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На 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България:

Цена 0.60 лв.

Маргарита ПОПОВА,
Вицепрезидент на България:

Посрещаме Мемориалната чета Рано е да мисля за
президентски избори,
"Таньо войвода" Д
Калина ГРЪНЧАРОВА
нес приключва 31-ят Национален поход "По стъпките на четата на Таньо
войвода". Точно на обяд, когато
сирените в цяла България ни напомнят за героизма на хилядите
смели българи, на Керчан баир
край поповското село Априлово
с проверка и минута мълчание ще
бъде почетена паметта и делото
на Таньо Стоянов - Войводата и
храбреците от неговата чета. Това
ще е и финалът на похода, който
започна на 30 май от Тутракан и
дунавския бряг до с. Пожарево.
350 бяха постоянните походници
- малки и големи, а в различните
населени места в Елията, Поломието и Лудогорието към тях се
присъединиха и още родолюбци.
От КПД „Родно Лудогорие“, които са негови организатори казват:

искам да приключа
мандата с чест!

на стр. 6

"Усмивчица" с усмивка към успеха!
Калина ГРЪНЧАРОВА
III-ят конкурс на руската
и славянска песен "Пуст
всегда будет солнце" вече е
в история. Той се проведе в
Русе, а негов организатор е
клонът на Движение „Русофили” в крайдунавския град.
Над 150 деца в различни
възрастови групи от Русе,
Тутракан, Велико Търново,
Горна Оряховица, Търговище, Ямбол и др. участваха
в конкурса, като показаха
своите вокални възможности.
Тутраканските таланти
и този път не останаха
незабелязани. Публиката
аплодираше техните изпълнения, а журито, както
обикновено затруднено,

"Най-истинската оферта
идва от народа спонтанно,
а не от партийни договорки" - каза вицепрезидентът
на България Маргарита
Попова при посещението
си в Тутракан в отговор
на журналистически въпрос

на стр. 4

Плюс/Минус

ǲȢȌȍȎȐȊȍȍșȍȋȈ
ǭȔȐȘȋȖșȗȖȎȖ"
ова е продължение
на тъжната история
от статията "Съседски "взаимоотношения"
оставят на улицата баба,
дядо и внуче", публикувана
във в. "Тутракански глас",
бр.19/12-18 май 2016 г.
Дълбоко ме развълнува
написаното за разрушената къщурка, защото разбрах, че това се отнася до
изключително грижовната
баба на Емир от 1б клас,

Т

на когото съм възпитателка. Когато на другия ден
дойде да доведе в училище
внучето си, сълзите й все
още не спираха да текат.
Аз също не се въздържах, а
около нас децата също се
натъжиха. Тогава реших да
сторим нещо за утеха на
безпомощната жена. Веднага прочетох статията
от вестника на децата,
като им предложих да нана стр. 3

Заключителен концерт на
читалищните състави
Очаква ме Ви на 9 юни 2016 г. (четгвъртък) от 18:00
ч. в салона на НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", гр. Тутракан на
Заключителен концерт, с който ще бъде закрит активния творчески сезон. С много танци, песни и настроение да пожелаем на абитуриентите-самодейци от
випуск`2016 "На добър път" в "училището" на живота!

Заповядайте!

ще участва ли в президентските избори и има ли вече
оферта.
"Рано ми е, рано е да
мисля за такова нещо. Към
днешна дата нямам такина стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
ЗАСЕТИТЕ С ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК
ПЛОЩИ В СИЛИСТРЕНСКО СА В
МНОГО ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

В много добро състояние са 75,3 на сто от
пшеничните посеви и 90 на сто от засетите с
ечемик площи в Силистренско, показва справка
от Областната дирекция „Земеделие“.
В добро състояние са 24,7 на сто от пшеницата и 10 на сто от ечемика. Пшеницата е във
фаза „формиране на зърното“, а ечемикът – в
„млечна зрелост“.
В Крайдунавска Добруджа са засети 456 605
декара с пшеница и 44 906 декара с ечемик. Засети са и 269 510 декара с царевица за зърно и
368 162 декара с маслодаен слънчоглед.
Досега са подадени три заявления за „пропаднали“ площи със слънчоглед и соя от проливни
дъждове в началото на май.

ИЗПЛАТЕНИ СУМИ НА
РИБАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна
агенция преведе близо 350 хиляди лева за три
реализирани проекта на Местни инициативни
рибарски групи (МИРГ) по мярка 4.1 „Развитие
на рибарските области” от Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство”
(ОПРСР) 2007 -2013 г.
В изпълнение на местната стратегия за
развитие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо
поле“ са реализирани дейности по създаването
на център за регионален туризъм, както и реконструкция на местно читалище. Изплатената
субсидия е в размер на 157 хил. лева.

ФУТБОЛ

В петък - 3 юни, от 17:30 часа "Лудогорец"
(Паисиево) и ФК "Белица" ще си оспорват третата позиция в областното футболно първенство за мъже. Преди тази среща ще се изиграе
и “малкият финал” при юношите. "Левски-96"
(Главиница) и "Победа" (Вокил) си спечелиха
право на участие в тази среща, а стартът й
ще бъде даден в 15:30 часа.
Развръзката на шампионата ще се състои
в събота - 4 юни, когато са насрочени финалните срещи. В 15:30 часа ще започне двубоят
за титлата при юношите между формацията
на "Доростол" (Силистра) и "Червена звезда"
(Дулово).
В 17:30 часа пък ще прозвучи първият съдийски
сигнал на срещата при мъжете между "Доростол" (Силистра) и "Вихър" (Любен).
След срещите ще бъде проведена официална
церемония по награждаването на отборите
закриването на първенството.

КРИМИНАЛЕ

Пожар в сухи треви са гасили тутраканските
огнеборци. Произшествието е станало на 23
май около 14.15 часа в района на село Варненци.
Няма материални загуби.
Рецидивист е заловен при опит за кражба в
село Цар Самуил. Около 01.30 часа на 27 май,
27-годишният К.Е. проникнал в частен дом в
селото, но чувайки шум стопаните се събудили и успели да осуетят намеренията на мъжа.
Пристигналите на адреса полицейски служители задържали К.Е. Той има богато криминално
минало, задържан е за срок до 24 часа. Срещу
него е започнато бързо производство.

“Енepгo-Пpo” скъсява
срока за плащане на сметките
“Енepгo-Пpo” пpoмeня
cpoкoвeтe зa плaщaнe нa
cмeткитe зa тoк. Зa пъpви
път тe щe бъдaт oтpaзeни
във фaктypитe зa мeceц
юли, кoитo плaщaмe пpeз
aвгycт.
Сeгa кoнcyмиpaнoтo eлeктpичecтвo ce плaщa нa
тpи дaти – дo 10-o, 15-o
или 25-o чиcлo нa мeceцa.
От aвгycт cpoкoвeтe ce
пpoмeнят и cтaвaт: нa 1-o
или 10-o чиcлo, cъoбщихa oт
eлeктpopaзпpeдeлитeлнoтo
дpyжecтвo. Нa тoзи eтaп
щe бъдe зaпaзeн cpoкът зa
25-o чиcлo зa клиeнтитe в
мaлкитe нaceлeни мecтa,
къдeтo дoмaкинcтвaтa cи
плaщaт тoкa в пoщитe.

Клиeнтитe, пpи кoитo
cpoкoвeтe нa плaщaнe
ce пpoмeнят, щe бъдaт
cвoeвpeмeннo инфopмиpaни
чpeз зaлeпвaнeтo нa cтикep
нa гpaницaтa нa имoтитe,
oбeщaвaт oт кoмпaниятa.
Дoпълнитeлнa инфopмaция
зa нoвитe индивидyaлни
cpoкoвe зa плaщaнe щe бъдe
дaвaнa и нa дeнoнoщния
тeлeфoн нa “Енepгo-Пpo”
0700 161 61, кaктo и в caйтa www.energo-pro.bg.
Пpeз aвгycт кoмпaниятa нямa дa пpeкъcвa
eлeктpoзaхpaнвaнeтo
нa клиeнти, кoитo ca
зaбaвили плaщaнeтo нa
зaдължeниятa cи пo нo“ТГ”
вия гpaфик.

2 - 8.06.2016 г.

Приятелска визита в турския град Чорлу
Д

елегация водена от
кмета на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов бе на посещение в Чорлу. Поканата е
от кмета на турския град
Юнал Байсан, а поводът
- Националния празник на
младежта и спорта в Република Турция.
В делегацията бях включени председателят на
Общински съвет-Тутракан
Данаил Николов, зам.-кметовете Петя Князова-Василева и Елена Балтаджиева,
общинските съветници Чавдар Владимиров, Красимир
Петров и Нехат Кантаров
и директорът на Дирекция
В Празника на младежта ("Сакин Туна") от Тутракан. веят много изселници от
"Финанси, счетоводство и
Чорлу е побратимен град България, включително от
бюджет" Николинка Ганева. и спорта участва и танцовият състав "Тихият Дунав" на Тутракан. В него жи- Тутраканска община. “ТГ”

Майско заседание на Общински съвет-Главиница
В

.и.д.кмет на Главиница - Сюзан Хасан да
бъде представител
на Общината в Общото
събрание на ВиК - Силистра, при невъзможност да
участва да я замества Ерол
Али, това реши Общински
съвет-Главиница на проведеното заседание на 25
май. Съветниците приеха
отчета за изпълнението на
Бюджета на Общината за
2015 година. В приходната

и разходната си част той
е в размер на 9 116 320 лв.
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост бе актуализирана
с допълнителни имоти и
приети решения по няколко
разпоредителни сделки.
Общинският съвет препотвърди две свои решения
- №78 и 81, от предходно
заседание, върнати от
Областния управител. “ТГ”

Ново при държавните образователни
стандарти за придобиване на
квалификации по професии
инистерският съвет
одобри проект на закон за изменение и
допълнение на Закона за професионалното образование
и обучение, информират от
правителствения Пресцентър.
Промените се налагат заради
привеждане на Закона за професионалното образование и
обучение в съответствие със
Закона за предучилищното и
училищното образование.
Променят се изискванията за
придобиване на професионална квалификация от ученици
и лица, навършили 16 години
– входящо минимално образователно и квалификационно
равнище, продължителност на
обучението и изходящо образователно и квалификационно
равнище.
Регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти
за придобиване на квалификация по професии, рамковите
програми, учебните планове и
учебните програми.
Заличават се професионалните училища в съответствие
с изискванията на Закона за
предучилищното и училищното образование, заличават се
центровете за квалификация на
обучаващите, създадени в рамките на проект и закрити след
приключване на проектните
дейности и се уреждат статутът,
условията и реда за откриване,
преобразуване, промени и закриване на професионалните
колежи.
Точно са определени целите,
съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка. Променено
е съотношението на теоретичното и практическото обучение
в полза на практическото обучение, в. т. ч. и на практиката

М

в реална работна среда и се
разширява обхватът на местата
за провеждане на практическо
обучение.
В съответствие с разпоредбите за придобиване на средно
образование в Закона за предучилищното и училищното
образование се урежда и завършването на професионално
образование и обучение и неговото документиране. Създадено
е основание за издаване от
министъра на образованието
и науката на наредба за организацията и провеждането на
изпитите за придобиване на
професионална квалификация. Регламентира се редът
за издаване на документите
за придобита професионална
квалификация, издавани от
професионалните колежи и
центровете за професионално
обучение.
По отношение управлението
на системата на професионалното образование и обучение се
разширяват правомощията на
министъра на образованието и
науката относно утвърждаване
на допълнителен държавен
план-прием и типовите учебни планове по специалности
от професии в съответствие
с изискванията на Закона за
предучилищното и училищното
образование.
Осигурява се поддържане
на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху
дейността им.
Допълват се функциите на
общините по отношение на
откриването, преобразуването,
промяната и закриването на
общинските професионални
гимназии и професионални
колежи, както и назначаването
на директори на общинските
професионални колежи.

Вълшебникът Ран Босилек

Стефка КАПИНЧЕВА
края на учебната
година с третокласниците и техните
класни ръководители Румяна Младенова и Анелия
Христова от СОУ "Йордан
Йовков" проведохме конкурс
за най-сладкодумен разказвач на приказки от Ран
Босилек. Посветихме този
конкурс на 130-годишнината от негово рождение.
Творбите на Генчо Негенцов вълнуват и до днес,
защото са написани с увлекателност, достъпност,
топъл и сърдечен тон и с
безкрайна любов към децата. Това пролича и от разказвачите в конкурса. И не

В

само те, всички деца знаят
много от неговите приказки и стихотворения. Третокласниците рецитираха
наизуст "Родна стряха" и с
интерес слушаха песента
"Я кажи ми ", гледаха епизод
от "Патиланци".
Участниците в конкурса
се подготвиха много добре
и показаха отлични умения
на разказвачи. Присъстващите ученици, които не
взеха участие в събитието
определиха най-сладкодумните разказвачи, на които
бяха връчени грамоти.
Пожелахме си през лятото да бъдем заедно в
библиотеката да четем и
да се забавляваме.

3

ОБЩЕСТВО

2 - 8.06.2016 г.

В Общински съвет-Тутракан:

Маргарита ПОПОВА,
Вицепрезидент на България:

Отчетите за работата на болницата и
читалищата предизвикаха дебат на сесия Рано е да мисля за
президентски избори,
искам да приключа
мандата с чест!
Калина ГРЪНЧАРОВА
четоводният отчет
на „МБАЛ - Тутракан”
за 2015 г. бе приет
на проведеното заседание
на Общинския съвет на 26
май. Зъдлъжнялостта на
болницата е над 4 млн.лв,
като голямата част от
тях са към държавните
осигурителна и данъчна
институции.

С

никът Нехат Кантаров.
На сесията бяха дадени
конкретни примери за положителна работа на лекари
от тутраканската болница
и за такива с отрицателен
знак.
Председателят на местния парламент Данаил Николов направи предложение
всеки месец по време на
сесии, в точка Разни, управителят на олница д-р
Недка Цветкова да докладва за сстоянието на бол-

Милен Маринов.
Общинските съветници
приеха отчета за изпълнение на бюджета през
2015 г.
По предложение на председателя на Общинския съвет Данаил Николов, заради
липсата на представители
на читалищата от селата
Шуменци и Преславци докладите им за годишната
дейност през 2015 г. не
бяха приети. Отчетите на
останалите седем читали-

ницата, тъй като Общинският съвет е принципал
на здравното заведение.
Предложението бе прието.
Дебат по финансовото
състояние на здравното
заведение е воден освен на
сесията и по време на заседанията на постоянните
комисии.
За представител на община Тутракан на Общото
събрание на ВиК-Силистра,
което вече се проведе на
31 май бе избран кметът
на общината д-р Димитър Стефанов, а за негов
заместник - зам.-кметът

ща, след каратка анотация
на дейността им, получиха
положително становище.
Гласувано бе учредяването на безвъзмездно право
на строеж за реализация
на проекти за ремонт и
реконструкция на четалищата в селата Цар Самуил
и Белица.
Със свои решения общинските съветници допълниха
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2016 г., както и
разпоредителни сделки с
няколко общински имоти.

Това означава, че трябва да
се търсят други решения" каза общинският съветник
Красимир Петров.
"Единственото спасение е да се прибегне към
частния сектор, към приватизацията, но не съм
убеден, че ще се стигне
до положително решение"
- е мнението на съветника
Шенол Молла.
от стр. 1

"Години наред слушаме,
"Сбъркана е сситемата
че натрепаните проблеми
към държавата и лихвите на здравеопазването в Бълкъм тях са проблема, но се гария, в това е проблемът"
оказва, че не е съвсем така. - категоричен бе и съвет-

ǲȢȌȍȎȐȊȍȍșȍȋȈ
ǭȔȐȘȋȖșȗȖȎȖ"

„Забавно четене"
Н
включили над 12 500 деца,
прочели над 137 000 книги.“
В началото на нашата
среща, чрез подходящ видео
клип, запознах момичетата
и момчетата с историята
на предстоящия, очакван
от тях празник, 1 юни
– Международен ден за
защита на детето. Третокласниците с желание
гледаха, слушаха и пяха
заедно с изпълнителите песента, в която научаваме,
че „За децата по Земята
най е хубаво, когато има
светлина!“ Не останаха
безучастни и когато чуха
песента „Планетата на
децата“, изпълнена от
Крисия с Хасан и Ибрахим
Игнатови. Пееха всички – и
момичетата, и момчетата. Създаде се творческа
обстановка и затова бързо
се подготвиха за участие
в конкурса за най–четящо
дете. Чрез жребий опреде-

"Много се радвам, когато
идваме насам. Миналата
година бяхме на гости на
кмета и преоткрихме Тутракан. Благословено място,
толкова хубави хора, толкова хубаво работи Общината, всички заедно в името
на гражданите. Обичат
Тутракан!" - коментира още
визитата си вицепрезидентът Попова.
Преди откриването на
фестивала, тя се срещна и разговаря с кмета
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Плюс/Минус

В СОУ „Христо Ботев“ – Тутракан:

а 30 май т.г. в училищната библиотека,
съвместно с Милена
Пенева – класен ръководител на учениците от
3а клас, организирахме за
любознателните третокласници конкурс за най-четящо дете „Забавното четене“. Той е продължение
на инициативата на сайта
Az-deteto.bg и „за пръв път
ще излезе от рамките на
летните месеци и ще продължи до края на годината.
Кампанията стартира на
29 май със специално събитие за деца и родители
в клуб „Перото“ от 14:00
часа. Към инициативата
тази година се присъединяват национална телевизия Bulgaria ON AIR, радио
Bulgaria ON AIR и Dnes.bg,
а „Аз чета“ по традиция е
медиен партньор. От старта на инициативата през
2011 г. досега в нея са се

ва планове и не мисля за
това. До края на мандата
има още много време, то
ще бъде наситено с много
работа, с много себеотдаване. Искам да си приключа
мандата с чест! Другото
- от Господа!" - допълни
още тя.
Маргарита Попова бе
гост на VI-я Национален
фестивал на децата от
социалните институции,
който се проведе на 27 май
в Тутракан и е под неин
патронаж от 2012 г.

от стр. 1

лихме тричленно ученическо жури, което да оценява
и да определи тримата отлично представили се четящи третокласници. Отново
чрез жребий избрахме реда,
по който всеки ученик ще
чете. След това, момичетата и момчетата получиха сборници и книжки с
издадени стихотворения
от обичани български поети. Разтвориха ги и сами
си избраха творба, която
да прочетат изразително,
без да сричат, с разбиране
на текста, пред целия клас.
Всички се стараеха да се
справят безпроблемно с
поставената задача. Всяко
момиче и момче бе аплодирано от своите съученици.
Журито в състав: Кристиян Великов, Гюлсяр Гюнай и
Михаил Дочев, внимателно
слушаше и след като обсъ-

ди всяко едно представяне,
определи призовата тройка. За своето прекрасно
изпълнение те получиха
предметни награди. Отправяме нашите искрени
поздравления към Зорница
Войнова, Ива Русева и Лъчезар Тодоров.
По реакцията на учениците и по бурните аплодисменти разбрахме, че
успяхме да постигнем целта на „Забавното четене“
– по атрактивен и приятен
начин да стимулираме децата по-често да отварят
книгите, дори и през ваканциите и почивните дни.
Да насочим вниманието им
към скритите послания в
любимите детски произведения и да ги убедим, че има
полза и че е удоволствие да
четат с разбиране.
Анка КОЗАРЕВА

правим благотворителна акция, за да
подпомогнем пострадалото семейство.
Нямам думи да Ви
опиша как бързо откликнаха добрите
детски сърчица, а
някои дори започнаха
да дават част от
паричките си, които
носеха за обяд.
На другия ден всички деца дойдоха с
много повече от два
лева, за което, разбира се, сърдечно благодаря на родителите,
които също са взели
присърце нашата благотворителна акция.
Сумата, която 1б
клас от СОУ "Йордан Йовков" събра, е
100 лв. Желанието ȿɦɢɪɫɛɚɛɚɫɢɋɟɥɜɟɬɉɪɚɧɝɚɧɚ
на целия клас беше ɩɪɚɡɧɢɤɚɦɚɣɜɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
с тези пари да плаКъде живее сега Емир?
тим екскурзията на Емир,
Въпроси, въпроси от съджобните пари и храната учениците му, на които,
за пътуването.
вярвайте, аз се затрудних
Емир преминава във вто- да отговоря!
ри клас с отлични резултаМили хора с добри сърти и мисля, че заслужава ца, да отговорим, като
тази екскурзия.
помогнем!
P.S.: Защо разрушиха
ȾɢɦɢɬɪɢɱɤɚɉɊɈȾȺɇɈȼȺ
къщурката, госпожо?
ɋɬɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɧɚ,ɛɤɥɚɫ
Кой направи това?
ɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
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"Усмивчица" с усмивка към успеха! Победа и в „Малък
Финал“ на IT Знайко
от стр. 1

определи победителите и
на Церемонията по награждаването и Гала концерта
бяха връчени наградите.
Многократно в залата водещата обявяваше "от Общински център за извънучилищни дейности-Тутракан",
"от Общински младежки
дом-Русе" и "с ръководител
Доротея Бальовска".
В раздел "Вокални групи",
първо място завоюва Вокална група "Усмивчица" при
ОЦИД-Тутракан.
При индивидуалните изпълнители, във 2-ра възрастова група, на второ място
се класираха Пламена Георгиева и Ивет Димитрова, а

на трето - Йоана Стойчева
и Зорница Войнова.
В 3-та възрастова група
на второ място журито
класира Гергана Тодорова.
Специалната награда на
спонсорите на конкурса Модна къща "Beatle may",
отиде при Николета Василева, а на магазин "Оригинал" - при Десислава Дякова.

ди изпълнителки - Елица
Камбурова, която спечели
второ място в 1-ва възрастова група и специалната
награда за най-оригинален

ска песен "Пусть всегда
будет солнце" спечели гласовитата Петя Георгиева
от Музикалната гимназия
"Проф. Веселин Стоянов" с

сценичен костюм и Йоанна Димитрова класирана
на второ място във 2-ра
възрастова група. Те се
обучават от русенката
Наталия Константинова.
Голямата награда на НД
"Русофили" на Третия конкурс на руската и славян-

великолепното изпълнение
на "Лале ли си, зюмбюл
ли си" и руската "Душа
болит".
Певецът Светослав
Стойчев, член на журито,
бе специален гост на гала
концерта и изнесе рецитал
от руски песни.

му издание ще се домакинства от Мъглиж.
Според вицепрезидента
Маргарита Попова, която
жа на вицепрезидента на присъства на откриването,
България Маргарита Попова
от 2012 г.
„Като звездите“ е единственият в Европа пътуващ детски фестивал-спектакъл, който през годините
посещава социалните домове и открива таланти.

ето си към децата кметът
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
Поздравителни адреси до
участниците и организато-

За цялостно представяне, както и за активната
подготовка на фестивала,
"Русофили"-Русе наградиха
вокалния педагог Доротея
Бальовска, която е ръководител освен на тутраканските таланти, и на Школа
"Приста" към Младежки
дом-Русе.
В конкурса участваха и
още две тутракански мла-

"Като звездите"

Калина ГРЪНЧАРОВА
ад 200 деца от социални институции от
цялата страна - Центрове за деца от семеен
тип, Помощни училища,
деца на родители с нисък
социален статус, деца с увреждания, лишени от родителска грижа и деца в риск
участваха в VI-я Национален
фестивал на децата от
социалните институции,
който се проведе в Тутракан. Той се организира от
Сдружение "Поощряване
и подпомагане на детски
таланти - Вега", Фонд "Со- Преди това се е провеждал
циална закрила" и Община в Павликени, а следващото
Тутракан и е под патрона-

Н

такива прояви създават
неповторимо усещане за
общност у децата в неравностойно положение.
"Не трябва да се въздържаме да кажем, че обичаме
някого, да го прегърнем и да
поощрим неговият талант
- в това е смисълът на
живота. Всичко останало
сигурно е от дявола и трябва да го превъзмогваме"
- коментира тя.
"Този фестивал не трябва
да се казва "Като звездите",
а "Звездите", защото вие
сте звездите на България"
- обърна се в приветстви-

Анна ГЕОРГИЕВА
ченици от СОУ „Христо Ботев“ участваха в Националния кръг IT Знайко, в т.нар
„Малък финал“, който се проведе
от 21 до 23 май в Пловдив. Тази
форма - „Малък финал“, присъства за първа година в състезанието
и в нея за участие се допускат
ученици класирани в С-категория.
Да припомним на читателите,
че в „Големият финал“ участват
ученици от А и Б-категории и там
Николай Филипов от 7а клас зае
1-во място, а Никола Тодоров от
6а клас се класира на трето място.
„Малкият финал по нищо не отстъпваше на големия“, заяви доц.
Красимира Димитрова - една от
организаторите на състезанието.
Достойно, първо място зае екип-

У

ното участие на Ростислав Митев
и Радослав Русев от 7а клас. Те
за 2 часа трябваше да направят
своя проект и после да го защитят
пред жури. Двамата създадоха интерактивна игра на тема „Машина
на времето“. Идеята за игра бе
уникална, а защитата - перфектна.
Грамоти за отлично представяне
като индивидуални участгници
получиха Ния Бранимирова и
Дарина Димитрова от 6 клас. Те
демонстрираха добри познания на
различни приложения вградени в
компютърна презентация.
Благодарим на Община Тутракан, която винаги подкрепя
младите таланти!
Благодарим на учениците достойно представили ни Националният кръг на състезанието.

В СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Детска полицейска академия

рите на фестивала изпратиха министър-председателят
Бойко Борисов и народният
представител от ГЕРБ Алтимир Адамов., който също
бе в залата.
Приветствие от името
на областния управител на
Силистра Стоян Бонев поднесе неговият заместник
Елена Томова.
В началото на фестивала,
децата бяха поздравени от
тутраканските таланти
- Елица Камбурова и Асен
Рашков, участници в музикалния формат "България
търси талант".

а 26 май т.г. се проведе поредната сбирка
с учениците от шестите класове в училището,
членове на Детска полицейска академия. Децата разговаряха със секретаря на
Местната комисия за борба
с противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните към Общи-

Н

на Тутракан – Тодорка Ангелова и инспектор "Детска
педагогическа стая" в РУ
"Полиция" – Минчо Цвятков.
Бяха дискутирани възпитателните мерки при
видовите постъпки, агресията и насилието между
подрастващите.
Лилияна СТОЙКОВА,
Педагогически съветник
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Сбогом, училище! Здравей... Просветни и културни дейци с награди
еремонията по връчването
на годишните награди на
Община Тутракан по повод
Деня на българската писменост,
просвета и култура и се проведе
на 21 май в залата на Читалището.
По традиция, наградите се връчват в две направления - „Образование и наука" и „Изкуство и култура” след предварително събрани
номинации от всички училища и
културни институции на територията на общината.
Присъстващите бяха поздравени
от кмета д-р Димитър Стефанов,
който връчи и призовете.
В направление "Образование и
спретнати от кмета на
общината д-р Димитър наука", категория "Предучилищно
възпитание" бяха номинирани АлСтефанов и неговия екип.
С гръм пристига не "Радецки", а сръбските музиканти от формацията
"Ъндърграунд Салиевич",
познати от няколко филма
на Емир Кустурица. Популярни мелодии, съвършено
нова емоциия! А заедно с
тях Цонко Цонев Кметъла!
А после... после награди,
които разбира се, връчва
кметът д-р Стефанов - за
отличен успех, за високи
постижения в областта на
музикалното, изобразителното, театралното, танцовото изкуство и спорта!
Продължението - от шоуто "Фламинго Гранд"! И много музика, и много танци... ɡɚȽɟɧɨɜɟɜɚɋɬɨɹɧɨɜɚ
Абитуриентски коктейл!
бена Маринова – старши учител
Вече спомен...
в подготвителна група на ЦДГ
„Славянка”, Мариана Стефанова –
старши учител в ЦДГ „Патиланчо”
и Виолета Илиева – старши учител
в ОДЗ „Полет".
Наградата спечели Албена Маринова от ЦДГ „Славянка”.
В категория "Начално образование" с наградата бе отличена
Маргарита Манолова - главен учител в СОУ "Йордан Йовков". В тази
категория с номинация бе и Емилия
Шарбанова – старши възпитател в
СОУ „Христо Ботев”.
Четирима учители бяха предложени в категория "Основно образование" - Нели Манчева от СОУ
„Йордан Йовков”, Анна Георгиева
от СОУ „Христо Ботев”, Гюлсюн
Исмаил от ОУ „Стефан Караджа" с. Цар Самуил и Зюлейха Асан от
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с.
Нова Черна.
Наградата бе връчена на преподавателката Нели Манчева от СОУ
„Йордан Йовков”.
В категория "Средно образование" получените номинации са
две - Светлана Пламенова – учител
по български език и литература и
История и цивилизация в СОУ „Йордан Йовков” и Геновева Стоянова

Ц

Калина ГРЪНЧАРОВА
същност каквото и
да напишем за 24 май,
освен за буквите и
първолаците, които вече са
ги научили, пред погледа ни
се втурват абитуриентите. Броят - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12! И пак - едно,
две... Зевзеците веднага

В

реагират: Чака ви jobs.bg!
Следва усмивка... Замислянето - по-късно! Бъдещето
всеки сам си кове, едни ще
седнат на студентските
банки, други - ще потърсят
jobs.bg.
Но на 24 май еуфорията
е голяма! В предиобедните
часове, традиционно, във
всички училища на територията на Тутраканска
община се провеждат тържества.
Мили думи, кратка ретроспекция, отличници в
учението, спорта и изкуството, благодарности,
цветя, малко тъга и сълзи,
много снимки за спомен!
Родителите щастливи,
учениците също - едни
завършват пореден клас,
други - казват "Сбогом!" и
тананикат "Един неразделен клас".
А вечерта... Традиционният дъжд пак заваля! И шествието с абитуриентските
тоалети леко се променя.

Снимките са в Обредния
дом, а смелата публика под
чадърите, не успя да види
всички момичета и момчета в пълния им блясък. За
съжаление!
Те, обаче, щастливо се
качват във возилата и...
с клаксоните напред! Към
ресторант "Рио", където
ги очакват изненадите,

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɊɚɞɤɚɂɜɚɧɨɜɚ

Стоянов – художник, преподавател
в Школата по изобразително изкуство към ОЦИД – Тутракан, Даниела
Иванова – уредник в Исторически
музей – Тутракан и Румянка Лазарова – секретар в НЧ „Искра - 1928",
с. Цар Самуил.
На церемонията бе връчена и
специалната награда на Кмета на
Община Тутракан. С нея бяха удостоени Росица Христова от НЧ „Възраждане - 1940” в с. Старо село и
Ценка Бойчева – НЧ „Н.Й.Вапцаров"
- Тутракан.
Наградата за високи творчески
постижения и принос в развитието
на изкуството и културата получи
Аурел Стоянов.
Награди за цялостен принос в
сферата на образованието и нау-

ɡɚɆɚɪɝɚɪɢɬɚɆɚɧɨɥɨɜɚ

– главен учител по български език
и литература в СОУ "Христо Ботев",
която спечели наградата.
Годишната награда в направление „Изкуство и култура” бе връчена на Радка Иванова – библиотекар
в НЧ ”Васил Йорданов - 1942”, с.
Нова Черна, а останалите номинации бяха на Росица Христова
– секретар на НЧ „Възраждане
- 1940” в с. Старо село, Ценка Бойчева – Ръководител на театрален
състав „Борис Илиев” към НЧ
„Н.Й.Вапцаров"-Тутракан, Аурел

ката получиха преподавателките
Донка Петрова, Мария Кирякова,
Даниела Петкова и Димитрина
Неделчева.
Солистите на ВГ „Слънчева усмивка” от ОЦИД с ръководител Доротея Бальовска поздравиха всички
присъстващи в залата, които след
това имаха възможност да гледат
театралната постановка „Скъпа
Елена Сергеевна" представена за
тях от Театрално студио „Питър
Пан" - Силистра.
Калина ГРЪНЧАРОВА
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На 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България:

Посрещаме Мемориалната чета
"Таньо войвода"
постоянни походници, блоковете
от двете тутракански училища и
от училища от Силистра, Попово,
Разград, с. Вазово, Исперихско
тръгна шествието по тутраканските
улици, което прерастна в Преглед
на маршова и патриотична песен.
За първи път в похода участват и
ученици от Пазарджик - ОУ "Св.
Климент Охридски" и ПГ по меха-

от стр. 1
„За легендарния отряд от 200 души
на Христо Ботев знае всеки българин. За Таньо войвода и четата
му от 28 души знаят само някои
от историците, а тя е преминала
на 17 май 1876 г. едновременно
с Ботевата чета и има значение и
съдба, сходни с нейните. Четата на
Таньо войвода е организирана по
план и идея на Христо Ботев, с цел
да се увлекат нови въстанически
сили към Западна и Източна Стара
планина, а турските сили да се
разединят. За изходен пункт на
четата бил избран град Олтеница,
намиращ се срещу Тутракан от
другата страна на река Дунав, а за
войвода бил поканен избягалият
от Диарбекир сливенски революционер Таньо Стоянов. Походът на
четата започна при крайдунавското
село Пожарево, Тутраканско, и
завършва трагично на Керчан баир,
Поповско“.
Едва през 1996 г. благодарение

на 30-годишния труд на краеведаисторик Борис Илиев е установен
числения състав – 28 души и отчасти биографията на 23 от четниците.
Също така е маркиран бойния път,
продължил 11 дни и увенчан с три
сражения и 9 жертви. Априлското
въстание от 1876 г. е чисто българско по своя произход и е добре
проучено. Последен отзвук от априлските пожари е саможертвата
на двете чети – на Христо Ботев и

Концерт на открито

Таньо войвода".
Походът е под патронажа на
вицепрезидента Маргарита Попова
и се организира с подкрепата на
общините и музеите в Тутракан,
Силистра, Исперих, Разград и
Попово и образователното министерство, в чийто годишен календар
е включен.
Като научни консултанти участват акад. Георги Марков и проф.
Христо Матанов. С концерт в
Исперих се включиха музикантът
Теодосий Спасов и неговата група.
Началото на тазгодишното издание на похода се постави с
полагане на венци пред паметника
на войводата в Тутракан, приветствени слова от кмета д-р Димитър
Стефанов и областния управител
Стоян Бонев, поздравителни адреси от вицепрезидента Маргарита
Попова и от народния представител Алтимир Адамов.
Начело с Мемориалната чета
"Таньо войвода", блокът на тутраканските ученички, които са
ɑɚɜɞɚɪɂɜɚɧɨɜɌɟɫɟɜɩɢɫɚɯɚ
ɱɭɞɟɫɧɨɜɰɹɥɚɬɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɉɪɨɫɬɨɱɭɞɟɫɧɨ
Ⱥ ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ± ɱɟɪɟɲɤɚɬɚ
ɧɚɬɨɪɬɚɬɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɧɚ
ɧɚɲɟɬɨɦɨɦɱɟɨɬȻɟɥɢɰɚɢɧɚ
ɱɭɞɟɫɧɢɹɦɭɨɪɤɟɫɬɴɪɤɨɣɬɨ
ɧɨɫɢɢɦɟɬɨ ɞɪɴɠɬɟɫɟɞɚɧɟ
ɩɚɞɧɟɬɟ  Ɉ Ɇɚɣɧɨ ɯɨɪɨ

клас - победител е блокът на СОУ
"Йордан Йовков", а при най-малките - 1-4 клас, победители са детски
блок "Български патриоти" от СОУ
"Христо Ботев" и "Българанчета" от
СОУ "Йордан Йовков".
Мажоретен състав "Усмивка", от група"Далматинци" при

ят управител Стоян Бонев, председателят на ОбС-Тутракан Данаил
Николов и кметът на Тутракан д-р
Димитър Стефанов.
В празничното събитие взеха
участие още Кристина Томова
от Министерство на отбраната, зам.-областните управители
Елена Томова и Младен Минчев,
председателят на ОбС-Силистра
д-р Мария Димитрова, кметът на
Попово д-р Людмил Веселинов.
И тази година бе спазена традицията на брега на р. Дунав край с.
Пожарево да бъде пресъздадено
слизането на българския бряг на
четата на Таньо войвода и полагането на клетва.
Точно тези четници, които знаем като Мемориална чета, ще се
върнат от похода днес в Тутракан
и ще бъдат посрещнати в парк
"Христо Ботев" около 17:00 часа.
От рапорта им ще разберем как
ЦДГ"Славянка" бе удостоен с Гра- са се представили тутраканските
ноелектротехника, и за първи път мота за оригинално изпълнение. походници през четирите дни на
походници маршируваха пеейки
Наградите им връчиха областни- родолюбивото събитие.
националния химн на България от
1879 г. до 1944 г. - "Шуми Марица".
Походниците положиха венци
пред паметниците на Васил Левски, Панайот Хитов, ген. Суворов
и ген. Пантелей Киселов, а пред
Обредния дом, председателят на
ха грамоти и предметни
журито на Прегледа на строевата
награди.
и маршова песен подполковник
От НК „Мадарски
Стоян Пейчев от Военно окръжиеконник" - символ на исСилистра обяви резултатите.
торическото минало и
При най-големите - 9-12 клас,
европейското бъдеще
първа е Мемориалната чета "Таньо
на България” децата повойвода" от Тутракан. При 5-8
лучиха също две отличия.
На първо място в първа
ɢɡɬɪɴɝɜɚɲɟɨɬɬɨɡɢɩɪɨɫɬɢɱɴɤ
възрастова група – раздел
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɫɤɨɣɬɨɩɪɟɡɜɟɤɨ"Приложно изкуство" се
ɜɟɬɟɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɬɟɨɜɱɚɪɢ
класира Айкут Неази, за
ɫɚ ɫɴɛɢɪɚɥɢ ɫɬɚɞɚɬɚ ɫɢ ɨɬ
което той получи медал,
ɩɪɨɫɬɢɱɤɨɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ
грамота и предметна наɫɜɢɪɭɤɚɧɟ ɩɪɟɡ ɡɜɭɰɢɬɟ ɧɚ
града. Това е четвъртото
ɮɥɟɣɬɚɬɚɧɚɉɚɧɞɨɦɟɤɢɬɟ
отличие за Айкут за творɬɨɧɨɜɟ ɧɚ ɨɛɨɹ ɢ ɩɨɱɬɢ ɞɨ
ческия сезон. На второ
ɬɭɛɚɬɚɧɚɜɨɟɧɧɢɹɨɪɤɟɫɬɴɪ
място в същите група и
раздел се класира Свилен
а втора поредна година 9-годишният Преслав
Михайлов се класира на
призово място в НК „За хляба
наш”, гр. Благоевград. В раздел
"Приложно изкуство" той получи
статуетка и грамота за своето
второ място.
През тази година в конкурса
участва и 11-годишният Айкут
Ниази класиран на трето място в
същия раздел.
От НК „Лазарка мома гиздава”,
чието награждаване се състоя в
София децата от Школата завоюваха две отличия. На второ място
в раздел "Приложно изкуство" в
първа възрастова група се класира Селин Бирджан – на 8 год., а
ɇɟɧɚɩɪɚɡɧɨɩɨɞɩɟɬɢɬɟɧɚɧɹна трето място Айкут Ниази – 11
ɤɨɢɨɬɡɪɢɬɟɥɢɬɟɧɚɩɪɚɜɨÄɢɦ
год. За своя успех децата получиɡɚɩɚɪɢ³ɢɫɬɚɧɚɯɚɞɚɢɝɪɚɹɬ
Иванов – на 10 г. За Свилен това
ɏɭɛɚɜɨɬɨɫɢɟɯɭɛɚɜɨɆɨɝɚɬ
е второ отличие от национален
ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɴɠɚɥɹɜɚɬ ɬɟɡɢ
конкурс, а има и едно трето място
ɤɨɢɬɨɧɟɞɨɣɞɨɯɚɂɡɬɴɪɜɚɯɚ
от РК ”За животните с любов”.
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɞɚɱɭɹɬɟɞɢɧɨɬ
Децата имаха щастието заедно
ɫɜɟɬɨɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɢɬɟ ɢɡɩɴɥсъс своите родители да присъстват
ɧɢɬɟɥɢɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɧɚɪɨɞɧɚ
на тържественото награждаване
ɦɭɡɢɤɚȼɹɪɧɨɟɱɟɧɢɤɨɣɧɟɟ
в Историческия музей–Шумен и
ɫɬɚɧɚɥɩɪɨɪɨɤɜɫɜɨɟɬɨɫɟɥɨ
лично да получат наградите си.
ɧɨɬɨɜɚɟɞɪɭɝɚɬɟɦɚ
В НК ”Вълшебния свят на Ангел
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɚКаралийчев” децата участват за
ɧɢɹɬɜɨɞɟɳɢɡɪɚɡɢɧɚɞɟɠɞɚ
трета година. Този път за конкурса
ɱɟɜɟɪɨɹɬɧɨȾɭɧɚɜɴɬɳɟɡɚɛɚизпратиха девет рисунки и четири
ɜɢɦɚɥɤɨɫɜɨɟɬɨɬɟɱɟɧɢɟɡɚ
пластики. Една от пластиките - на
ɞɚɫɟɧɚɫɥɚɞɢɧɚɬɚɡɢɦɭɡɢɤɚ
Селин Назми Бирджан – 8 год., бе
ɇɟɩɪɨɜɟɪɢɯɧɨɧɟɛɢɯɫɟɭɱɭкласирана на трето място. Това е
ɞɢɥɚɤɨɬɨɣɫɟɨɤɚɠɟɲɟɩɪɚɜ
второто национално отличие за
ɆɨɠɟɛɢɩɪɢɞɪɭɝɨɩɨɞɨɛСелин, а тя има и още едно - от РК
ɧɨ ɝɨɫɬɭɜɚɧɟ ɡɪɢɬɟɥɢɬɟ ɳɟ
„За животните с любов”.
ɛɴɞɚɬɩɨɜɟɱɟ
Лорета СТАНЕВА

Седем отличия за един месец
получиха децата от с.Зафирово

З

Адриан ВАСИЛЕВ,
ɡɚɝɥɚɜɹɜɚɦɬɚɤɚɞɨɩɢɫɤɚɬɚɫɢɡɚɳɨɬɨɩɨɦɧɹ
ɤɚɤ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɹɯɚ ɧɟɳɚɬɚ ɜ ɪɨɞɧɢɹ ɦɢ ɝɪɚɞ  ɨɬ
ɫɚɥɨɧɚɧɚɤɢɧɨÄȾɭɧɚɜ³ɩɪɟɡ
ɫɚɥɨɧɚɧɚȾɨɦɚɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ɬɚ ɞɨ ɞɧɟɲɧɢɹ ɯɭɛɚɜ ɚɦɮɢɬɟɚɬɴɪɧɚɛɪɟɝɚɧɚȾɭɧɚɜɚȺ
ɩɨɜɨɞɴɬɞɚɢɡɩɪɚɬɹɬɨɡɢɬɟɤɫɬ
ɟɤɨɧɰɟɪɬɴɬɧɚɝɨɥɟɦɢɹɧɚɲ
ɦɚɣɫɬɨɪɤɚɜɚɥɞɠɢɹɢɡɟɦɥɹɤ
Ɍɟɨɞɨɫɢɣ ɋɩɚɫɨɜ ɢɡɧɟɫɟɧ ɜ
ɫɴɳɢɹ ɬɨɡɢ ɚɦɮɢɬɟɚɬɴɪ ɧɚ
 ɦɚɣ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɫɴɛɨɬɚ
Ʉɨɧɰɟɪɬɴɬ ɛɟɥɹɡɚ ɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚ ɨɳɟ ɟɞɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɩɪɨɹɜɚ±ɧɚɞɪɭɝɢɹɞɟɧɫɬɚɪɬɢɪɚɲɟɩɨɯɨɞɴɬɉɨɫɬɴɩɤɢɬɟ
ɧɚɱɟɬɚɬɚɧɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚ
Ɉɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɡɚɛɪɚɜɹɦɟ ɞɚ
ɫɩɨɦɟɧɟɦ ɬɟɡɢ ɤɨɢɬɨ ɜ ɩɨɞɨɛɧɢ ɫɥɭɱɚɢ ɨɫɬɚɜɚɬ ɡɚɞ
ɤɚɞɴɪɧɨɛɟɡɤɨɢɬɨɩɨɞɨɛɧɢ
ɫɴɛɢɬɢɹɩɪɨɫɬɨɧɟɫɟɫɥɭɱɜɚɬ
Ɂɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɞɴɥɠɢɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ
ɧɚɤɦɟɬɚɧɚɧɚɲɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ʉɨɧɰɟɪɬɴɬ ɡɚɩɨɱɧɚ ɫ ɱɭɞɟɫɧɨɬɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɞɭɟɬɚɩɨ

О

ɫɩɨɪɬɧɢ ɬɚɧɰɢ ɉɟɩɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ ± ɧɨɫɢɬɟɥɤɚ ɧɚ ɤɭɩɚ
ÄȻɴɥɝɚɪɢɹ³ ɢ ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢ
ɧɚɝɪɚɞɢ ɢ ɧɚ ɩɚɪɬɧɶɨɪɚ ɣ

ɓɨɦɬɚɤɚɫɚɫɢɝɨɯɚɪɟɫɚɥɢ
ɬɚɤɚɞɚɛɴɞɟɈɳɟɩɨɜɟɱɟɱɟ
ɫɜɢɪɟɯɚ±Äɯɚɥɚɥɢɦɜɹɪɚ³
Ɂɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɧɟ
ɡɧɚɹ ɧɨ ɚɡ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɝɨɥɹɦ ɤɴɫɦɟɬɥɢɹ ± ɨɛɢɤɨɥɢɥ
ɟɌɟɨɞɨɫɢɣɋɩɚɫɨɜɫɜɟɬɚɩɚ
ɬɨɤɭɤɚɰɧɚɥɜɪɨɞɧɢɹɦɢɝɪɚɞ
ɤɴɞɟɬɨ ɠɢɜɟɹɬ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ
ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɫɚ ɛɢɥɢ ɛɥɢɡɤɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɢɫɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɦɭɇɟ
ɜɫɟɤɢɞɟɧɧɚɱɨɜɟɤɦɭɫɟɩɚɞɚ
ɞɚɫɥɭɲɚɟɣɩɪɨɫɬɨɬɚɤɚÄɡɚ
ɯɚɢɪ³ɤɚɤɦɭɫɜɢɪɢɩɨɱɬɢÄɧɚ
ɭɯɨ³ɬɨɡɢɤɨɣɬɨɧɹɤɨɢɩɨɡɧɚɜɚɱɢ ɧɚɪɢɱɚɬ Äɤɚɜɚɥɞɠɢɹɬɚ
ɧɚɩɥɚɧɟɬɚɬɚ
Ⱥɡɧɟɫɴɦɨɬɩɨɡɧɚɜɚɱɢɬɟ
ɧɹɦɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɡɚɞɚɞɚɜɚɦɨɰɟɧɤɢɇɨ
ɧɟɦɨɠɟɯɞɚɧɟɫɟɜɩɟɱɚɬɥɹɨɬ
ɬɨɜɚɤɨɟɬɨɌɟɨɞɨɫɢɣɋɩɚɫɨɜ
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Медико-медийна среща за 15-ти път
организира Фондация МОСТ в "Албена"
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
ационална среща с
медиите на тема
"Здравни и социални
практики: Предизвикателства`2016" се проведе от
20 до 22 май в к.к. "Албена"
организирана от Фондация
МОСТ и нейният председател Юлия Пискулийска.
Във форума участваха
журналисти от София, Стара Загора, Велико Търново,
Ловеч, Русе, Силистра,
Тутракан и други градове,

които с интерес изслушаха
презентациите на популярни лекари и светила в
медицината като националният здравен консултант
по генетика и консултант
към Националната генетична лаборатория проф.
Иво Кременски, проф. д-р
Ивайло Търнев - началник
на клиниката по нервни
болести в Александровска
болница, проф. Върбан Ганев от Университетска
болница "Лозенец", доц. д-р
Павел Станимиров - специалист по лицево-черепна
хирургия, преподавател в

Медицински университетСофия, проф. Маргарита
Апостолова - ръководител
на медикобиологични изследвания в Института по
молекулярна биология при
БАН, доц. Андрей Андреев
- управител на МЦ "Очна
клиника "Ден", проф. дтн
Иван Недков - ръководител
на лаборатория "Жиромагнитна електроника" в БАН,
проф. Димитър Чаръкчиев
- началник на отделение
помедицинска информати-

ка при Клиничен център по
ендокринология и геронтология при МУ-София, акад.
Венко Александров - член
на Управителния съвет на
БАН, д-р Мари Хачмерян, д-р
Теодора Чамова, д-р Нигяр
Джафер, която бе модератор на сесиите.
Имената на тези учени
и практици със сигурност
казват много. Тази година
те представиха пред журналистите и своите колеги
новостите в медицината,
коментираха и проблемите
в българското здравеопаз-
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ване. Темите, по които
в края на сесиите имаше
въпроси бяха: състояние на
генетичните изследвания в
България; сърдечно-съдови
заболявания и генетика; изкуството да лекуваш болни
с фибромиалгии; наномедицина; настояще и бъдеще
на европейските референтни мрежи и центрове по
редки болести; съвременни

пътека.
И тази година специален
гост на събитието бе актрисата Татяна Лолова,
чието присъствие и усмивка създаде настроение и у
медиците, и у журналистите. Имаше и музика - от
китариста Кирил Петков и
от перкусиониста от Ирак
Саад Аладин.
И се съгласяваме с думи-

методи за определяне на
генетични изменения в туморна тъкан; съвременни
аспекти и новости в лечението на множествената
склероза; рак на кожата;
диабетът и националния
регистър.
Д-р Мари Хачмерян представи реализацията на
проект за дистанционно
обучение по медицинска генетика България - Италия,
а за успешните политики
за преодоляване на проблеми в уязвими общности в
областта на здравната
превенция и репродуктивното здраве разказаха Анифе
Хасан, Мирена Бочева, Антоанета Ефтимова и Ани
Йорданова.
Акад. Венко Александров
върна всички към Орфей и
песента на безсмъртието,
така както той чувства и
върви по тази историческа

те на двигателя неуморим
на националната среща Юлия Пискулийска: "МОСТ
се превърна в задружно и
силно семейство, в което и
учени, и журналисти имаха
единствена цел: да минат
през моста с най-актуалната информация и да
стигнат и до най-глухите
улици на общественото
пространство".
И още - ние останахме
верни на амбицията си да
се променяме, да се борим,
да търсим решения. Те
останаха верни на нашата
идея. Те - ГлаксоСмитКлайн,
Пфайзер, Тева, Амджен,
Байер, Елта-90, Джензайнм,
Мерк, Евофарма, LKB, Интелект фарма...
Б.а.: В следващия брой
на в. "Тутракански глас"
очаквайте интересна информация за българската
медицина.
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№ 23/19.05.2016 год.

№ 24/27.05.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 18.05.2016 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Жилищна сграда”
Местонахождение: квартал – 3, УПИ X-4100 по плана
за регулация на гр.Тутракан.
Идентификатор на имота № 73496.500.4100 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: Мариус Николай Ромес
гр.София, кв. „Драгалевци”, ул. „Елена Снежина”
№ 6
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/

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 26.05.2016
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Климатизирана постройка - сграда за приемане, почистване, сортиране, охлаждане и съхранение на плодове за пазара”
Местонахождение: Идентификатор на имота №
015010, местността „Под лозята” в землището
на с. Старо село.
Визата е издадена на: Димитричка Симеонова
Търпанова, гр.Тутракан, ул.„Силистра” №4
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/

Отново в Рибарската махала

Анка КОЗАРЕВА
ɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨ ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɞɟɧ ɧɚ ɦɭɡɟɢɬɟɫɴɜɦɟɫɬɧɨɫɂɪɟɧɚ
ɉɪɨɞɚɧɨɜɚ ± ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ ɧɚ
ɉɂȽɩɪɢɛɤɥɚɫɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɦɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚ ɤɴɳɚ ɢ ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɫɤɢɹ
ɰɟɧɬɴɪ ɜ Ɋɢɛɚɪɫɤɚɬɚ ɦɚɯɚɥɚ
ɡɚ ɦɚɥɤɢɬɟ ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɧɢɰɢ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬɫɟɱɟɫɬɜɚɨɬɜɟɱɟ
ɝɨɞɢɧɢɚɰɟɥɬɚɟɞɚɫɟɩɨɜɢɲɢ
ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ ɦɭɡɟɢɬɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨɁɚɟɞɧɨɫ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɝɨɱɭɜɫɬɜɚɦɟɢɤɚɬɨ
ɞɟɧɧɚɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟɧɚɦɭɡɟɢɬɟ
Ɉɰɟɧɹɜɚɦɟ ɱɟ ɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɛɴɞɚɬ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢ ɧɟ ɫɚɦɨ
ɤɚɬɨɤɭɥɬɭɪɧɚɫɪɟɞɚɤɴɞɟɬɨɫɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɨɬɦɢɧɚɥɢ ɟɩɨɯɢ
ɧɨ ɢ ɤɚɬɨ ɧɟɪɚɡɞɟɥɧɚ ɱɚɫɬ ɨɬ
ɧɚɲɟɬɨɫɴɜɪɟɦɢɟ
ɉɨɫɪɟɳɧɚ ɧɢ Ⱥɧɤɚ Ɇɨɧɟɜɚ
± ɚɧɢɦɚɬɨɪ ɜ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɧ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ÄɊɢɛɚɪɫɤɚ ɦɚɯɚɥɚ³
ɋ ɢɡɱɟɪɩɚɬɟɥɧɚ ɛɟɫɟɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɥɭɲɚɯɚ
ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɢɨɛɨɝɚɬɢɯɚɫɜɨɢɬɟ
ɡɧɚɧɢɹɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɡɚɛɢɬɚ
ɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨ ɪɢɛɚɪɫɤɨ
ɫɟɥɢɳɟɜɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚɤɴɳɚ
ȼɩɟɱɚɬɥɢɯɚɫɟɡɚɩɨɪɟɞɟɧɩɴɬ
ɨɬɦɭɡɟɣɧɢɬɟɟɤɫɩɨɧɚɬɢɋɠɟɥɚɧɢɟɫɟɞɨɤɨɫɜɚɯɚɞɨɬɹɯɢɫɟ
ɨɩɢɬɜɚɯɚ ɞɚ ɨɛɹɫɧɹɬ ɡɚ ɤɚɤɜɨ
ɫɚɫɥɭɠɢɥɢɜɟɠɟɞɧɟɜɢɟɬɨɧɚ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɢɬɟ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ
ɉɪɟɤɥɨɧɢɯɦɟɫɟɩɪɟɞɭɦɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɠɟɧɢɬɟ ɞɚ ɬɜɨɪɹɬ ɤɪɚɫɨɬɚ
ȼɴɡɯɢɬɢɯɦɟ ɫɟ ɧɚ ɦɚɣɫɬɨɪɥɴɤɚ ɧɚ ɪɢɛɚɪɢɬɟ ɢ ɬɹɯɧɚɬɚ
ɩɪɨɡɨɪɥɢɜɨɫɬ ɡɚ ɞɚ ɨɰɟɥɟɹɬ
ɢ ɞɚ ɫɟ ɫɴɯɪɚɧɹɬ ɜ ɬɪɭɞɧɢɬɟ
ɜɪɟɦɟɧɚɀɢɡɧɟɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɧɚɜɢɰɢɬɟ ɨɛɢɱɚɢɬɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟɫɞɜɟɞɭɦɢɧɚɱɢɧɴɬɧɚ
ɜɫɟɤɢɞɧɟɜɧɢɹɠɢɜɨɬɧɚɧɚɲɢɬɟ
ɞɟɞɢ ɟ ɞɨɫɬɨɟɧ ɡɚ ɭɜɚɠɟɧɢɟ

В

ɉɪɟɤɪɚɫɧɨɟɞɚɛɴɞɟɦɜɦɭɡɟɣ
ɩɨɩɨɜɨɞɧɟɝɨɜɢɹɩɪɚɡɧɢɤɢɞɚ
ɫɴɩɪɟɠɢɜɟɟɦɡɚɟɞɧɨɢɨɬɧɨɜɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɬɚɧɚɡɚɜɟɳɚɧɨɬɨ
ɨɬɩɪɟɞɰɢɬɟɛɟɥɟɡɢɬɟɢɫɢɦɜɨɥɢɬɟɧɚɧɚɲɚɬɚɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬ
ɋɥɟɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɬɚ ɢ ɩɨɥɟɡɧɚ ɪɚɡɯɨɞɤɚ ɜ ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚ
ɤɴɳɚ ɫɟ ɨɡɨɜɚɯɦɟ ɜ ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪɌɚɦɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɢɦɚɯɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɝɥɟɞɚɬ
ɧɨɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɟɧ ɮɢɥɦ
ÄȾɭɧɚɜɫɤɢ ɥɟɝɟɧɞɢ³ ɫɴɡɞɚɞɟɧ
ɞɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚ ɧɚɲɢɹ ɝɪɚɞ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɝɥɟɞɚɯɚ ɫ ɩɪɨɹɜɟɧ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɱɟɪɧɨɛɟɥɢ ɫɧɢɦɤɢ
ɧɚ ɫɬɚɪɢɹ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɍɛɟɠɞɚɜɚɦɟ ɫɟ ɱɟ ɫɜɟɬɴɬ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɹ ɢ ɜ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɦɭɡɟɢ
Äɧɚɜɥɢɡɚɬ ɧɨɜɢɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɢɧɨɜɢɢɞɟɢ³ɌɟÄɫɟ
ɩɪɟɜɪɴɳɚɬɜɟɞɢɧɩɪɨɦɟɧɹɳɫɟ
ɫɜɹɬɫɩɪɢɡɜɚɧɢɟ³
ȼɬɨɪɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚɚɤɬɢɜɧɨɢɜɡɚɛɚɜɧɢɬɟɢɝɪɢ
ɤɨɢɬɨɢɦɩɨɞɝɨɬɜɢɯɫɜɴɪɡɚɧɢɫ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɞɟɧɧɚɦɭɡɟɢɬɟ ɢ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɦɭɡɟɣɧɢɬɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɇɚɞɩɪɟɜɚɪɜɚɯɚ
ɫɟɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɢɞɚɫɟɫɩɪɚɜɹɬɫ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɥɨɝɢɱɟɫɤɢɡɚɞɚɱɢ
ɤɨɢɬɨɩɪɨɜɨɤɢɪɚɯɚɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɬɨɫɪɴɱɧɨɫɬɬɚɢɜɴɨɛɪɚɠɟɧɢɟɬɨɭɦɨɦɢɱɟɬɚɬɚɢɦɨɦɱɟɬɚɬɚ
Ɂɚɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɫɟɩɪɟɜɴɪɧɚɯɚ
ɜ ɭɪɟɞɧɢɰɢ ɧɚ ɦɭɡɟɹ Ɋɚɞɜɚɯ
ɫɟɧɚɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɬɨɤɨɟɬɨ
ɛɟ ɢɡɩɢɫɚɧɨ ɧɚ ɨɡɚɪɟɧɢɬɟ ɫ
ɭɫɦɢɜɤɚɞɟɬɫɤɢɥɢɱɢɰɚ
ȼɪɟɦɟɬɨ ɦɢɧɚ ɧɟɭɫɟɬɧɨ  ȼ
ɤɪɚɹ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɩɨɥɭɱɢɯɚɪɟɤɥɚɦɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɩɨɞɚɪɴɰɢ ɢ ɩɨɱɟɪɩɤɚ
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɬ ɫɴɪɰɟ ɢɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɢ
ɫɦɟɝɨɪɞɢɱɟɜɧɚɲɢɹɝɪɚɞɫɟ
ɢɡɭɱɚɜɚ ɫɴɯɪɚɧɹɜɚ ɨɩɚɡɜɚ ɢ
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", гр. Тутракан
обявява свободно работно място за длъжността „Библиотекар“
Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – висше библиотечно, средно с библиотечен курс
или средно;
- Изисквания, съгласно длъжностна характеристика, с която може
да се запознаете в библиотеката или при секретаря на читалището;
Необходими документи:
1. Заявление;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплом за завършено образование;
4. Мотивационно писмо;
Срокът за подаване на документите е до 20.06.2016 г.
Документите се подават при секретаря на читалището на адрес:
гр. Тутракан, пл. Суворов №2
За повече информация: тел. 0893 504322, e-mail: chitalishte_
tutrakan@abv.bg

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", гр. Тутракан
обявява свободно работно място за длъжността „Общ работник“
Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – средно или средно специално
- Изисквания, съгласно длъжностна характеристика, с която може
да се запознаете в библиотеката или при секретаря на читалището;
Необходими документи:
1. Заявление;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплом за завършено образование;
Срокът за подаване на документите е до 20.06.2016 г.
Документите се подават при секретаря на читалището на адрес:
гр. Тутракан, пл. Суворов №2
За повече информация: тел. 0893 504322, e-mail: chitalishte_
tutrakan@abv.bg

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

2 - 8.06.2016 г.

Тутраканци отново европейски шампиони
по канадска борба
В

румънската столица
Букурещ се проведе
Европейското първенство по канадска борба.
Място в националния отбор на страната спечелиха
и няколко тутраканци, които не пропуснаха и този
път да покажат сила и

класа.
Българският отбор обра
медалите от Европейското. 8 дни нашите състезатели мериха сили с представители на 29 страни
в различни категории и
дивизии.
Божидар Симеонов спе-

чели златен медал в категорията юноши до 70 кг. на
лява ръка. Сашо Андреев е
с два златни медала при мъжете на лява и дясна ръка в
категория до 85 кг. Пламен
Димитров е сребърен медалист на лява и дясна ръка
при мъжете до 85 кг.

Тутраканиада-2016

Красимир Костадинов е
със златен медал на лява
ръка при мъжете в категория до 110 кг. и със сребърен на дясна ръка.
При жените Димитрина
Димитрова е европейска
шампионка в категория до
55 кг. на дясна ръка. “ТГ”

Бързи, смели сръчни
Д

ва дни спортният терен на СОУ "Христо
Ботев" бе изпълнен
с весела глъч и забавна
емоция. На 31 май и 1 юни,
по повод Международния
ден на детето, се проведе
занимателното състезание
"Бързи, смели, сръчни".
През първия ден в различните спортни и развлекателни игри участваха
малчуганите от трите

тазгодишното издание на популярното
състезание "Тутраканиада" участваха отбори
от три училища. Момичетата и момчетата от
СОУ "Христо Ботев", СОУ
"Йордан Йовков" и СПИ
"Христо Ботев", с Варненци
бяха разпределени в три
възрастови групи: 5-6 клас,
7-8 клас и 9-11 клас.
Те мериха сили и възможности в няколко вида
спорт: хвърляне на медицинска топка, бягане, скок
от място.
Комплексен победител в
многобоя е отборът на СОУ
"Христо Ботев", символичен
домакин на "Тутраканиада"та, тъй като тя се проведе
в спортната база на училището.
Съдии на турнира бяха
учителите по физическо

В

възпитание Галина Спасова,
Ивелин Спасов, Танжу Асан
и Свилен Спасов.
От името на организаторите - Община Тутракан,

наградите връчи специалистът "Спорт, туризъм
и младежки дейности" в
общинската администрация
Васил Дойнов.
“ТГ”

Честит рожден ден
и да почерпят:

2 юни - Сюзан ХАСАН, В.и.д Кмет на Община Главиница
2 юни - Михаела ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 юни - Вилияна ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 юни - Ненка НИКОЛОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 юни - Емине ИБРЯМ, Счетоводител, Кметство с.
Цар Самуил, община Тутракан

градски детски градини, а
през втория - учениците
от начален етап на образование от двете средни
училища.
Над 150 деца прекараха
няколко чудесни часа на
открито. Нямаше победени,
всички бяха победители и
затова организаторите от
Община Тутракан раздадоха награди на абсолютно
“ТГ”
всички деца.

4 юни - Хюсеин ХАМДИ, Общински съветник, ОбСГлавиница
5 юни - Кремена ЙОРДАНОВА, Мл.експерт "Управление
нежилищни имоти", Община Тутракан
6 юни - Николай ФИЛИПОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
7 юни - Любомир ТРИФОНОВ, Изпълнител ОбС, Община Тутракан

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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