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Нов старт за изграждане на
Пречиствателна станция в Тутракан
ет общини, сред които и Тутракан, ще
изграждат пречиствателни станции и довеждащи
колектори по Оперативната
програма „Околна среда“.
Това съобщи екоминистърът
Ивелина Василева нa гoдишнaтa кoнфepeнция „Cтpaтeгичecкa инфpacтpyктypa

П

и инвecтиции, Бългapия в
cвъpзaнa Eвpoпa“. Процедурата е с бюджет 116
млн. лв. Предстои да бъдат
отправени покани към местните управи за подаване на
проектни предложения.
Пречиствателните станции на Тутракан, Приморско,
Елхово, Чирпан и Айтос са

част от т. нар. ранни проекти във водния сектор, които
ще осъществят преход от
старата към новата програма „Околна среда“.
Осем общини вече представиха предложенията си
за изграждане на пречиствателни станции и ВиК. Това
са Шумен, Банско, Варна,

Видин, Враца, Раднево, Тервел и Ямбол, които започнаха проектите си в първия
програмен период и сега ще
ги довършат със средства
от новия. Предвиденият финансов ресурс за тях е 234
млн. лв. Инвестиционните
им намерения са в процес
на оценка.
“ТГ”

Данаил Николов е преизбран Читалището с ново
за председател на БСП-Тутракан Настоятелство,
- Тутраканските делегати на Милен Филипов го
конгреса ще подкрепят
Корнелия Нинова за лидер на БСП оглавява

Цена 0.60 лв.
Уважаеми лекари и медицински
специалисти от община Тутракан,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по
повод Световния ден на здравето и Професионалния празник на здравния работник – 7 април!
Община Тутракан винаги
е откликвала на проблемите пред здравеопазването
на местно ниво. Нашата
обща кауза е постигане на
по-добър здравен статус на
жителите на общината!

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

Уважаеми лекари и здравни
работници от община Главиница,
7 април е денят, в който изразяваме благодарността си към Вас за Вашия професионализъм!
Празникът на най-хуманния
труд е повод цялата общественост да Ви благодари за всеотдайния труд и грижите, които
полагате ежеминутно за всички!
Пожелаваме здраве за Вас и
пациентите Ви и много отдаденост на светлата кауза,
която сте избрали за свой
професионален път!
Сюзан ХАСАН, В.и.д. Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми лекари и
медицински специалисти,

на стр. 5

С огромно уважение отправям най-сърдечни поздрави по повод 7-ми април - Световния
ден на здравето и професионален празник на
здравните работници!
Гордейте се с Вашата професия, защото тя
пази най-важното - здравето и живота,
и работете така, че населението на община Тутракан
да се гордее с Вас!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

на стр. 3

Хайде на театър на 11 април!
Самодейците от ТС "Борис
Илиев" при НЧ "Н.Й.Вапцаров",
гр. Тутракан са подготвили за
Вас поредната доза смях,
добро настроение и
майсторска театрална игра!

"Кумецът на Свети Рангел"
Постановчик: Ценка БОЙЧЕВА
В ролите: Петьо СТОЙЧЕВ - Попът,
Васил ДОЙНОВ - Господ, Станислав ЙОРДАНОВ Св. Рангел, Ганчо АНДРЕЕВ - Св. Петър,
Владислав ЕНЕВ - Дявола,
Теодора СТОЯНОВА - Бабата, Дияна ГОГОВА Жената, Габриела КОСУЛИЕВА - Ангела.
На 11 април в залата на Читалището
Начало: 18:30 часа
Вход: 3.00 лв.

Заповядайте в обновения

Детски магазин

"Слънчице"
В него ще намерите качествени дрехи за
принцеси и малчугани!
Магазинът е намира по механа "Мелани" и
работи всеки ден
от 8:30 до 18:30 часа
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РЕГИОН

НОВИНИ
40 лв. ПО-ВИСОКИ ПЕНСИИ ЗА АПРИЛ ЗАРАДИ
ВЕЛИКДЕНСКАТА ДОБАВКА
Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите през април, информираха от НОИ. Изплащането
на пенсиите чрез пощенските станции ще започне
на 7 април и ще приключи на 20 април. Еднократна
допълнителна сума в размер на 40,00 лв. ще получат
пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях
за април, е в размер до 300 лв. включително.
Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително
обявен във всяка пощенска станция.
Преводите на сумите за априлските пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по
банков път, ще бъдат извършени на 7 април.
ПОЖАРНАТА ОТЧИТА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА ГОДИНАТА
През първото тримесечие на тази година поделенията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност
и защита на населението” /РДПБЗН/ Силистра са обслужили общо 157 произшествия, срещу 171 за същия
период на 2015 г. Ликвидирани са 119 пожара, от които
37 с материални загуби и в 82 случая е извършена гасителна дейност на пожари в отпадъци и комини, без да
са нанесени материални щети. В сравнение със същия
период на 2015 г. броят на пожарите с материални
загуби е с 8 повече, пожарите без материални загуби
са с 17 по-малко. Извършена е аварийно-спасителна
дейност в 16 случая и помощни работа в 18 случая.
През периода са регистрирани 4 лъжливи повиквания.
От началото на годината до 31.03.2016 г. при пожари е загинал един гражданин и са пострадали двама.
Разпределението на произшествията по отрасли е
следното: в “Жилищно-комунално стопанство и битово
обслужване” – 22, в “Транспорт” – 5, в “Селско и рибно
стопанство“ – 5, в „Преработваща промишленост“ – 1,
в „Търговия и ремонт“ – 2, и др.
Разпределението на произшествията по причина на
възникване: от неправилно ползване на отоплителни
и нагревателни уреди - 8, от небрежност при боравене с открит огън - 6, от късо съединение - 6, от
самозапалване - 3, от техническа неизправност - 6,
от строителна неизправност – 1, и др.
КРИМИНАЛЕ
Късо съединение довело до пожар в магазин за
хранителни стоки в Тутракан на 31 март около 15:20
часа. Изгорели 6 електроуреда, бензинопил, врати и
прозорци, преди огнеборци от местната противопожарна служба да потушат огъня.
Без загуби се разминал и пожар в къща в Тутракан
на 31 март около 12:15 часа. Огънят пламнал поради
неизправност на вентил на газова бутилка. Местни
огнеборци са справили с произшествието, преди да
са стигне до материални щети.
Агрегат, ъглошлайф и 70 м маркуч са откраднати
от складово помещение в село Шуменци. Престъплението е извършено чрез взломяване на катинар в нощта
срещу 1 април. Образувано е досъдебно производство.
Кражба на около 400 м меден проводник е извършена
в землището на село Черногор в нощта срещу 4 април.
Образувано е досъдебно производство.
Няма материални щети и при пожар в сухи треви,
горял на 4 април в землището на сели Сокол. Огънят
е погасен от екип на противопожарния участък в
Главиница.
Тутракански огнеборци загасили пожар в комин на
жилищен блок на 5 април в града. Произшествието
станало около 20:40 часа. Няма материални щети.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 12/30.03.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Румяна Тодорова Георгиева, Галина
Тодорова Димитрова и Емил Иванов Димитров, собственици на имот с идентификатор 73496.501.2658
от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; кв. 118 от
План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.,
съгласно н.а. с вх. р №3904, а.№ 56, т.Х, д.№1800/2009
год. и н.а. с вх.р.№3993, а.№55, т.Х, д.№ 1799/2009 год.
на Служба по вписванията Тутракан е издадена Заповед
№ РД-04-494/30.03.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на
План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.2658 от Кадастрална карта на града,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София; кв.118 от План за улична регулация на гр.
Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

7 - 13.04.2016 г.

Джипитата в Тутракан също се
включиха в националния протест
С

емейните лекари от
Тутракан се включиха в националния
протест организиран от
Сдружението на общопрактикуващите лекари. Три
дни - на 30 и 31 март и на
1 април, те преустановиха
работа за 1 час, информира
д-р Синан Топал.
Регионалната колегия
на Българския лекарски

съюз в Силистра подкрепи
едночасовите протестни
действия на семейни лекари в Крайдунавска Добруджа. „Принудени сме да
предприемем тази крайна
мярка, тъй като бяха изчерпани всички възможни
средства за повлияване при
вземането на решения по
актуални проблеми, които
касаят нашите пациенти

и работата ни като общопрактикуващи лекари”, каза
д-р Стелияна Величкова,
председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област
Силистра.
По време на протестите
бе осигурен „необходимият достъп до медицинска
помощ за остри случаи” в
два кабинета за деца и за

възрастни в ДКЦ – 1 в Силистра и в по един кабинет
в Дулово и Тутракан.
Към края на миналата
година има 58 действащи
договори с общопрактикуващи лекари в Силистренско. Според д-р Стелияна
Величкова средната възраст на общопрактикуващите лекари в района е 60
години.
“ТГ”

КНСБ събира сигнали за нарушени
права на работното ви място
„ВЪЗстани за правата
си” – под това мото КНСБ
даде старт на национална
кампания, с която призовава всеки потърпевш с
нарушени трудови, социални и синдикални права
да търси справедливост
и да сигнализира Конфедерацията.
Инициативата ще про-

дължи до Деня на труда
- 1 май и включва широка
гама от канали, чрез които хората могат да ни
потърсят – чрез страницата на КНСБ в социалната мрежа www.facebook.
com/CITUBulgariaa/?ref=hl/,
официалният сайт на Конфедерацията /www.knsbbg.org/, чрез Пресцентъ-

ра (02/4010646), Националния стачен комитет
(02/4010457)“, както и
чрез регионалната структура на КНСБ в Силистра на тел: 086/832999;
086821655; 0884117738;
0884117735 и адрес гр.
Силистра, ул. "Христо
Смирненски" 2.
Ако във вашата фирма

имате съмнения за: забавяне на заплати; неизплащане
на възнаграждения за извънреден труд; злоупотреби с
работното време; опасни
условия на труд и др. нарушения на работодателите
спрямо служители, не се
колебайте да сигнализирате на посочените адреси и
“ТГ”
контакти.

Прогнозират слаба реколта от кайсии в Силистренска
област заради дъждовете през март
ъждовете през март
нанесоха поражения
по кайсиите в Силистренско и не се очаква
добра реколта през тази
година. „Регистрирани са
над 80 на сто загуби на
цвета при по-късно цъфтящите сортове, не е имало
опрашване и оплождане“,
обясни проф. Люляна Иванова – ръководител на Опит-

Д

ната станция по кайсията
и земеделието в Силистра,
цитирана от БНР.
Допълнителни поражения
са нанесени от слани след
дъждовете. Измръзнали са
и пъпки от зимните студове. Проф. Иванова смята,
че загубите при късните
сортове ще бъдат близо
80%., като очаква продукция
да има при ранните кайсии.

Все още няма цялостна
картина за пораженията
в областта, но в Общинската земеделска служба в
Тутракан са подадени две
заявления за пропаднали
32 декара площи с кайсии
заради измръзвания и неопрашване. „Тепърва ще се
прави преценка на пораженията след като опадат
цветовете“, смята проф.

Люляна Иванова.
Кайсиите са сред традиционните овощни видове,
отглеждани в Крайдунавска
Добруджа. В Силистренска
област има над 27 000
декара кайсиеви градини.
В Опитната станция по
кайсията и земеделие в
Силистра се отглежда колекционно насаждение от
500 сорта-образци.
“ТГ”

Енерго Про поиска по-големи цени на тока,
внесе официално предложение
нергийната компания Енерго Про внесе
своите предложения
за изменение на действащите цени на електрическата енергия през
следващия ценови период
юли 2016 – юни 2017 г.,
информират от там.
В параметрите на предложението на ЕНЕРГОПРО е включено средно

Е

увеличение на крайната
цена на електроенергията
за битовите потребители
в размер на 2,92 %. По-голям дял в промяната има
предложената стойност
на нощната тарифа, която
в настоящия момент електроснабдителното дружество продава на цена под
нейната себестойност.
Изчисленията са направе-

ни на база действащата
цена на електрическата
енергия, по която ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД купува енергията от НЕК
ЕАД, в качеството му на
обществен доставчик,
както и действащите
цени за пренос и достъп
на ЕСО ЕАД.
В ценовите си предложения ЕНЕРГО-ПРО е

посочило единствено преките разходи за регулираната си дейност и
отразяват средствата
за развитие и поддръжка
на електроразпределителната мрежа в Североизточна България през
следващия ценови период
и разходите за обслужване на над 1 милион битови
клиенти.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 4 април 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 барман – основно обр.
1 продавач консултант – 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 машинен оператор, производство на пластмасови изделия –
средно обр.

1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 главен счетоводител – висше икономическо образование, счетоводство/финанси, мин. професионален опит 5 години
1 монтажник, електрооборудване - средно образование
1 счетоводител – средно икономическо образование
3 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
3 сервитьори – средно образование
1 барман – средно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – основно
образование
1 медицинска сестра – полувисше образовние, медицинска сестра/
акушерка
2 диагностици, МПС – средно техническо образование, ДВГ, средно
професионално образование - механизация на селското стопанство,
монтьор на ССТ
1 стругар – средно професионално образование, мин. 5 години опит
1 обслужващ магазин, приемчик – 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.

Данаил Николов е преизбран за председател на БСП-Тутракан
- Тутраканските делегати на
конгреса ще подкрепят
Корнелия Нинова за лидер на БСП
Калина ГРЪНЧАРОВА
тчетно-изборна конференция проведе на
1 април т.г. общинската организация на БСПТутракан. Докладът, представен от председателя й
Данаил Николов, е анализ за
партийната работа, който
обхваща периода от 2011
до 2015 г. Той включва и
дейността на социалистите по време на предизборните кампании за местна
власт, както и работата
на избраните общински
съветници в местния парламент. Данаил Николов е
за втори мандат начело
на законодателния орган председател на Общински

О

съвет-Тутракан.
От изказванията по
време на конференцията,
става ясно, че откакто
Николов е председател на
тутраканските социалисти са спрели броженията
между тях и е налице обединение.
21-членен е новоизбраният състав на ръководството на партията - Общински съвет, а Данаил
Николов е преизбран на
лидерския пост.
Решение на конференцията е и подкрепата за
кандидатурата на Корнелия Нинова за председател
на БСП.
БСП-Тутракан ще бъде

представляван на предстоящия конгрес от двама
делегати - Данаил Николов
и Лиляна Димитрова, която
е председател на организацията на жените-социалистки.
Гости на конференция-

та бяха Стефан Стефанов - член на ИБ на НС
на БСП, Георги Кирилов
- председател на Обл.С на
БСП-Силистра и Светлана
Великова - координатор на
БСП за област Силистра.
Снимки: Васил Чакъров

Окръжна прокуратура отчита увеличение на
общоопасните престъпления през 2015-та
Б

лизо една трета е
ръстът на общоопасните престъпления
за миналата в сравнение
с 2014-та отчита Окръжната прокуратура в Силистра. Това съобщават
от пресцентъра на Апелативната прокуратура във
Варна.
Като причина за негативната тенденция се
сочи увеличеният брой на
престъпленията, извършени
при управление на моторни

превозни средства. В отчета на прокуратурата се
посочва и заниженият контрол на органите на МВР
за спазване на правилата
за движение.
В структурата на престъпността в Силистренско
делът на кражбите е 50 на
сто и най-често посегателствата са върху селскостопанска продукция. На
второ място са измамите
с увеличение над 40 на сто,
следвани от престъпления-

та с наркотици, увеличени
с повече от 30 на сто.
Прокурорите отчитат
като тенденция в Силистренско макар и слабото,
но възходящо увеличаване
на детската престъпност.
С участие на малолетни и
непълнолетни са около 10
на сто от регистрираните
и разкрити престъпления
през миналата година.
Отчита се, че делът в
Силистренската окръжна
прокуратура и в трите

районни прокуратури в Силистра, Дулово и Тутракан
се решават в законно установения срок.
През миналата година
прокурорите от Силистра
са внесли в съда 572 обвинителни актове срещу 628
души. Сключени са 152 споразумения с 164 обвиняеми.
Осъдените и санкционирани
граждани през миналата
година са 595. Наказание
„Доживотен затвор“ не е
“ТГ”
налагано.

Увеличение на безработицата Нито едно училище не ползва
отчитат Бюрата по труда в областта охранителна фирма, половината са с
видеонаблюдение на дворовете си
К
ъм края на февруари в
трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан
и Дулово, регистрираните
безработни са 7631. Техният брой се увеличава с 41
в сравнение с края на януари. Като търсещи работа
лица са регистрирани и
146 заети, 68 пенсионери
и 37 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално
публикуваните данни от
Агенцията по заетостта
за страната, е 16,8%, при
16,7% през предходния
месец. /Същевременно,
в сравнение с февруари
2015 г. равнището на
безработица е по-ниско с
1,9 процентни пункта./ За
февруари 2016 г. равнището на безработица средно
за страната е 10,0 на сто.
По общини регистрираната безработица в
абсолютен брой и относителен дял има следния вид:
най-високо е равнището
на безработица в община
Кайнарджа – 40,1% /626
безработни лица/, следват общините Главиница
- 35,4% /1181/, Ситово
- 31,8% /479/, Алфатар –
27,2% /270/, Дулово – 21,6%
/2090/, Тутракан – 15,1%
/791/, и най-ниско в община
Силистра - 9,5% /2194/.
По професионален признак регистрираните
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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 - 52%, хората
със средно образование са
41%, 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 46%, а
младежите до 29 години
– 9%. /Регистрираните
младежи до 29 години са
737, като спрямо януари
броят им намалява с 41,
а в сравнение със същия
месец на 2015 г. броят им
намалява с 331/.
От общо регистрираните лицата с намалена
работоспособност са 580.
Общо обявените през
февруари свободни работни места от работодатели на територията на
област Силистра са 328,
което е значително помалко от местата през
януари (с 278), като разликата е от по-големия
брой заявки за работна
сила по програми за заетост през първия месец
“ТГ”
на годината.

о информация от РИО
на МОН в Силистра,
видеонаблюдение се
осъществява в дворовете
на 25 училища в областта,
които представляват 52 %
от общия брой. Видеонаблюдение се осъществява и
в сградите на 32 училища,
които представляват 66
% от общия брой. Само
в 14 училища (29 %) няма
видеонаблюдение нито в
сградата, нито в двора на
училището.
Физическа охрана има в
23 училища, които представлява 48 % от образователните институции.
Охраната се осигурява по
различен начин – на щат
в учебното заведение, по
граждански договор с училището или училищното
настоятелство, по 66 ПМС,
по програми за заетост.
Няма учебни заведения, които да използват охранител-

П

ни фирми. Пропусквателен
режим, осъществяван от
персонала, инструктажите
и дежурствата са постоянна мярка, която се прилага
в учебните заведения.
Такава справка в образователния инспекторат
са изпратили и от двете
средни училища в Тутракан.
В СОУ "Йордан Йовков" видеонаблюдение има в класните стаи на един етаж,
там където се провеждат
матурите, в коридора и на
входовете. Има и физическа
охрана от техни служители, информира пом.-директорът Анелия Калдарева.
Сходно е положението и в
СОУ "Христо Ботев", където
видеокамери има в класните
стаи на двата етажа, в коридорите и в двора, обобщи
директорът Дияна Станкова. Училището ползва и
физическа охрана от техни
служители.
“ТГ”

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

Механа "МЕЛАНИ"

За вас работодатели!
Дирекция “Бюро по труда" - Тутракан откри процедура за кандидатстване на работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за
насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
Уведомява работодателите от общините Тутракан
и Главиница, че разполага с финансови средства за
сключване на договори за ползване на насърчителни
мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през АПРИЛ 2016
г., както следва:
- Насърчаване на работодателите да наемат на
работа продължително безработни лица (чл.55в от
ЗНЗ) - свободни средства - 11 428 лв.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в
периода от 04 до 12 април 2016 г. включително.
Допълнителна информация може да се получи в:
Дирекция “Бюро по труда”- гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” № 10, стая 9, тел.0866/60957 както и във
Филиал Главиница- гр. Главиница, ул. “Витоша” № 46.,
тел.08636/2087
ɊɂɈɋȼɊɭɫɟɨɛɹɜɹɜɚɤɨɧɤɭɪɫɢɡɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɩɪɟɡɟɧɬɚ
ɰɢɢɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɬɜɨɪɛɚɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚɨɬ
ɩɪɢɫɴɟɞɢɧɹɜɚɧɟɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɤɴɦɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɨɛɟɞɢ
ɧɟɧɢɬɟɧɚɰɢɢɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɧɚɭɤɚɢɤɭɥɬɭɪɚ ɘɇȿɋɄɈ 
Ʉɨɧɤɭɪɫɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɡɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɬ ɫɪɟɞɟɧ
ɢ ɝɨɪɟɧ ɤɭɪɫ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɋɴɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ Äɇɟɤɚ ɪɚɡɤɚɠɟɦ ɧɚ ɫɜɟɬɚ ɡɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɧɚ ɘɇȿɋɄɈ³ ɰɟɥɢ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɩɨ
ɚɬɪɚɤɬɢɜɟɧɧɚɱɢɧɟɞɢɧɢɥɢɞɟɜɟɬɬɟɨɛɟɤɬɚɧɚɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɤɨɢɬɨɫɚɩɨɞɡɚɤɪɢɥɚɬɚ
ɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɅɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɹɬɤɨɧɤɭɪɫɩɨɞɧɚɞɫɥɨɜÄɇɚɫɥɟɞɫɬɜɨɬɨɧɚ
ɋɪɟɛɴɪɧɚ³ɰɟɥɢɞɚɩɪɨɜɨɤɢɪɚɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚɞɚɩɨɬɴɪɫɹɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɦɢɧɚɥɨɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɬɨ ɢ
ɛɴɞɟɳɟɬɨɧɚɋɪɟɛɴɪɧɚɢɫɬɨɪɢɹɬɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚɫɴɠɢɬɟɥ
ɫɬɜɨɬɨ ɦɟɠɞɭ ɯɨɪɚɬɚ ɢ ɩɬɢɰɢɬɟ ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚɬɚ ɜ
ɦɨɡɚɣɤɚɬɚɨɬɨɛɟɤɬɢɧɚɫɜɟɬɨɜɧɨɬɨɤɭɥɬɭɪɧɨɢɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ʉɪɚɣɧɢɹɬɫɪɨɤɡɚɩɪɟɞɚɜɚɧɟɧɚɬɜɨɪɛɢɬɟɟɦɚɣ
ɝɜɊɂɈɋȼɊɭɫɟɊɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɳɟɛɴɞɚɬɨɛɹɜɟɧɢɩɨɜɪɟɦɟ

РИОСВ-Русе обявява два
ученически конкурса за
60-годишнината на
България в ЮНЕСКО
ɧɚɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟɤɨɮɨɪɭɦÄɋɪɟɛɴɪɧɚ
ɝ³ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɨɬ Ɉɛɟɞɢɧɟɧ ɞɟɬɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɈȾɄ  ±
ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚɸɧɢɝɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɳɟ
ɛɴɞɚɬɨɬɥɢɱɟɧɢɫɩɪɟɞɦɟɬɧɢɧɚɝɪɚɞɢɍɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɤɨɧɤɭɪɫɢɬɟɫɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚKWWSZZZULRVYUXVHRUJNRQNXUVLQDULRVYUXVH
KWPO
ɄɨɧɤɭɪɫɢɬɟɤɨɢɬɨɊɂɈɋȼɊɭɫɟɨɛɹɜɹɜɚɫɚɱɚɫɬɨɬɢɧɢ
ɰɢɚɬɢɜɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ ɩɥɚɧɢɪɚ ɡɚ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟ
ɧɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚɉɪɟɞɜɢɠɞɚɬɫɟɢɡɥɨɠɛɚɜɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɬɨ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɧɚɘɇȿɋɄɈɢɩɪɢɥɨɠɧɢɡɚɧɹɬɢɹɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɉɨɞɞɴɪɠɚɧɪɟɡɟɪɜɚɬÄɋɪɟɛɴɪɧɚ³ɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɚɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟɤɨɮɨɪɭɦÄɋɪɟɛɴɪɧɚ
ɝ³ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬɈȾɄ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 13/04.04.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на „МЕДИНВЕСТ” ЕООД, гр.Тутракан с управител д-р Любомир П. Бойчев, собственик на имот с
идентификатор 73496.500.4038 от Кадастрална карта
на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.
2.2008 год. на АГКК гр.София е издадена Заповед № РД04-497/31.03.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с
разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен
имот с идентификатор 73496.500.4038 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв. 3 от ЗРП гр.
Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,POS-системи,
компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ
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В СОУ "Йордан Йовков":

Трета част от Богородичния акатист Отличници в IT Знайко+
бе прочетена в Тутракан
Н
а 1-ви април 2016
г. Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум
посети гр. Тутракан, където в храм "Св. Николай
Мирликийски" възглави
богослужебното последование и прочете третата
статия на Богородичния
акатист.
На архиерея съслужиха ст. ик. Илия Тонков
- архиерейски наместник
за Тутраканска духовна
околия, и дякон Валери
Василев, а на клира пяха

духовници от Митрополитския хор "Св. Димитрий Басарбовски". Владиката произнесе проповед
върху хвалебното четиво
за Пресвета Богородица,
разяснявайки на християните важността на Великия пост за духовното
пречистване на вярващите. Освен редовните
богомолци, в храма бяха
дошли да се черкуват и
свещеници от Тутраканска духовна околия.
Снимки:
Милен БАКАЛОВ

От СОУ "Христо Ботев":

Отлични оценки в състезанието по
Информатика и Информационни технологии

о традиция, от 2013
година, със завършване на първия випуск
с професия „Програмист“,
възпитаниците на СОУ

П

„Христо Ботев“ вземат
участие в кандидат-студентската кампания на
Русенски университет
„Ангел Кънчев". Дванаде-

сетокласниците и тази
година участваха в състезанието проведено на
19 март, резултатите,
от което се признават

за оценка на предварителен кандидат-студентски
изпит по Информатика и
Информационни технологии
при прием 2016 в университета.
От 77 явили се, от СОУ
„Христо Ботев“, град Тутракан взеха участие18 ученика. От тях осем получиха
отлични оценки, две много
добри и 8 добри оценки.
Всички са ученици от 12а
клас, специалност „Програмно осигуряване“.
Най-високите оценки са
Отличен 5,80 на Владимир
В. Димитров, Ирен М. Маринова, Теодора М. Филипова
и Радостина К. Пейчева.
С оценка Отличен 5,50 са
Ива-Мария В. Маринова,
Ирина В. Тотева и Християна К. Христова.
Подготовката за състезанието се осъществи от
Снежана Данчева и Анна
Георгиева.
Пожелаваме отлични
оценки на ДЗИ (държавни
зрелостни изпити) и на ДКИ
(държавни квалификационни
изпити).
Честито на приетите
студенти!

ченици от пети до осми
клас участваха в националното състезание ITЗнайко+.
В първия кръг на състезанието
участниците създадоха презентационен продукт, който беше
изпратен на организаторите за
оценяване. Класирането е както
следва:
5 клас, Група В - Вероника Валентинова Иванова – 860 т., Юнона
Радослав Николаева – 850 т., Ванеса Димитрова Димитрова – 840 т.,
Мира Стойчева Стойчева – 800 т.,

истории.“, „Математически истории.“, „Моята желана екскурзия.“.
В този кръг участниците трябваше
да се съобразят и с предоставеното
време от 120 мин. за работа.
Резултатът от областния кръг е:
5 клас, Група В - Ганка Пламенова Гвоздейкова – 800 т., Ванеса
Димитрова Димитрова – 790 т.
Група С - Вероника Валентинова
Иванова – 750 т., Мира Стойчева
Стойчева – 750 т., Биляна Руменова Паунова – 740 т., Донован
Евгениев Петров – 740 т., Юнона

Донован Евгениев Петров – 800 т.
Група С - Мартин Мариянов
Вълев – 770 т., Емилиян Антониев
Николов – 770 т., Биляна Руменова
Паунова – 700 т.
5 клас – екипи, Група А - Пресиян
Йорданов Великов и Теодор Трифонов Неделчев – 950 т., Дамян
Драгомиров Лазаров и Радослав
Ненчев Нейчев – 920 т.
Група В - Ерен Узун и Кристиян

Радослав Николаева – 720 т.
5 клас екипи, Група В - Кристиян
Руменов Тодоров и Мартин Мариянов Вълев – 880 т.
Група С - Пресиян Йорданов
Великов и Теодор Трифонов Неделчев – 800 т., Дамян Драгомиров
Лазаров и Радослав Ненчев Нейчев
– 760 т.
6 клас, Група С - Диляра Мелин
Рашидова – 750 т., Велислава

Руменов Тодоров – 810 т.
6 клас, Група В - Велислава Бориславова Димова – 760 т.
Група С - Добромир Антонов
Стоянов – 660 т., Диляра Мелин
Рашидова – 640 т., Любомира
Любомирова Бойчева – 470 т.
7 клас, Група А - Гюлнур Нуржан
Кяшиф – 690 т., Илиян Павлинов
Иванов – 670 т.
8 клас, Група А - Денислав Златков Маринов – 950 т.
Вторият кръг на състезанието
протече на 19 март 2016 г. в училище, което беше определено като
състезателен пункт. Учениците, които участваха в този кръг, използваха за своите разработки темите:
„Защо избяга зимата?“, „Морски

Бориславова Димова – 740 т., Даниела Христова Христова – 710 т.
7 клас, Група А - Гюлнур Нуржан
Кяшиф – 860 т., Илиян Павлинов
Иванов – 820 т.
8 клас, Група А - Денислав Златков Маринов – 860 т.
Класираните участници ще премерят своите знания и възможности по информационни технологии в дните 15,16 и 17 април
2016 г. в Рибарица – хотели „Св.
Екатерина“ и „Арго“, за класираните в А и В група, а класираните
в С група ще се състезават през
месец май в Еко-хотел „Здравец“,
Пловдив.
Успех, IT знайковци в националния кръг на състезанието!

У

Успех в IT Знайко+

участие 7 ученици от 6 да създадат проект на
и 7 клас. Състезанието една от предложените
се проведе онлайн на теми.
Възпитаниците показаха майсторство
и знания в областта
на технологиите от
подготовка на техния
преподавател Анна Георгиева.
Според регламента,
класирането става по
категории: Група А – без
такса участие, Групи В
и С – с такса участие
в Националния кръг.
До национален кръг
са допуснати шестима.
В група В са Никола С.
Тодоров от 6а клас и
Николай М. Филипов от
7а клас.
В група С са: Ния Б. Георгиева от 6б и Дарина
Димитрова от 6а клас,
както и екип „R & R“ с
участници Ростислав
М. Митев и Радослав И.
Русев от 7а клас.
Честито на класираните, пожелаваме им
о б л а с т н и я к р ъ г формационни технолона Националното гии IT Знайко+ от СОУ 19 март 2016 г., като успешно представяне в
състезание по Ин- „Христо Ботев“ взеха в рамките на един час Националния кръг!
учениците трябваше

В
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Читалището с ново Настоятелство, Конкурсният рейд на
Милен Филипов го оглавява
Елица продължава
Калина ГРЪНЧАРОВА
оредният тригодишен
период в работата на НЧ
"Н.Й.Вапцаров" в Тутракан
измина и това бе поводът за проведеното отчетно-изборно събрание
на членовете на културната институция на 30 март.
Секретарят на читалището Светлана Петкова представи дейността
за изминалата година, като отбеляза, че тя е "организирана съгласно
приетият културен календар и програма за развитие на читалищната
дейност през 2015 г., приети на
заседание на читалищното настоятелство и представени в Община
Тутракан и РЕКИЦ".

П

„Читалището – извор на култура
и ценности” се нарича реализираният проект, в резултат, на който е
извършен основен ремонт на сградата и подмяна на материално-техническата база с ново оборудване и
обзавеждане. Общата стойност на
проекта е 832 147.20 лв.
Ремонтът на сградата продължи
8 месеца и благодарение на него
са създадени по-добри условия
за работа и репетиции, а сградата
стана привлекателна за жителите
и гостите на града.
"Екипът на читалището, както и
самодейни състави се включват

активно в културния живот на общината. Сътрудничеството с местната власт премина през труден
период, но в края на годината можем да се похвалим с много добро
сътрудничество. При реализиране
на проекта и други дейности, сме
получавали винаги необходимата
подкрепа и съдействие от страна
на кмета" - беше отчетено още на
събранието.
Осем форми на художествена
самодейност са се развивали през
отчетния период. Най-многобройна
- със 140 танцьори, е ТФ „Дунавска
младост” с ръководител Елена
Атанасова. Съставът е със статут
"Представителен" и неговите из-

пълнения винаги са се посрещали
най-ентусиазирано от публиката.
ВГ „Северина” и ФГ „Детелини”
с ръководител Стоян Дечев, Група
„Акустика” с ръководител Володя
Иванов, Театрален състав "Борис
Илиев" с ръководител Ценка Бойчева, Школа по китара с ръководител
Володя Иванов, Клуб „Млад приятел на книгата” и Клуб „Приложно
изкуство” с ръководител Стефка
Капинчева са другите самодейни
форми, в които тутраканци от
всички възрасти с удоволствие
участват.
Отчетено бе организирането и

участието на съставите в различни
културни прояви през годината:
Концерт, посветен на 3 март; фолклорен празник „Цветница 2015";
„15 години на сцена” - Юбилеен
концерт на ВГ ”Северина” и ФГ
”Детелини”; Заключителен концерт
на ТФ „Дунавска младост” и Група
„Акустика”; Концерт за Деня на
Тутракан, Коледен концерт и др.
Отчетено бе участие на ТФ "ДуÉ¼¾ÍÆ¼ ÈÇ¼ÀÊÍÎ ¾Ö¾t°ÁÍÎÄ¾¼Ç
на ягодата в румънското селище
Радовану, както и турнето в Чехия.
Театралният състав участва във
Фестивал на любителските театри в
Лом. През миналия културен сезон
година той представи две премиери
- "Харем" и "Цената на името".
ТФ „Дунавска младост” - младежи участва в Международен детски
танцов конкурс в Питещ, Румъния,
а ВГ „Северина” и ФГ „Детелини” - в
IV национален фолклорен конкурс
„Заблеяло ми агънце” в Лясковец.
Активна дейност отново регистрира Детски отдел на библиотеката с осъществените над 20
инициативи - образователни уроци,
Седмица на книгата, Маратон на
четенето, Подвижна библиотека,

годишнини на известни детски
писатели и др.
Читалището е партньор на СОУ
„Христо Ботев“ по Договор за сътрудничество и съвместна дейност,
съгласно който 9 ученици от 11 и 12
клас са провели своята производствена практика в двата отдела на
читалищната библиотека.
Елка Горанова, председател
на настоятелството пространно
обясни на членовете хода по финансирането и реализирането на
проекта за ремонта на читалището,
както и всички приходи и разходи в
бюджета на институцията.
В края на събрание бяха избрани нови състави на ръководните
органи. В новия 7-членен състав
на настоятелството влизат Милен
Филипов, Петя Василева, Стефка
Станкова, Калина Грънчарова,
Светла Стоянова, Петьо Стойчев и
Кристиян Якимов. За негов председател с тригодишен мандат единодушно бе избран Милен Филипов.
Проверителната комисия е в
състав Маргарита Косулиева председател и членове - Маринела
Ганева и Дияна Гогова.

ад 120 изпълнители
от цяла България в
различни възрастови
групи бяха участниците в
XII Национален конкурс за
млади изпълнители на популярна песен „Звездици за
Лора“, който се проведе от
1 до 3 април в гр. Свищов..
Те бяха оценявани от
жури с председател Маргарита Хранова и членове:
Мими Иванова, Дариана
Генова, Мая Райкова, Андрей
Дреников, Росен Маринов и
Радко Петков.
Шестгодишната тутраканка Елица Камбурова,
която е солист от Детска

Н

вокална група „Слънце“ към
Общински детски център
за култура и изкуство –
Русе завоюва второ място
сред 38 претенденти във
възрастовата група до 9 г.
"За нас това е най-трудното състезание и най-големият ни успех!" - сподели
майка й Антония Камбурова.
Елица получи и награда
от композитора Андрей
Дреников – неговия нов диск
с детски песни.
В неделя, 10 април от
20:00 часа по бТВ, Елица
продължава участието си
в музикалния формат "България търси талант".

Девет отличия извоюваха децата от с.Зафирово

Лорета СТАНЕВА
т XIX Национален конкурс
за весела детска рисунка
„Малките нашенци” – гр.
Казанлък момичетата и момчетата от Школата по приложно

О

Ƚɚɥɟɧɚ

и изобразително изкуство към
НЧ „Христо Ботев – 1901 год.” с.
Зафирово спечелиха три медала.
Два медала са в раздел Приложно изкуство и един в Изобразително изкуство. 10-годишният

Ⱥɣɤɭɬ

Теодор Иванов бе класиран на
първо място. За своята двуфигурална скулптурна творба
„Кученца”, той получи предметна
награда, грамота и медал.
За втора поредна година 11-годишният Айкут Ниази бе класиран на призово място. Този път
той спечели трето място за своята
фигурална композиция „Кукер” и
получи медал, предметна награда
и грамота.
В раздел Изобразително изкуство 9-годишната Галена Василева получи специалната награда на
Националния дворец на децатаСофия и бе удостоена с грамота,
предметна награда и медал.
В тазгодишното издание на
конкурса „Малките нашенци”
участваха деца от 77 населени
места от България и деца от
Словакия и Испания с над 1400
рисунки и предмети на прилож-

ɋɜɢɥɟɧ

ното изкуство.
За конкурса децата от Школата
изпратиха общо 9 рисунки и 8
скулптурни творби.
От НК „Водата извор на живот”,
гр. Бургас, Свилен Иванов, на
10 години, получи поощрителна
награда в раздел Приложно
изкуство за три фигурална композиция „Пеликани”. За конкурса изпратихме три творби на
приложно изкуство и една бе
класирана.
От Областния конкурс „За животните с любов”, гр. Силистра,
организиран от РБ „Партений
Павлович” с подкрепата на Емил
Радев, депутат в Европейския
парламент, участниците от Школата в с. Зафирово извоюваха
пет отличия. В раздел Живопис,
първа възрастова група бяха отличени – Преслав Михайлов, 9 г.
с второ място и Весела Аврамова,
8 г. - с трето място. В същия раздел, втора възрастова група, на
трето място бе класиран Свилен
Иванов, на 10 г.
В раздел „Приложно изкуство”
с награди бяха удостоени Селин
Бирджан, 8 г. и Габриела Миткова, 8 г.
Петте отличени деца участваха
в церемонията по награждаване
на победителите в конкурса
„За животните с любов”, която
се състоя на 31.03.2016 г. в РБ
„Партений Павлович” в гр. Силистра със своята ръководителка
Лорета Станева и библиотекарката Величка Пейчева. Те имаха
удоволствието да присъстват на
отлично организираното тържество и лично да получат своите
предметни награди и грамоти.

Талантът на Асен Рашков

ɫɟɧɊɚɲɤɨɜɜɴɡɩɢɬɚ
ɧɢɤɴɬɧɚɋɉɂɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ ɜ ɫ ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɫɢɥɧɨ ɟɦɨɰɢɨ
ɧɚɥɧɨ ɜɴɥɧɟɧɢɟ ɢ ɭ ɠɭɪɢɬɨ
ɢ ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɫɢ ɜ ɦɭɡɢɤɚɥ
ɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɟɧ ɮɨɪɦɚɬ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɬɴɪɫɢɬɚɥɚɧɬ
ɉɟɫɟɧɬɚ Ɂɚɣɞɟ ɡɚɣɞɟ

А

ɹɫɧɨɫɥɴɧɰɟɢɡɜɚɞɢɧɚɩɨɤɚɡ
ɜɨɤɚɥɧɢɬɟɦɭɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɹɩɟɜɱɟɫɤɢɬɚɥɚɧɬ
Ɇɨɠɟ ɛɢ Ⱥɫɟɧ ɧɟ ɨɱɚɤɜɚ
ɲɟɱɟɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɧɚɩɪɟɞ
ɧɨ ɟɬɨ ɱɟ ɬɨɜɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦɟ ɦɭ ɭɫɩɟɯ ɢ ɨɱ
ɚɤɜɚɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɦɭ ɧɚ
ɩɨɥɭɮɢɧɚɥɢɬɟ
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За античните монети, трансграничните
поетично
проекти и за още нещо...
ɞɨɱɚɤɚɥɢɢɦɨɟɬɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɇɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨɦɢɤɴɦɢɫ
ɬɨɪɢɱɟɫɤɚɬɚ ɧɭɦɢɡɦɚɬɢɤɚ ɫɟ
ɩɪɨɦɟɧɢɜɯɨɞɚɧɚɩɨɞɝɨɬɨɜ
ɤɚɬɚɧɚɜɴɩɪɨɫɧɚɬɚɢɡɥɨɠɛɚ
ɢɫɟɩɪɨɦɟɧɢɩɪɢɤɨɧɬɚɤɬɢɬɟ
ɦɢ ɫ ɩɪɨɮ Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ⱦɪɚɝɚ
ɧɨɜ Ɉɤɚɡɚ ɫɟ ɱɟ ɫɴɦ ɢɦɚɥ
ɤɴɫɦɟɬɚɞɚɫɪɟɳɧɚɧɚɲɭɱɟɧ
ɫɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɢɫɴɫɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬ ɇɚ ɋɜɟɬɨɜɧɢɹ
ɤɨɧɝɪɟɫɩɨɧɭɦɢɡɦɚɬɢɤɚɩɪɨ
ɜɟɥ ɫɟ ɩɪɟɡ  ɝ ɜ Ƚɥɚɡ
ɝɨɭ ɢɡɦɟɠɞɭ  ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɧɟɦɭɟɩɪɢɫɴɞɟɧ
ɡɥɚɬɟɧ ɦɟɞɚɥ ɡɚ ɬɪɭɞɚ ɦɭ
ɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚɦɨɧɟɬɨɫɟɱɟɧɟɬɨ
ɧɚ ɫɤɢɬɫɤɢɬɟ ɰɚɪɟ ɇɹɦɚ ɞɚ
ɩɨɜɹɪɜɚɲɬɴɪɩɟɥɢɜɢɱɢɬɚɬɟ
ɥɸɳɨɧɟɳɨɦɨɠɟɞɚɪɚɡɤɪɢɟ
ɩɪɟɞ ɨɤɨɬɨ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɧɟɜɡɪɚɱɧɨɬɨɡɟɥɟɧɹɫɚɥɨɬɴɪ
ɤɚɥɰɟɤɨɟɬɨɦɨɠɟɲɫɥɭɱɚɣɧɨ
ɞɚɢɡɪɨɜɢɲɫɪɟɞɧɚɲɢɹɌɭɬ
ɪɚɤɚɧɤɚɬɨɤɨɩɚɟɲɡɚɤɚɧɚɥ

ɞɟɠɞɚɞɚɞɨɱɚɤɚɬɜɟɥɢɤɢɹɫɢ
ɰɚɪɑɟɥɫɴɦɢɡɚɩɪɢɤɚɡɧɢɬɟ
ɫɤɢɬɫɤɢɫɴɤɪɨɜɢɳɚɧɚɦɢɪɚɧɢ
ɢɡ Äɤɭɪɝɚɧɢɬɟ³ ɧɚ ɍɤɪɚɣɧɚ ɢ
ɧɚɊɭɫɢɹɇɨɧɢɤɴɞɟɧɟɫɟɟ
ɫɩɨɦɟɧɚɜɚɥɨ ɱɟ ɫɤɢɬɢɬɟ ɫɚ
ɢɦɚɥɢ ɞɴɪɠɚɜɚ Ɉɤɚɡɜɚ ɫɟ
ɱɟɫɚɢɦɚɥɢɬɚɤɚɜɚɂɬɨɧɟ
ɤɴɞɟɞɚɟɚɩɨɧɚɲɢɬɟɡɟɦɢ
ɜȾɨɛɪɭɞɠɚɂɰɚɪɟɫɚɫɢɢɦɚ
ɥɢɐɟɥɢɫɟɞɟɦɂɬɟɡɢɰɚɪɟ
ɫɚɫɟɤɥɢɦɨɧɟɬɢɢɞɚɫɢɩɪɢ
ɡɧɚɹɫɥɟɞɤɚɬɨɝɢɪɚɡɝɥɟɞɚɯ
ɫɦɧɨɝɨɤɪɚɫɢɜɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
Ⱥ ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɟ ɫɬɚɧɚɥɨ ɢɡ
ɜɟɫɬɧɨ ɧɚɣɜɟɱɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟ
ɧɢɟ ɧɚ ɨɫɟɦ ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɬɪɭɞ
ɧɚɩɪɨɮȾɪɚɝɚɧɨɜɡɚɳɨɬɨɨɬ
ɬɟɡɢɰɚɪɟɫɚɦɨɟɞɢɧɫɟɫɩɨ
ɦɟɧɚɜɚɨɬɚɧɬɢɱɧɢɬɟɚɜɬɨɪɢ
ɂɬɨɡɚɳɨɬɨɟÄɢɦɚɥɱɟɫɬɬɚ³
ɞɚɛɴɞɟɭɛɢɬɜɛɢɬɤɚɫɎɢɥɢɩ
ȼɬɨɪɢ±ɛɚɳɚɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ȼɟɥɢɤɢ Ɉɤɨɥɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ
ɞɪɟɜɧɚɬɚɢɫɬɨɪɢɹɧɚɪɨɞɧɢɹ

ɢɥɢɤɚɬɨɫɟɪɚɡɯɨɠɞɚɲɤɪɚɣ
ɛɪɟɝɚɧɚȾɭɧɚɜɚ
Ⱦɨɫɟɝɚɡɚɫɤɢɬɢɬɟɛɹɯɱɟɥ
ɫɚɦɨɱɟɨɤɨɥɨɝɩɪɏɪ
ɉɟɪɫɢɣɫɤɢɹɬɰɚɪȾɚɪɢɣɉɴɪ
ɜɢ ɟ ɩɪɟɞɩɪɢɟɥ ɫɪɟɳɭ ɬɹɯ
ɩɨɯɨɞ ɉɨɯɨɞɴɬ ɛɢɥ ɬɨɥɤɨɜɚ
Äɭɫɩɟɲɟɧ³ ɱɟ ɧɚ ɜɪɴɳɚɧɟ
ɤɨɝɚɬɨɟɬɪɹɛɜɚɥɨɞɚɩɪɟɫɟɤɚɬ
Ⱦɭɧɚɜɚɜɨɛɪɚɬɧɢɹɩɴɬɫɬɨɪɢ
ɥɢ ɫɚ ɝɨ ɫɚɦɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ
ɧɚ ɟɞɢɧ ɟɝɢɩɬɹɧɢɧ ɫ ɦɧɨɝɨ
ɫɢɥɟɧ ɝɥɚɫ ɉɨɧɬɨɧɟɪɢɬɟ ɦɭ
ɧɚ ɞɟɫɧɢɹ ɫɢɪɟɱ ɧɚ ɧɚɲɢɹ 
ɛɪɹɝɜɟɱɟɛɢɥɢɡɚɝɭɛɢɥɢɧɚ

ɧɢ ɤɪɚɣ ɨɬ  ɝ ɩɪ ɏɪ ɞɨ
 ɝ ɩɪ ɏɪ ɫ ɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟ 
ɢ ɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɲɟɫɬ ɫɤɢɬɫɤɢ
ɰɚɪɟ ɡɚ ɱɢɟɬɨ ɰɚɪɭɜɚɧɟ ɢɫ
ɬɨɪɢɹɬɚ ɧɟ ɟ ɩɨɞɨɡɢɪɚɥɚ
ɜɴɡɤɪɴɫɜɚɬ ɨɬ ɧɟɛɢɬɢɟɬɨ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɦɴɧɢɱɤɢɬɟ
ɡɟɥɟɧɢ ɤɨɥɟɥɰɚ ɧɚɦɢɪɚɧɢ ɜ
ɧɚɲɚɬɚȾɨɛɪɭɞɠɚɂɧɟɫɚɦɨ
ɬɨɜɚȼɴɡɤɪɟɫɟɧɢɫɚɪɨɞɫɬɜɟ
ɧɢɬɟ ɢɦ ɜɪɴɡɤɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɰɚɪɭɜɚɧɢɹɬɚ
ɢɦ ɦɧɨɝɨ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɢɬɟ ɢɦ
ɫ ɝɪɴɰɤɢɬɟ ɤɨɥɨɧɢɢ ɩɨ Ɂɚ
ɩɚɞɧɨɬɨ ɑɟɪɧɨɦɨɪɢɟ ɢ ɫɴɫ

ɫɬɪɚɲɢɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɟɩɨɯɚɬɚ 
ɢɦɩɟɪɢɹɬɚɧɚɎɢɥɢɩȼɬɨɪɢɢ
ɧɚɫɢɧɚɦɭȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɱɟɢɫ
ɬɨɜɚɤɨɟɬɨɟɨɫɬɚɧɚɥɨɨɬɧɟɹ
ɋɬɚɜɚɬɢɡɜɟɫɬɧɢɞɨɪɢɢɬɪɨɝɚ
ɬɟɥɧɨɫɦɟɲɧɢɪɚɡɛɢɪɚɫɟɨɬ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɹɬɚɧɚɜɪɟɦɟɬɨɩɨɞ
ɪɨɛɧɨɫɬɢɡɚɬɟɡɢɰɚɪɟɏɢɬɪɢ
ɬɟ ɝɴɪɰɢ ɨɬ ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɬɟ
ɤɨɥɨɧɢɢ ɛɴɞɟɳɢɬɟ ȼɚɪɧɚ
Ȼɚɥɱɢɤ Ʉɚɜɚɪɧɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɰɚ
ɢɆɚɧɝɚɥɢɹ ɫɟɫɟɬɢɥɢɱɟɟ
ɦɧɨɝɨ ɩɨɢɡɝɨɞɧɨ ɞɚ ɩɥɚɳɚɬ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɞɚɧɴɤ ɧɚ ɫɤɢɬɢɬɟ
ɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɚ ɝɢ ɜɚɪɞɹɬ
ɨɬ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ
ɩɨɧɟɩɪɟɞɜɢɞɢɦɢ ɜɚɪɜɚɪɢ
Ⱥ ɤɨɝɚɬɨ ɟɞɢɧ ɨɬ ɫɤɢɬɫɤɢɬɟ
ɩɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɢ ± Ⱥɬɟɣ ɫɟ
ɫɟɬɢɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɴɡɝɥɚɫɢ ɡɚ
ɰɚɪɡɚɞɚɝɨÄɢɡɱɟɬɤɚɬ³ɩɴɪ
ɜɟɧɰɢɬɟ ɧɚ Ⱦɢɨɧɢɫɨɩɨɥɢɫ
ɞɧɟɲɧɢɹ Ȼɚɥɱɢɤ  ɪɟɲɢɥɢ
ɞɚ ɨɬɫɟɤɚɬ ɦɨɧɟɬɢ ɫ ɧɟɝɨ
ɜɢɹ ɨɛɪɚɡ ɋɚɦɨ ɱɟ ɜ ɝɪɚɞɚ
ɨɳɟ ɧɹɦɚɥɢ ɦɨɧɟɬɚɪɧɢɰɚ ɢ
ɧɚɛɴɪɡɨ ɜɴɪɯɭ ɛɪɨɧɡɨɜɢɬɟ
ɦɨɧɟɬɢ ɫ ɥɢɤɚ ɧɚ Ɏɢɥɢɩ ,,
ɩɪɟɧɚɛɢɥɢ ɨɛɪɚɡɚ ɧɚ Ⱥɬɟɣ
ȿɞɚɧɨɬɨɜɚɧɟɫɟɯɚɪɟɫɚɥɨ
ɧɚɎɢɥɢɩ,,ɬɨɣɜɡɟɥɱɟɪɚɡ
ɝɪɨɦɢɥɢɭɛɢɥȺɬɟɣɛɥɢɡɨɞɨ
ȾɟɥɬɚɬɚɧɚȾɭɧɚɜȺɦɢɫɟɝɚ"
Ƚɴɪɰɢɬɟ ɛɴɪɡɨ ɢɡɬɟɝɥɢɥɢ ɨɬ
ɨɛɪɴɳɟɧɢɟ Äɫɤɚɧɞɚɥɧɚɬɚ³
ɟɦɢɫɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɚɦɚɪɤɢɪɚɥɢ
ɦɨɧɟɬɢɬɟɨɬɞɜɟɬɟɫɬɪɚɧɢɡɚ
ɞɚɡɚɥɢɱɚɬɝɚɮɚɁɜɭɱɢɤɚɬɨ
ɜɢɰɨɬɞɪɟɜɧɨɫɬɬɚɧɨɨɬɧɟɝɨ
ɩɪɨɢɡɬɢɱɚɬɢɫɬɚɜɚɬɢɡɜɟɫɬɧɢ
ɧɚ ɧɚɭɤɚɬɚ ɫɭɦɚ ɜɚɠɧɢ ɩɨɞ
ɪɨɛɧɨɫɬɢɫɤɨɢɬɨɧɟɢɫɤɚɦɞɚ
ɭɬɟɠɧɹɜɚɦɪɚɡɤɚɡɚȼɚɠɧɨɬɨ
ɟ ɱɟ ɫɚ ɹɫɧɢ ɧɚ ɯɨɪɚ ɤɚɬɨ
ɩɪɨɮȾɪɚɝɚɧɨɜɚɬɟɦɨɝɚɬɞɚ
ɝɢɪɚɡɹɫɧɹɬɤɨɦɭɬɨɟɧɭɠɧɨ
ȼɩɪɨɱɟɦ ɟɬɨ ȼɢ ɢ ɢɦɟɧɚɬɚ
ɧɚɫɤɢɬɫɤɢɬɟɰɚɪɟɜɩɨɪɹɞɴɤɚ
ɧɚ ɬɹɯɧɨɬɨ ɜɥɚɫɬɜɚɧɟ Ⱥɬɟɣ
ɄɚɧɢɬɌɚɧɭɡɚȿɥɢɫɏɚɪɚɫɩ
Ⱥɤɪɨɡɚ ɢ ɋɚɪɢɚɤ Ɍɪɭɞɧɨ ɫɟ
ɩɨɦɧɹɬ±ɯɢɱɧɟɩɪɢɥɢɱɚɬɧɚ
ɧɚɲɢɬɟɧɨɜɫɟɩɚɤɝɢɩɢɲɚ
ɐɚɪɭɜɚɥɢɫɚɜɧɚɲɢɹɤɪɚɣȺ
ɤɨɥɟɤɰɢɹɬɚɨɬɫɤɢɬɫɤɢɦɨ
ɧɟɬɢɟɧɚɣɛɨɝɚɬɚɬɚɜɫɜɟɬɚ
ɂ ɨɳɟ ɧɟɳɨ ɦɟ ɩɨɞɫɟɳɚ
ɬɚɡɢ ɢɡɥɨɠɛɚ ɤɨɝɚɬɨ ɩɪɟɞɢ
ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢ Ȼɢɥ Ƚɟɣɬɫ

можност на посетителя да
види “на живо” и през лупа
всяка една монета; освен
това всяка монета може да
бъде видяна на монитора,
увеличена няколко пъти и
снабдена с всички необходими данни: описание на
изображенията, размери,
тегло. Този тип витрина
за експониране на монети
е новост за целия музеен
свят. При нейното конструиране са взети пред вид
всички съвременни достижения в тази област.
Чрез мобилните витрини
Нумизматичният музейРусе би могъл да гостува
в няколко града едновременно. Например: в Бургас
с монетите на Деултум;
във Варна – с монетите
на Одесос; в Несебър – с
Нумизматичната изложба монетите на Месамбрия; в
е необикновена и пионер- Поморие – с монетите на
на не само за българското Анхиало; в Пловдив – с монетите на Филипопол и т.н.
музейно дело.
За изненада на мнозина,
Тя е реализирана със съвършено нов тип витрини,
Археологическата
конструирани от нас специално за експониране на моколекция
нети. Една такава витрина
не съдържа твърде скъсе състои от касета за пи експонати (златни и
разполагане на монетите, сребърни ритони и кани,
компютър, монитор, лупа и златни венци и маски).
постамент. Витрината е Тя представя предимно
мобилна – лесно сглобяема предмети, обслужващи
и преносима. Тя дава въз- всекидневния битов и ре-

лигиозен живот на населението, обитавало нашите
земи през античността.
Посетителите могат да
видят как са изглеждали
някога обикновените битови предмети (кофи, легени,
кани, фиали, апликации и
ключалки за дървени кутии;
бронзови лампи; някои бижута и пр. и пр.). Особено
впечатляваща е сбирката
от бронзови апликации за
колесници, която е найбогатата в България. Колекцията включва и някои
изключително редки и уникални експонати: обшитият със златен лист култов
жезъл-брадва, подобен на
този от варненския халколитен некропол; златната
купа с украса от букели от
халщатската епоха; уникалната сребърна глава на
римския император Отон
(69 г.); стъкленият рог на
изобилието от римската
епоха, украсен с цветни
спираловидни линии (найзапазеният от българските земи); съдът, подобен
на самовар за загряване
на течности, състоящ се
от три отделни цилиндрични съда, поместени
един в друг; официалният
декрет за привилегиите
на войниците и ветера-

ните, издаден от името
на император Лициний I в
Сердика през юни 311 г. и
др. Около 50 са бронзовите
статуетки, представящи
почти всички божества
от гръко-римския пантеон.
Изложбата ни разкрива
очарованието на обикновените неща, очарованието
на ежедневието на античния човек.
Без съмнение, двете изложби с експонати на Нумизматичния музей - Русе
са едно значимо явление
в културния и научния ни
живот. Чрез тях посетителите ще могат да се
докоснат на живо до нови
и неизвестни артефакти
от античността, които
години напред ще бъдат
обект на задълбочени научни изследвания. Защото
от гледна точка на науката е все едно кой е собственикът на находките
– важното е те да бъдат
достъпни за изследване
и експониране. Чрез тези
пътуващи изложби, те
стават достъпни за всички българи, които обичат
археологията и нумизматиката и биха искали да
научат повече за най-старата история на нашите
земи.
“ТГ”

Адриан ВАСИЛЕВ
ɚɦɚɪɬɬɝɜɆɭɡɟɹ
ɧɚȾɨɥɧɢɹȾɭɧɚɜɜɝɪ
Ʉɴɥɴɪɚɲ ± Ɋɭɦɴɧɢɹ
ɛɟ ɨɬɤɪɢɬɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ɧɚ ɬɟɦɚ
ÄɆɨɧɟɬɢɬɟɧɚɫɤɢɬɫɤɢɬɟɰɚɪɟ³
ɉɪɨɹɜɚɬɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɨɬ
ɇɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɧɦɭɡɟɣ±Ɋɭɫɟɢ
ɆɭɡɟɹɧɚȾɨɥɧɢɹȾɭɧɚɜ±Ʉɴ
ɥɴɪɚɲɫɰɟɥɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɧɟ
ɤɚɭɡɚɬɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɤɨɣɬɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɫɬɜɚɬɢɞɜɚɬɚɦɭɡɟɹȺɤɨɜɴ
ɩɪɨɫɧɢɹɬ ɩɪɨɟɤɬ ɭɫɩɟɟ ɞɚ
ɦɢɧɟ ɩɪɟɡ ɫɢɬɨɬɨ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɤɨɦɢɫɢɢ ɤɨɢɬɨ ɝɨ ɨɝɥɟɠ
ɞɚɬɩɪɟɰɟɧɹɜɚɬɢɪɚɡɧɢɳɜɚɬ
ɯɚɫɬɚɪɚɦɭɨɬɜɫɹɤɴɞɟɧɚɪɨ
ɱɟɧɚɬɚ ɡɚ ɞɨɦ ɧɚ ɪɭɫɟɧɫɤɢɹ
ɇɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɜɟɥɢ
ɤɨɥɟɩɧɚɧɨɧɟɨɛɢɬɚɟɦɚɫɥɟɞ
ɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟɬɨ ɩɪɟɡ  ɝ
ɫɝɪɚɞɚ ɧɚ Ɇɭɡɢɤɚɥɧɚɬɚ ɝɢɦ
ɧɚɡɢɹɳɟɛɴɞɟɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɚ
ɫɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɢɧɚɲɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɳɟɫɟɩɪɟɜɴɪɧɟɧɚɢɫɬɢɧɚɜ
ɧɟɝɨɜ Ⱦɨɦ Ɋɚɡɛɢɪɚ ɫɟ ɱɟ ɢ
ɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚɫɬɪɚɧɚɳɟɩɨɥɭɱɢ
ɫɜɨɹ ɞɹɥ Ɍɚɤɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɱɟ
ɜɚɲɢɹɬɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢɧɩɢɲɟɳ
ɬɟɡɢɪɟɞɨɜɟɫɟɨɤɚɡɚɩɪɟɜɨ
ɞɚɱɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɜɊɭɦɴɧɢɹ
ɉɪɢɡɧɚɜɚɦ ɞɪɚɝɢ ɫɴɝɪɚɠ
ɞɚɧɢ ɱɟ ɜɢɧɚɝɢ ɞɨ ɫɟɝɚ ɤɨ
ɝɚɬɨ ɫɴɦ ɩɨɫɟɳɚɜɚɥ ɢɫɬɨ
ɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɢ ɤɪɚɣ ɜɢɬɪɢ
ɧɢɬɟ ɫ ɦɨɧɟɬɢ ɫɴɦ ɦɢɧɚɜɚɥ
ɦɢɦɨɯɨɞɨɦ ɇɚɣɦɧɨɝɨ ɞɚ
ɫɟ ɨɝɥɟɞɚɦ ɡɚ Äɛɴɥɝɚɪɫɤɚ
ɫɥɟɞɚ³ ɜ ɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɧɨɬɨ
ɦɨɧɟɬɨɫɟɱɟɧɟɌɚɤɚɞɟ±ɤɴɞɟ
ɩɨɡɚɜɥɚɞɹɜɚɳɢɫɚɝɥɟɞɤɢɬɟ
ɧɚɞɪɟɜɧɢɬɟɢɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɧɢ
ɡɥɚɬɧɢɢɫɪɟɛɴɪɧɢɫɴɤɪɨɜɢɳɚ

Н

умизматичeн музейРусе е първият частен музей, както е
и първият специализиран
музей в областта на нумизматиката в България.
По стечение на обстоятелствата сега той е първият
изцяло мобилен музей в
страна.
Колекциите са формирани
в продължение на много години от братята Пламен и
Атанас Бобокови, собственици на компаниите “Приста Ойл” и “Монбат”, които
впоследствие ги подаряват
на Нумизматичния музей.
Проф. Димитър Драганов е
неговият директор.
Музеят разполага с два
типа колекции: археологически и нумизматичен.

Н

Мама в църквата
Във църквата, под слънчев лъч старица
безплътна като слънчеви лъчи
с молитва пали тънката свещица
пред Бог, а той я слуша и мълчи.
Навярно тя в молитвата си пита
защо е куха думичката „грях“,
защо синът немил-недраг се скита,
защо нощта й пълна е със страх?
Защо Синът не влезе в Парламента
където Йуда пряка реч държи,
и партия след партия изчезват
във пламъци всеядни от лъжи?
Защо в прозореца към залеза отворен
промъкват се крадците за погром?
Защо внушават нагло, неуморно,
че тя сама ги кани в своя дом?
Не я търси на бала, Премиере,
а в Църквата! Там мама сторва кръст
и отговор опитва да намери,
но Бог мълчи и теб те сочи с пръст.
Адриан ВАСИЛЕВ,
Гр. Русе
ɭɱɪɟɞɢ ɱɪɟɡ ɥɢɱɧɨ ɞɚɪɟɧɢɟ
ɚɬ  ɦɥɪɞ   ɞɨɥɚɪɚ ɮɨɧ
ɞɚɰɢɹɡɚɛɨɪɛɚɫɴɫɋɉɂɇɧɚ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɜɴɩɪɨɫɤɚɤ
ɬɨɥɤɚɜɚɩɚɪɢɫɚɫɟɨɬɤɴɫɧɚɥɢ
ɨɬ ɫɴɪɰɟɬɨ ɦɭ ɬɨɣ ɨɬɝɨɜɨɪɢ
ɩɨɥɭɧɚɲɟɝɚɩɨɥɭɧɚɢɫɬɢɧɚ
ÄɄɚɬɨ ɦɚɥɴɤ ɧɟ ɫɴɦ ɪɚɫɴɥ ɜ
ɧɟɞɨɢɦɴɤɧɨɜɫɟɩɚɤɧɢɤɨɝɚ
ɧɟ ɫɴɦ ɢɦɚɥ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ
ɩɚɪɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɹɦ ɞɨ ɧɚ
ɫɢɬɚɫɴɫɫɥɚɞɨɥɟɞȿɞɨɣɞɟ
ɦɨɦɟɧɬɴɬ ɤɨɝɚɬɨ ɫɟ ɧɚɹɞɨɯ
ɞɚ ɧɚɫɢɬɚ Ɍɨɝɚɜɚ ɪɟɲɢɯ ɱɟ
ɦɨɝɚɞɚɩɪɚɜɹɞɚɪɟɧɢɹ³
ɒɟɝɚɬɚɫɢɟɲɟɝɚɧɨɫɛɢɪ
ɤɚɬɚɧɚɇɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɧɦɭɡɟɣ
±Ɋɭɫɟɞɴɪɠɢɜɫɜɨɢɬɟɮɨɧ
ɞɨɜɟ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɛɨɝɚɬɚ
ɤɨɥɟɤɰɢɹɨɬɟɦɢɫɢɢɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɦɨɧɟɬɚɪɧɢɰɢɞɟɣɫɬɜɚɥɢɩɨ
ɧɚɲɢɬɟɡɟɦɢɜɝɪɴɤɨɪɢɦɫɤɢɹ
ɩɟɪɢɨɞ ɂ ɜɫɢɱɤɢ ɬɟ ɫɚ ɟɤɫ
ɩɨɧɚɬɢ ɤɨɢɬɨ ɩɪɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛ
ɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚ ɛɢɯɚ ɩɨɟɥɢ ɤɴɦ
ɱɭɠɛɢɧɚ ɩɪɟɡ ɢɦɚɧɹɪɫɤɢɬɟ
ɤɚɧɚɥɢɁɚɜɫɢɱɤɢɫɚɛɪɨɟɧɢ
ɩɚɪɢɬɟɠɤɢɩɚɪɢɚɬɟɡɢɩɚɪɢ
ɫɚɛɪɨɟɧɢɨɬɛɪɚɬɹȻɨɛɨɤɨɜɢ
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɰɹɥɚɬɚ ɤɨɥɟɤ

ɰɢɹ ɟ ɞɚɪɟɧɚ   ɧɚ ɦɭɡɟɹ
ɉɪɨɱɟɟ ɞɪɚɝɢ ɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɚɤɨɧɹɤɨɣɨɬȼɚɫɩɪɟɰɟɧɢɱɟ
Äɜɟɱɟɫɟɟɧɚɹɥɫɴɫɫɥɚɞɨɥɟɞ³
ɞɚ ɩɨɦɢɫɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɥɢ ɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɢ ɧɟɳɨ ɩɨɞɨɛɧɨ ɦɚ
ɤɚɪɢɩɨɫɤɪɨɦɧɨȼɹɪɧɨɬɨɜɚ
ɟɞɟɥɢɤɚɬɧɚɪɚɛɨɬɚɢÄɧɚɫɢɥɚ
ɯɭɛɨɫɬɧɟɫɬɚɜɚ³ɧɨɜɫɟɩɚɤ«
Ⱥȼɢɟɞɪɚɝɢɢɦɚɧɹɪɢɬɴɪ
ɫɚɱɢ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɤɴɫɦɟɬɥɢɢ
ɤɨɝɚɬɨ ɨɬɤɪɢɟɬɟ ɧɹɤɨɟ ɧɟ
ɜɡɪɚɱɧɨɨɦɴɪɥɹɧɨɩɨɤɪɢɬɨɫ
ɩɥɚɫɬɨɬɪɴɠɞɚɢɥɢɩɴɤɛɥɟɫ
ɬɹɳɨ ɤɨɥɟɥɰɟ ɧɟ ɛɴɪɡɚɣɬɟ
ɞɚ ɝɨ ɩɪɨɛɜɚɬɟ Äɧɚ ɡɴɛ³ ɧɟ
ɬɴɪɫɟɬɟɢɦɚɧɹɪɫɤɚɬɚɦɚɮɢɹ
ɧɟɝɨɤɢɫɧɟɬɟɜɪɚɡɧɢɩɪɟɩɚ
ɪɚɬɢ ɤɚɬɨ ɭɧɢɳɨɠɢɬɟ ɬɚɤɚ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɹɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɂ Ȼɨɠɟ ɨɩɚɡɢ ɧɟ ɝɨ ɯɜɴɪ
ɥɹɣɬɟ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɤɭɩɱɢɧɚɬɚ
ɩɪɴɫɬɆɨɠɟɞɚɧɟɫɢɨɤɚɠɟ
ɧɢɳɨ ɨɫɨɛɟɧɨ ɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɧɨɫɢ ɛɟɡɰɟɧɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ȼ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɨɫɜɟɧɢɦɚɧɹɪɫɤɚɦɚɮɢɹɜɟɱɟ
ɢɦɚɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɛɨɝɚɬɢɯɨɪɚ
ɤɨɢɬɨɦɨɝɚɬɞɚɜɢɝɨɡɚɩɥɚɬɹɬ
ɞɨɫɬɨɣɧɨ

поетично
Дунав при залез слънце
"Погледнеш ли от вила Вета река Дунав при
залез слънце,
пред теб се открива кът откъснат от рая..."
Във Тутракан, когато си отивам,
на вила Вета често се отбивам да гледам от високо как в далечината
тихо и спокойно си тече реката.
При залез слънце! Да гледам във водата
как слънцето сияе в пурпурна позлата
и потопил се сред танцуващи вълни
той пръска с усмивка вълшебни лъчи.
И как във цветовете на дъгата
обагрени вълните се гонят по реката
и въздухът е чист, и бриз повява леко,
и звуци като шепот се носят надалеко.
С възхита аз гледам, удивен, омаян
този кът прекрасен от Бога изваян
и как тази жива, чудна красота
излъчва спокойствие, нежност, доброта.
Роден град ти мой, тъй скъп и красив
За теб ще милея докато съм жив...
Атанас БАЛКОВ,
гр. Горна Оряховица
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ХОБИ
СМЯХ

Мъж в инвалидна количка се
движи по коридора на болницата с
паническа скорост. Една сестра го
вижда, спира го и го пита:
- Какъв е проблемът? Накъде с
тая скорост?
- Изчезвам от тука! – казва
мъжът.
- Защо? Какво се е случило?
- Чух сестрата да казва "Не се
притеснявай толкова. Това е проста операция. Всичко ще е наред".
- И защо си се паникьосал тогава? Тя само е искала да те успокои.
- Да, бе, да! Тя говореше на
хирурга…

- Как може да разберем кои са?
- Лесно е. На палеца на крака
имат картонче с фамилията...
- Ало, Пожарната?
- Да! Какво гори?!
- Не, не... тука на улицата се
сбиха екип на "Бърза помощ" с
ченгетата от патрулката, та се чудя
къде да звънна?
- Ало, "Бърза помощ"? Звъннете
ми, че нямам минути в картата!

Жена звъни на "Бърза помощ":
- Помощ, мъжът ми пи бензин и
вече два часа тича из двора!
Нощ, купе на кушет-вагон. Ма- Спокойно, госпожо, като му
рийка и Иванчо гаджета. Изведнъж свърши бензинът, ще спре.
на Марийка много й се приискало
и пошепнала на Иванчо:
Влиза пациент при хирургът, а
- Аз ще се направя на припадна- там лекарят и сестрата. Пациентът
ла, а ти ще кажеш, че си лекар и ще се оплаква:
помолиш останалите да излязат от
- Докторе, виж го колчав е, кат
купето, за да ми окажеш помощ! вървя и се влачи по земята. Да
Речено сторено. След "лечение- вземеш да го скъсиш малко.
то" Иванчо отворил врата на купето
Сестрата се обажда:
и поканил пътниците да се върнат:
- Докторе не си вземай грях.
- Тя вече е добре, направих й Удължи му краката...
инжекция и спи!
Едно дребно старче се обажда:
Хирург взима думата на банкет:
- Господин докторе, не е зле да
– Ние, хирурзите, имаме много
си вдигнете гащите, че може да си врагове на този свят...
загубите инжекцията!
От залата се чува глас:
– А пък, колко имате на онзи...
Към зъболекаря:
- Докторе, що толкова скъпо, бе?
Хирурзите носят гумени ръка- Абе, скъпо е... ама по-добре вици, за да не оставят отпечатъци
да гризеш, от колкото да смучеш! по тялото.

- Докторе, вярно ли е че същестОтносно забравеният в корема
вуват хора, които нямат проблеми на пациента часовник, хирургът
и нищо не ги тревожи?
обясни, че времето лекува.
- Да, разбира се.

Дом за стари хора-Тутракан
Търси да назначи на работа медицинска сестра,
акушерка или фелдшер.

Продавам
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
Продавам 1-годишни дръвчета Дървото-Чудо Пауловния - 2лв./бр.
За поръчки и инфорамция на тел.0896729327 - Стефан

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

"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

7 - 13.04.2016 г.

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

7 - 13.04.2016 г.

"Маратон на четенето” по време Бояна - бъдещ художник!
на "Похода на книгите"
осъществява като част
от националната кампания
„Походът на книгите“, в
която се включи и „Детски
отдел” на библиотеката в
Тутракан.
Точно тогава и в крайдунавския град бе даден
старт на Маратон на четенето. Събитието откри
библиотекарят на „Детски
отдел”- Стефка Капинчева,
която отбеляза значимостта на кампанията за
стимулиране на четенето.
Заместник-кметът на
Община Тутракан Петя
Князова - Василева приветства децата от ЦДГ
„Патиланчо” и постави
началото на Маратона с
приказката на Андерсен
„Граховите зрънца“.
Сред гостите на събитието бяха специалистите
от общината Васил Дойнов
и Румяна Караиванова, и
Светлана Петкова – секретар на НЧ „Н.Й.Вапцаров”,
гр.Тутракан.
Децата се запознаха
и с жизненият път на
Андерсен и откъси от
най-известните му приказки, които вече трето
столетие принадлежат на
всички народи и на всички
възрасти.
Маратонът на четенето
ще продължи до 23 април Световен ден на книгата
и авторското право.

Стефка КАПИНЧЕВА
а рождената дата на
Ханс Кристиан Андерсен и Международния ден на детската книга
– 2 април, започна"Походът
на книгите".
"Маратон на четенето”
е инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация и се

Н

Бояна БОГДАНОВА от група"Слънчо", ОДЗ "Полет" в
Тутракан е малката участничка в Националния конкурс
за весела детска рисунка "Малките нашенци!", който се
проведе в рамките на Чудомировите празници в Казанлък.
Шестгодишната Бояна за първи път участва в такъв
конкурс и спечели трета награда в своята възрастова
група.

И в новочерненската библиотека - Маратон на четенето

Радка СТЕФАНОВА
а единадесети път читалищната библиотека в с. Нова
Черна участва в маратона
на четенето. Тази година акцентите
са: 130 години от рождението на

З

Ран Босилек( Генчо Негенцов); 190
години от първото издание на „Мечо
Пух”; 140 от Априлското въстание;
160 читалищно дело.
Съпътстващи мероприятия и
изложби, чрез които ще утвърдим

отново библиотеката, като значимо
място за четене, общуване и срещи
на общността са: откриване на маратона в ЦДГ „Славянка”; читалня на
открито (четене на откъси от книгата
на Алън Александър Милн „Мечо

Пух”);
на откритата сцена в ЗМ
„Калимок Бръшлен” (рецитация по
стихове на Ран Босилек); „Как мишката и книжката станаха приятели”;
щафетно четене на исторически
текстове по повод 140 години от
Априлскато въстание; Да опознаем
библиотеката чрез играта „Намери
ми книга от…”; "Пролетните празници в литературата” (презентация
и четене на подходящи произведения в читалнята на библиотеката);
изложба на книги по повод кръгли
годишнини на писатели и книги
написани от новочерненските писатели: Стоянка Павлова и Пеню
Владимиров.
И Маратонът на четенето започна!
Той бе открит в ЦДГ "Славянка" Развълнувани бяха малките читатели от
срещата им с книгата. Четохме откъси от детски приказки, а те рецитира
и пяха. По време на маратона, в библиотеката пристигна и „Пътуващото
сандъче”, което е трето по ред за
нашата библиотека. В него има книги
за деца до 15-годишна възраст. То
е необходимо, защото всяко дете
може да заобича четенето, ако срещне подходящите книги. Създаването
на традиции, свързани с книгите
ще изгради навици за четенето у
малките деца и учениците, което ще
ги направи знаещи и можещи утре.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

7 април - Младен МИНЧЕВ, Зам.-областен управител
на област Силистра
9 април - Ценка БОЙЧЕВА - Худ.ръководител на ТС
"Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
10 април - Елица ТОДОРОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 април - Пресиян СТАТЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

12 април - Цветанка ПЕТКОВА, Мед.сестра, ЦДГ "Патиланчо", Тутракан
13 април - Д-р Себахтин ХАЛИД, Общински съветник,
ОбС-Главиница, Ротари Клуб Тутракан
13 април - Красимир БОНЕВ, Ст.спец. Техник, Община
Главиница
13 април - Гюлбие АРИФОВА, Домакин клуб, Община
Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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