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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 20

Година LIV

19 - 25 май 2016 г.

Цена 0.60 лв.

На 21 май в Тутракан:

Театър и награди за
културно-просветните дейци
еремонията по награждаването на изявени просветни и
културни дейци от Тутракан, по повод 24 май, тази
година ще се състои в залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров".

Ц

Две са категориите, в
които са номинациите. Първата - "Образование и наука", включва награди за високи постижения и издигане
авторитета на Тутракан в
областта на предучилищно-

то, началното, основното и
средно образование. Втората категория е "Култура и
изкуство".
На церемонията, кметът
на община Тутракан д-р Димитър Стефанов освен, че

ще поздрави присъстващите за предстоящия празник,
ще връчи своята Специална
награда и допълнителни
награди на дейци, които нана стр. 3

ФК "Трансмариска" с нов треньор

Тодор ТОДОРОВ:

Главната цел е изграждане
структура на клуб и
нов стил на игра
Калина ГРЪНЧАРОВА
т началото на м.април
т.г., ФК "Трансмариска" (Тутракан) има
нов треньор. Това е Тодор
ТОДОРОВ. Той е на 54 години, от Сливен. Има 25-годишен треньорски стаж.
Четири години е работил в
"Черноморец" (Бургас) - бил
е помощник-треньор, стар-
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Тутраканска делегация
на посещение в Чорлу
Танцов състав "Тихият Дунав"
("Сакин Туна") ще участва във
фестивал в турския град
на стр. 3

Убийство и самоубийство основна версия за
ужасяващия случай в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɦɚɣɝɨɤɨɥɨ
 ɱɚɫɚ ɜ ɊɍɌɭɬɪɚ
ɤɚɧ ɟ ɩɨɥɭɱɟɧ ɫɢɝɧɚɥ
ɱɟ ɜ ɱɚɫɬɟɧ ɞɨɦ ɜ ɝɪɚɞɚ ɫɚ
ɨɬɤɪɢɬɢɛɟɡɠɢɡɧɟɧɢɬɟɬɟɥɚɧɚ
ɞɜɚɦɚɫɴɩɪɭɡɢ±ɦɴɠɧɚɝ
ɢ ɠɟɧɚ ɧɚ  ɝ ɉɨ ɬɟɥɚɬɚ ɫɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɩɪɨɛɨɞɧɨɩɨɪɟɡɧɢ
на стр. 3

Н

ши треньор, изпълнителен
директор на клуба. Преди
това е тренирал юношите
на Сливен. Бил е две години
и половина треньор на "Доростол" (Силистра) от 2008
г., на "Академик" (Свищов),
на "Локомотив" (Стара Загора), на "Левски" (Карлово),
на Ямбол - все отбори във
на стр. 8

Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми просветни и културни дейци,
Най-строгият учител е животът ни,
най-мъдрият учител е книгата до нас,
най-важният учител е първият!
Нека не стихва жаждата за знания,
Духовното възвисяване и светлият зов на
българщината у всички Вас!

Честит
празник!

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Уважаеми дейци на просветата е културата,
Нека уважаваме и пазим своето най-голямо
богатство и гордост - словото!
То ни е помогнало да оцелеем в трудни
моменти и да се запазим като нация.
То ще ни помогне да израснем духовно и да
се отличим от останалите, защото нашето
слово е уникално и заслужава
да го пазим като очите си.

Честит празник!

ȾɚɧɚɢɥɇɂɄɈɅɈȼ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧ

Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми просветни и културни дейци,
Носете винаги светлината на този
празник в душите си!
Никоя професия не изисква толкова
себеотдаване, да учиш другите и
сам да се учиш.
Бъдете здрави и нека семейните и
професионални успехи бъдат винаги до Вас!

Честит 24-ти май!

ɋɸɡɚɧɏȺɋȺɇȼɢɞɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɆɟɫɭɬȺɅɂɒɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɋȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
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РЕГИОН

19 - 25.05.2016 г.

На 21 май в Тутракан:

НОВИНИ
УЧИТЕЛКА ПО ИСТОРИЯ ОТ ТУТРАКАН
С НАГРАДА НА СБУ

Театър и награди за
културно-просветните дейци
от стр. 1

Преподавателката по "История и цивилизация" в
СОУ Христо Ботев"-Тутракан Маргарита Димитрова
спечели престижна награда в 19-ия Национален конкурс
"Учител на годината", организиран от Съюза на българските учители с председател Янка Такева, съобщи
Михаил Кирязов, лидер на СБУ в област Силистра.
ОТ 18 ДО 25 МАЙ СА НЕУЧЕБНИТЕ ДНИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която определя 25
май 2016 г. (сряда) за неучебен ден за всички училища
в страната. Заради държавните зрелостни изпити на
абитуриентите и националното външно оценяване след
7 клас неучебни са 18 и 20 май, а 19 май е определен за
неучебен, но присъствен за учениците и учителите ден,
в който ще се организират спортни празници.
24 май е официален празник – Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост.
ОЩЕ СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ
НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Правителството одобри допълнителни разходи и
трансфери в размер на 213 570 лв. по бюджетите на
МОН и на общини, с които се осигурява изплащането
на стипендии по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни и общински училища.
За 2016 година по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за Министерството на образованието и науката
са определени средства в общ размер на 893 750 лв.
BCS ПРЕЗЕНТИРА ПРОДУКТИТЕ СИ ДНЕС
Изнесена презентация и демонстрация на продуктите
на фирма BCS и среща с водещи овощари в България
ще се проведе на 19 Май 2016 г. (четвъртък) от 11:00
часа в землището на град Тутракан - местност Требеш, Калимок
Работната среща е организирана от Съюз на Дунавските овощари, съвместно с фирма АгроКонсулт ЕООД.
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ СТРАТЕГИЯТА НА
ВОМР ЗА ТЕРИТОРИЯТА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО
Земеделското министерство обявява процедура за
подбор на МИГ и стратегии за ВОМР за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегията за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие ” от програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. В тази връзка на
25.05.2016 г. от 10:00 ч. на 4 етаж в Община Главиница
ще се проведе публично обсъждане на стратегията на
ВОМР за територията Главиница–Ситово.
КРИМИНАЛЕ
Частен имот, присъединен неправомерно към водоснабдителната мрежа, е установен при проверка на 11
май в село Нова Черна. Срещу обитателя на имота – Е.Б.
(18 г.), е започнато незабавно производство.

Сменят ваучерите за
гориво с реални пари
равителството одобри промени в Закона
за подпомагане на земеделските производители,
с които се въвежда нова
схема за държавна помощ
за намалена акцизна ставка
на газьола, използван в първичното селскостопанско
производство. Схемата ще
се прилага след получаване
на окончателния номер в
регистъра на държавните
помощи на Европейската
комисия.
Променя се механизмът
за предоставяне на държавната помощ. Предвижда се

П

тя да бъде предоставяна
под формата на парични
средства /възстановяване
на част от стойността на
акциза/, а не както досега
– под формата на ваучери
за гориво. Земеделските
стопани ще подават заявление за кандидатстване
еднократно и ще получават
помощта наведнъж.
По този начин ще се
облекчи процесът на кандидатстване за помощта,
като ще се намалят административната тежест и
разходите за бизнеса.
“ТГ”

вършват пенсионна възраст
- Радка Стефанова, библиотекар в НЧ "Васил Йорданов"
в с. Нова Черна; Росица
Христова - читалищен секретар в с. Старо село и
Ценка Бойчева - ръководител
на театрален състав "Борис
Илиев" към тутраканското
читалище.
Община Тутракан прави
подарък за културните и
просветните дейци - постановката "Скъпа Елена Сергеевна", която ще представи
театрално студио "Питър
Пан" при ПГСУАУ "Атанас
Буров" - Силистра.
Специално за тях е и празничният коктейл след театралната постановка, който ще се състои в залата
на Обредния дом.

На 24 май, в деня на българската просвета и култура и славянската писменост, във всички училища на
територията на общината
преди обяд ще се проведат
тържества, на които отличниците ще получат награди,
а в двете средни училища
ще бъдат изпратени абитуриентите.
В 19:00 часа е началото на
абитуриентското шествие от СОУ "Христо Ботев" до
Крайдунавския парк, където
поредният випуск ще може
да се снима за спомен край
реката след което шествието ще продължи по главната улица "Трансмариска" до
Старата автогара.
Коктейлът, който дава
Община Тутракан за абитуриентите ще започне в
21:00 часа в ресторант "Рио"

Община Главиница спечели проект
бщина Главиница спечели финансирането
на проект „Активни на
местния трудов пазар" по процедура BG05M9OP001-1.002
„Активни“.
Общата цел на проекта
е трудова и социална интеграция на икономически
неактивни младежи до 29 г.
от община Главиница, които
не са в образование или обучение, не са в заетост и не
са регистрирани в ДБТ, чрез
дейности за идентифициране, мотивиране, обучение и
заетост.
Дейностите включени в
проекта са: идентифициране
на икономически неактивни
младежи до 29 год., активиране за включването им на
пазара на труда или в про-
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вежданите по проекта обучения и заетост; мотивационно
обучение за придобиване на
умения за активно поведение
и включване в обучение или
трудов процес; обучение за
професионална квалификация
по част от професии "Озеленител" и "Офис-секретар";
осигуряване на заетост до
6 месеца по придобитата
професионална подготовка
на длъжности "Градинар" и
"Технически сътрудник".
Очаква се в резултат на
проведено обучение, 50 младежи да са с придобита
квалификация и 45 от тях
работили за период до 6 месеца на съответстващи за
професията длъжности.
Проектът е на стойност
315 677 лв.
“ТГ”

"Гераците" от Елин
Пелин се падна на
матурата по български
а 18 май се проведе едновременно държавния
зрелостен изпит по Български език и литература и изпита
по Български език и литература от
националното външно оценяване
за VII клас.
Матурата представлява тест,
като последният въпрос е тема за
съчинение-разсъждение. Въпросите за всички зрелостници ще
бъдат едни и същи, но може да
са в различна последователност.
Идеята е така да се объркат продавачите на изпити.
Задължителният изпит започна
в 8:00 ч. и продължи до 12:00 ч., а
вариантът на изпита беше изтеглен в 5:30 сутринта в присъствието на просветния министър Меглена Кунева. Изтеглен бе номер
13 - "Гераците" на Елин Пелин.
Освен да пишат аргументиран
текст, зрелостниците отговаряха
и на 40 тестови въпроса. За първи
път дванадесетокласниците пишат
с химикалки с черен цвят, които
им бяха раздадени от квесторите.
Всеки зрелостник има точно определено място в изпитната зала.

Н

За първи път се събират и
мобилните телефони не само на
учениците, но и на квесторите. А
родители-доброволци могат да
следят за нарушения по време
на целия изпитен процес. Всички
зали, в които се провежда изпитът, са наблюдавани от камери.
Оценките от матурите ще бъдат
обявени до 10 юни.
Общо 82-ма са зрелостниците
от настоящия випуск в двете
училища в Тутракан - по 41 в СОУ
"Йордан Йовков" и СОУ "Христо
Ботев".
В Силистренска област изпитът се проведе в 19 училища,
в 67 зали с 212 квестори. Подалите заявление зрелостници
са 846.
В 8 училища от областта едновременно проведоха държавни
зрелостни изпити и изпита за
VII клас. Това са СОУ в Силистра,
Дулово, Главиница, Окорш, Паисиево и Тутракан и Общинско
спортно училище „Дръстър“ в
Силистра.
Изпитът в VII клас започна в
“ТГ”
10:00 часа.

(стола на бившата "Терма").
Там абитуриентите ще
бъдат поздравени от кмета д-р Димитър Стефанов,
който ще им връчи и награди: Отличник на випуска
и за високи постижения в
областта на музикалното,
танцовото, театралното и
изобразителното изкуство
и спорта.
Б.а.: При лошо време шествие няма да има, а коктейлът ще започне в 20:30 ч.

В Главиница:

а 13 май в.и.д. кмет
на Община Главиница
Сюзан Хасан посрещна в общинската администрация абитуриентите
от випуск`2016 на СОУ "Васил Левски". Поздравления
и добри пожелания към тях
отправи и председателят

Н

на Общинския съвет Месут
Алиш. Всеки абитуриент
получи символичен подарък.
На 20 май (петък) в 19:30
ч. ще започне традиционната среща-коктейл на
културни и просветни дейци с ръководството на
общината.
Тогава ще бъдат връчени
наградите "Учител на годината", Ученик на годината"
и "Читалищен секретар на
годината".
В предиобедните часове
на 24 май във всички общински училища ще бъдат
проведени тържества, а в
Главиница, от 9:00 часа на
Форума в центъра на града,
ще започне изпращането на
абитуриентите, завършващи СОУ "Васил Левски".
Калина ГРЪНЧАРОВА

По празниците - сериозни глоби
от КАТ за нарушения на правилата
390 лева е максималната сума,
която може да плати абитуриент,
хванат да нарушава правилата на
пътя. От „Пътна полиция” предупреждават, че за тържествата
ще включат всичките си мобилни камери. В тази сума от 390
лева са включени максималните
глоби, при това в нея не влиза
превишаването на скоростта или
карането без книжка. Санкциите
не са никак малки. От 50 до 150
лева ще платите, ако хвърляте
от колата опасни предмети, като
пълни бутилки например. 30
лева е глобата за изхвърляне на
боклук или пластмасови чаши. За
свирене с клаксон се плаща по 10
лева, за возене без колан - 50, и
за присветване с фарове - от 20
до 50 лева. За да не ви хванат

пийнали зад волана, е добре да
си намерите шофьор, съветват от
полицията - и то не само за отиването, а за прибирането от бала.
Много рискове крие возенето не
в колата, а върху нея - практика,
която през миналата година е
довела не само до глоби, но и до
инциденти. Ако колите с празнуващи минават на червено и не
дават предимство на пешеходна
пътека, шофьорът може не само
да бъде глобен, но и да остане без
книжка минимум за месец. След
установяване на нарушението
„честитките” ще се получават
във възможно най-кратък срок.
Полиция ще има не само около
училищата, но и близо до заведенията, където ще празнуват
“ТГ”
абитуриентите.

От 30 май започва прием
за преструктуриране и
конверсия на лозя
ържавен фонд „Земеделие“ обявява прием
на заявления за предоставяне на финансова
помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ от Националната
програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор
периода 2014-2018 г.
Заявления ще се приемат
от 30 май до 7 юни 2016
г. Целта е да бъде усвоен
изцяло предоставеният
от Европейската комисия
бюджет за финансовата
2016 г. Ресурсът, който
ще бъде разпределен между
одобрените кандидати, е
малко над 4.9 милиона лева.
Допълнително изискване
към кандидатите в рамките на новия прием е те да
заявят авансово изплащане
на финансовата помощ,
което ще гарантира усвояването на бюджета за
финансовата година. Договорите за предоставяне на
помощта, сключени с кандидати за финансово подпомагане, подали заявление по
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време на настоящия прием,
ще бъдат прекратявани в
случай, че не бъде подадено
заявление за авансово плащане в срок до 20 август
2016 г.
Националната програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор се
прилага като финансов
инструмент в България за
периода 2014-2018 г. По
програмата могат да кандидатстват собственици,
арендатори или наематели
на лозови насаждения. Те
трябва да са регистрирани
като лозарско стопанство,
съгласно Закона за виното
и спиртните напитки, както и да имат удостоверение за право на участие
по съответната мярка,
издадено от Изпълнителната агенция по лозата и
виното.
Заповедта за удължаването на срока на прием по
мярката и допълнителните
изисквания към кандидатите са публикувани на сайта
на ДФ „Земеделие“.
“ТГ”
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ОБЩЕСТВО

19 - 25.05.2016 г.

Инициативата „Да изчистим България заедно”
стартира в София с национална среща на партньорите
влението си: „Нека в следващите
364 дни пазим България чиста!“.
Областна администрация Силистра и Община Тутракан получиха
специални благодарствени плакети
за отговорното си отношение към
акцията.
Какво още показват статистическите данни? С най-голям ръст на
активността си са общините София
и Варна, като тенденция на нара-

акция, като освен нас най-активни
са страни като Унгария, Швеция,
Словения и Латвия.
Министърът на околната среда
и водите Ивелина Василеваинформира, че като основен партньор на
инициативата, МОСВ ще осигури
40 000 комплекта чували и ръкавици за нуждите на доброволците,
както и ваучери за гориво в размер
на близо 80 000 лв. И тази година

Публично обсъждане отчета на
Община Главиница за 2015 г.
а основание Закона
за публичните финанси и наредбата
за условията и реда за
съставяне на тригодишна прогноза за местните
дейности и за съставяне,
приемане и изпълнение на
отчетите на община Главиница, председателят на
Общинския съвет на крайдунавската община Месут
Алиш е насрочил Публично
обсъждане на отчета за
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изпълнение бюджета на
Община Главиница за 2015
г.
То ще започне в 16:00
часа на 19 май (четвъртък) в заседателната зала
на администрацията.
Материалите по отчета са на разположение за
предварително разглеждане от всички граждани
на интернет страницата
на община Главиница и в
“ТГ”
счетоводството.

Библиотекар за един час

О

бщина Тутракан са сред
най-активните в най-мащабната доброволческа
екоакция в България
Университетската ботаническа
градина в София бе домакин на
първата национална среща на
партньорите в най-мащабната
доброволческа акция у нас „Да
изчистим България заедно”, провеждана от пет години по естонски
модел, стартирал 4 години по-рано.
Любими лица от ефира на bTV
заедно с министъра на околната
среда и водите Ивелина Василева,
представители на две министерства
– на земеделието и храните, на
младежта и спорта; представители
на областни и на общински администрации, на неправителствени
организации, бизнеса и медиите

дадоха старт на кампанията за голямото чистене, което ще се състои на
4 юни. Тази година тя се провежда
в навечерието на международния
ден за опазване на околната среда
(5 юни).
Близо 20% от общините в страната са повишили активността си в
кампанията от началото й до 2015
г., показва географски информационен анализ, изготвен на база на
фактическите данни от картата на
инициативата. По традиция област
Силистра е сред най-активните,
вкл. и заради световния рекорд на
община Тутракан, ангажирала 65%
от населението си.
Това бе специално отчетено на
срещата в София в присъствието
на кмета на общината д-р Димитър
Стефанов, който отбеляза в изя-

стване е отчетена на територията
на 22 от 28-те области у нас.
С най-добри постижения по този
показател са световните рекордьори в глобалното гражданско
движение Let’s Do It World от област Силистра, както и общините
от областите Габрово, Смолян,
Пазарджик, Враца, Разград, Перник
и Плевен. Става дума в страната
за общо 1,2 души доброволци.
За сравнение – всичко на всичко
2,5 млн. са участниците в 45-те
страни, включващи се в световната

от министерството се ангажираха
транспортираните до депата отпадъци по време на голямото чистене
да не бъдат облагани с такси.
На 4 юни предстои шестата поред
акция „Да изчистим България“ с
надеждата в нея да се включат
достатъчно хора от различни възрасти, слизайки от балконите на
апартаментите си, напускайки
трапезите на къщите си и излизайки от хоремага, за да почистят
успешно най-невралгичните места
“ТГ”
в страната.

енят на библиотечните работници се
отбелязва на 11 май.
По този повод Библиотеката при НЧ "Просвета - 1940
г." в с. Стефан Караджа,
община Главиница бе посетена от ученици. Там те
се запознаха с работата на
библиотекаря и разнообразието от дейности, които
извършва той.
В ролята на "библиоте„Басми“. Предвидените средства за
втория транш по схемата за производителите на тютюн „Басми“ са над 20
млн. лева. Финансовият ресурс ще
бъде разпределен между близо 42 хил.
тютюнопроизводителите.
Право на подпомагане по схемата
имат земеделски стопани, които са
отглеждали през която и да е година
на референтния период 2007-2009 г.
тютюн, който е изкупен и премиран
по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
от стр. 1
Ставките за всяка от сортовите
групи тютюн ще бъдат определени със ɪɚɧɢ ɉɨɥɢɰɢɹɬɚ ɪɚɛɨɬɢ ɩɨ
заповед на министъра на земеделието ɜɫɢɱɤɢɜɴɡɦɨɠɧɢɜɟɪɫɢɢɤɚɬɨ
“ТГ” ɧɟ ɫɟ ɢɡɤɥɸɱɜɚ ɜɟɪɫɢɹɬɚ ɡɚ
и храните.
ɭɛɢɣɫɬɜɨɢɩɨɫɥɟɞɜɚɥɨɫɚɦɨ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ  ɬɨɜɚ ɫɨɱɢ ɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɹɬɚɧɚɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɜ ɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢɬɟ
ɱɚɫɨɜɟɫɴɳɢɹɞɟɧ
Ɉɬ Ɉɤɪɴɠɧɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭ
ɪɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɭɬɨɱɧɢɯɚ ɱɟ
и накити е единствено ɪɴɤɨɜɨɞɹɬ ɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɡɚ
в Северна България. При- ɭɦɢɲɥɟɧɨɭɛɢɣɫɬɜɨɧɚɩɨɜɟɱɟ
съствието й в специално ɨɬɟɞɧɨɥɢɰɟɇɚɦɹɫɬɨɬɨɧɚ
погребално съоръжение ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɨɬɤɪɢɬɧɨɠ
говори за нейния висок ɫ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ ɱɟ ɟ
социален статус сред ɢɡɜɴɪɲɟɧɨɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨ
местната аристокрация.
Ɋɚɛɨɬɢ ɫɟ ɩɨ ɜɫɢɱɤɢ ɜɴɡ
Възможно е принцесата- ɦɨɠɧɢɜɟɪɫɢɢɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɢ
воин да е жрица и про- ɡɚɩɪɢɱɢɧɟɧɚɫɦɴɪɬɫɩɨɫɥɟɞ
рицателка, с което да е ɜɚɥɨɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɨɤɨɧɤɪɟɬɢ
заслужила специалното ɡɢɪɚɬɨɳɟɨɬɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɬɚ
отношение към нея, знак,
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɫɴɩɪɭɝɟɛɢɥ
за което са поменалните ɬɪɭɞɧɨɩɨɞɜɢɠɟɧɚɫɴɩɪɭɝɚɬɚ
ритуали, извършвани край ɦɭ ɟ ɫɬɪɚɞɚɥɚ ɨɬ ɬɟɠɤɨ ɡɚ
гробницата й.
ɛɨɥɹɜɚɧɟ Ɋɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɩɨ
Изложбите ще бъдат ɫɥɭɱɚɹɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
експонирани в Изложбенаȼɫɴɳɧɨɫɬ ɢɞɟ ɪɟɱ ɡɚ ɫɟɦ
та зала на Исторически ȼɚɫɢɥɤɚɢɄɨɫɬɚɆɚɪɢɧɨɜɢɨɬ
музей и ще се открият
на 20 май от 18:00 часа.
Входът е свободен!
Вратите на Исторически музей, Етнографски
музей и Художествената
галерия ще бъдат отворени за посетители до
полунощ.
Даниела ИВАНОВА,
Исторически музейТутракан

Тутраканска делегация Пари по Схемата за тютюн
на посещение в Чорлу Ф
О

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɮɢɰɢɚɥɧɚ ɜɢɡɢɬɚ ɜ
ɬɭɪɫɤɢɹɝɪɚɞɑɨɪɥɭɨɬ
ɞɨɦɚɣɨɫɴɳɟɫɬ
ɜɹɜɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢɹ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɜɨɞɟɧɚɨɬɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜȼɧɟɹɫɚɜɤɥɸɱɟɧɢ
ɨɳɟ ɞɜɚɦɚɬɚ ɦɭ ɡɚɦɟɫɬɧɢɰɢ
ɉɟɬɹ Ʉɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ ɢ
ȿɥɟɧɚȻɚɥɬɚɞɠɢɟɜɚɩɪɟɞɫɟ
ɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
Ⱦɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɑɚɜɞɚɪ ȼɥɚɞɢɦɢ

ɪɨɜɄɪɚɫɢɦɢɪɉɟɬɪɨɜɢɇɟɯɚɬ
Ʉɚɧɬɚɪɨɜ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɞɟɥɟɝɚɰɢɹɳɟ
ɫɟ ɫɪɟɳɧɟ ɫ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɑɨɪɥɭɢɜɪɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟɳɟ
ɛɴɞɟɨɛɫɴɞɟɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚ
ɜɡɚɢɦɨɜɪɴɡɤɢɬɟɦɟɠɞɭɞɜɚɬɚ
ɝɪɚɞɚ
Ɂɚɟɞɧɨ ɫ ɞɟɥɟɝɚɰɢɹɬɚ ɩɴ
ɬɭɜɚɢɬɚɧɰɨɜɫɴɫɬɚɜɌɢɯɢɹɬ
Ⱦɭɧɚɜ ɋɚɤɢɧ Ɍɭɧɚ  ɤɨɣɬɨ
ɳɟ ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ ɟɠɟɝɨɞɟɧ ɦɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɟɧɮɟɫɬɢɜɚɥɨɪɝɚɧɢ
ɡɢɪɚɧɜɑɨɪɥɭ

инансов ресурс от 94 млн.
лв. за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана
с производството утвърди на свое
заседание УС на ДФ „Земеделие“.
Средствата по схемата за подпомагане
на тютюнопроизводителите са предвидени в бюджета за тази година на ДФ
„Земеделие“.
Подпомагане в размер до 73.9 милиона лева е предвидено за изплащане
на пълния размер на преходната национална помощ за тютюн за Кампания
2015 за сортовите групи „Каба Кулак“,
„Бърлей“ и „Вирджиния“, както и за
първото плащане за сортова група

Преславското златно съкровище и Накитите на
принцесата-воин пристигат в Тутракан в Нощта на музея
а тринадесети пореден път предстои да
се проведе инициативата „Нощ в музея". На 20
май тутраканци и гостите
на града ще могат да видят
уникалното Преславско съкровище, с което гостува
Регионален исторически
музей-Шумен и Накитите
на принцесата-воин представени от Регионален
исторически музей-Русе.
Преславското златно съкровище е едно най-богатите и бляскави находки
от Българското средновековие, открито случайно
през 1978 г. Включва над
120 златни и позлатени
украшения: златна диадема,
огърлици, медальони, обеци,
пръстени и плочки. Допълват го принадлежности към
дрехи (апликации и копчета), сребърни лъжици, части от чаша, обкови от рог
и петнайсет византийски
сребърни монети.Всички накити са с висока художест-
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вена стойност, изработени
в различни техники - клетъчен емайл, филигран, гранулиране, вграждане на скъпоценни камъни (аметист,
изумруд), перли, планински
кристал. Отнасят се към
X век, но има и такива с
по-ранна датировка - III – VII
век. Правят впечатление
християнските сюжети и
символика. Изработени са
в Преслав и византийската
столица Константинопол.
Регионалния исторически
музей в Шумен ще ни гостува и с колекция от пафти.
Посетителите могат да
видят изложбата до средата на месец юни.
Както се казва, това не
е всичко, което може да се
види в Нощта на музея. Специално за почитателите на
археологията в Тутракан
ще гостуват и „Накитите
на принцесата-воин”, открити в землището на с.
Брестовица, Русенско през
2013 г. Разкрита е гробни-

ца, изградена от дървени
греди, с ориентация Север
– Юг, с размери 4,10/4,20 м
на 2,10/2,30 м и височина
2,0 м. При проучването е
открит скелет на жена
на около 35-40 г., положен
по гръб, с глава на север.
В височината на скелета
е 1,57 м.
Жената е погребана с
накити и оръжия - две сребърни омеговидни висулки
и фибула тракийски тип,
както и железни предмети
– ножче, връх на копие и
топчета. Открита е фрагментирана кана и прешлен
за вретено. В северната
част на могилата са открити следи от поменални
действия – глинени огнища
и животински кости, фрагментирани домакински
съдове и предмети. Погребението се датира в края
на V век - началото на IV
век пр. Хр.
Погребението на жена в
гробница, заедно с оръжия

Д

кар" влезе ученичката от VI
клас - Гизем Нуржан Наджи.
Датата 11 май съвпада
и с едно друго събитие. На
този ден преди 176 години
е роден Стефан Караджа,
чието име носи селото.
Нашият нов "библиотекар"
запозна посетителите с
биографията на войводата
и интересни факти за живота и делото му.
“ТГ”

Убийство и самоубийство основна версия за
ужасяващия случай в Тутракан
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɠɢɜɟɥɢ ɜ
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɧɚɩɴɪɜɢɹɟɬɚɠɜ
ɛɥɁɨɪɚɢɫɚɨɬɤɪɢɬɢɦɴɪɬɜɢ
ɨɬɫɢɧɚɫɢ
ɋɩɨɪɟɞ ɪɚɡɤɚɡɢɬɟ ɧɚ ɫɴ
ɫɟɞɢɬɟ ɧɚ  ɦɚɣ ɫɭɬɪɢɧɬɚ
ɄɨɫɬɚɆɚɪɢɧɨɜɫɟɨɛɚɞɢɥɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɚɧɚɫɢɧɚɫɢɜɊɭɫɟɢ
ɦɭɤɚɡɚɥɱɟɦɚɣɤɚɦɭɜɟɱɟɧɟ
ɟ ɦɟɠɞɭ ɠɢɜɢɬɟ ɂ ɞɨɛɚɜɢɥ
ɱɟɞɨɤɚɬɨɞɨɣɞɟɞɨɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɧɟɝɨɧɹɦɚɞɚɡɚɜɚɪɢɠɢɜɌɚɤɚ
ɫɟɢɫɥɭɱɢɥɨɤɨɝɚɬɨɜɥɹɡɴɥ
ɜɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɧɚɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɫɢɡɚɜɚɪɢɥɭɠɚɫɧɚɝɥɟɞɤɚɌɟ
ɥɟɠɚɥɢɦɴɪɬɜɢɜɥɨɤɜɢɤɪɴɜ
ɚɧɚɡɟɦɹɬɚɢɦɚɥɨɧɨɠɋɢ
ɧɴɬɜɟɞɧɚɝɚɩɨɜɢɤɚɥɩɨɥɢɰɢɹ
ɉɪɢ ɩɨɫɥɟɞɜɚɥɢɹ ɨɝɥɟɞ ɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɱɟɧɚɣɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɛɚɳɚɬɚ ɟ ɡɚɤɥɚɥ ɦɚɣɤɚɬɚ
ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɟ ɫɚɦɨɭɛɢɥ
ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɬɚ ɫɚ ɱɟ ɜɟ
ɪɨɹɬɧɨɫɚɪɟɲɢɥɢɞɚɫɥɨɠɚɬ
ɤɪɚɣ ɧɚ ɠɢɜɨɬɚ ɫɢ ɡɚɪɚɞɢ
ɥɨɲɨɬɨɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɨɫɴɫɬɨ
ɹɧɢɟ ɢ ɧɚ ɞɜɚɦɚɬɚ ɢ ɬɟɠɤɢɹ
ɠɢɜɨɬɈɬ ɤɴɳɚɬɚ ɧɢɳɨ ɧɟ
ɥɢɩɫɜɚɢɧɹɦɚɧɢɤɚɤɜɢɞɚɧɧɢ
ɡɚɢɡɜɴɪɲɟɧɝɪɚɛɟɠ
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От СОУ "Христо Ботев" - Тутракан:

Отлично участие в Националната олимпиада Детско полицейско управление
по Информационни технологии Н
- Абитуриентката Теодора Филипова вече е студентка

Анна ГЕОРГИЕВА
т 13 до 15 май т.г. се проведе Национална олимпиада по Информационни
технологии в град Хисаря, в която
възпитаниците на СОУ „Христо
Ботев“ Ния Бранимирова Георгиева, Никола Сашев Тодоров и
Теодора Миленова Филипова бяха
класирани за участие. За да се достигне до това ниво на олимпиадата,
националната комисия отсява от
цяла България 20-те най-добри
проекти от всяко направление.
За отбелязване е фактът, че за
поредна година ученици от нашето
училище се класират за Националната олимпиада по Информаци-

О

онни технологии. Финансирането
за участието е изцяло поето от
СОУ „Христо Ботев“, което има
доказан авторитет в обучението и
приложението на IT-технологиите,
още повече че училището предлага
прием след 8-ми клас за професия
„Програмист“, специалност „Програмно осигуряване“.
В категория „Мултимедия“,
възрастова група 5-8 клас, екипът
Ния Георгиева и Никола Тодоров
от 6 клас се представиха отлично
и заеха 4 място, независимо че се
състезаваха наравно с по-големи
ученици от 7 и 8 клас. Те представиха проекта „Бързо и лесно
смятане“, който бе показан и на
Областния форум за „Споделяне

на практики по Математика, Информатика и ИТ град Силистра".
Теодора Филипова от 12 клас
представи мобилно приложение
„Orange tips“ в категория „Мултимедийни приложения“. В него тя
предоставя полезни авторски съвети за дигитално рисуване. Приложението може да се инсталира
на таблет или телефон от сайта на
училището http://hrbotev.tk.
Класираните ученици са участници в проекта "С грижа за всеки
ученик", модул "Работа с талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", с ръководител
Анна Георгиева - старши учител по
Информатика и Информационни
технологии.
Освен защита на проектите си,
учениците трябваше да решат Национален тест по Информационни
технологии, който бе с трудност
много над Държавно образователните изисквания. Крайната
оценка се получава на база 50%
защита и 50% тест. В резултат от
участието си – защита на проект
и тест, Теодора Филипова получи
отлична оценка 5.50, която и гарантира прием във всички технически
университети на България.
Можем да заявим, че това е
един сериозен етап от развитието
на учениците занимаващи се с IT
-технологии. Те доказаха знания
и високи практически умения,
с което демонстрират високо
ниво дигитални компетентности
необходими за всеки съвременен
млад човек.
Благодарим на учениците, желаем им здрави и много творчески
успехи в областта на динамично
развиващите се технологии.

а 16 май т.г., точно в
12:00 часа на обяд в цялата страна, МВР стартира
програмата „Детско полицейско
управление". Започват обученията
в 199 детски полицейски управления към ОДМВР.
В програмата, СОУ „Христо
Ботев“ стартира с ученици от 2а
клас с класен ръководител Людмила Трушева и 2б клас с класен
ръководител Деана Маринова. От
страна на РУ - Тутракан присъстваха и поздравиха второкласниците
Минчо Цвятков – инспектор „Детска педагогическа стая“, Дeян Арабаджиев – полицейски инспектор
и Георги Дичев – криминалист. От
страна на СОУ „Христо Ботев“ мо-

мичетата и момчетата бяха окрилени от Дияна Станкова – директор
на училището и Иванка Арсенова
– педагогически съветник.
Доброволците от 2а клас и 2б
клас дадоха тържествена клетва и
получиха отличителните знаци на
„Детско полицейско управление“.
Подписано бе споразумение и
декларация за партньорството.
Второкласниците връчиха на инсп.

„Библиотеката - място за всеки"
иблиотеката в СОУ „Христо
Ботев“ се включи в 11-та
Национална библиотечна седмица от 9 до 13 май т.г. Тя се провежда
съвместно с Фондация „Глобални
библиотеки – България” и с подкрепата
на Фондация „Америка за България".
Темата на инициативата е „Библиотеката – място за всеки”, за да покаже
ролята на библиотеките в живота на
всички възрастови и социални групи
в обществото.

Б

На 11 май, когато празнуваме професионалния празник на библиотекаря
и се чества църковния празник на
светите братя Кирил и Методий, проведохме съвместно с Ирена Проданова
– възпитател на ПИГ при втори б клас,
урок „Тайнството на библиотеката“ за
любознателните второкласници. От
полезната творба на Мария Маринова
момичетата и момчетата научиха
тайната на книгата. Как хората в древността са употребявали за писане лико
и кора от дърво. Дори и палмови листа.
Използвали дървени и глинени плочки,
плат, коприна. Древните египтяни първи открили папирусната хартия, която
се приготвяла от тръстиково растение.
Така се появява книгата свитък, пред-

ставляващ в сгънато състояние руло,
а в разгънато – дълга ивица с еднаква
ширина, чиято дължина понякога
достигала до 20 метра. Едновременно
с папируса се открива и пергаментовата хартия. Учениците разбраха,
че китайците изобретяват хартията.
Човекът измислял не само на какво
и с какво да пише, но и как по-бързо
да става това. Бавното преписване на
ръка се замества с творението на Йохан
Гутенберг – печатарската машина. А

богатство и велико чудо, създадено
от човека. Вярвам, че ще продължим
заедно да ги откриваме, четем и пазим.
На 12 май за пръв път като читатели
посетиха училищната библиотека
малките ученици от 1а клас с класен
ръководител Искра Върбанова и 1б
клас с класен ръководител Валентина
Кирилова. Те доказаха, че вече могат
да четат гладко и изразително непознат
текст. С желание прочетоха стиховете
за всяка една от буквите в презентацията „С рисунки и куплети азбуката
научете“. Заедно гледахме видеоклип
„Обичам да чета, защото...“ Не бива да
забравяме, че от всяка книга научаваме
нещо ново, обогатяваме речника си,
първата печатна книга в България е
подобряваме аналитичното си ми„Абагар“, издадена през 1651 г. Второслене. Първокласниците проследиха
класниците научиха как са се появили
с интерес анимираните класически
библиотеките, кои са били най-големите и богати от тях в древността.
Слушаха внимателно интересни факти
за Александрийската библиотека и
нейната съдба, за най-малката книга
в света, за създаването на първите
библиотеки в България и Националната
библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“.
Видяха от подходящи презентации 25
от най-красивите библиотеки в света,
осем от най-известните писателибиблиотекари, 20 известни личности
библиотекари. Убедиха се, че библиотеките са хранилища на мъдростта
на поколенията, а книгите са голямо

Цвятков и г-жа Станкова плакети
за бъдещото сътрудничество.
Дейността по програмата стартира
през следващата учебна година.
„Програмата „Детско полицейско управление" е инициатива на
МВР, а реализирането й е дело на
междуведомствена експертна работна група, създадена със заповед
на главния секретар на МВР - гл.
комисар Георги Костов.
Заложените теми и методически

указания са внимателно разработени от група, в която влизат
представители на МВР, МОН,
Министерството на правосъдието, Българския младежки червен
кръст, Българската православна
църква, Българския туристически
съюз. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за
двугодишно извънкласно обучение
на деца от началните и прогимназиалните класове.
Целта е чрез теоретични и практически занимания, включително
оказване на детска полицейска
лична защита; безопасност на
движението по пътищата; на долекарска помощ; здраве, етика и
право и други, децата да получат
съответните умения. В обучителния процес ще участват служители
от структурите на „Охранителна
полиция“, „Пътна полиция“, „Криминална полиция“, психолози от
психологическите лаборатории на
МВР, експерти от БЧК, БТС и други
партньори в съответните градове.
Да си пожелаем успешно реализиране на съвместната дейност за
изпълнение на Програмата, която
остава отворена и за нови идеи.
Анка КОЗАРЕВА

Млади огнеборци

приказки „Дядовата ръкавичка“ и „Косе
Босе“. Зарадваха ги клиповете, създадени по приказките „Дядо и ряпа“ и
„Червената шапчица“ и пяха въодушевено и артистично песните. Освен това,
те са сладкодумни разказвачи, много
любопитни и умни ученици. Надявам
се да обикнат книгите и да продължат
да четат с желание и ентусиазъм не
само в учебните часове, а и по време на
лятната ваканция. Да открият вълшебствата на приказките, мелодичността
на стиховете и тайните на света в тях.
Да черпят от книгите знания, сила и ум.
Всяко поколение има свои прочетени книги. Нека с упоритост и постоянство, заедно с родителите и учителите,
да се стремим да научим децата да
изпитват обич и уважение към книгите.
Анка КОЗАРЕВА

ɚɦɚɣɬɝɫɟɩɪɨɜɟ
ɞɟ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ ɫɴɫ
ɬɟɡɚɧɢɟ ɉɨɠɚɪɧɚ
ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɍɱɚɫɬɜɚɯɚɨɬɛɨɪɢɨɬɞɜɟɬɟ
ɫɪɟɞɧɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ Ɍɭɬɪɚ
ɤɚɧ ɤɚɤɬɨ ɢ ɨɬɛɨɪ ɧɚ Ɉɍ
 ȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ ɨɬ ɝɪɚɞ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɋɈɍ ɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɫɞɜɚ
ɨɬɛɨɪɚ ɩɨ ɞɟɫɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢ
ɰɢɜɤɥɸɱɜɚɳɢɭɱɟɧɢɰɢɨɬ
ɲɟɫɬɢɢɫɟɞɦɢɤɥɚɫ
ɋɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɩɪɨɬɟɱɟ
ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɚ   ɦɟɬɪɚ
ɳɚɮɟɬɧɨɛɹɝɚɧɟɫɩɪɟɩɹɬ
ɫɬɜɢɹɢɛɨɣɧɨɪɚɡɝɪɴɳɚɧɟ
ɧɚ ɦɟɬɪɨɜɚ ɫɴɫɬɟɡɚ
ɬɟɥɧɚɩɴɬɟɤɚɄɨɦɩɥɟɤɫɟɧ
ɩɴɪɜɟɧɟɰ ɟ ɨɬɛɨɪɴɬ ɧɚ
ɫɟɞɦɢɤɥɚɫɨɬɋɈɍɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜɤɨɣɬɨɫɟɫɞɨɛɢɩɪɚ
ɜɨɬɨɞɚɭɱɚɫɬɜɚɜɨɛɥɚɫɬɧɨ
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ɬɨɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɧɚ  ɦɚɣ ɤɴɞɟɬɨ ɩɴɤ ɫɟ
ɤɥɚɫɢɪɚ ɬɪɟɬɢ ɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɬɨɱɤɢɇɚɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨ
ɫɟ ɤɥɚɫɢɪɚ ɨɬɛɨɪɴɬ ɧɚ
ɋɈɍ Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɚ ɬɪɟɬɨɬɨ ɦɹɫɬɨ
ɫɩɟɱɟɥɢ ɨɬɛɨɪɴɬ ɧɚ ɋɈɍ
ȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢɝɪȽɥɚɜɢ
ɧɢɰɚ Ɉɬɛɨɪɴɬ ɧɚ ɲɟɫɬɨɤ
ɥɚɫɧɢɰɢɬɟɨɬɋɈɍɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜɡɚɟɱɟɬɜɴɪɬɨɦɹɫɬɨ
Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɨɬɨ ɫɢ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɹɧɟ ɬɪɢɬɟ ɨɬɛɨɪɚ ɩɨ
ɥɭɱɢɯɚ ɤɭɩɢ ɦɟɞɚɥɢ ɢ
ɝɪɚɦɨɬɢ
ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɭɱɚɫɬɜɚɥɢɜɫɴɫ
ɬɟɡɚɧɢɟɬɨ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ
ɤɴɦ ɬɟɯɧɢɬɟ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟ
ɥɢ ɢ ɤɴɦ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɢɬɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɬɨɜɚ
ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨ
“ТГ”

Уикенд туризъм Русе, 2016 г.
2016" даде възможност
за дискусии, контакти и
обмен на идеи. На щанда на Общината, гости,
туристи и туроператори
получиха информация за
културно-историческото

бщина Тутракан, Исторически музей и
СНЦ за развитие на
туризма в региона на Тутракан взеха участие в дванадесетото туристическо
изложение "Уикенд туризъм
Русе 2016" и деветия фестивал на туристическите
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вен учебен час, преди да пристъпят
в училището на живота...
С усмихнати лица и играейки
кръшно българско хоро заедно със
своята класна в своята стая влязоха
възпитаниците на Ценка Маринова.
Бяха посрещнати и аплодирани от
родителите, които се постараха да
изненадат порасналите си деца с
празнична украса и почерпка. Своя
последен учебен час г-жа Маринова започна с презентация, която
предизвика голямо вълнение и
веселие, тъй като учениците имаха
възможност да си припомнят как са
изглеждали през годините от малки
деца до момента, в който напускат
родното училище. Насладиха се
от снимките на интересни мигове,
преживени заедно от организирани
тържества, състезания, екскурзии,
участия в олимпиади и конкурси.
Просълзена, г-жа Маринова отправи към своите пораснали вече деца
пожелания да намерят в живота
това, което търсят. И пътят на всеки
от тях да ги води натам, накъдето
ги водят мечтите. Приветства ги
и педагогическият съветник г-жа
Арсенова, която им връчи „Кутия
на времето“ с молба да напишат
как виждат себе си след пет години.
Момичетата и момчетата изпълниха
възложената задача с желание и
поставиха своите листи с окрилени

въпроси бяха отправени
относно предстоящите
Джулай Морнинг, Огненият
Дунав и 100-годишнината
от Тутраканската епопея.
Община Тутракан доказа, че предоставя чудесни

Отличие за таланта на младата
художничка Ралица Борисова

забавления и анимации, което се проведе от 12 до 14
май в Русе. На своя щанд,
те представиха възможностите за отдих, туризъм
и забавление в района на
община Тутракан.
Туристическото изложе- наследство и богатия кул- възможности за отдих,
ние "Уикенд туризъм Русе турен календар. Най-много туризъм и рекреация.

Ден на зрелостника
зпращането на абитуриентите е светъл и тържествен
момент, който те очакват
с нетърпение. Слънчевият 13 май
ще остане незабравим за абитуриентите от 12 а клас - с класен
ръководител Ценка Маринова и
12 б клас - с класен ръководител
Веселина Стефанова в СОУ "Христо
Ботев". Момичетата и момчетата
проведоха своя последен тържест-
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мечти в кутията, която ще бъде
отворена на първата среща на випуска. Заедно с тях писа как ги вижда
в живота и класната ръководителка.
Радваха се на порасналите ученици
и първите им учителки от начален
етап на обучение – Румяна Статева
и Добринка Вълкова, които също
присъстваха в този последен учебен
час. Родителите от своя страна вързаха дълги ленти с надпис „Випуск

залата на Художествена галерия „Проф. Васил
Захариев“ в Самоков се
състоя Церемонията за връчване
на наградата „Захарий Зограф".
Наградата е за живопис и се
връчва ежегодно вече 15-та поредна година, като така е възстановена
културната традиция, прекъсната
през 1988 г.
Председател на журито, определило носителя на наградата тази
година, е акад. Светлин Русев,
който е и първият носител на
престижното отличие през 1973 г.
Това е художникът Чавдар Петров.
Вече четвърта година се провежда и конкурс за детска рисунка.

В

следният учебен час и при
12 б клас – възпитаници на
Веселина Стефанова. Празнична обстановка и почерпка от страна на родителите,
вълнуваща презентация от
класната ръководителка,
„Кутия на времето“, уникална торта, наздравици.
Подарък от г-жа Стефанова
за всеки абитуриент - чаша
с надпис на английски език
„Денят без смях е загубен
ден!“ Гости в лицето на г-жа
Станкова – директор на
училището, г-жа Арсенова
и г-жа Вълкова. Последни
мигове заедно в класната

настроение се погрижиха всички
присъстващи. Завъртяха се кръшни български хора. Заедно с тях,
с ентусиазъм и огромно желание,
танцуваха учители и служители.
Не се поколебаха да се включат в
танцовата надпревара дори наймалките ученици. Развълнуваните
родители също се присъединиха
към участниците в надиграването.
Времето летеше неусетно. Хоро
след хоро, прекрасни движения и
многобройни усмивки на лицата
на танцуващите и очарованата
публика. Дворът на училището се
превърна във фолклорна сцена...
Признателност заслужават ръководството на училището, всички
учители, служители и родители,
които вложиха труд и сърце в организацията и осъществяването на
празника, за да остане той паметен
ден за абитуриентите.
Желаем на всички абитуриенти
много здраве, вяра, сили и дръзномоционално - с много поздравления, цветя и усмиввение, за да успеят да реализират
ки, бе изпратен поредният випуск в СОУ "Йордан
мечтите си! Убедени сме, че ще бъЙовков" в неговия последен учебен ден.
дат най-вече добри хора, ще вярват
За своите постижения през годините по усвояване на
в себе си и няма да се предават пред
учебния материал и участия в различни конкурси, олимтрудностите!
На добър час, мили момичета и пиади и състезания отличилите се дванадесетокласници
получиха награди.
момчета!
Последният учебен ден завърши с българско хоро и
Анка КОЗАРЕВА
“ТГ”
много снимки за спомен.

Последен учебен ден за
учениците от випуск` 2016
в СОУ "Йордан Йовков"

Е

2016“ на абитуриентите. Идеята
им е, разделяйки се, всеки от тях
да напише на своите съученици
приятелски послания и пожелания
за здраве и успех в живота. Специалните искрящи фойерверки от
вкусната и красива торта и чашите с
пенливо шампанско допринесоха за
повишаване на градуса на настроението в празничната атмосфера на
тържествения учебен час. Лентите
и балоните с късмети, снимките
и грамотите, ще им напомнят за
времето, когато са били ученици в
СОУ „Христо Ботев“.
Не по-различно премина по-

стая, приветствени слова, влага и
топлина в очите...
Тази година изпратихме зрелостниците от СОУ „Христо Ботев“
и с фолклорно надиграване. Един
по-различен поглед, по идея на
Ученическия съвет. Отправено предизвикателство към всички учители
и ученици. Доказахме, че заедно
можем повече! След приключване
на учебните часове, в двора на
училището, се събраха ученици и
учители, родители и близки, които
посрещнаха с радост зрелостниците. Щастливите зрелостници
брояха до 12, а за веселото им

Тази година са получени над 600
творби, като журито, определило
носителя на националната награда,
класира и детските творби в три
възрастови групи.
Радостен е фактът, че в групата
11-15 години, на първо място е
класирана рисунката на младата
художничка от Тутракан - Ралица
Росенова Борисова, възпитаничка
на Школата по изобразително
изкуство при Общински център за
извънучилищни дейности с ръководител Аурел Стоянов.
Ралица получи своята награда от
кмета на община Самоков Владимир Георгиев и бе поздравена от
“ТГ”
акад. Светлин Русев.

6

СВОБОДНА

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

„Развитието на България
от 1989 г. до 01.01.2016 г.“
3. Какво можеше да бъде?

ɄɪɢɫɬɢɹɧɄȺɅɑȿȼ

Продължение от бр.18
азаното до тук означава,
че изборът на модел на
пазарната реформа не
можеше да бъде направен самостоятелно като решение на
българското демократично мнозинство. В него се налагаше да
участва и МВФ като представител
на засегнатите кредитори и като
проводник на техните интереси.
По този начин се стигна до противопоставяне на възможността
на демократичното мнозинство в
България - да реализира прагматичният модел на прехода.

К

Какво включва един
прагматичен модел?
Характеризира се с това, че
правителственото регулиране
насочва местните и чуждестранни
инвеститори към осъществяване
на предимно експортно-насочени
структурни изменения. Това на
практика означава ускорен растеж
на ефективността чрез интензивно действие на конкурентните
детерминанти. Причината е, че
създаваните производства се
ориентират не към удовлетворяване на непретенциозното и
консервативно вътрешно търсене,
присъщо на нискодоходната национална икономика, а към високите
изисквания на чуждестранното
търсене. В случая се има предвид
приоритетно насочване на износа
към пазарите на високо развитите
страни. Разбира се за реализиране
на ускорения прагматичен модел е
необходимо страната да разполага с определени условия:
а) наличие на изобилни трудови
ресурси, позволяващо продължително и в големи мащаби
прехвърляне на работна сила от
нископроизводителни отрасли
и дейности (например, селско
стопанство) към експортните
отрасли;
б) произтичаща от голямото
предлагане на работна сила възможност темпът на растеж на
реалната работна заплата в експортните отрасли да се поддържа
на значително по-ниско равнище
от темпа на растеж на производителността на труда. Ключово
значение в тази схема придобива
аутсорсингът (използване на наличната материална база, работна
ръка в дадена компания, за изработка на чуждестранни продукти)
като средство за изпреварващ
растеж на производителността,
чрез привличане на модерни технологии, ноу-хау и мениджърски
умения от развитите държави.
Разгръщането на пазарната
икономика не би могло да се осъществи и без още една ключова
политика – Създаване условия за
вътрешно търсене.
За да бъде това условие на
лице, са необходими определени
политики за поддържане на динамичен растеж на доходите и активна стабилизационна политика
в икономиката и неутрализиране
на негативни външни и вътрешни
шокове, но това изискване категорично не би могло да се спази, при
наличието на мерки от страна на
МВФ, целящи бързо генериране

на печалби.
Като елемент на политиката
за стимулиране на вътрешното
търсено, може да се приеме
преразпределителната функция
на данъчната система за поддържане на система, която не допуска
концентрация на паричен капитал.
Данъчната система трябва да
включва прогресивна скала за
облагане и необлагаем минимум
за бедните слоеве от населението.
Чрез намаляване на концентрираните капитали може да се
осигури динамика на търсенето,
поради по-голямата склонност
към потребление на населението
с ниски доходи в сравнение с
високодоходната група
Друга мярка, която би могла да
подпомогне вътрешното търсене е
селективна регулация на цените
от правителството в съответствие
с планирано раздържавяване,
основно с сферата на услугите.
Осъществяването на всички
тези икономически политики,
би трябвало да доведат до повишаване на БВП и респективно
стандарта на живот.
Реално, обаче се оказва, че
след 26 години либерализиране
на пазара, БВП се е свил и е
по-нисък от този през 1989г.
Като процентно съотношение
от Световния БВП, през 89-та г.
Българският вътрешен продукт е
55,9 милиарда долара, а през 2011
г. е 53,5 милиарда долара. Това
се дължи, именно на прилаганата
неолиберална политика, а не на
прагматичния модел на смяна на
планово стопанство с пазарно.
В периода между 1990-97 г. в
България не са извършени процентно голям брой приватизации.
Със смяната на последното ляво
правителство на Жан Виденов, с
това на обединените демократи и
идването на Иван Костов, в период
от 4 години са разпродадени държавни капитали на стойност 120
милиарда долара. В държавният
бюджет , обаче влизат само 3
милиарда долара. Това се дължи
на умишлено-предизвиканата
девалвация на българския лев, с
което държавни капитали понижат
стойността си с повече от 1000 %.
Този факт, заедно с огромната
корупция по високите етажи на
властта довеждат до ликвидирането на държавното стопанство и
за една година са продадени 2700
държавни предприятия, които са
печеливши и са с положителен
годишен баланс. Това е част от
програмата за либерализация на
българската икономика „Ран-Ът“.
Останалите държавни предприятия, които работят в загуба
са дадени за преобразуване в
публични акционерни дружества,
за които предварително има
информация, че ще фалират или
се поддържат изкуствено. Тази
мярка се е употребявала не само
от правителството на Иван Костов,
а и от правителствата на БСП до
този момент. Целта е парите на
обикновените граждани да бъдат
концентрирани в определени
политически кръгове.
Последвалите правителства
на БСП и на другите либерални и
консервативни правителства не
променят следваната политика
на неолиберализъм. Резултатите в
обществено развитие са очевидни
и от статистиката на Световната
банка и от реалното положение
на българския народ.
По данни на Световната банка,
през 1989 г. България произвежда
0,29 % от световния БВП, а през

2016 г. делът й е 0,11 % или спад с
65 % за 26 години. Тези показатели са характерни и за останалите
постсоциалистически държави,
освен Китай, който не ликвидира
изцяло държавната собственост,
а я преобразува в смесена. Ръстът
който отбелязват е над 6000 %
или 60 пъти подобрени в икономическата сфера.
Пак от Световната банка излиза
информация, че през 2015 г. 91%
от българите нямат никакви банкови депозити, 8 % имат депозити
до 5000 лева, 1,93 % имат спестявания между 5000 и 50 000 лева,
а 0,007 % имат спестявания от 60
милиарда лева.
Освен дълбоко социално разслоение, в страната съществува
корупция по високите етажи на
властта. На 26 години в България
няма нито един осъден народен
представител или министър за
корупция, но същевременно ЕК
не престава да пише доклади за
критичната ситуация и корупцията
в държавната администрация.
В сферата на образованието,
България е на 1-во място в Света
по брой висши учебни заведения
на глава от населението. От 36
през 89-та година, през 2015 година, държавата е акредитирала
над 90 университета и колежа в
страната.
Броят на държавните университети е 34, а на частните колежи и
университети 62. Същевременно
броят на завършилите средно
образование през 89-та е 103 000
души с обявени 30 000 места в
университетите, а през 2015 г. – 53
000 души, като акредитираните
специалности от университетите
са 71 450.
Парадоксален е и факта, че
университетите с държавно финансиране всъщност се заплащат.
Средните годишни такси в хуманитарните специалности е около
300 евро, природо-математическите – 400 евро/годишно. Заплаща да и студентско общежитие,
представляващо стая с три легла,
средно по 30 евро на месец. Това
са цените за български граждани.
Обучението за граждани на страни
от ЕС е около 2600 евро годишно,
а за природо-математическите
около 3200 евро /годишно.
В частните учебни заведения
годишните такси за хуманитарни
специалности е средно 1000 евро

годишно и 1500 евро за природни
и компютърни науки за българи.
Цените за други граждани на ЕС са
между 4000 и 6 000 евро годишно.
Имайки предвид, че средната
заплата за страната е 400 евро месечно по данни на правителството
и 270 евро по данни на синдикатите, цени от 400 евро годишно са
непосилно за повечето българи,
които предпочитат да прекъснат
своето образование в средните
училища, които произвеждат
непрофилирани кадри и не дават
възможност на завършилите да
упражняват занаят.
Парадоксален е и фактът, че
държавата плаща таксите за
обучение и на ученици в частни
средни училища, под предлог,
че отказа да плаща за тях би бил
проява на дискриминация, без да
отчита факта, че записвайки свои
деца в частни училища, се предполага, че родители имат финансова
възможност да ги издържат.
В икономиката структурата се е
променила коренно. Индустрията
от водещ отрасъл, генериращ
печалба от 59,4 % от БВП през
89-та година, през 2015 г. той
заема едва 27 %, земеделието от
29,7 % сега секторът заема едва
7,5 %, услугите, от своя страна
от 12,7 % през 89-та, през 2015
г. те съставляват 64,9 % от БВП.
Минималната работна заплата
в страната е 400 лв. през 2015 г.
Минималната пенсия е 142 лв.,
социалната пенсия е 115 лв. За
сравнение, в най-бедната страна
в Света Йемен, минималната
пенсия е 74 евро, а в България
е 77 евро. Най-бедната държава
в Африка – Габон, мин. Пенсия
е 194 евро. Средната пенсия в
България е 330 лв., в Сърбия -585
лв., в Гърция – 1800 лева.
По данни на Министерство
на труда и социалната политика
над 1 600 000 души живеят с под
211 лв. месечно, което се приема
за праг на критична бедност, от
които над 700 000 живеят с до
100 лева на месец, а 750 000 са
с до 150 лв. месечно. Прагът
на бедност е 295 лв./месечно
на човек или повече от 2 500
000 души в България живеят в
постоянна бедност, от тях 460
хиляди са работещи, от които 260
000 са работещите на минимална
заплата. Най-рисковите групи
на бедност са децата младите
и възрастните. 335 000 деца до
18 години живеят с до 150 лева
месечно и 205 хиляди с под 100
лева месечно. 440 000 възрастни
живеят с до 150 лв. месечно и
100 000 с под 100 лева месечно.
Според националния център за
обществено здраве и анализи, за
периода между 2006 г. и 2016 г.
има 11 000 случаи на регистрирани самоубийства. Опитите за
самоубийства са 6 000 на година.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 19/13.05.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 11.05.2016 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Основен ремонт, реставрация и консервация на
храм „Свети Николай” и камбанария – гр.Тутракан
и благоустрояване на околната среда”
Местонахождение: квартал-3, УПИ I по плана за регулация и застрояване на кв.„Рибарска
махала”, гр.Тутракан.
Идентификатор на имота № 73496.500.1556 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Визата е издадена на: Църковно настоятелство
гр.Тутракан и Църква „Свети Николай”, гр.Тутракан
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

19 - 25.05.2016 г.

През 2013 г., поради строгата
фискална политика, в България
започват масови протести. По
време на протестите 9 души се
самозапалват през различни
институции в знак на протест и
умират. Редно е да отбележим, че
през същата година в света има
10 случая на самозапалване – 1
в Япония и 9 в България.
Стряскащи са и анализите
на Евростат, че в Българи от
държавният бюджет се отделят
по следните суми за: Затворник
– 1300 лв./месечно (650 euro),
Бежанец – 385 лв./месечно ( 192
EUR), бездомно куче - 300 лв./
месечно (150 EUR), Пенсионер –
155 лв. /месечно (78 EUR)
Това създава предпоставки
за крайно десни настроения,
които намират и проявление в
настоящият парламент – 3 са
националистическите партии
влезли в Народното събрание
след изборите в края на 2014 г.
Две от трите националистически партии са в управляващата

коалиция.
Като извод след горепоказаните данни, може да се заключи, че стандартът на живот на
средностатистическия българин
е понижен в пъти. Липсва професионално образование, което
да подготвя реални специалисти.
Здравеопазването се е превърнало в търговия, а болниците в
търговски дружества.
Икономиката на страната се е
свила, което дава отражение върху цялостния жизнен показател
на българина. Реален проблем е
бездържавието и премахването
на държавата като регулатор в
обществено-икономическите и
социални отношения.
Тези проблеми, биха могли
да бъдат премахнати с връщането на държавата като основен
регулатор, преразглеждане на
всички ликвидационни планове
и приватизационни сделки, с
цел връщане на присвоените
държавни капитали в държавния
бюджет.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 22/13.05.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 12.05.2016
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„Стопанска сграда и склад”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор
73496.19.269, местността „Харманлъка" по кадастралната карта на гр.Тутракан
Визата е издадена на: Драгомир Ангелов Ганев
гр.Тутракан, ул.„Белмекен” № 23
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 21/13.05.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 12.05.2016
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„Жилищна сграда на два етажа с гараж”
Местонахождение: квартал – 152, УПИ II-244 по плана
за регулация на гр.Тутракан.
Идентификатор на имота № 73496.501.244 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Визата е издадена на: Крум Тодоров Радков
гр.Тутракан, ж.бл.”Росица-5”
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 20/13.05.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Стояна Минчева Гизбрехт и Андрей Гизбрехт – собственици на имот с идентификатор 73496.
501.2319 от КККР на гр.Тутракан е издадена Заповед №
РД-04-708/13.05.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешениеда възложат изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496.501.2319 по КККР на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед №РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в
кв. 106 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан, като собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Работа предлага:

Народно поверие гласи:
разование.
- Ако на бутилка от
Погледнали се един друг...
"Fanta" има капачка от и без да кажат и думичка
набира квалифицирани строителни работници
"Coca'Cola", значи в шишето прегърнали се и заплакали...
и Технически ръководител на обект с опит над
има... ракия!
една
година.
Петел, виждайки кокошка
Тел. за връзка: 082/880476 - Младенова
Само българинът си до- на грила:
сипва ракия, за да си дои- А, мама му стара, яйца
зпие безалкохолното.
няма кой да снася- тя на
Магазин за строителни материали "Моника-92"
въртележка ми се вози!
търси да назначи Продавач-консултант (мъж).
Мъж седи пред компюЗа допълнителна информация:
търа и играе някаква игра
- Кои са трите плюса на
в магазина, на ул. "Ана Вентура" №52а
със стрелба. Жена му се работата?
опитва да му привлече вни- Петък, заплата и отПродавам
манието: - Кажи ми само, за пуск.
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
какво са ти тези чудовища,
лятна
кухня,
гараж
и
2,5
дка дворно място. Цена - 10 хил.
когато имаш мен?
Блондинка се явява на
изпит в Музикалната акаде- лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
Депутат срещнал селя- мия. Един от изпитващите
нин и го попитал: - Ти колко казва: - Значи Вие сега ще
си учил бе, байчо?
застанете с гръб, а ние ще
- Е па, завършил съм тре- натиснем един клавиш на
то отделение.
пианото и вие трябва да
- А аз съм завършил основ- познаете...
до Общинския пазар предлага:
но образование, техникум,
Обръща се тя, чува се
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
имам и две висши образо- тон. Обръща се с лице към
торове, техническа сяра за пчелари
вания - общо съм учил 25 комисията,
За справки: 0866 60 079
години.
поглежда ги един по един
- Малее! Е па, ти ептен и в един момент посочва
нищо не си знаял бе!
един от професорите и
тържествуващо казва:
Учителката: - Ако имаш
- Ти го натисна!
един долар и помолиш баща
си за още един, колко ще
- Една Фанта ечемик,
имаш?
моля!
Момченцето: - Един до- Но такава няма!
лар.
- Такова де, ъъъ… бира!
Ако сте поискали информация от някоя
Учителката: - Не си си
институция по Закона за достъп до обществена
научил урока.
"Не подсвирквайте след
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
Момченцето: - А вие не девойката, излизаща от
можете да получите
познавате татко.
този салон за красота! Тя
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
може да се окаже Вашата
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
Срещнали се българския баба!"
www.aip-bg.org
футбол и българското об-

Фирма "Строител" ООД - гр. Русе

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Програма
Достъп до Информация

Сканди

СУДОКУ

19 - 25.05.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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ФК "Трансмариска" с нов треньор

Възпоменание

Главната цел е изграждане
Тодор ТОДОРОВ:
структура на клуб и нов стил на игра

Ȼɴɪɡɚɫɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɫɬɪɟɧɟɪɚɢɩɨɫɥɟ
ɨɬɧɨɜɨɧɚɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ

от стр. 1 редовно всички.
Идеята, с която дойдох
тук, а и след разговор с г-н
Милен Маринов, е да направим структура на клуб. Да

"В" група. Един от малкото
треньори в България, който
е работил в три от общо
четири зони на "В" група
- Пловдивска, Варненска и
Великотърновска.
"За малко щях да направя
"големия шлем" - в Софийска, но нещата се разминаха за броени часове"
- уточнява Тодоров.
В Тутракан, Тодор Тодоров води тренировките на
най-малките (15 на брой) и
на юношите младша възраст (22-ма) на спортния
терен в СОУ "Христо Ботев", а вечер, на градския
стадион тренират мъжете
на "Трансмариска".
За първите впечатления
от тутраканските футболисти, възможностите
за работа, за амбициите,
с които идва треньорът в
града е разговорът, който
водихме с него.

Въодушевен, нахъсен да
научи и малките, и големите на класен футбол са
първите впечатления от
изречените думи. Ето ги:
"Децата, младежите, мъжете имат огромно желание да работят. Учудващо
за мен, тренират здраво и

съвет и с кмета на общината д-р Стефанов, за да
си уточним целите, защото
един отбор няма ли цели, за
какво е отбор... Изграждане

На 20 май 2016 г.
се навършват 10 години
от смъртта на

Тодор Добрев
Атанасов

"Доростол". Бихме отбора
на Цар Самуил с 2:1, от
"Доростол" загубихме, но
на този етап не търсим
резултатите, а обиграването и новия стил на игра.
Момчетата приеха идеята
да играем т.нар "правилен
футбол" - с топка, свалена
на земята, бързо отиграване и др. Правят го на
тренировките, не се получава винаги в мачовете, но
нивото в групата е такова,
че понякога не може и да се
направи.
Удоволствие ми прави
фактът, че винаги преди
срещите на мъжките отбори, играят по-малките. Това
никъде го няма в България,
само в област Силистра.
От 1 август ще започнат
тренировките за новия
сезон".
Що се отнася до спортно-техническата база,
предстои оборудване на

1949 г. - 2006 г.
Поклон пред светлата
ти памет!
Почивай в мир!
От близките

ɎɄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɝɨɫɬɭɜɚɧɚɪɭɦɴɧɫɤɢɹɨɬɛɨɪɜɄɢɪɧɨɞɠ

се възродят добрите фут- на клуб, изграждане стил на
болни традиции в Тутракан. игра от мъжете до детскоКогато си тръгна един ден юношеска футболна школа
е едната цел. Да има приемственост, много е важно
за развитието на футбола
през следващите години.
В ума ми е останал момент от една книжка, че
преди години тогавашния
тутракански футболен клуб
"Панайот Хитов" е печелил
приз "Образцова спортна
публика". Винаги се запознавам с историята на футбола в дадения град където
и да съм.
Желанието ми е да изградя местни млади момчета,
Ɇɨɦɟɧɬɨɬɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɬɚ
които да достигнат до
ɸɧɨɲɢɬɟ
треньорско ниво, за да не
от тук след мен да оста- липсват такива кадри тук.
не един истински клуб - с Смятам, че това е бъдещедетски, юношески и мъжки то, вместо да се пръскат
отбор. Трябва да се върнат средства за високоплатени
момчетата от Тутракан, треньори от друго място.
които играят в отбори по
Прави впечатление, че
селата, и да изградим добър публиката полека-лека се
отбор.
връща на стадиона. Имам
До края на месеца очак- предвид мачовете, които
вам среща с Управителния изиграхме с Цар Самуил, с

съблекални в СОУ "Христо Ботев" и на градския
стадион. Желанието на
ръководството е да се направи хубава екипировка за
децата - на гърба да пише
"Трансмариска" (Тутракан).
В съботния 14 май, мъжкият отбор гостува на
футболистите от отсрещното селище Кирнодж. Удивени са от отличната база
на румънците. Тутраканци
са показали мъжество въпреки загубата с 5:1 (на
полувремето 1:1), пазейки
сили за срещата на следващия ден в Тутракан - кръг
от зоналното футболно
първенство, в която с 2:1
побеждават отбора на Цар
Самуил.
Тази среща е вдъхновила
треньора Тодоров да организира турнир през лятото с покани към Кирнодж,
"Доростол" и други отбори.
Тогава, пред публиката, ще
може да представи съставът на "Трансмариска" за
новото първенство.

ɬɛɨɪɴɬ ɧɚ Ɋɍ ɉɨɥɢ
ɰɢɹ ɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥ ɜ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ ɬɭɪɧɢɪ ɩɨ
ɮɭɬɛɨɥɤɨɣɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɢɦɚɣɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɧɟɝɨɭɱɚɫɬɜɚɯɚɨɛɳɨɞɟ
ɫɟɬɨɬɛɨɪɚɨɬɰɹɥɚɬɚɨɛɳɢɧɚ
ɢɨɬɛɨɪɨɬɫȻɨɝɞɚɧɰɢɨɛɳɢ
ɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

О

ɋɴɛɢɬɢɟɬɨɟɱɚɫɬɨɬɦɚɣɫɤɢ
ɬɟɞɧɢɧɚɫɩɨɪɬɚɜɤɥɸɱɟɧɢɜ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɋɩɨɪɬɟɧɤɚɥɟɧɞɚɪ
ɱɢɹɬɨɩɪɨɝɪɚɦɚɛɟɧɚɫɢɬɟɧɚɫ
ɨɳɟɧɹɤɨɥɤɨɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɬɚ Ɍɭɬɪɚɤɚ
ɧɢɚɞɚɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɡɚ
ɦɚɣ
“ТГ”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

20 май - Пламен МАРИНОВ, Кмет на с. Старо село, Община Тутракан
23 май - Любомир АНГЕЛОВ, Домакин-поддръжка, Обобщина Тутракан
21 май - Наталия МАНЧЕВА, Школа по китара, НЧ щина Тутракан
23 май - Намък САЛИ, с. Ножарево, община Главиница
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
22 май - Йоанна ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
21 май - Св. Константин и Елена
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 май - Ден на българската просвета и култура и
23 май - Анелия ДОЧЕВА, Директор на дирекция "Ин- на славянската писменост
формационно обслужване и административни услуги",

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

