата почит
към загиналите за свободата и към строителите на
нова България!" - пише в поздравлението.
ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА
Часът на Земята е най-голямата природозащитна
инициатива в света.
Тази година събитието е на 19 март и започва в 20:30
часа. По време на Часът на Земята, милиони хора от
целия свят символично изгасят осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват.
Така всички отправяме призив за по-устойчиво бъдеще.
Това е най-мащабната акция в света и започва през
2007 г. Инициативата се трансформира в глобално общество, убедено в устойчивото бъдеще на планетата.
Часът на Земята дава възможност на всеки човек да
разбере какво влияние имат малките постъпки върху
голямата планета и как може да използва силата си,
за да се справи с климатичните промени.
СТАРТИРА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА КАМПАНИЯ
ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В
ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2016 г.
Стартира централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016
г. с публикуването на 241 позиции за стажове през
месец май по Програмата за студентски стажове в
държавната администрация.
Програмата се провежда успешно за пета поредна
година при изключителен интерес както от страна на
студентите, така и от страна на държавната администрация. В нея могат да участват всички студенти,
които са в процес на обучение във висше училище в
страната или чужбина с непрекъснати студентски
права, без значение от степента и формата на обучението. Стажовете са с фокус върху придобиването
на професионален опит, нови знания и умения в реална
работна среда, както и професионална ориентация на
студентите.
Процедурата за кандидатстване и подбор е изцяло онлайн и се осъществява на портала http://staj.
government.bg, където са публикувани и условията на
програмата. Крайният срок за кандидатстване за
стажовете, които ще се проведат през месец май, е
15 март. Свободните позиции за стажове през лятото
ще бъдат обявени на 23 март и кандидатстването за
тях ще продължи до 17 април 2016 г.
СПОРТ
На 10 март ще се проведе общински турнир по волейбол в две възрастови групи: 8-10 клас и 11-12 клас.
Началото на турнира е от 15:00 часа на волейболното игрище в СОУ "Христо Ботев".
Стартира пролетният полусезон на областното
първенство по футбол 2015/2016 г. за мъже и юноши.
В Западната група, в XV кръг, на 12 март (събота) ФК
”Трансмариска” (Тутракан) ще гостува на ФК ”Добруджа” (Искра), На следващия ден - 13 март, (неделя) ФК
"Белица" е домакин на срещата с ФК ”Доростол-2013”
(Силистра), а ФК ”Спортист”(Преславци) ще посрещне
на свой терен ФК ”Заря – 2006” (Цар Самуил).
В този кръг ФК ”Левски-96" (Главиница) почива.
Начало на срещите: юноши - 14:00 ч., мъже - 15:30 ч.
КРИМИНАЛЕ
Чрез взломяване на прозорец неизвестно лице е
извършило кражба от частен дом в село Зафирово в
периода 20-29 февруари. Противозаконно са отнети
неустановено количество олио и ракия, както и електрически инструменти. На адреса е извършен оглед и
е образувано досъдебно производство.
Магазин в село Сокол е взломен в нощта срещу 6
март. Противозаконно е отнета намиращата се в
магазина сума от 60 лв. По случая е образувано досъдебно производство.
72-година жена е пострадала леко при пожар в
дома й в Тутракан, възникнал на 5 март около 12:00
часа. Причината е неправилно ползване на нагревателни уреди. При пожара, който е потушен от екип
на местната противопожарна служба, са изгорели 5
врати и телевизор. Жената е получила изгаряния от
степен и е била транспортирана в Спешния център
на болницата в Тутракан.

9 - 16.03.2016 г.

Общо събрание на Асоциация "В и К" Силистра
В
заседателната зала
на Областна администрация Силистра
бе проведено заседание на
общото събрани на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от
„В и К“ ООД Силистра. То
бе ръководено от неговия
председател Стоян Бонев
– областен управител на
област Силистра.
В работата на заседанието взеха участие представители на общините
от област Силистра, управителят на „В и К“ ООД
Силистра Васил Боранов,
двама представители на
МРРБ и главният секретар
на Асоциация „В и К“ Силистра Мая Хараланова.
Разгледани бяха точките
от дневния ред, по които
бяха взети следните решения: приети бяха Отчет

за изпълнение на бюджета
за 2015 г. и Отчет за дейността на Асоциация „В и
К“ Силистра също за изминалия период.
Приет бе бюджет за

настоящата година. Утвърдено бе и решение за
сключване на договор за
стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията,

както и предоставянето на
ВиК-услуги на потребителите по реда на Закона за
водите със съществуващия
ВиК-оператор – „Ви К“ ООД
Силистра, като подписването бе осъществено в
края на заседанието.
Асоциациите по В и К са
създадени в изпълнение на
законодателството, за да
постигнат поставената
цел, като една от стъпките
е подписването на договор
между Асоциация „В и К“
и определения ВиК-оператор. През последните две
години са подготвени необходимите документи и са
осъществени предвидените
процедури. Междувременно
местните власти чрез общинските си съвети са обсъдили и взели необходимите
решения за осъществяване
на акта по подписване на
“ТГ”
договора.

В СОУ "Христо Ботев":

Урок по родолюбие "Трети март - ден велик и свят!"

о повод 138-годишнината
от Освобождението на България, съвместно с Виолета
Стойкова – класен ръководител на
3 б клас, организирахме за малките
третокласници в навечерието на
празника интерактивен урок по
родолюбие „Трети март – ден велик
и свят!“ в училищната библиотека.

П

В началото на урока проследихме
от подходящи видео клипове пътя
на Руско-турската освободителна
война. Гледахме с интерес откъс
от филма „Героите на Шипка“,
когато в нощта на 26 срещу 27 юни
1877 г. в местността "Паметниците",
на около 5 км източно от град
Свищов, руските войски правят

От -7 до 25 градуса и дъждове ни
предлага тази година Баба Марта
ролетта тази година ще
настъпи на 20 март в 6,30
ч. когато е Пролетното равноденствие. На 27 март в 3,00 часа
преминаваме към лятното часово
време и местим стрелките на часовника с един час напред.
Тази година през март се очаква
средната месечна температура да
бъде около нормата, която в Силистренско е около 5-7 градуса, съобщи
ръководителят на Метеорологичната
обсерватория в Силистра Йордан

П

Чешмеджиев. Месечната сума на
валежите ще бъде над нормата,
която е между 40 и 60 л/кв. м. Найниските температури през март ще
бъдат между минус 7 и минус 2
градуса, а най-високите – между 20
и 25 градуса.
През първата половина от второто
десетдневие динамиката на атмосферните процеси ще е повишена.
Времето ще бъде предимно облачно,
с валежи от дъжд. С понижение на
температурите на места дъждът ще

десант и започват освободителния
поход на Руско-турската война.
Припомнихме си, че Свищов е
първият освободен български град
от турско робство. Гледахме кадри
от филма „Под игото“. Слушахме възрожденски и патриотични
песни. Проследихме битката при
Шипка и се любувахме на филм за
Националния парк-музей на този
величествен връх, който е национална светиня и символ на нашата
свобода. Слушахме с интерес одата
„Опълченците на Шипка“ от Иван
Вазов. Насладихме се на великолепното изпълнение на песента „О,
Шипка!“ от група „Епизод“. Завладя
ни още една тяхна песен, създадена
по Вазово произведение – „Батак“.
Сълзи бликнаха от очите ни... Знаем, че Баташкото клане е черна
дата в историята на България. С
интерес гледахме филм и за Апостола на свободата - Васил Левски,
защото „Признателността ни към
тези, които се сражаваха и загинаха
за нашата свобода, ни задължава
да познаваме делата им – никога
нищо да не бъде забравено!“ Четохме стихотворения и откъси от

народни песни, посветени на братята освободители, на български
и руски език от албума „Здравствуйте, братушки!“, издаден във
връзка със стогодишнината от
освобождението на България от
османско иго. Слушахме и руска
песен за България. Всеки истински
българин трябва да таи в сърцето си
признателност към Русия, да помни
и цени помощта на руския народ...
С този урок по родолюбие за
пореден път, всички заедно, мислено се върнахме във времето на
Паисий, Левски, Ботев, Бенковски,
баба Тонка, Райна княгиня, хайдутите, четниците, въстаниците,
опълченците... Отдадохме почит
на загиналите в борбата за освобождение от петвековно робство...
Нека да пазим и тачим паметта и
на синовете на Русия – тези знайни
и незнайни герои, спечелили войната и дали живота си за нашата
свобода. А старите бойни знамена
и Самарското знаме, общите могили, в които „българи и руси спят...
като братя“ да са нашата памет и
нашата съвест...
Анка КОЗАРЕВА

преминава в сняг. През втората половина от периода ще настъпи относително повишение на температурите.
Вероятност за валежи има около
18-ти март. И през третото десетдневие динамиката на атмосферните
процеси ще остане повишена. Често
ще има превалявания, предимно
от дъжд. Относително по-топло ще
бъде в средата на периода, а в края
на месеца отново температурите ще
се понижат.
През 1952 г. на 7-ми и 8-ми март
снежната покривка в Североизточна
България достигнала до 60-70 см, а
преспите – до 1,5-2 м и било пре-

къснато железопътното движение.
Около 10-ти температурите се понижили до минус 20-22 градуса, но през
последните дни на месеца, в Източна
България имало гръмотевични бури
и слаби градушки, а термометрите в
Северна България, вече показвали
летни температури между 27 и 32
градуса.
През 1992 на 19-ти март в следствие на интензивни снеговалежи в
Тутраканска, Дуловска, Ситовска и
Кайнарджанска община снежната покривка достигнала 35-40 см и поради
силни ветрове били затворени пътищата и прекъснати електропроводи.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 7 март 2016 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
- За обучение по време на работа
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 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 възпитател, начален етап – висше образование, начална
училищна педагогика
1 обслужващ щанд – основно образование
1 обслужващ магазин, приемчик – средно образование
1 склададжия – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***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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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Сениха НЕАЗИ:

Сагата за кметския стол в Главиница
може да приключи и с изненада

Калина ГРЪНЧАРОВА
агата, която се разви по
отношение на изпълняващия длъжността кмет
на община Главиница до произвеждането на частични местни
избори продължава с пълно темпо
и динамика. В административните
съдилища на различни нива своите
решения очакват няколко жалби.
Историята сочи, че по този казус
досега в Главиница са избирани
трима души за в.и.д.кмет. До тази
ситуация се стигна след като в
началото на м.декември м.г. избраният за кмет на общината Насуф
Насуф бе признат за виновен за
длъжностно престъпление извършено през 2007 г., когато отново
бе начело на община Главиница.
Правомощията му бяха прекратени предсрочно от ОИК-Главиница, но все още се очаква решение
на върховната съдебна инстанция
по жалбата срещу него.
След като един месец от влязлото в сила съдебно решение
Общинският съвет не предприе
действия за избиране на временен
кмет до провеждането на нови избори, зам.-областният управител
на област Силистра издаде своя
заповед за назначаването на педа-

С

гога Сениха Неази за вр.и.д. кмет
на община Главиница, която също
така и отмени с нова своя заповед
в края на месец януари.
Междувременно Общинският
съвет избра Ерол Али за в.и.д
кмет, който от своя страна покъсно подаде оставка, а на местния
парламент се наложи нов избор
за временната кметска длъжност
- Сюзан Хасан.
След всички стекли се обстоятелства, в този брой ви предлагаме
мнението и на Сениха Неази, като
една от основните фигури в така
представения пъзел.
- Г-жо Неази, за първи път след
Вашето назначаване и последствията от това разговаряме с Вас.
Като начало бихте ли разяснили
как се стигна до Вашия избор и
доколко политическите фигури
влияят на това?
- Ще бъда откровена - радвам се,
че този разговор не беше съвсем
в началото на моето назначение,
защото щеше да бъде кратък и
оптимистичен. Относно заповедта,
с която бях назначена мога да
кажа, че нищо политическо няма
в разговор между лица, които са
запознати добре с нормативните
уредби на Общината – в лицето на

зам.-областния управител и мен.
Това, което се опитвам да Ви кажа
е, че хората, които упражняват контрол по спазването на законовите
норми в една община и забележат,
че в нея, независимо коя е тя, има
създаден политически и управленски „вакуум” са длъжни да
реагират, за да няма последствия
за обществото и администрацията.
Това се случи и в Главиница. След
проведен разговор и покана от
страна на зам.-областния управител бях назначена от 7 януари тази
година. Разбира се, това доведе до
множество словесни атаки срещу
двете страни, но в създалата се
ситуация на умишлено забавяне
на делата на общината, не виждам
и кой щеше да се съгласи на тази
дейност. Друг е въпроса и относно
компетентността – дори и да не
съм работила в администрацията
достатъчно добра визия имам
върху цялостната дейност. Била
съм член на Общинския съвет от
2003 г. и участвах в дейността на
всички Постоянни комисии.
- Добре, но Вас ви свързват с
Реформаторския блок, от който
е назначен и зам.-областния управител Младен Минчев. Трябва
ли да се има предвид това обстоятелство, защото напрежението
при вас ескалира с всеки изминал
ден и въпросът на деня е: „Кой е
кметът на общината днес?”
- Като начало да изясня, че обявих своята независимост още през
2012 г., но политическите възгледи
в последните години на моята
кариера намират доста допирни
точки с тези на Реформаторски
блок. Бях поканена и участвах
в местните избори в листата от
кандидат общински съветници от
РБ. Ако това е обект на критика –
не виждам смисъл. По смисления
и обективен въпрос, според мен,
трябва да е „Дали посоченото лице
е работило и ще работи за обществото?”. През последните години,
както и в страната, и в региони като
нашия се вижда, че хората искат
промени и искат лица, които са се
доказали в обществото. Дали съм
такава - най-добре е хората да кажат. Но не и да свързват името ми
само и единствено с политическа
фигура. Това е обида, както към
мен и труда ми в обществените
дела през всичките тези 13 години,
така и към зам.-областния управител, който единствено е защитавал
интересите на жителите на община
Главиница, за разлика от други с

личен характер.
- Кого визирате и защо Областният управител отмени заповедта
за назначаването Ви?
- Относно отменената заповед
– всичко, което се отнася до нея
вече се намира в регистрите на
Административен съд-Силистра
и скоро се надявам да излезе
решение. Доколко тя е била с
правно основание е спорно. А
защо – мога само да предположа,
че след множеството изписани и
предизвикани жалби и проверки
към мен от страна на опозиционните партии е целял единствено да
ме предпази.
Визирах точно тези лица от политическата сцена, които с нищо
не доказват, че мислят за обществото – напротив. Пишат се жалби
от всякакъв характер и естество,
правят се платени репортажи без
да се проучи общественото мнение
и на лицата, които са пряко засегнати от обстоятелствата, просто
защото интересите на няколко
човека са засегнати. Това няма
да доведе до нищо хубаво и, за
съжаление, всичко ще се пренесе
върху населението на Главиница,
защото фактите са налице – администрацията не работи. Голяма
част от проектите не са отчетени и
съответно няма да има финансиране. Нови такива не се изготвят.
Няма екипност. Няма визия. Има
само всят страх и тесни интереси,
които даже не мога да определя
като политически, защото не са
виновни обикновените членове
на партиите, заради оскъдната
информация, която им се предава.
- Един резонен въпрос – в посочения репортаж на национална
медия се акцентираше върху Вас и
на това, че в общината има трима
кметове. Вие все още такъв ли сте
и докога ще продължи тази сага?
- Дали съм все още кмет – да. По
смисъла на закона в една община
има само един действащ кмет и
това е така. Всичко друго, което
се цели от изпълнители на политически поръчки като председателя
на Общински съвет-Главиница и
други е просто една игра, за да се
забави определянето на дата за
частични местни избори. Казвам
го съвсем отговорно, защото няма
окончателен акт, който да спре изпълнението на моето назначение.
Всичко е в процес на разглеждане
от съд и окончателно решение все
още няма. И още по-интересен е
фактът, че приемат всички акто-

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

Общински център за
извънучилищни дейности - Тутракан
Конкурс – рецитал

„България - моята родина”
в чест на З март - Национален празник на България
Конкурсът ще се проведе на 15 и 16 март 2016 г. в
залата на Общински съвет – Тутракан.
Начало – 14.30 ч.
Цели: Да се съхрани и популяризира българската поезия и да се стимулира интереса на младите хора към
българската поезия и творчеството на българските
автори. Конкурсът е за индивидуални изпълнители,
които ще се състезават в две направления:
- Възрожденска поезия
- Български автори
За всяко направление ще има отделно класиране.
Заявки за участие са подали повече от 80 участници,
от 1–12 клас, от всички училища на община Тутракан.

ве на Общински съвет, които ги
връщам, а за това има право единствено кмета на общината т.е. аз.
- Казвате, че всичко е политически сценарий – Вие къде намирате
своето приложение?
- Да, така е. Всеки се крие зад
маската на определена партия, но
маските на тези лица си мисля, че
много скоро ще паднат и тогава ще
има изненади. Ще видим – частичните избори предстоят. Не вярвам
дългогодишни партийни структури
да се водят по думи и дела на
лица, които вече не са актуални
със своите „трикове”. Напротив
– хората от по-горните слоеве на
политиката са по-диалогични и
с по-голям опит. А и не се знае –
може следващото съревнование
на изборите да е между лица със
свежи идеи за развитието на тази
община. Кой и как – ще покаже
времето и, разбира се, нагласите
на хората. Приложение в това дали
ще намеря – все още е рано да се
каже, но пак казвам – всичко е
въпрос не на лична преценка, а на
политически анализ.
- А какъв е Вашият анализ за
общината? Какво предстои?
- Предстои, за съжаление,
труден период за Общината. В
продължение на месеци не са
водени делата на Общината, като
цяло. Още при встъпването ми се
сблъсках с множество болнични
листове на зам.-кметове, секретар и други служители, което
сами разбирате, не влияе върху
моите лични качества, а на дейността на Общината. Продължават всички органи и институции да
се обръщат към мен за сведение
и информация, като не крият и

своето възмущение от ниската административна култура на екипа,
който е назначен в момента. Само
през месец януари подписах два
проекта – за наемане на 60 лица
до 29-годишна възраст и договор
по програма „Активни”, отново по
Програмата за младежка заетост
– 50 човека за обучение и реализиране, които бяха изготвени още
от екипа на Хюсеин Хамди, и един
възложих за изготвяне за наемане
на 100 лица с трайна безработица
на възраст от 54 г. до пенсионна.
И това е само за месец. А питам
аз – къде са били тези лица
през месеците на „фантомното
управление”? Тогава даже не са
отчетени приключили проекти и
Общината е ощетена с милиони –
не заради някакви актове, които
се цитират, а от бездействието на
избраните от народа.
Хубаво е човек да прави критика на управлението на някого,
но още по-хубаво е, когато има
и самокритика. Такава при нас
липсва. Ние – младите в управлението, ще се научим, но тези,
които имат достойнството да
излизат през зрителите на телевизионния екран би следвало да
отговорят първо за своите действия и дела. А те не липсват. И са
само в ущърб на общината. Нито
един проект, нито един документ,
освен финансови изплащания
не са задвижени за изпълнение.
Факти – не думи. Какво предстои
– ще видим всички заедно. Аз
вярвам в обективната съдебна
система на страната ни, както
и все пак вярвам, че Общината
ще възвърне своя добър облик и
авторитет.

електронна система за
Овощари от Тутракан Картина на трудовия пазар Въведоха
отчет и контрол за отстрелян
и Силистра се надяват К
дивеч в Силистра и още 4 области
държавата да им помогне
Е
финансово за измръзналата реколта
О

вощари от Североизточна България се
опасяват, че тази
година няма да има реколта. Причината е, че между
80 и 100% от кайсиите и
прасковите на земеделци
от Тутракан и Силистра е
измръзнала.
Освен без плодове, стопаните най-вероятно ще
останат и без обезщетения от държавата, защото
измръзването не се води
застрахователно събитие.
Затова единствената въз-

можност за обезщетение
за стопаните е да получат
компенсация от държавата.
По регламент обаче това
може да се случи, само ако
щетите в овощната градина са точно 100%.
Всеки земеделски производител, който има опасения, че градината му
е замръзнала, трябва да
подаде заявления в областните служби, където комисия трябва да установи
процента на замръзване,
уточняват оттам.
“ТГ”

ъм края на януари в трите
бюра по труда в област
Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните
безработни са 7590. Техният брой
се увеличава със 146 в сравнение
с края на декември м.г. Като търсещи работа лица са регистрирани
и 144 заети, 69 пенсионери и 29
учащи.
Равнището на безработица за
област Силистра, на база официално публикуваните данни от
Агенцията по заетостта за страната, е 16,7%, при 16,4% през предходния месец. За януари 2016 г.
равнището на безработица средно
за страната е 10,2 на сто.
По общини регистрираната
безработица в абсолютен брой
и относителен дял има следния
вид: най-високо е равнището на
безработица в община Кайнарджа
– 37,8% /589 безработни лица/,
следват общините Главиница 35,5% /1184/, Ситово - 30,3% /456/,
Алфатар – 25,5% /253/, Дулово

– 21,7% /2097/, Тутракан – 15,1%
/788/, и най-ниско в община Силистра - 9,6% /2223/.
По професионален признак
регистрираните безработни са: без
специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти
– 13%.
Според образованието от общия
брой регистрирани безработни
в областта преобладават тези с
основно и по-ниско образование
- 51%, хората със средно образование са 42%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови
групи показва, че най-голям се
запазва относителният дял на
безработните над 50 години – 45%
от всички регистрирани, тези от 30
до 49 години са 45%, а младежите
до 29 години – 10%. /Регистрираните младежи до 29 години са
737, като спрямо декември броят
им значително намалява със 184,
а в сравнение със същия месец на
2014 г. броят им намалява с 345/.
“ТГ”

лектронна система за отчет и контрол предоставя
пълна информация за отстреляния дивеч на държавни
територии в пет области. Така
наречените „ловни марки“ бяха
въведени пилотно от Северноцентралното държавно предприятие –
Габрово, в което влизат областите
Габрово, Велико Търново, Русе,
Силистра и Разград.
Електронната система е разработена от Северноцентралното
държавно предприятие – Габрово,
което първо в страната приложи
ловните марки със собствен уникален код. С тях се обозначават
животните след отстрела им, а
кодът се изпраща като SMS до
кратък номер. Заедно с това, в
съобщението се въвежда пол и
възраст на дивеча. Така, в реално

време, системата разполага с
информация за мястото на лова,
ползвателя на дивеча, а също
данни за животното. В началото
на календарната година ловджиите получават специалните
пластмасови марки, чийто брой
съответства на годишните планове
за отстрел на държавното предприятие. Освен, че е превантивна
мярка срещу бракониерството,
системата предоставя информация, полезна при изготвянето
на ловностопанските планове,
включващи както отстрел, така
също охрана и развъждане на
животните.
В момента Северноцентралното
държавно предприятие извършва
залесителни мероприятия край
Тутракан върху общо 100 дка
държавна площ.
“ТГ”
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Българи и румънци благотворително
за новия параклис в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
овършителни дейности предстоят в
новия параклис в Тутракан, който ще носи името на Св. Вмчк. Димитър

Д

Солунски. Православната
обител се изгражда изключително с дарения, затова
и на 1 март т.г. Инициативният комитет и Църковното настоятелство

организираха Благотворителен коктейл съпътстван
от изложба-базар на икони.
Нашите приятели от отсрещния бряг на р. Дунав от побратименото селище

Кирнодж с удоволствие се
включиха в благотворителното начинание и този път.
70-те икони за изложбата
бяха осигурени от тях - те
са дело на децата Теоретична гимназия "Дечебал" в
Букурещ. Освен това, подариха и 8 икони за параклиса.
На коктейла присъстваха
кметът на Кирнодж Иринел
Роман, общинският съветник и епитроп в румънската
църква "Св.Николай" - Аурелиан Котобан, учителките
на децата-иконописци Стефания Накиу и Елена Русу.
Събитието уважиха зам.-

областният управител Младен Минчев, Областният
лидер на ГЕРБ-Силистра
Тодор Тодоров, местни
предприемачи вкл. и Стив
Харалампиев, който живее
в САЩ и има бизнес там.
Д-р Димитър Стефанов,
видимо развълнуван, благодари на всички за досегашната подкрепа по
изграждането на параклиса,
а председателят на църковното настоятелство
отец Илия Тонков припомни
неговата история.
В края на коктейла стана
ясно, че общата събрана

сума е 8 682 лева, вкл. 3600
лв. от Венцислав Статев,
с които ще бъде осигурено
цялостното осветление и
2 хил.лв. дарени от Стив
Харалампиев.
Лидерът на ГЕРБ-Силистра Тодор Тодоров потвърди
обещанието си дадено още
при първата копка на параклиса през 2013 г., че средствата и организацията по
изографисването ще бъдат
осигурени от него.
Гостите от Кирнодж
връчиха Сертификати на
най-големите дарители.

Добруджанските кукери се събраха
във Варненци на събор
ɧɚ ɇɑ ɉɪɨɛɭɞɚ ɝ ɫ
Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ Ɍɚɡɢ ɝɪɭɩɚ ɟ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥ ɧɚ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɚɬɚ
Ʉɭɤɟɪɥɚɧɞɢɹɜəɦɛɨɥɤɨɹɬɨ
ɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɪɟɞɢɫɟɞɦɢɰɚ
ɋɧɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɟɧɤɨɫɬɸɦ
ɟɆɚɫɤɚɪɚɞɧɚɬɚɝɪɭɩɚɩɪɢɇɑ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɝɫȻɟɥɢɰɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢȻɪɚɡɚɹ
ɇɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɇɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɟɧ ɬɚɧɰ ɛɟ ɡɚ Ʉɭɤɟɪɫɤɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɨɬ ɇɑ ȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟ ɝ ɫ ɋɬɚɪɨ ɫɟɥɨ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɟɬɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɫɴɛɨɪ ɧɚ
ɦ ɚ ɫ ɤ ɚ ɪ ɚ ɞ ɧ ɢ ɬɟ  ɢ ɝ ɪ ɢ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢ ɤɭɤɟɪɢ ȼɚɪɧɟɧɰɢɜɟɱɟɟɜɢɫɬɨɪɢɹɬɚɌɚɡɢɝɨɞɢɧɚɬɨɣɟɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɭɱɚɫɬɢɟɤɭɤɟɪɫɤɚ
ɝɪɭɩɚɨɬɪɭɦɴɧɫɤɨɬɨɫɟɥɢɳɟ
Ʉɢɪɧɨɞɠ ɩɨɤɚɡɚ ɬɚɦɨɲɧɢɹ
ɨɛɢɱɚɣ
Ⱥɢɧɚɱɟɧɚɩɥɨɳɚɞɚɜɫɟɥɨ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɫɜɨɟɬɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ
ɬɨɡɢɩɴɬɢɡɜɨɪɧɨɮɨɥɤɥɨɪɧɨ
ɢ ɦɚɫɤɚɪɚɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɯɚ ɤɭɤɟɪɫɤɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɨɬ Ⱥɣɞɟɦɢɪ
Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ ɋɬɚɪɨ ɫɟɥɨ

Т

Ȼɟɥɢɰɚɢɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟ
Ɉɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɬɚɤɢɜɚ ɫɴɛɢɬɢɹ ɨɛɨɛɳɚɜɚɦ ɫ ɢɡɪɚɡɚ
ȿɞɧɚɧɟɡɚɛɪɚɜɢɦɚɟɦɨɰɢɹ
ɂɬɨɡɢɩɴɬɦɨɝɚɫɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟ ɞɚ ɹ ɩɨɜɬɨɪɹ Ɂɚɳɨɬɨ
ɬɨɜɚɤɨɟɬɨɩɨɤɚɡɚɯɚɤɭɤɟɪɢɬɟ
ɨɫɬɚɜɢ ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɧɟ ɫɚɦɨ
ɫɩɨɦɟɧɧɨɢɧɟɳɨɧɨɜɨɧɚɭɱɟɧɨɡɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɮɨɥɤɥɨɪ
ɂɦɚɲɟɦɧɨɝɨɞɟɰɚɢɦɥɚɞɢ
ɯɨɪɚ ɚ ɬɨɜɚ ɟ ɰɟɥɬɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟɬɨ ɤɚɤɬɨ ɫɟ ɤɚɡɜɚ  ɞɚ
ɫɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɢɧɬɟɪɟɫɴɬ ɢ
ɥɸɛɨɜɬɚɧɚɩɨɤɨɥɟɧɢɹɬɚɤɴɦ
ɮɨɥɤɥɨɪɧɨɬɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɢɜ
ɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟɞɚɝɢɩɨɞɬɢɤɜɚ

ɤɴɦɢɡɞɢɪɜɚɧɟɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟɢ
ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɀɭɪɢɬɨɧɚɮɢɧɚɥɚɩɨɱɬɢ
ɜɢɧɚɝɢɤɚɡɜɚȻɹɯɦɟɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɧɚɝɪɚɞɢɬɟɂɬɨɡɢɩɴɬɫɟɫɥɭɱɢ
ɧɨɢɦɚɲɟɡɚɳɨ
ɉɪɨɱɟɟ ɠɭɪɢɬɨ ɛɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɚɧɨ ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɤɨɣɬɨ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɚ ɜ
ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɜɫɢɱɤɢ Ɂɚɟɞɧɨ
ɫ ɧɟɝɨ ɛɹɯɚ ɡɚɦɤɦɟɬɴɬ ɧɚ
ɩɨɛɪɚɬɢɦɟɧɨɬɨ ɪɭɦɴɧɫɤɨɬɨ
ɫɟɥɢɳɟɄɢɪɧɨɞɠɃɨɧɓɟɮɚɧ
ɂ ɨɳɟ Ƀɨɪɞɚɧ Ɏɢɥɢɩɨɜ 
ɮɨɥɤɥɨɪɢɫɬ ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɴɬ ȿɥɟɧɚ ȺɬɚɧɚɫɨɜɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɚɩɪɚɡɧɢɤɚɛɟɲɟɢɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɨɬ Ʉɢɪɧɨɞɠ
Ⱥɭɪɟɥɢɚɧ Ʉɨɬɨɛɚɧ ɟɞɢɧ ɨɬ
ɮɟɧɨɜɟɬɟɧɚɞɨɛɪɢɬɟɜɪɴɡɤɢ
ɦɟɠɞɭɞɜɚɬɚɛɪɹɝɚ
ȼ ɤɪɚɹ ɧɚ ɫɴɛɨɪɚ ɠɭɪɢɬɨ
ɨɛɹɜɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɢɞɪɋɬɟɮɚɧɨɜɜɪɴɱɢɧɚɝɪɚɞɢɬɟ
ɇɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɩɪɟɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɤɭɤɟɪɫɤɢɨɛɢɱɚɣɛɟɩɪɢɫɴɞɟɧɚ ɧɚ Ʉɭɤɟɪɫɤɚɬɚ ɝɪɭɩɚ
ɩɪɢɇɑɊɨɞɨɥɸɛɢɟɫ
Ⱥɣɞɟɦɢɪ ɡɚ ɨɛɢɱɚɹ Ɂɚɨɪɚɜɚɧɟ
Ɂɚɇɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚɝɪɭɩɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɬɚɨɬɢɞɟɩɪɢɝɪɭɩɚɬɚ

ɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɹɬɟɥɫɤɨ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ ɛɟ ɡɚ
ɤɭɤɟɪɫɤɚɬɚɝɪɭɩɚɨɬɄɢɪɧɨɞɠ
Ⱦɨɦɚɤɢɧɢɬɟ  ɑɟɪɧɢɬɟ ɤɭɤɟɪɢ ɨɬ ɫ ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɛɹɯɚ
ɨɬɥɢɱɟɧɢ ɫɴɫ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɧɚɤɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Всъщност, организатори
на маскарадния събор е НЧ
"Светлина-1904 г." и
Община Тутракан, в чийто годишен Културен календар е включен той.

Кукери от с. Старо село гонят
злото с шумни танци и пожелания
за късмет, плодородие и благоденствие в сградата на Община

Куковден или Кукеровден е в
Тутракан на Куковден. И отбелязаха посещението си със снимка първия понеделник след Месни
за спомен с кмета д-р Димиътр Заговезни - това е денят, в който се
поставя началото на Великия пост.
Стефанов.

ПАМЕТ
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3 март! Родолюбиво, празнично!
онален празник!"
Под звуците на Градския
духов оркестър от Силистра, прозвучаха имената на плеядата български
герои, които са символ
на възпитание в дух на
патриотизъм, родолюбие
и самочувствие у младото

Калина ГРЪНЧАРОВА
градския парк "Христо Ботев", в пространството между
паметника на загиналите
във войните тутраканци и
този на поета-революционер, на 3 март бяха строени
Мемориалната чета "Таньо
войвода", представителни ученически блокове от
СОУ "Йордан Йовков" и СОУ

В

поколение, а и у всички
българи.
Слово произнесе кметът
на общината д-р Димитър
Стефанов, който прие и
рапорта на подп. Калчовски
и поздрави четите.
След минута мълчание,
пред двата паметника бяха

поднесени венци и цветя на
признателност от институции, политически партии
и граждани..
Тази година тържеството за Националния празник
на България уважиха с присъствието си народният
представител Алтимир
Адамов, зам.-областните
управители Елена Томова
и Младен Минчев, председателят на Общински съветТутракан Данаил Николов
и общинският кмет д-р
Стефанов.

"Христо Ботев", както и родолюбците от Дружество
"Традиция" - Силистра. За
да почетат паметта на
хилядите загинали за Освобождението на България
от турско робство! За да
почувстват отново онова
вълнение от думите: "На
3 март е възстановена
държавността в България!
3-ти март е нашият Нациолям празничен концерт организира НЧ
"Н.Й.Вапцаров" по повод Националния празник
на България.
Препълнената зала аплодира перфектните изпълнения на Танцова формация "Дунавска младост"
с ръководител Елена Атанасова, Вокална група
"Северина", Състава на
любителките-танцьорки
"Добруджа", младият певец Асен Рашков.
Елица Камбурова изправи всички на крака не само
с изпълнението на химна
на република, с нея залата
пя "Хубава си, моя горо".
Елица и Асен са участници в телевизионния
формат "Блгария търси
талант".
“ТГ”

Г

Възкресението
на един народ

есец март, ден трети, лето
1878. Едно ново начало!
Ден, в който цял един
народ – българският, ликува! Трети март – паметна дата в нашата
хилядолетна история! А преди нея
– мрак, окови, сълзи страдание…
Историята помни много…. Помни жестокостта в миналото, помни
саможертвата и битките. Помни
храбростта и силния дух на онези,
що проливаха кръвта в името на
нашето отечество. Помни и само

Дончо ДОНЧЕВ
а 3-ти март, Освобождението
на България от турско робство и Национален празник на
страната, всички родолюбиви българи
от с. Сокол поднесоха венец в знак на
благодарност и признателност пред
паметта на загиналите за свободата на
Отечеството ни. Слово за съдбоносната
историческа дата произнесе Николина
Колева – читалищен библиотекар.
ната ласка, от прага на родния дом,
"Датата Трети март отбелязва възот първия урок по история, от дъга- кресението на един народ, който
та, извила 7 полукръга пред очите
ни, от буквите, с които изписваме
нейното име. Живеем, заслушани
в приказката хилядолетна на своя
народ. И нека роденият последен
помни... България започва с всеки
от нас, с нашия живот, с нашата
усмивка. Ние сме частица от БЪЛГАРИЯ – една и единствена – като
сърцето.
На 2 март учениците от II-а и

тя знае истината. Истината е някъде там…
Ние сме хора. Когато пътуваме
през настоящето, помним миналото и мислим за бъдещето.Ние
сме наследници на смели и мъдри
мъже и жени, които са ни завещали
трептящи знамена, заветни песни и
думи. България започва от майчи-

близо 500 години беше без своя политическа и духовна свобода, народ,
чиято висока самобитна духовна и
материална култура бе подложена на
унищожение…Нека всички да носим
това възкресение като знаме в сърцата
си, за да я има Майка България!" - посочи в словото си Колева.
След него съвсем импровизирано
участваха и деца, които гостуваха на
своите близки, присъствали на тържеството. Песничката „Шипченският
лъв” изпълни петгодишната Александра Дончева от гр. Стара Загора,
а стихотворението „Аз съм българче”
- първокласничката Ивайла Антониева
от гр. Силистра. Благодарим от все
сърце на тези малки дечица, които
доброволно пожелаха да застанат пред
микрофона, за да поднесат своите
поздравления, към присъстващите на
празника.

Н

„България аз пея, България аз казвам,
Конкурс за рецитиране
"Обичам те, Родино мила" в БЪЛГАРИЯ - защото я обичам”
библиотеката
М

рети март е символ на една
вяра, на една надежда, края
на едно робство, началото
на една безгранична радост. Има
една-едничка дума, която дава
точното название на тази война
- Освобождението. И ако трябва
да прибавим още няколко само
думи към тази, то несъмнено те
са: преклонение, признателност,
чест и слава на загиналите за Освобождението руски, румънски и
финландски войни. Иначе напразни биха били и жертвите!
Посветихме конкурса на Националния празник 3-ти март с цел
да се съхрани и популяризира
българската поезия и българското
национално самочувствие у децата, а също така и да се стимулира
интереса към българската поезия,

Т

българските автори и библиотеката.
Запознахме децата с историческите събития за Освобождението
на България чрез презентация
представена от библиотечния
специалист. Учениците изпълниха
песни за България след което
последва конкурса за рецитиране,
в който взеха участие учениците от
III"а" клас на г-жа Милена Пенева
и г-жа Белберова от СОУ "Христо
Ботев".
Отличените ученици с грамоти
за най-добър рецитатор са: Зорница, Лъчезар, Фунда, Катрин и
Кристиян.
Конкурсът завърши с Химна
на България в знак на почит към
загиналите.
Стефка КАПИНЧЕВА

II-б клас при ОУ „Иван Вазов”, с.
Зафирово с класни ръководители
Лиляна Ганева и Теменужка Радулова, по случай Националния
празник на България, рецитираха,
пяха и поднесоха венци и цветя
пред паметника на загиналите за
свободата на България.
Величка ПЕЙЧЕВА

Поздравителен адрес до
тутраканци изпрати и Областният управител Стоян
Бонев.
На финала заря озари нощното небе, а празничната
програма бе със специалното участие на певеца
Йордан Марков, както и
с изпълнения на танцова
формация "Дунавска младост" и младите таланти
"Вива Тийнс" от Общинския
център за извънучилищни
дейности.

Не, че си нямаме училище и ученици
в селото, напротив имаме модерно
училище в което се учат над 50 ученици
от първи до осми клас, имаме и достатъчно учители, които учат децата на
четмо, писмо и история на България.
Но нека да се запитаме.
Дали всеки от нас може да носи това
възкресение като знаме в сърцето си,
за да я има Майка България?
За съжаление, това, което най-много ни липсва напоследък са човешките
ценности, без които животът ни се

превръща в безсмислено присъствие.
В днешно време по света вилнее
страшен ценностен релативизъм, т.е.
налице е бурен процес на обезценяване на всичко.
Ще добавим, че преди церемонията
по поднасянето на венеца беше излъчено по кабелното радио на читалището Поздравление по случай празника
от кмета на селото Иванка Дончева.
"Националният празник е момент на
по възвишено състояние на чувствата
и емоциите. Бъдете убедени, че ако го
нямаше това българско самосъзнание,
което носят у себе си хората – нямаше
да ги има и тези празници", каза в
словото си тя.
Празникът продължи в Клуба на
самодееца с песни, танци и почерпка.
И с нови планова за предстоящите
мартенски празници.
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Димитър ДОБРЕВ, Ръководител на Младежка кукерска група, с. Варненци:

Надявам се традицията да се запази и занапред

ȾɢɦɢɬɴɪȾɨɛɪɟɜɫɱɚɫɬɨɬɄɭɤɟɪɫɤɚɬɚɝɪɭɩɚ
ɧɚɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

Калина ГРЪНЧАРОВА
укерската група към
НЧ "Светлина-1904 г."
в с. Варненци е основана през 1962 г. Един от
първите й ръководители е
бил Гани Янакиев Маринов.

К

През 2000 г. е сформирана
Младежка кукерска група с
ръководител Гаврил Ганев.
От 2007 г. групата се
води от Димитър ДОБРЕВ,
който в този брой на "ТГ"
разказва за нея:
- Кукерите се помнят от

дълги години в нашето село.
Обичаят, който изпълняват
те сигурно е на над 100
години. В момента, в състава на нашата Кукерска
група са 15 млади хора.
Включва кукла "Баба" с два
кукера, които я охраняват.
Обичаят се изпълнява в първия понеделник след Месни
Заговезни. Те обикалят по
къщите за здраве и да благославят хората, да прогонят злите демони и духове.
Такава е традицията. Кукерите са изцяло черни, с
кръстосани обелени липови
кори. Костюмът включва
"кърлянка" - това е вид пола.
Отгоре е с ръчно плетена
черна вълнена фланела или
поло, а на главата имат
черна гугла с рога, които
са правени предимно от
трендафил. Трендафилът
е вид роза и се използва,
защото е по-гъвкав - могат
да се огънат. Отгоре костюмите имат "паячета",
които са направени от
вълна, боядисана с растителни бои. Имат също "синци" - мъниста, които като
играят - дрънчат. И още
- дълги ленти (преди време
те са били от тъкат плат),
които са с различни цветове - колкото са по-шарени,
толкова по-атрактивни са.
Доколкото знам, нашите кукери пресъздават
времето, когато по тези
земи са върлували черкезите (мюсюлмански народ
от Кавказ), които всявали
страх у местните хора. Те
били препасани с такива

белени дървесни кори и
се предполага, че нашите
започнали да наподобяват
черкезите, за да изглеждат така страшни като
тях и да гонят демоните.
Но същевременно и за да
радват хората. Знае се
още, че когато влязат във
всяка къща са раздавали
"емиш" (сушени плодове) на
малките деца за здраве и са
благославяли хората.
Аз съм участвал като
кукер и като ръководител, и
не съм виждал други кукери
като нашите. Нашите са
малко по-специфични: тя
нямат кожи, нямат хлопки,
предимно са млади момчета
- стройни и хубави. Танцът
е специфичен - имат дървена гега и дървена сабя,
с които тракат в такт и
това е атракция за зрителите. Навсякъде, където
сме ходили, винаги са ни питали какво представляват,
какво пресъздават. Ние им
обясняваме, че предаваме
всичко така, както сме го
запомнили от нашите деди
и бащи. Надяваме се тази
наша традиция да се запази
и занапред.
- Черните кукери са
участвали на много фестивали. Как ви приемат,
имате ли награди?
- Ходили сме на доста
фестивали - както национални, така и на международни. В Копривщица сигурно 5-6 пъти. Колкото пъти
сме ходили, винаги сме били
отличавани и сме били с
призови места. През 2015

Баба Марта зарадва
първокласниците
Анка КОЗАРЕВА
тази година хубавата традиция на първи март да се
закичваме с мартенички
за здраве събра само ден преди
празника момичетата и момчетата
от Ученически съвет /настоящи и
бивши членове/ при СОУ „Христо
Ботев“ в училищната библиотека.
Със съдействието и помощта на
Иванка Арсенова /педагогически
съветник/ и Надежда Минчева /
преподавател по изобразително
изкуство/ старателно и отговорно
изработихме мартенички. Разпределихме ролите в драматизация
за Баба Марта и Малък Сечко.
Оживено обсъждахме костюмите и
декорите за кратката пиеса. Репетирахме с ентусиазъм. Постарахме
се да се подготвим възможно
най-добре за изненадата, която
поднесохме на първокласниците
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на следващия ден...
На първи март след учебните
часове, малките ученици пристигнаха заедно със своите класни
ръководители Искра Върбанова и
Валентина Кирилова във фоайето
пред библиотеката. Предварително
се постарахме да им направим
импровизирана театрална зала и
сцена. С нетърпение момичетата
и момчетата очакваха началото на
организирания празник. Посрещнаха с радост героите в пиесата.
Смяха се от сърце на шеговитите
сцени в драматизацията и се
впечатлиха от артистичната игра
на участниците в нея. Аплодисментите не стихваха. Усмивки
озаряваха лицата им. Зарадваха се
на мартеничките, които им върза
на ръчичките Баба Марта /Мария
Илиева – 9 б клас/. Помагаха и
Малък Сечко /Цветан Кулев – 8
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на "Златен Орфей". При
участието в националните
фолклорни празници "Приморска перла" ни наградиха
с диплом и почетен медал
за високохудожествено изпълнение.
А за трета година Читалището в селото е организатор на Националния
събор на маскарадните
игри "Добруджански кукери".

Да помогнем за укрепването и
реконструкцията на църквата
"Св. Харалампий" в с. Варненци!

Преди 145 години, в далечната 1871 г. e започнал
строежът на църквата в село Варненци, единствено от
дарения от селото, околността и цяла Североизточна
България.
Нека следваме примера на нашите прадеди и помогнем
за запазването на една българска светиня!
Това може да направите, като дарите средства по
банкова сметка:
ЦКБ АД - клон Русе
IBAN: BG10CECB97908447458500
BIC: CECBBGSF
Код на плащане: 445100
с текст "За църквата в с. Варненци"
Дарения се приемат и в кметството на с. Варненци.
Вярваме, че ще откликнете на нашата молба за помощ!

Покана
а клас/, Пижо и Пенда / Михаела
и Вилияна Иванови от 9 б клас/,
както и разказвачите в драматизацията /Милица Стоянова и Лидия
Тотева от 6 а клас, Ния Георгиева
и Антония Енева от 6 б клас, Таня
Тодорова от 9 б клас/. С голямо
желание първокласниците изпяха
песен за Баба Марта. Всички се
хванаха на хорце, което игриво
и закачливо им изсвири с акордеон Цветан Кулев. Вълнуващите

мигове от пролетния мартенски
празник запаметиха в прекрасни
снимки Иванка Арсенова, Илиян
Неделчев /председател на УС/ и
Таня Тодорова.
Разделихме се с бели и червени
„пискюлчета заплетени“, вързани
на ръцете ни. С пожелания „да сме
здрави, да сме живи, да сме умни,
работливи!“. Във всеки дом да
има и късмет, плодородие, имане,
берекет!

шестите класове – членове на клуба, „Работилница за мартенички“ в
училищната библиотека. Със своите
сръчни и пъргави ръчички, момичетата и момчетата, напътствани и
подпомагани от госпожа Минчева,
започнаха да изработват красиви
изделия. /С тях се включиха за
поредна година в благотворителния мартенски базар, който се
проведе на 27 март от 10.00 часа
в парк „Христо Ботев“. Вложиха
много любов при направата на различни по вид мартенички, защото
благотворителност се прави със
сърце и душа. Дариха стойността
на продадените в името на каузата./
Изобретателните петокласници и
шестокласници майсторяха и същевременно слушаха легендата за
мартеницата. Припомниха си осоа 24 февруари тази годи- по изобразително изкуство и ръ- беностите на уникалния български
на, съвместно с Надежда ководител на клуб „Арт“, органи- обичай и значението на цветовете
Минчева – преподавател зирахме за учениците от петите и при направата на мартеничките.

Наблюдаваха от видео клипове
нови методи за изработване на
различни модели гривнички за ръка
с бели и червени нишки. Разгледаха
и албума с колекцията ръчно изработени мартенички от талантливата
детска учителка и бивш директор на
ЦДГ „Патиланчо“ – Галина Петрова,
подарен на училищната библиотека
от нейния съпруг – Васил Търпанов.
Екипът от жизнени и търсещи натури, изключително изобретателни, с
вродено чувство за красота, работи
качествено и с голямо удоволствие.
Нека да възнаградим и оценим
подобаващо ентусиазма и упорития
труд на членовете на клуб“Арт“! Те
подкрепиха каузата на Община Тутракан и участваха в организирания
благотворителен базар. Помогнаха
да се съберат повече средства. За
стореното добро дело от сърце им
благодарим.
Анка КОЗАРЕВА

Пъргави ръчички изработват мартенички

г. на Националния фолклорен
събор в Копривщица станахме лауреати, наградени
сме с плакет и диплом.
Групата показа своя танц
и завоюва призови места
и награди на Международния фестивал "Сурва-2011",
на "Кукерландия" в Ямбол,
в Стара Загора, в Калипетрово. На Международния
фестивал Еврофолк сме
наградени със статуетка

Управителният съвет на
РПК "Напредък", гр.Главиница,
на основание чл.16 от Закона за Кооперациите и
чл.23 от Устава на РПК "Напредък", гр.Главиница и
решение №1 от протокол № 1/02.03.2016 г.

Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 26.03.2016 г. от 9:00 часа в Сладкарница Главиница при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Прием на нови член-кооператори в РПК "Напредък".
2. Отчет за работата на УС през 2015 г., насоки
за развитие на кооперацията и приемане на бизнес
програмата за 2016 г.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет.
4. Доклад за работата на Контролния съвет, заключение по отчета на Управителния съвет и годишния
счетоводен отчет.
5. Освобождаване от отговорност на Председателя
на кооперацията, членовете на УС и КС поради изтичане на отчетната 2015 г.
6. Даване пълномощия на УС за вземане на кредит
при необходимост и залог или продажба на кооперативно имущество.
7. Избор на пълномощници за годишното събрание
на РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите,
при липса на кворум събранието ще се проведен един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
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ХОБИ
СМЯХ

Американец, французин и българин летят в самолет. По едно време
гледат един дявол реже крилото на
самолета. Американецът се провикнал: - Ей, дяволе, ако спреш, ще
ти дам един милион долара.
Обаче дяволът не спрял.
Французинът му предложил 10
милиона франка, но дяволът пак
не спрял и казал, че с толкова пари
не могат да го подкупят.
Българинът мислил, мислил и се
провикнал: - Ей, дребният, давам
ти 5 лева да продължиш да режеш.
Дяволът моментално спрял и
казал: - Ай стига бе, за 5 лева да
се бъхтя тука като луд.

- 1980 година съм роден.
- Това нищо не ми говори.

Някъв си карал БМВ-то със 120
км/ч. В колата музиката дъни яко,
вътре разни лазерни светлини,
чудеса. Ама по едно време гледа
някъв с Трабант го задминава. Тоя
пощурял и дал газ. След малко
обаче Трабанта пак го задминава.
Тоз направо го приел като персонална обида и настъпал газта
до тенекията. След малко обаче
трабантаджията пак го настига. Тоя
вече му кървясали очите, казал си:
"Ще го смажа!" и направо качен на
волана и залепен за предното стъкло увеличил колкото можело. Като
Пред най-скъпия хотел в града настигнал трабанта му изревал:
стои красива млада жена. От
- И сега какво!
хотела излиза чужденец и я пита:
Трабантаджията го погледнал
- Ду ю спийк инглиш?
спокойно и казал:
Тя му отговаря: - Литъл.
- Ииии сега на втора…
- Хау литъл?
- 200 доларс.
Иванчо: - Мамо, мамо ще си
имаме вече коте!
Видяло магарето, че на една
- Ти откъде разбра сине?
поляна се насъбрали много коне
- Тате го покани да дойде утре,
и то отишло при тях.
когато си нощна смяна.
- Ха ха - присмяли му се конете за какво си дошло пък ти тук ? Ние
Служител към началника си:
сега ще се надбягваме.
- Шефе, ще ми повишиш ли
- А пък аз си помислих, че ще заплатата, че три големи фирми
си ги мерите, та за това дойдох... се интересуват от мен?
- И кои са пък тези три големи
Шеф на ресторант се хвали на фирми?
клиент:
- "Топлофикация", ВиК, М-тел...
- Тук при нас са най-големите
охлюви!
По време на класна работа в
- Знам, знам - казал мъжът - училище учителката казва :
вчера ме обслужи един.
- Струва ми се, че чувам някакви
гласове...
Блондинка пита младеж:
Иванчо тихо се обажда: - И аз
- На колко си години?
съм така, но се лекувам ...

Работа предлага:
М и БМ ЕКСПРЕС, офис Силистра
търси куриер на граждански договор за гр.Тутракан.
За повече информация тел: 08682194

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
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

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

Сканди

СУДОКУ

9 - 16.03.2016 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

9 - 16.03.2016 г.

Община Тутракан
Общински център за
извънучилищни дейности Тутракан
С
п
о
р
т
,
т
уризъм и младежки
Печенката е идол на 13-годишната
д
е
й
н
о
сти - Тутракан
тутраканка

Little Didi се представи с бийтбокс
в "България търси талант"

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɨɠɟɛɢɡɚɦɧɨɡɢɧɚɳɟ
ɟ ɢɡɧɟɧɚɞɜɚɳɨ ɧɨ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜɟɱɟ ɢɦɚ
ɛɢɣɬɛɨɤɫɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥȾɢɞɢ
ɋɬɟɥɢɹɧɨɜɚ ɫ ɚɪɬɢɫɬɢɱɟɧ
ɩɫɟɜɞɨɧɢɦ/LWWOH'LGLɌɹɟɲɟɫ
ɬɨɤɥɚɫɧɢɱɤɚɜɋɈɍɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ ɢ ɧɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɧɚɜɴɪɲɢ  ɝɨɞɢɧɢ ɉɪɟɞɢ
ɬɨɜɚɧɚȾɢɞɢɧɟɣɥɢɩɫɜɚɲɟ
ɫɦɟɥɨɫɬɢɬɹɫɟɹɜɢɧɚɤɚɫ

М

ɬɢɧɝɢɬɟ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɢɹ
ɮɨɪɦɚɬ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɬɴɪɫɢ
ɬɚɥɚɧɬ ɜɴɜ ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨ
ɜɨ ɢ ɋɨɮɢɹ ɤɨɣɬɨ ɜɟɱɟ ɫɟ
ɢɡɥɴɱɜɚɩɨɛɌȼ
ɋɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬɧɢɤɨɣɧɹɦɚ
ɞɚɫɟɭɱɭɞɢɱɟɨɫɜɟɧɂɫɬɨɪɢ
ɹɬɚɆɭɡɢɤɚɬɚɟɥɸɛɢɦɢɹɬ
ɣɩɪɟɞɦɟɬɜɭɱɢɥɢɳɟ ɩɪɟɩɨ
ɞɚɜɚɬɟɥ ɟ ȼɨɥɨɞɹ ɂɜɚɧɨɜ 
Ⱥ ɛɢɣɬɛɨɤɫɴɬ ɟ ɯɨɛɢ ȿɬɨ
ɤɚɤɜɨ ɪɚɡɤɚɡɚ /LWWOH 'LGL ɡɚ

ɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɜ Ɍɭɬɪɚ
ɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ
 Ʉɚɤ ɪɟɲɢ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɲ
ɜɴɜ ɮɨɪɦɚɬɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɬɴɪɫɢɬɚɥɚɧɬ"
 Ɋɟɲɢɯ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɦ ɡɚɳɨɬɨ ɢɫɤɚɦ ɞɚ ɩɨɤɚɠɚ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɤɚɤɜɨ ɦɨɝɚ Ȼɢɣɬɛɨɤɫɟɪɢɬɟɫɟɫɪɟɳɚɬɪɹɞɤɨ
 Ɉɬɤɨɝɚ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɲ ɫ
ɛɢɣɬɛɨɤɫ"
 Ɉɬ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ
ɉɪɟɞɢɯɨɞɟɯɧɚɤɢɬɚɪɚɢɢɦɚɯɦɟɤɨɧɰɟɪɬȿɞɧɨɦɨɦɱɟɩɪɚɜɟɲɟɛɢɣɬɛɨɤɫɢɚɡɨɬɬɨɝɚɜɚ
ɡɚɩɨɱɧɚɯ ɞɚ ɩɪɚɜɹ ɧɹɤɚɤɜɢ
ɡɜɭɰɢ ɋ ɜɫɟɤɢ ɞɟɧ ɩɨɜɬɚɪɹɧɟ ɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɡɜɭɰɢɬɟ ɫɟ
ɢɡɱɢɫɬɜɚɬ
Ʌɸɛɢɦɢɹɬɦɢɛɢɣɬɛɨɤɫɟɪɟ
ɉɟɱɟɧɤɚɬɚɌɹɦɢɟɢɞɨɥ
Ʉɚɤɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɧɚɤɚɫɬɢɧɝɢɬɟ"
 Ɇɢɧɚɯ ɩɴɪɜɢɹ ɤɚɫɬɢɧɝ
ɧɟɝɨɧɢɤɨɝɚɧɟɝɨɢɡɥɴɱɜɚɬɩɨ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɹɬɚ  ȼɬɨɪɢɹɬ ɫɴɳɨ
ɩɪɟɦɢɧɚɯɫɬɪɢɞɚɢɟɞɧɨ
ɧɟɨɬɠɭɪɢɬɨɢɨɬɩɚɞɧɚɯɧɚ
ɟɥɢɦɢɧɚɰɢɢɬɟ
ɇɚɠɭɪɢɬɨɞɨɫɬɚɢɦɯɚɪɟɫɚ
ɤɚɤɜɨɩɪɚɜɹɦɚɤɚɪɱɟɅɸɛɟɧ
Ⱦɢɥɨɜɫɢɧ ɦɢ ɤɚɡɚ ɧɟ ɬɨɣ
ɫɚɦɫɢɩɪɢɡɧɚɱɟɦɭɯɚɪɟɫɚ
ɂɦɚɥɢɢɞɪɭɝɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɬ ɫ
ɛɢɣɬɛɨɤɫ"

 Ⱦɚ ɢɦɚ ɧɹɤɨɥɤɨ ɱɨɜɟɤɚ
ɤɨɢɬɨɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɬɫɬɨɜɚ
 Ⱥ ɫɴɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɬɢ ɤɚɤ
ɜɴɡɩɪɢɟɦɚɬɬɜɨɟɬɨɯɨɛɢ"
ɌɟɦɟɩɨɞɤɪɟɩɹɬɢɯɚɪɟɫɜɚɬɬɨɜɚɤɨɟɬɨɩɪɚɜɹɂɭɱɢɬɟɥɢɬɟɫɴɳɨɄɨɝɚɬɨɡɚɩɨɱɧɚɞɚ
ɩɪɚɜɹ ɛɢɣɬɛɨɤɫ ɬɟ ɦɟ ɤɚɪɚɬ
ɞɚɝɨɩɨɜɬɨɪɹɢɦɟɩɢɬɚɬɄɚɤ
ɤɚɤ"əɩɚɤɇɚɭɱɢɦɟ
Ⱥɡ ɢɦ ɤɚɡɜɚɦ ɱɟ ɧɹɦɚ ɤɚɤ
ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɨɬ ɞɧɟɫ ɡɚ ɭɬɪɟ
ɬɪɹɛɜɚɜɪɟɦɟɢɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ
Ȼɢɣɬɛɨɤɫɴɬɥɢɟɬɜɨɟɬɨ
ɯɨɛɢ"
 Ⱦɚ Ɉɬɞɚɥɚ ɫɴɦ ɫɟ ɧɚ
ɛɢɣɬɛɨɤɫɚ ɡɚɳɨɬɨ ɢɫɤɚɦ ɞɚ
ɩɨɫɬɢɝɧɚ ɦɧɨɝɨ ɂ ɞɚ ɫɬɢɝɧɚ
ɞɨɫɜɟɬɨɜɧɨɬɨ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɢɞɨɥɴɬɧɚȾɢɞɢ
ɉɟɱɟɧɤɚɬɚɟɫɜɟɬɨɜɟɧɲɚɦɩɢɨɧ ɩɨ ɛɢɣɬɛɨɤɫ ɩɪɟɡ 
ɝɤɨɝɚɬɨɜɧɟɦɫɤɚɬɚɫɬɨɥɢɰɚ
Ȼɟɪɥɢɧ ɩɟɱɟɥɢ ɫɪɟɳɭ ɮɪɚɧɰɭɡɨɣɤɚ
Ⱦɚɩɨɠɟɥɚɟɦɭɫɩɟɯɧɚ/LWWOH
'LGL
Ȼɚ Ȼɢɣɬɛɨɤɫ ɫɟ ɧɚɪɢɱɚ
ɜɨɤɚɥɧɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɜɴɡ
ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɳɨ ɧɚɣɱɟɫɬɨ
ɭɞɚɪɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɫɤɪɟ
ɱɨɜɟɢɥɢɪɚɡɥɢɱɧɢɦɭɡɢɤɚɥɧɢ
ɟɮɟɤɬɢɤɨɢɬɨɫɟɫɪɟɳɚɬɜ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɬɟɦɟɥɨɞɢɢɨɬɦɭ
ɡɢɤɚɥɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɭɬɨɱɧɹɜɚ
ɍɢɤɢɩɟɞɢɹ

организират

Лятна морска ваканция - 2016 г.
За деца и ученици

Крайморие - Бургас
1 август - 7 август 2016 г.
7 нощувки, 7 хранодни
Цена: 105 лв.
Записване с внасяне на 30% от стойността
до 31 март 2016 г.
Местата са ограничени!
Справки на място в Общински център за
извънучилищни дейности.

СОУ „Христо Ботев” участва в състезанието Spelling Bee

Николай Филипов от VIIа
клас се класира на първо
място в училищния кръг
на Шестото национално
състезание по правопис на

английски език Spelling Bee,
което се проведе на 1 март
2016 в СОУ „Христо Ботев”, гр.Тутракан. Николай
Филипов спелува правилно

думата genius /гений/ и победи Йоана Костадинова от
VIIб клас, която се класира
на второ място. И двамата ученици се класират за

регионалното състезание,
което ще се проведе на
26 март 2016 г. в Разград.
Националният кръг на състезанието ще се проведе
на 23 април в София.
Spelling Bee е състезание, в което участниците
спелуват (от англ. spelling),
т. е. произнасят буква по
буква различни думи на
английски език. Над 6500
ученици на възраст до 14
години се състезаваха в
274 училища в страната
от 27 февруари до 2 март
2016 г. Участниците се
подготвяха по предварително изготвен списък от
500 думи още от началото
на месец декември.
Целта на състезанието е
да повиши интереса на учениците към изучаването на
английски език и да подобри
знанията им чрез забавни и
интерактивни дейности. В
България състезанието се
провежда за първи път през
2011 г. по идея на доброволци от Корпус на мира. Победител в миналогодишното

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 март - Анка АНДРЕЕВА, гр. Тутракан
10 март - Маринка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
10 март - Айсун КОШУДЖУ, Ст.спец. "Техник", Община Главиница
11 март - Борислав ПЕТКОВ, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
11 март - Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община Тутракан
12 март - Жулвер РЕДЖЕБ, Ст.спец. "АФО", Кметство Зебил,
община Главиница
13 март - Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически музей-Тутракан
14 март - Гинка СТОЯНОВА, Счетоводител, Община Тутракан
14 март - Д-р Кенан ДУРАН, Ротари Клуб Тутракан

14 март - Румен КОЛЕВ, Работник Гробищен парк, Община Тутракан
14 март - Мария ЛАЗАРОВА, ФТС "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
14 март - Федаим ЮДАИМ, Кмет на с. Долно Ряхово, община
Главиница
14 март - Радка ПЕНЕВА, Чистач, Община Тутракан
15 март - Михаил ВЕДЕРОВ, Работник подръжка, Община Тутракан
15 март - Цветелин МАРИНЧЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
16 март - Тодор ПЕТРОВ, ЕТ "Св. Тереза", с. Сяново, община Тутракан
16 март - Айтен РАШИД, Ст. спец. "Подготовка на проекти",
Община Тутракан

състезание е тринадесетгодишният Теодор Енчев от
ОУ „Димитър Благоев“, гр.
Велико Търново.
Състезанието се организира от Фондация “Корпус
за образование и развитие-КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство
с Фондация „Америка за
България”, Посолството на

САЩ и под патронажа на
Министерството на образованието и науката.
Развитието на състезанието може да следите на
www.spellingbee-bg.com и на
страницата във Facebook
https://www.facebook.
com/pages/BulgarianNational-English-Spelling

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

