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От Дунавския залез
до Юлското утро
Калина ГРЪНЧАРОВА
роени часове ни делят от July Morning!
Прочее, в Тутракан
до утрото се стига като
първо се изпраща залеза. А
знайно е, че най-красивият
залез над Дунава е именно
край Тутракан.
И така, на 30 юни от
19:00 часа, на откритата
сцена, която се намира в
края на Кейовата стена или
с други думи - до Лодкостоянката, рок банди от цялата страна ще забият жици
и ще поставят началото на
четвъртата среща на хора
от всички възрасти, които
на стр. 8

Б

Странджа покорена
от Нова Черна!

Уважаеми съграждани
мюсюлмани,
Пожелавам ви милосърдие, покаяние,
опрощение и взаимна подкрепа, за да има
мир и здраве във вашите семейства!

С три специални награди се
завърна Групата за изворен
фолклор "Черненци" от
международен фестивал

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

Уважаеми съграждани мюсюлмани
от община Главиница,

Ще
продължим
ли
човешката
памет?
на стр. 6
на стр. 5

5 юли - Професионален празник на МВР
Поздравявам за предстоящия
професионален празник всички служители на
РУ "Полиция" – Тутракан!
Изразявам своето уважение към Вас
като Ви желая силен дух и непоклатима воля,
здраве, благополучие и много човешка топлина!

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

Честит празник
на служителите от РУ "Полиция"-Тутракан!
Във време, когато спокойствието е
ценност, за обществото е важно да знае,
че има хора, които всекидневно полагат
жертви в името на реда,
сигурността и закона.
Бъдете здрави и успешни!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на Общински съвет-Тутракан

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай
големия празник Рамазан Байрам!
Празник като този ни учи на мъдрост и толерантност и ни
прави още по-отговорни и по-добронамерени към ближния!
Сюзан ХАСАН, В.и.д.Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми съграждани
мюсюлмани от община Тутракан,
Пожелавам на всички Ви здраве, щастие и берекет!
Посрещнете празника с достойнство и оптимизъм и
знайте, че доброто винаги се възнаграждава с добро!

Честит Рамазан Байрам!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на Общински съвет-Тутракан

Честит професионален празник
на всички служители
от РУ "Полиция"-Тутракан и
Полицейски участък - Главиница!
Служителите на МВР пазят достойнството на
професията и увереността, че техните постижения в
името на законността и държавността са успех
за цялото общество.
Пожелаваме Ви здраве, професионални и лични успехи!
Сюзан ХАСАН, В.и.д.Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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НОВИНИ
ɌɍɌɊȺɄȺɇɋɄɂɆɍɁȿɃɇɂɊȺȻɈɌɇɂɐɂɍɑȺɋɌȼȺɏȺ
ȼɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇȺɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə
ɇɚɢɸɧɢɜɡɚɥɚÄɄɧɹɡȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ,´ɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɟɧ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɊɭɫɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɇɚɭɱɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
Ä&$0(5$'$18%,$1$±Ɉɛɪɚɡɢɧɚɝɪɚɞɨɜɟɬɟɜɫɬɪɚɧɢɬɟ
ɩɨȾɭɧɚɜ³ȼɧɟɹɜɡɟɯɚɭɱɚɫɬɢɟɦɭɡɟɣɧɢɢɧɚɭɱɧɢɪɚɛɨɬɧɢɰɢ
ɨɬȻɴɥɝɚɪɢɹɊɭɦɴɧɢɹɋɴɪɛɢɹɢɋȺɓ
Ɇɭɡɟɣɧɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɩɪɢ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣ ± Ɍɭɬ
ɪɚɤɚɧȾɚɧɢɟɥɚɂɜɚɧɨɜɚɢȼɟɥɢɱɤɨȺɬɚɧɚɫɨɜɭɱɚɫɬɜɚɯɚɫ
ɧɚɭɱɧɢɫɴɨɛɳɟɧɢɹÄɉɨɡɞɪɚɜɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ Ɂɚɩɨɳɟɧɫɤɢɬɟ
ɤɚɪɬɢɱɤɢɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ ɢÄɆɨɛɢɥɧɚɢɡɥɨɠɛɚÄȽɢɝɚɧɬɫɤɢɪɢɛɢ
ɩɨɪȾɭɧɚɜ´
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɮɨɪɭɦ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɫ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ
ɧɚ Ɏɨɧɞɚɰɢɹ ÄɊɭɫɟ  ɝɪɚɞ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɞɭɯ³ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ÄɁɧɚɧɢɟɢɪɚɫɬɟɠ³ɩɪɨɟɤɬ'9'RF±ÄȾɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɜɢ
ɡɭɚɥɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ±ɫɩɨɞɟɥɹɧɟɧɚɡɧɚɧɢɟɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
ɧɚɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɬɨ³ɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɟɧɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣ±Ɋɭɫɟ
ȻȿɊɂɌȻȺɌȺɇȺɄȺɃɋɂɂɉɊɈȾɔɅɀȺȼȺ
ɋɩɨɜɢɫɨɤɨɬɦɢɧɚɥɨɝɨɞɢɲɧɢɹɞɨɛɢɜɡɚɩɨɱɧɚɤɚɦɩɚɧɢ
ɹɬɚɡɚɩɪɢɛɢɪɚɧɟɬɨɧɚɤɚɣɫɢɢɬɟɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨɩɨɤɚɡɜɚ
ɫɩɪɚɜɤɚ ɨɬ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɋɪɟɞɧɢɹɬ
ɞɨɛɢɜɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚɟɤɝɩɪɢɤɝɨɬɞɟɤɚɪ
ɡɚɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ʉɚɣɫɢɢɬɟɫɚɫɪɟɞɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟɨɜɨɳɧɢɜɢɞɨɜɟɨɬɝɥɟɠ
ɞɚɧɢ ɜ Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ȼ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ
ɢɦɚ ɛɥɢɡɨ   ɞɟɤɚɪɚ ɤɚɣɫɢɟɜɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ȼ Ɉɩɢɬɧɚɬɚ
ɫɬɚɧɰɢɹɩɨɤɚɣɫɢɹɬɚɢɡɟɦɟɞɟɥɢɟɜɋɢɥɢɫɬɪɚɫɟɨɬɝɥɟɠɞɚ
ɤɨɥɟɤɰɢɨɧɧɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɟɨɬɫɨɪɬɚɨɛɪɚɡɰɢ
ȻȿɁɉɅȺɌɇɂɄɈɇɋɍɅɌȺɐɂɂɁȺɁȿɆȿȾȿɅɐɂ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɡɚɫɴɜɟɬɢɜɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɇɋɋɁɳɟ
ɢɡɝɨɬɜɹɛɟɡɩɥɚɬɧɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɢɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɫɬɜɚɧɟɩɨɩɨɞɦɹɪɤɚÄɋɬɚɪɬɨɜɚɩɨɦɨɳɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚ
ɦɚɥɤɢɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ³ɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟ
ɪɚɣɨɧɢɝɇɋɋɁɳɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢ
ɫɴɜɟɬɢɤɨɢɬɨɞɚɩɨɞɩɨɦɨɝɧɚɬɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɫɬɨɩɚɧɢɩɪɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɬɟɯɧɢɬɟ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɬɨ
ɢɦɩɨɩɨɞɦɹɪɤɚɬɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɄɨɧɫɭɥɬɚɧɬɫɤɢɹɬɩɚɤɟɬ
ɳɟɜɤɥɸɱɜɚɂɡɝɨɬɜɹɧɟɢɩɨɩɴɥɜɚɧɟɧɚɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɚɡɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɜ
ɧɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɦɹɪɤɚ  ɂɡɱɢɫɥɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɬɨɱɤɢɬɟ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟ ɡɚ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɬɟ ɡɚ
ɩɨɞɦɹɪɤɚ  ɂɡɝɨɬɜɹɧɟ ɢ ɩɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɫɴɝɥɚɫɧɨɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɜɧɚɪɟɞ
ɛɚɬɚɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɩɨɞɦɹɪɤɚɈɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɟɧɚ
ɢɡɢɫɤɭɟɦɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢɤɴɦɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɫɴɜɟɬɢɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɚ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɴɞɫɬɜɨɬɨ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɫɬɜɨɬɨ ɢ
ɚɝɪɚɪɧɚɬɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚ
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɧɬɫɤɢɬɟɭɫɥɭɝɢɳɟɫɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ ɤɨɢɬɨ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ ɧɚ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ
ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬ Ɍɟ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɤɚɬɨ ɡɟ
ɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ ɩɨ ɪɟɞɚ ɧɚ ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ  ɨɬ  ɝ
ɡɚɫɴɡɞɚɜɚɧɟɢɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚɪɟɝɢɫɬɴɪɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɫɬɨɩɚɧɢ ɤɚɬɨ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɹɬ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɨɬɨ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ ɞɚ ɟ ɨɬ  ɞɨ  ɟɜɪɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟɧ ɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɨɛɟɦɈɛɳɢɹɬɞɨɯɨɞɨɬɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɨɬɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɤɨɣɬɨɫɬɨɩɚɧɢɬɟɫɥɟɞɜɚɞɚɫɚ
ɩɨɥɭɱɢɥɢɟɦɢɧɢɦɭɦ
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢɬɟ ɳɟ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɜɴɜ ɜɫɟɤɢ ɟɞɢɧ ɨɬ
ɌɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɬɟɨɛɥɚɫɬɧɢɨɮɢɫɢɧɚɇɋɋɁɨɬɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɡɢɪɚɧɢɟɤɢɩɢɨɬɚɝɪɨɧɨɦɡɨɨɢɧɠɟɧɟɪɢɢɤɨɧɨɦɢɫɬȿɤɫ
ɩɟɪɬɢɬɟɳɟɛɴɞɚɬɧɚɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɪɟɡɰɟɥɢɹɩɟɪɢɨɞ
ɧɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɩɨɟɬɢɬɟɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɢɜɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɚ
ɢ ɛɟɡɩɥɚɬɧɨ ɳɟ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɬ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟ ɫɬɨɩɚɧɢ ɡɚ
ɧɟɝɨɜɨɬɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɤɚɤɬɨɢɡɚɰɹɥɨɫɬɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
ɋɴɫɡɚɩɨɜɟɞɧɚɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟ
ɩɪɢɟɦɴɬɩɨɩɨɞɦɹɪɤɚÄɋɬɚɪɬɨɜɚɩɨɦɨɳɡɚɪɚɡɜɢɬɢ
ɟɬɨɧɚɦɚɥɤɢɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ³ɩɨɉɊɋɊɝɟɨɛɹɜɟɧ
ɩɟɪɢɨɞɚɡɚɨɬɸɥɢɞɨɚɜɝɭɫɬɝ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ʌɢɩɫɚɬɚɧɚɦɬɟɥɟɮɨɧɟɧɤɚɛɟɥɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɚɧɚ
ɸɧɢ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɉɨɥɢɰɢɹɬɚ ɢɡɞɢɪɜɚ
ɢɡɜɴɪɲɢɬɟɥɹɧɚɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨ

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

30.06 - 6.07.2016 г.

Заседание на Общински съвет-Тутракан
С

приемане на План за
работата на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2016 г.
ще започне заседанието на
местния парламент в Тутракан на 30 юни от 9:00 ч.
Предварителният дневен
ред сочи, че на общинските съветници предстои
да попълнят състава на
Комисията по символика,
да изберат членове за актуализиране състава на
Комисията за предотвратяване и установяване

на конфликт на интереси,
както и членове-съветници
за участие в състава на
Местна комисия за обществен ред и сигурност.
На юнската сесия ще
бъде разгледан предложения
Годишен план за действие
по изпълнението Стратегията за развитие на социалните услуги в Област
Силистра за следващата
2017 г., ще бъде допълнена
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска соб-

ственост и приети няколко
разпоредителни сделки с
общински имоти.
От Общинския съвет ще
се търси съгласие за кандидатстване по процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации за разделно събрани
зелени и/или биоразградими
отпадъци, вкл. осигуряване
на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране

на зелени и биоразградими
отпадъци” по Оперативна
програма „Околна среда
2014 -2020 г.“, Приоритетна ос „Отпадъци".
На това заседание ще
бъдат обсъдени докладите
на читалищата в селата
Шуменци и Преславци за
дейността им през 2015
г., чието приемане бе отложено от предходното
заседание поради липса на
представители на двете
културни институции.
“ТГ”

на Южна
Ифтар организира Освобождението
и Северна Добруджа е
ДПС-Главиница акцент в отбелязването

на 100-годишнината от
Първата световна война

П

О

бщинският съвет на
ДПС - Главиница организира вечеря - Ифтар
по случай свещения месец
Рамазан, съобщават от
Пресцентъра на ДПС.
На ифтара са присъствали Насуф Насуф областен председател на ДПС
- Силистра, Месут Алиш

председател на Общински
съвет на ДПС - Главиница,
кметицата на общината
Сюзан Хасан, Нехат Кантаров - председател на
Общински съвет на ДПС
- Тутракан, кметове на
населени места, общински
съветници, духовници и
“ТГ”
други.

Има още свободни места в
Природоматематическата паралелка
в СОУ "Йордан Йовков" в Тутракан
РИО-Силистра обяви първото класиране за паралелките с прием след
седми клас. В класирането участваха 300 ученика от цялата област,
кандидатствали в 13 профилирани
паралелки. Поради брой ученици под
минимума не се осъществява прием на
първо класиране в Професионалната
гимназия по строителство „Пеньо Пенев” в специалността „Строителство
и архитектура”. Учениците, пожелали
закритата паралелка са класирани
според следващите си желания и
успех и фигурират в осъществените
паралелки. Прием е осъществен в
следните паралелки:
– СОУ „Никола Й. Вапцаров” Силистра – хуманитарен профил – има още
свободни места;
– СОУ „Йордан Йовков”, Тутракан –

природоматематически профил – има
още свободни места;
– ПМГ „Св. Климент Охридски”, Силистра – природоматематически профил – математика – има още свободни
места. Там са попълнени паралелките
по биология и здравно образование и
по информационни технологии;
– ПГПТ „Евлоги Георгиев“ Силистра
– контрол на качеството и безопасността на храни и напитки – има още
свободни места;
– ЕГ „Пейо Яворов” Силистра – чуждоезиков профил – попълнени са паралелките по немски и английски език.
Има свободни места в паралелката
„Предприемачество“ с френски език;
– ПГМТ „Владимир Комаров” Силистра – компютърна техника и технологии;

равителството прие
Националния план за
2016 г. за отбелязване на 100-годишнината от
Първата световна война
и участието на България
в нея. Акцент се поставя
на събитията, свързани с
освобождението на Южна
и Северна Добруджа – Тутраканската и Добричка
епопеи, както и на битката
при Каймакчалан.
Основните дейности в
плана са свързани с изграждането, ремонта и възстановяването на военни
паметници и провеждането
на ритуали за почитане
паметта на загиналите

през Първата световна
война на територията на
други държави, мероприятия
на военно-патриотичните
съюзи и граждански организации, военно-исторически
конференции, кръгли маси,
издаване на сборници, изложби и др.
Отпуснати бяха и необходимите финансови средства за изпълнението на
плана. Като допълнителни
разходи по бюджетите на
министерства и трансфери
към висши училища и общини са одобрени 380 000 лв.,
предвидени за целта в централния бюджет за 2016 г.

– ПГСУАУ „Атанас Буров” Силистра
– прием е направен в паралелките
„Митническа и данъчна администрация”, „Икономика и мениджмънт” и
„Икономическа информатика”.
Засега не са класирани никъде 5
ученика. Те не са имали достатъчен
успех за паралелките, които са желали
и са посочили малък брой желания.
Записването на класираните ученици е до 30 юни, включително, в училищата, където са приети. Необходимо
е да носят оригиналите на удостоверението за завършен седми клас и на
медицинското удостоверение /само
за професионалните гимназии/. Приетите по първо желание трябва да се
запишат, иначе губят класирането си.
Приетите по второ и следващо
желание също могат да се запишат.
Ако не са доволни от резултата, имат
право да подадат заявление за участие
във второ класиране. Такова заявление
се подава също в училището, където
са приети. Мястото им от първото
класиране се запазва, но ако се освободи някъде място и оценките им са
достатъчни, има шанс да се придвижат
на по-предно желание.
Некласираните ученици на този
етап не е необходимо да предприемат
нищо. Те участват автоматично за второто класиране по реда на желанията
си от заявлението, ако се освободят

места. За трето класиране, ако все още
са неприети, те ще могат да подадат
нови заявления в РИО и да подредят
по нов начин желанията си, но само
за останалите тогава свободни места.
Резултатите от второто класиране
ще бъдат обявени до 4 юли.
Ученици с положителни оценки по
български език и математика, които
не са подавали заявления досега и
не са участвали в първото и второ
класиране, могат да кандидатстват
за трето класиране – от 11 до 13 юли
в РИО, но само за наличните тогава
свободни места.
От РИО уточняват още, че кандидатствалите ученици представляват
33,7% от седмокласниците и 58%
от учениците без двойки, които
имат право да кандидатстват. Броят
кандидати е по-висок от миналата
година, когато се отбеляза рекорден
спад до 27,7% кандидатстващи, но не
достигна благоприятните нива от 36
до 38% кандидатстващи от предходни
години.
8 от 13-те паралелки /61%/ са
формирани на първото класиране на
максимума от 26 ученика. Средно за
всички паралелки 73% от учениците
са приети по първите си желания.
С най-висок и минимален и максимален бал е паралелката по немски
език в ЕГ „Пейо Яворов“ в Силистра.

“ТГ”

ОБЯВЛЕНИЕ
№28/28.06.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Хюсеин Ахмед Хюсеин и Зюлфер Якубова Хюсеин, собственици на поземлен имот №508, за
който са отредени УПИ IV и V в кв.38 от Кадастрален
и регулационен план на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/1990 г. на ОбНС Тутракан с нот. акт с вх.
р.№3166, акт №9, т.VIII, дело №1501/2005 г. на Служба
по вписванията Тутракан е издадена Заповед №РД04-865/27.06.2016 г. на Кмета на Община Тутракан с
разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение
на План за регулация /ПР/ за поземлен имот № 508,
кв.38 по плана на с.Цар Самуил.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 27 юни 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За обучение по време на работа
2 общи работници – основно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 общ работник – няма изискване за заемане
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – средно образование,

кат. C+E, мин. 3 години опит
1 общ работник - основно образование
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 тракторист – основно образование, шофьорска книжка,
кат.Ткт
2 сезонни работници, горско стопанство – няма изискване
за заемане
2 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
1 сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
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Български кметове посетиха Европарламента

бластният управител на
Силистра Стоян Бонев и
кметовете на общините
Тутракан, Алфатар и Кайнарджа,
съответно - д-р Димитър Стефанов,
Янка Господинова и Любен Сивев
участваха в среща с български
евродепутати в Брюксел. Те бяха
част от групата кметове от Североизточна България, която по покана
на депутата Емил Радев бе на двудневно посещение в Европейския
парламент в Брюксел. Кметовете
участваха в среща, на която са обсъдени предизвикателствата пред
Европейския съюз и ефекта им
върху България и региона.

О

В рамките на срещата с евродепутатите Емил Радев, Владимир Уручев, Андрей Ковачев, Ева
Паунова и с ръководителя на
българската делегация към групата
на Европейската народна партия
Мария Габриел кметовете имаха
възможността да се запознаят с работата в парламентарните комисии
на ЕП. Дискутиран бе и процесът
на приемане на европейско законодателство в сферите: миграция,
енергетика, международна търговия, визова политика, дигитален
пазар и др.
Ръководителят на българката
делегация към групата на ЕНП

Мария Габриел коментира визовата
политика на ЕС и подчерта необходимостта от спазване на всички
критерии, за да бъдат премахнати
визите за граждани на трети страни.
Андрей Ковачев и Емил Радев
също засегнаха темата за визите и
по-конкретно визите за български
граждани за САЩ и Канада. Двамата евродепутати обясниха, че в
момента текат преговори между
Европейската комисия, САЩ и
Канада по отношение на възможностите за отпадане на визовия
режим за българи и отбелязаха
силната подкрепа в Европейския
парламент за визова реципрочност

с трансатлантическите партньори.
Не на последно място Емил Радев
посочи положителните стъпки,
предприети от канадското правителство, за облекчаване на режима
за българи.
Акцент в разговорите бе и Трансатлантическото споразумение за
търговия и инвестиции, което в
момента се преговаря между САЩ
и Европейския съюз. Евродепутатите от ГЕРБ единодушно гарантираха, че ГМО продукти, животни
с хормони и месо, обработвано с
хлор, няма да получат достъп до
европейския пазар вследствие
на споразумението. Владимир
Уручев обясни, че продължават
преговорите по особено важната
за българските винопроизводители
част относно географските обозначения. Освен това, той обсъди с
кметовете енергийната политика на
Европейския съюз, идеята за създаване на единен енергиен пазар
и воденето на преговори за енергийните доставки от Европейската
комисия – важна тема за България.
Ева Паунова подчерта необходимостта от развитие на предприемачеството и даде за пример
България като държава, която
успешно усвоява средства по т.
нар. инвестиционен план Юнкер
с фокус върху малките и средни
предприятия.
В заключение, гостите благодариха на българските евродепутати
за оказваната през годините под“ТГ”
крепа и сътрудничество.

Плюс/Минус

ȼɚɫɢɥɌɔɊɉȺɇɈȼ

ɜɚɠɚɟɦɢ ɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɢɱɢɬɚɬɟɥɢɧɚ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɝɥɚɫ
ɤɚɬɨɱɨɜɟɤɤɨɣɬɨɩɭɛɥɢɤɭɜɚɜ
ɧɟɝɨ ɩɨɟɦɚɦ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɬɨ
ɨɬ ɬɨɡɢ ɦɨɦɟɧɬ ɢ ɡɚɜɢɧɚɝɢ
ɬɟɦɢɬɟ ɜɨɣɧɚ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɨɬ ɬɨɡɢ ɪɨɞ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɬɚɛɭ ɜ
ɦɨɢɬɟɫɬɚɬɢɢ
ɇɚɩɪɟɠɟɧɢɟɬɨ ɤɨɟɬɨ ɟ ɩɨ
ɪɨɞɟɧɨ ɫɪɟɞ ɧɚɲɟɬɨ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɨ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ ɬɭɲɢɪɚ ɫ
ɩɨɞɨɛɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ
ɩɨɫɨɤɢɨɬɤɴɞɟɬɨɢɞɜɚɬɬɟ
Ʉɚɬɨ ɫɬɚɪ ɜɨɣɧ ɫɴɦ ɭɜɟ
ɪɟɧɱɟɧɚɲɢɹɬɧɚɪɨɞɟɦɢɪɟɧ
ɢ ɪɚɡɛɪɚɧ ɩɪɢɟɦɚ ɫɴɜɟɬɢ ɢ
ɥɟɫɧɨɩɪɨɳɚɜɚɧɚɛɥɸɫɬɢɬɟ
ɥɢɬɟ ɧɚ ɥɴɠɚɬɚ ɢ ɢɡɦɚɦɚɬɚ
ɉɨɡɧɚɜɚɦɞɨɛɪɟɢɩɨɥɢɬɢɱɟ
ɫɤɚɬɚɢɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚɤɨɧɸɧɤɬɭ
ɪɚɢɡɧɚɦɤɚɤɞɟɣɫɬɜɚɬɹɜɴɪɯɭ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɧɚɱɨɜɟɲɤɨɬɨ
ɫɴɡɧɚɧɢɟɌɪɹɛɜɚɞɚɫɟɜɧɟɫɟ
ɩɪɨɦɹɧɚ
ɂɦɚ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɰɢ
ɚɩɨɥɨɝɟɬɢ ɤɨɢɬɨ ɨɛɴɪɤɜɚɬ
ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɢɬɟɯɨɪɚɢɝɢɨɛɟɡ
ɜɟɪɹɜɚɬ ɧɨ ɧɚ ɬɨɜɚ ɹɜɥɟɧɢɟ
ɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɫɥɨɠɢɤɪɚɣɇɚ
ɱɚɥɨɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɨɫɬɚɜɢ
ɨɬɧɹɤɴɞɟɜɩɪɨɬɢɜɟɧɫɥɭɱɚɣ
ɪɚɡɥɨɦɴɬ ɜ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɥɢɧɢɹɳɟɫɟɭɜɟɥɢɱɢ
ɇɚ ɧɚɪɨɞɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɨɛɹɫɧɹɜɚ ɱɟ ɪɚɡɟɞɢɧɟɧ ɢ
ɨɛɟɡɜɟɪɟɧɟɥɟɫɧɚɩɥɹɱɤɚɡɚ
ɚɫɢɦɢɥɚɰɢɹɢɨɛɟɡɥɢɱɚɜɚɧɟ
Ɇɢɫɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɟɞɢɧɢɬɟɥ ɧɚ
ɧɚɰɢɹɬɚɫɟɩɚɞɚɧɚɢɧɬɟɥɢɝɟɧ
ɰɢɹɬɚ ɤɨɹɬɨ ɫɟɝɚ ɟ ɩɚɫɢɜɧɚ
ɧɟ ɫɟ ɜɤɥɸɱɜɚ ɫ ɩɴɥɧɚɬɚ ɫɢ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɚ ɦɨɳ ɤɨɹɬɨ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɇɚ

У

ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɢɹɱɨɜɟɤɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɫɟɨɛɹɫɧɹɜɚɞɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɬ
ɦɟɬɨɞɢɬɟɧɚȺɩɨɫɬɨɥɚɅɟɜɫɤɢ
ȿ ɛɚɣɧɨ ɧɢɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɢ
ɤɚɡɜɚɦɟ ɤɪɢɜɢɰɢɬɟ ɟɞɢɧ ɧɚ
ɞɪɭɝɢɡɚɟɞɧɨɞɚɫɢɢɡɜɨɸɜɚ
ɦɟ ɫɜɨɛɨɞɚɬɚ ɞɚ ɛɴɞɟɦ ɡɚ
ɞɪɭɠɧɢɌɨɱɧɨɬɨɜɚɡɚɞɪɭɠɢɟ
ɞɧɟɫɥɢɩɫɜɚɭɛɴɥɝɚɪɢɧɚɚɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ
ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɞɧɟɫ ɢɞɜɚɬ ɨɬ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɩɨɥɢɬɢ
ɰɢɬɟ ɧɚɫɚɠɞɚɬ ɫɪɟɞ ɯɨɪɚɬɚ
ɛɟɡ ɞɚ ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɱɟ ɬɨɜɚ ɟ
ɩɚɝɭɛɧɨ ɡɚ ɧɚɰɢɹɬɚ Ɋɚɡɞɟ
ɥɟɧɢɟɬɨɧɚɪɭɫɨɮɢɥɢɢɪɭɫɨ
ɮɨɛɢɧɚɤɨɦɭɧɢɫɬɢɢɚɧɬɢɤɨ
ɦɭɧɢɫɬɢ ɜɧɚɫɹ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬ
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ Ʉɨɦɭ ɟ ɧɭɠɧɨ
ɬɨɜɚɨɫɨɛɟɧɨɤɚɬɨɫɟɜɢɠɞɚ
ɞɨɤɴɞɟɫɚɞɨɤɚɪɚɥɢɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɫɴɛɢɬɢɹɬɚɫɥɟɞɩɪɨɦɹɧɚɬɚɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚɫɥɟɞɝ
Ɂɚɹɜɢɯ ɱɟ ɜ ɬɚɡɢ ɫɬɚɬɢɹ
ɳɟ ɫɢ ɢɡɤɚɠɚ ɜɫɢɱɤɢ ɝɪɟɲɤɢ
ɜ ɩɨɞɯɨɞɢɬɟ ɢ ɳɟ ɨɬɱɟɬɟɦ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɩɪɨɦɹɧɚɬɚ ɢ
ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ɳɟ ɡɚɦɴɥɱɢɦ ɡɚ
ɜɟɱɧɢ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɍɨɜɚ ɳɟ ɫɟ
ɫɥɭɱɢ ɚɤɨ ɧɚɫɬɴɩɢ ɩɪɨɦɹɧɚ
ɜɴɪɯɭ ɨɛɴɪɤɚɧɢɬɟ ɩɨɞɯɨɞɢ
ɜ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɩɪɟɯɨɞɚ ɓɟ
ɩɨɠɢɜɟɟɦɳɟɜɢɞɢɦ
ȿɬɨɦɧɟɧɢɟɬɨɧɚɟɞɢɧɟɤɫ
ɩɟɪɬɟɧ ɟɪɭɞɢɬ ɢ ɩɪɢɹɬɟɥ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ  ɚɤɚɞȽɟɨɪɝɢ Ɇɚɪ
ɤɨɜɩɨɜɴɩɪɨɫɚɡɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɢȾɧɟɲɧɢɹɬɪɚɡɩɚɞ
ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɧɹɦɚɚɧɚɥɨɝɜɢɫ
ɬɨɪɢɹɬɚɉɨɝɭɛɢɧɢɥɢɛɟɪɚɥ
ɧɚɬɚɞɟɦɨɤɪɚɰɢɹɡɚɳɨɬɨɢɬɹ
ɟɭɬɨɩɢɹɤɚɬɨɤɨɦɭɧɢɡɦɚɢɬɹ
ɧɢɧɚɜɥɟɱɟɧɟɫɦɟɧɹɟɦɚɬɚɧɨ
ɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚɂɦɚɥɢɧɭɠɞɚɨɬ
ɤɨɦɟɧɬɚɪ ȿɬɨ ɦɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɧɚɬɚɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢɹ
ɉɪɟɡ ɰɟɥɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɫɥɟɞ
ɩɪɨɦɹɧɚɬɚɭɧɚɫɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɜɫɢɱɤɨ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɲɟ ɢ
ɜɫɢɱɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɟ ɩɪɟ
ɩɢɫɜɚɲɟ ɧɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɚɳɢɹ
ɫɬɪɨɣ
ɇɚɩɢɫɚɯɤɧɢɝɚɡɚɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɹ ɨɡɚɝɥɚɜɢɯ
Ʌɟɬɨɩɢɫ ɧɚ ɨɬɪɟɱɟɧɨɬɨ ɜɪɟ
ɦɟɝɝɋɥɟɞɤɚɬɨ
ɛɴɞɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ ɚɤɨ ɬɨɜɚ ɫɟ
ɫɥɭɱɢ ɦɨɥɹ ɞɚ ɹ ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ
Ɉɫɨɛɟɧɨ ɳɟ ɛɴɞɚ ɩɪɢɡɧɚɬɟ
ɥɟɧ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢɬɟɢɫɬɨɪɢɰɢ

ɚɤɨ ɬɨɜɚ ɦɨɟ ɱɟɬɢɜɨ ɫɬɚɧɟ
ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɭɱɟɧɢ
ɰɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɟɝɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬ
ɞɨɫɬɚɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɨɬɞɟɣɫɬɜɢ
ɬɟɥɧɨɫɬɬɚ
ȾɧɟɫɥɢɧɟɟɳɚȻɴɥɝɚɪɢɹɳɟ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɩɨɟɬɚɨɬɧɨɜɢ
ɯɨɪɚɫɴɫɫɴɜɫɟɦɧɨɜɢɩɨɞɯɨɞɢ
ɜɛɴɞɟɳɟɁɚɞɚɫɬɚɧɟɜɫɢɱɤɨ
ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɤɨɪɟɧɧɚ ɩɪɨ
ɦɹɧɚ ɜ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɦɢɫɥɟɧɟ
ɚ ɬɨɜɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɬ ɩɪɢɦɟɪɚ
ɤɨɣɬɨɫɟɞɚɜɚɨɬɬɟɡɢɤɨɢɬɨ
ɞɧɟɫɪɴɤɨɜɨɞɹɬɫɴɞɛɢɧɢɬɟɧɚ
ɧɚɰɢɹɬɚ
ɉɨɫɬɚɪɚɯ ɫɟ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɚɧɨ ɞɚ ɩɨɫɨɱɚ
ɩɚɝɭɛɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɡɚ ɛɴɥ
ɝɚɪɢɧɚɨɬɩɨɪɚɠɟɧɢɹɬɚɤɨɢɬɨ
ɫɚ ɧɚɧɟɫɟɧɢ ɨɬ ɟɞɧɚɬɚ ɢ ɨɬ
ɞɪɭɝɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɢɬɨ ɫɚ
ɜɥɚɫɬɜɚɥɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹɩɪɟɞɢ
ɢɫɥɟɞ,;ɝɋɩɪɚɜɟɞɥɢ
ɜɨɫɬɬɚɫɥɟɞɜɚɞɚɩɪɟɰɟɧɢɤɨɣ
ɟ ɩɨɜɢɧɨɜɟɧ ɡɚ ɧɚɧɟɫɟɧɢɬɟ
ɳɟɬɢɜɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨɢɱɨɜɟɲɤɨ
ɢɡɪɚɠɟɧɢɟȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ
ɟ ɭɠɚɫɹɜɚɳɚ ɇɢɤɨɣ ɧɹɦɚ
ɩɪɚɜɨɞɚɫɟɝɨɪɞɟɟɫɦɢɧɚɥɨ
ɬɨɫɢɚɞɚɫɢɩɨɤɪɢɟɝɥɚɜɚɬɚ
ɫɩɟɩɟɥɢɞɚɫɟɢɡɜɢɧɢɩɪɟɞ
ɧɚɰɢɹɬɚ Ⱥɤɨ ɬɨɜɚ ɧɟ ɫɬɨɪɢ
ɞɚɫɟɫɧɢɲɢɢɢɡɱɟɡɧɟɜɩɪɨɫ
ɬɪɚɧɫɬɜɨɬɨ
ɇɚɧɚɰɢɹɬɚɤɚɬɨɧɢɤɨɝɚɞɨ
ɫɟɝɚɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɦɢɪɟ
ɧɢɟɇɚɩɪɟɞɟɧɩɥɚɧɟɫɥɟɞɜɚ
ɞɚɫɟɢɡɬɴɤɧɟɊɨɞɨɥɸɛɢɟɬɨɢ
ɉɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚɅɢɞɟɪɢɫɬɚɤɢɜɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɬɪɹɛɜɚɞɚɪɴɤɨɜɨɞɹɬ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɬɚɤɚɜɚ ɤɚɤɜɚɬɨ ɟ
ɨɫɬɚɧɚɥɚ ɫɥɟɞ ɧɟɫɩɨɥɭɱɥɢ
ɜɢɬɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢ ɪɟ
ɮɨɪɦɢ
ɇɚ  ɸɧɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɟ ɫɟ
ɱɭɹɬɫɢɪɟɧɢɤɨɢɬɨɞɚɢɡɜɟɫ
ɬɹɬ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ ɧɨ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɩɨɦɧɢ ɱɟ ɩɪɟɡ ɬɨɡɢ ɸɧɫɤɢ
ɞɟɧ ɩɪɟɡ  ɝ ɡɚɩɨɱɜɚ
ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚ ɜɨɣɧɚ Ɍɹ
ɡɚɩɨɱɜɚ ɨɬ Ȼɪɟɫɬ ɢ ɩɨɤɪɢ
ɫɴɫ ɫɥɚɜɚ ɝɟɪɨɢɬɟ ɧɚ Ȼɟɡ
ɫɦɴɪɬɧɢɹ ɝɚɪɧɢɡɨɧ ɧɚ ɬɚɡɢ
ɤɪɟɩɨɫɬɇɚɦɚɣɜȾɟɧɹɧɚ
ɩɨɛɟɞɚɬɚɜɪɟɞɢɰɢɬɟɧɚɦɚ
ɧɢɮɟɫɬɢɪɚɳɢɬɟɜɟɱɟɲɟɫɬɜɚɬ
ɢɩɨɪɬɪɟɬɢɬɟɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɜɬɚɡɢɜɨɣɧɚɩɨɞɦɨɬɨɬɨȻɟɡ
ɫɦɴɪɬɧɢɹ ɩɨɥɤ ȼ ɬɨɡɢ ɩɨɥɤ
ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ ɨɤɨɥɢɹ ɫɚ
 ɦɴɠɟ ɮɪɨɧɬɨɜɚɰɢ Ⱦɚ

ɫɟɩɨɤɥɨɧɢɦɩɪɟɞɩɨɞɜɢɝɚɧɚ
ɝɟɪɨɢɬɟɢɢɦɨɬɞɚɞɟɦɩɨɱɢɬ
Ⱦɚ ɩɨɦɧɢɦ ɦɢɧɚɥɨɬɨ ɱɪɟɡ
ɡɚɝɴɪɛɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦɚ
ɞɚɫɟɨɛɟɞɢɧɢɦɢɩɪɨɞɴɥɠɢɦ
ɜɛɴɞɟɳɟɬɨ
Васил ТЪРПАНОВ,
един от радетелите за
мирен и спокоен живот
на територията на
Тутраканска община
За безсъвестните патриотари бих изписал стихотворението "Патриот" на
Ботев, но тъй като тъгите
на България са ми по-свидни
ще Ви даря с мое стихотворение за утеха.
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22-25 септември 2016 г.

Българското Черноморие
Програма - 4 дни/3 нощувки
22.09. - I ден - 6:00 – Отпътуване за Каварна. Пристигане на нос
Калиакра - завършекът на дълъг и тесен полуостров. Непристъпността на скалите станала причина още в дълбока древност тук да
се изгради крепост. Крепостта помни стъпките на тракийското
племе тиризи, римляни, на деспот Добротица и 40-те безименни
български девойки достигнали до нас с легендите.
11:30 - Отпътуване за Балчик. Разходка из градините на Двореца, където ще научим неговата история. “Двореца" е бивша лятна
резиденция на румънската кралица Мария. Вековните дървета,
полските цветя, ручеите и птиците, дори заглъхналите стари воденици и пресъхналите каменни чешми омагьосали първата дама на
Румъния и тя пожелала след нейната смърт, сърцето и да остане
завинаги тук. Посещение на Ботаническата градина /по желание/.
Настаняване в хотел в района на Балчик . Свободно време.
23.09. - II ден - 7:00 – Закуска.
8:00 – Отпътуване за Варна и посещение на Евксиноград – първата
и най-старата извънградска резиденция на българските владетели
от последното българско царство, известен с великолепните си
градини, паметник на парковото изкуство от световна величина.
Дворецът е недвижима културна ценност от национално значение.
Посещение на Музей на стъклото, Белослав - През 1893 г. в град
Белослав е открита първата фабрика за стъкло в България и тя
функционира до днес. В нея днес се помещава и Музея на стъклото.
В музея може да видите съставните компоненти преди обработката
и самата обработка.
Отпътуване за Несебър - един от най-древните градове в Европа,
възникнал преди повече от 3200 години. Старият град е разположен
на малък полуостров с дължина само 850 м и ширина 350 м, свързан
със сушата чрез тесен провлак. Разходка в Несебър с местен екскурзовод . Настаняване в хотел в района на Южното Черноморие.
24.09. - III ден - 7:00 – Закуска.
8:30 – Отпътуване за мегалитното светилище Беглик Таш скътано
в полите на Странджа планина. Огромни скални късове, обработени от незнайни майстори, изграждат гигантска композиция в
закътана местност на 6 км северно от Приморско. На поляната
непосредствено пред светилището са се изпълнявали нестинарски
ритуали до 1956 г.
Отпътуване за замъка в с. Равадиново - високите кули на замъка,
обрасли с бръшлян, ще ви накарат да си припомните приказките
на братя Грим.
Пешеходна обиколка на стария град в Созопол. Посещение на
църквата „Св. Георги Победоносец“, където се съхраняват мощите
на Св. Йоан Кръстител, както и частица от Светия кръст. Свободно
време за разходка. Завръщане в хотела.
25.09. - IV ден - 7:00 – Закуска.
8:30 – Отпътуване за Бургас и посещение на остров Света Анастасия. Между 1945 и 1990 г. островът носи името Болшевик. Намира
се на 6,5 км югоизточно от Бургас, между нос Света Анастасия и
нос Атия. Островът е изграден от вулканични скали, висок е 12
метра, площта му е 0,01 кв.км. На него се намира манастирът „Света
Анастасия“. Продължителност на пътуването: 30-40 мин. в едната
посока. Престоят на Острова е 2 часа.
Отпътуване за Тутракан. Завръщане вечерта.
Цена: 189 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 3 нощувки и
закуски, застраховка, екскурзоводски беседи в обектите, курортна
такса и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време
на екскурзията.
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
- Нос Калиакра - 3 лв. (възрастни), 1,50 лв. (ученици, студенти).
- Двореца в Балчик – възрастни – 6 лв., деца /7 - 18 години/ – 1 лв.
- Ботаническата градина в Балчик - възрастни - 8.00 лв.; ученици,
студенти и пенсионери - 3.00 лв.
- Резиденция Евксиноград - индивидуални посещения: 12 лв./
човек; групови /над 10 човека/ - 10 лв./човек; деца до 16 г. и пенсионери – 3 лв.
- Музея на стъклото - възрастни - 5 лв., деца - 3 лв .
- Беглик Таш - възрастни - 2 лв., пенсионери, ученици, студенти - 1 лв.
- Замъка в с. Равадиново – възрастни - 10 лв.
- Остров Света Анастасия - Билет за кораб двупосочен - 12 лв.,
7 лв. (за учащи и пенсионери). Вход за музея - стандартен - 6 лв.,
за пенсионери - 3 лв.
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0895 425453

Националната асоциация на
тютюнопроизводителите с
кампания срещу детския труд
ампания, насочена срещу детския труд организират в Североизточна България международна организация от тютюневия бранш
в партньорство с Националната асоциация
на тютюнопроизводителите в България,
съобщи председателят на асоциацията
Цветан Филев. Ще бъдат обхванати жители
на населени места, където се отглежда
тютюн. Инициативата се нарича “Щастливо
лято и грижовна есен” и е насочена към
деца и хора от третата възраст.

К

За малчуганите ще бъдат организирани
спортни игри, викторини и хепънинг, а
за възрастните – безплатни медицински
прегледи. След 15 юли представители
на международната организация ще се
срещнат с кметове на общини в региона,
за да обсъдят в кои населени места и
как ще протече кампанията, каза Филев.
Предвижда се празниците за децата да
се проведат в края на юли и началото на
август, а за възрастните през септември“ТГ”
октомври.
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Театърът остава в мен!
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Театърът остава в мен!" - това
каза Ценка Бойчева на бенефиса
в нейна чест подготвен от НЧ
"Н.Й.Вапцаров", който събра в една
от залите на културната институция
приятели на самодейния театър.
Бойчева бе ръководител на Театралния състав "Борис Илиев" и
приемаше поздравления и цветя
със сълзи и... мъничко тъга. Защото
за 13 сезона са поставени и изиграни пред публиката 15 пиеси, трупата е участвала в различни театрални
фестивали, а аплодисментите още
галят слуха.
Петьо Стойчев от Театралния
състав обобщи: "Театърът е една
магия. Неговата цел е да омагьоса
зрителя. Да го направи съпричастен
с това, което става на сцената. Да

забрави минало, настояще и бъдеще и да съпреживява всеки миг от
светлината на прожекторите. Театърът! Ах, този театър, ах, тази магия!
Но замисляме ли се как става
тази магия. Да, на практика всичко
е много лесно. Някакви хора играят
нещо измислено, за да ти доставят

удоволствие. Усмивки или сълзи,
аплодисменти и... си отиваме в
къщи.
Но какво стои зад този театър?
Няколко месеца труд, усилие на
мозъка за изучаване на текста,
разочарования, надежди, сценичен
страх. И най-важното - неуморната
работа на един режисьор. Първо да изнамери такава пиеса, която ще
се хареса на всички, да мобилизира
артистите, да направи плана на
цялата постановка и още, и още,
и още...
Да се захванеш с такава работа
не е лесно. Трябва ти солиден
мотив. Какъв ли е бил мотивът
на Ценка? Едва ли е финансов.
Финансите липсват в любителския
театър. Едва ли е слава. Славата се
пада на артистите. Може би просто

е желанието да се сътвори нещо
интересно, нещо красиво, нещо
затрогващо. То е като поезията!
Нали Ценка е чудесна поетеса!
Но не само това... Поезията е самотно нещо. Тя е съпреживяване
на вътрешния мир на човека. А
театърът, театърът е друго нещо!

Румяна КАПИНЧЕВА

Можеш ли да се откажеш...
Тази нощ ти се струва безкрайна.
Бяга сънят от твойте очи.
Тръпката, знаеш, е обичайна безпокойството вечно тръби.

На един режисьор му се налага
да работи с много, ама с много
хора. И вече толкова години Ценка
се нагърбва с тази задача. Колко
много постановки са минали през
ръцете й - "Магазинче на дребно",
"Временният мъж", "Зелена шумка",
"резерват за марсианци", "Районна
болница", "Танц със смъртта", "От

Специална награда за
Черногорското читалище

тук, от там по Чудомировски", "Женско царство", "Голямото влизане",
"Старият Тутракан", "Банда", "Харем",
"Щърков хан", "Цената на името",
"Кумът на Свети Рангел".
Съставът на артистите се е променял - над 30 души са участвали за
тези шест години в пиесите. Обаче
публиката беше една и съща... и
режисьорът! Благодарим ти за
всичко, Цени!".
Бенефисът продължи с кратка
ретроспекция - откъси от театрални
постановки, която върна в залата
спомена на присъстващите.
И стих за Ценка от Румяна Капинчева, чийто пиеси е поставяла
неведнъж.
После цветя, поздравления,
пожелания - от Читалището, където репетира театралната трупа,
от общинската администрация,
от приятели. Кметът д-р Димитър
Стефанов поднесе и икона на
Св.Димитър.
А аз не й стиснах ръката, защото... не обичам бенефисите.
Защото исках Ценка да влезе по
червения килим и да каже на всички: "От утре започваме репетиции
на пиесата..."

С

Представянето на нашата самодейна група с автентични народни песни и
танци, освен аплодисменти
от страна на публиката,
вдигна на крака председателстващата журито етномузикологът Людмила
Григорова. Тя дойде лично
да ни поздрави и пожела да
се снима със самодейния ни
състав.
Тръпката при награждаването беше голяма. Трета награда и купа журито
отреди на Емир Сабри за
индивидуалното му изпъл-

нение, но изненадата дойде,
когато обявиха, че Специалната награда за цялостно
представяне е за НЧ „Янко
Забунов - 1957".
Успехи в надпреварата
по надпяване отбеляза и
самодейният колектив към
НЧ „Отец Паисий - 1948“,
с.Богданци, които спечелиха трета награда.
И всичко това благодарение на ръководителя и на
двата самодейни колектива
- Пламен Калчев, за което
благодарим, МАЕСТРО!

Някак играта дали ще успее
да развълнува човешки сърца,
за да освиркват злодея,
да ръкопляскат на добрите дела.
Чуваш сърцето се блъска.
Утре ще бъде денят,
в който прожектор ще пръска
на сцената лъч светлина.
Треската мигом ще секне,
сцената щом затвори очи.
Овации силни щом екнат,
зрителят щом благодари.
Щастливо ще гледаш салона
и ще имаш нови мечти как ще направиш в сезона
пиеса като за звезди.
Ценке,
Можеш ли да се откажеш
от тази Божа благодат?
Без сцена - какво ще кажеш няма ли това да е ад?
Ценке, можеш ли да се откажеш?!!

Еньовден в с. Цар Самуил

ɚ ȿɧɶɨɜɞɟɧ ɪɚɧɨɛɭɞ
ɧɢɬɟɫɚɦɨɞɟɣɤɢɨɬɱɢ
ɬɚɥɢɳɟ ɂɫɤɪɚ  
ɝ ɩɨɫɪɟɳɧɚɯɦɟ ɢɡɝɪɟɜɚ ɧɚ
ɫɥɴɧɰɟɬɨ ɧɚ ɩɨɥɹɧɚɬɚ ɤɪɚɣ
ɚɤɚɰɢɟɜɚɬɚ ɝɨɪɚ ɩɨɯɜɚɥɢɯɚ
ɫɟ ɞɚɦɢɬɟ ɨɬ ɫ ɐɚɪ ɋɚɦɭɢɥ
ɜɴɜ Ɏɟɣɫɛɭɤ ȼɫɢɱɤɢ ɛɹɯɦɟ
ɦɧɨɝɨ ɛɨɞɪɢ ɪɚɡɜɴɥɧɭɜɚɧɢ
ɢɟɧɬɭɫɢɚɡɢɪɚɧɢɩɪɢɧɚɦɢɪɚ
ɧɟɬɨɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɛɢɥɤɢɤɚɬɨ
ɦɚɳɟɪɤɚ ɛɹɥ ɪɚɜɧɟɰ ɠɢɜɨ
ɜɥɹɤɟɧɶɨɜɱɟɫɥɟɡɤɨɩɪɢɜɚ
ɦɚɝɚɪɟɲɤɢɛɨɞɢɥɢɞɪ
ɂɡɦɢɯɦɟɨɱɢɜɪɨɫɚɬɚɩɢɣ
ɧɚɯɦɟɩɪɟɫɟɧɱɚɣɢɬɪɨɩɧɚɯ
ɦɟɟɧɶɨɜɫɤɨɯɨɪɨɧɚɩɟɫɟɧɬɚ
ɧɚɇɚɞɟɠɞɚɂɥɢɟɜɚɈɣȿɧɶɨ
ȿɧɶɨ
ɉɪɢɛɪɚɯɦɟ ɫɟ ɨɛɨɞɪɟɧɢ
ɪɚɡɜɟɫɟɥɟɧɢɢɧɚɫɥɚɞɢɥɢɫɟ
ɧɚɭɬɪɢɧɧɚɬɚɬɢɲɢɧɚɞɨɜɨɥ
ɧɢɫɚɬɟ

Н

Марияна НАЦОВА
чаша липов чай и медовина ни посрещнаха
по време на третото
издание на фестивала "Сцена под липите" в лесопарка
на русенското село Николово. Сред красивата природа
и пред многобройна публика
се представиха малки и големи самодейни артисти,
които с майсторство и
любов към народната музика, показаха красотата на
уникалния български фолклор, неговото богатство
и неповторимост.

Текстът добре ли се знае?
Някой ще има ли "бяло поле"?
Истински всеки дали ще играе?
Ще кънтят ли в залата смехове?

“ТГ”

Странджа покорена
от Нова Черна!
С три специални награди се
завърна Групата за изворен
фолклор "Черненци" от
международен фестивал

Калина ГРЪНЧАРОВА
а фестивал като на
фестивал ще речеш,
читателю, щом се
отвори дума за фолклор и
конкурси! Песни и танци,
танци и песни! Не, не, не е
точно така!
Групата за автентичен
фолклор "Черненци" при
НЧ "Васил Йорданов", с.
Нова Черна не само покори
журито и публиката на

Н
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Спектакъл, съпроводен
през цялото време с бурните аплодисменти, с коментари, с одобрение!
Всъщност, разказа за
представянето на черненци
в Царево трябва да започне с пътя до сцената. Да
вървиш по улиците на морския град под възхитените
погледи на млади и стари,
да спираш през няколко метра, за да се снимат с теб,

стави обичаят "Еньовден"
- такъв, какъвто са го празнували преселците - българите от Северна Добруджа,
чиито потомци са те. С
пъстроцветните носии, с
характерното богато наречие, което те кара и да се
загледаш, и да се заслушаш.
Богатството на една такава преселска носия показа
и разказа нагледно ръководителят на "Черненци"
Радка Иванова, а глас над
морето и Странджа извиси
Керанка Радева.

Логични бяха и наградите! Реакцията по време на
изпълненията на новочерненци на публиката и на
журито подсказваха, че ще
бъдат оценени подобава.

награда за представяне на
обичай, специалната награда за автентична носия и
награда за индивидуално изпълнение на Керанка Радева!
Дойдохме, видяхме и победихме!
Седмото издание на
Международния фолклорен
фестивал "Странджа моя,
люлчина" се организира от
НЧ „Георги Кондолов – 1914”
в Царево. Събитието се
осъществи под патронажа
на кмета на общината инж.
Георги Лапчев, който го
откри и поздрави участниците. Три дни на площада
пред Читалището състави
от цялата страна танцуваха, пяха, популяризираха
българските народни песни,

ȽɥɚɫɨɜɢɬɚɬɚɄɟɪɚɧɤɚɊɚɞɟɜɚ
ɫɩɨɪɟɞɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚ

ски състав „Хорошки” от
Киев с танците „Моряци”
и „Урожай”, както и руската народна артистка Ема
Лобанова, която въодуше-

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɠɭɪɢɬɨɆɚɪɢɹȽɪɚɞɟɲɥɢɟɜɚɜɪɴɱɢɧɚɝɪɚɞɢɬɟɧɚɑɟɪɧɟɧɰɢ

Международния фолклорен
фестивал "Странджа моя,
люлчина" в Царево. Те превзеха сърцата на всички
присъстващи, защото пред
тях бе представен един
спектакъл, а не обикновен
празничен обичай!

защото облеклото/носията
са прекрасни, невиждани
досега, да получаваш поздравления от съвършено
непознати - това е емоцията, която вдига самочувствието и те кара после - на
сцената, да си най-добрият.
ГИФ "Черненци" пред-

Да пожелаем успех на новочерненските самодейци и
в следващите им фестивални участия! И да напомним
на читателите, че на 1

Ɋɚɞɤɚɂɜɚɧɨɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɩɪɟɫɟɥɫɤɚɬɚɧɨɫɢɹ

Журито с председател
Мария Градешлиева - директор на НУФИ „Филип
Кутев” и членове: Марин
Маринов – управител на
музикална компания, Дамян
Дамянов – хореограф и Златка Ставрева - народна певица, присъди Специалната

танци и обичаи. Жителите
и гостите на града се
докоснаха до колорита на ȼɪɚɧɧɢɡɨɪɢɧɚȿɧɶɨɜɞɟɧɧɚɩɴɬɡɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɬɨɱɧɨɧɚ
нашия традиционен фолк- Ɋɢɲɤɢɩɪɨɯɨɞɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɫɤɢɬɟɫɚɦɨɞɟɣɤɢɐɜɟɬɚɧɤɚɋɬɨɹлор, почувстваха духа на ɧɨɜɚɢɆɚɪɝɚɪɢɬɚɄɢɪɹɤɨɜɚɛɪɚɯɚɛɢɥɤɢ
българското, което е и ос- ви публиката с песните октомври Нова Черна става
новната идея на фестивала. "Подмосковни вечери" и Столица на мамалигата!
На морската сцена се "Катюша".
изявиха детският украин-

Билки за здраве
на Еньовден
К
метствата на
Варненци и Шуменци, както и
читалищата в двете населени места
са организатори и
на тазгодишното
честване на християнския празник
Еньовден.
В ранната утрин
на 24 юни, на поляната в края на с.

Варненци, празнична
Света Литургия отслужи отец Михаил
Михайлов.
Росни билки набраха присъстващите,
под сплетения цветен венец всички
преминаха за здраве, а билковият чай
стопли и млади, и
по-възрастни на ра“ТГ”
нина.
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Ще продължим ли човешката памет?

Ⱥɞɪɢɚɧ
ȼȺɋɂɅȿȼ

Глава 6, стих 4, от Евангелието на Марк Иисус казва:
„…пророк не бива без почит освен в отечеството си, между
сродници и у дома си.“ А преди
това, в стих 3-ти пояснява: „Не е
ли Той дърводелецът, Марииният
син, брат на Иакова, Иосия, Иуда и
Симона? И не са ли тук между нас
сестрите Му?“
Драги мои съграждани, ако
някой може да го каже по-точно
нека го каже! Аз не се наемам,
особено, когато става въпрос за
личности, родени в нашия град,
които са „дали нещо на света“,
но благодарение на късата памет
на тези, които са ги познавали,
потъват в блатото на забравата.
Защото, когато стане, например, дума за Професор Доктор
на филологическите науки Тодор
Атанасов Тодоров, тези, които от
полуграмотни селянчета, говорещи на диалект или от градски
деца като мен, дето говорехме
на български с влашки словоред,
правеше грамотни българи, с какво
ли ще го споменем? Сигурно ще
кажем помежду си: „А-а, Тошката
ли? Не беше ли той брат на нашата учителка по български Надка
Петрова?“ Едва ли някой ще се
сети да каже обратното!
Или пък да вземем голямата,
бих казал и великата за своето
време, Лидия Шарамович? Колко
от живите, които я помним, ще
каже: „О-о, знам я! Тя е първата
българска спортистка, донесла
златен медал за българската лека
атлетика на престижно международно състезание - Универсиадата
в Торино през 1959 г.!“ Най-вероятно ще си спомни със снизходителна усмивка за колоритния
неин баща - грамадния добряк и
преподавател по физкултура в
Тутраканската гимназия Валериан
Шарамович, който след като създаде от нея голяма спортистка,
като прочетеше за Лидия нещо във
вестниците или чуеше по радиото,
с безпаметна обич казваше „Моя
Лидия“! Той така си и отиде – от
инфаркт, когато слушаше по радиото спортно предаване с участието
на неговата Лидия. А неговият род
бил вписан в родословните книги
на украинското дворянство още
от ХVIII век. Безмилостните вихри
на Гражданската Война в Русия го
довели по нашите краища.
Колко от нас, все още живите, и
с какво си спомнят за оня загадъчен мълчаливец, който така рядко
виждахме по улиците на Тутракан
– Аспарух Айдемирски? Вярно,
помним двете му хубави и умни
дъщери - Аглаида и Августина, с
които учихме в Гимназията. Може
би вече съвсем малко от тези,
които са присъствали на неговото
погребение си спомнят думите на
енорийския свещеник Димитър
Петканов (роднина на писателя
Константин Петканов) за приятелството, подкрепата и куража, които
Аспарух Айдемирски е давал на
Христо Смирненски!
Къса е човешката памет, братя
тутраканци! А вероятно поради историческите превратности,
преживени от 2000 години насам
в скромното ни градче, ние сме
„благословени“ от съдбата с още
по-къса памет.

В

Времето си е безмилостно и
неусетно, и аз подкарах осмата си
десетка. За това бързам, докато
съм здрав от раменете нагоре, да
направя нещо срещу Забравата.
Започнах да се замислям за
това кой е бащата на Августина
Айдемирска след една отчетно-изборна комсомолска конференция,
когато някой я предложи за член
на Учкома, но едно комсомолско
началство стана и - направи отвод
защото „има някои неясни неща в
нейния произход“. Случи се така,
че бях седнал близо до нея. Нито
мускулче не трепна върху красивото лице на това момиче. Тогава
за мен баща й се превърна в загадъчен мълчаливец, когото рядко
виждах по улиците. Вървеше така,
сякаш искаше по-бързо да свърши
това, за което беше излязъл и да
се прибере бързо. Винаги с каменно-неподвижно лице и с някакво
страдание, замръзнало на него.
Така си и остана за мен загадка
– родителите ми или наистина не
знаеха кой е, или предпочитаха да
не го обсъждат. До кончината му
през 1965 г.
След време разбрах, че бил роден в Дулово през 1892 г., но взема
за фамилно име това на родното
село на баща си – Айдемир. Участвал е във войните за национално
обединение. По професия бил
адвокат, но постепенно превърнал в своя професия борбата за
присъединяване на Добруджа към
България. Като студент в София
през 1913 г. свикал Учредителен
конгрес на Добруджанската организация. През 1940 г. при връщане
на Южна Добруджа в България
Аспарух Айдемирски бил назначен
за съветник на управителя на новоприсъединената област. Обявен
е за почетен гражданин на гр.
Силистра през 1943 г. От 1924 г. до
1940 г. е сред ръководителите на
ВДРО. Ето къде „е зарито кучето“!
А може би е време да съберем на
едно място частите от истината!?
Стига сме ги използвали поотделно, една срещу друга. По време на
окупацията имало две организации, борещи се срещу румънската
власт. ВДРО била призната от
Българската държава. Борила се
е с легални и нелегални средства
срещу румънската окупация. ДРО
била организация на БКП. Тя също
е водела легална и нелегална борба! Само че… поддържала идеята
за съществуване на „добруджанска
нация“. Нещо като македонската!
Разбира се, военните крила и на
двете организации са били недолюбвани от българската полиция.
За румънската „Сигуранца” да не
говорим. Но членовете и на двете
„силях са носили“.
И двете са дали своите жертви.
А съгласно старинната руска войнишка поговорка „Мъртвите срам
нямат“! Да ги оставим да почиват
в мир, в добруджанската земя, за
която са се борили.
А за Аспарух Айдемирски говорят, че умеел да се спогажда и с
двете крила… Но през 1945 г. е
осъден от Народния съд на новата
власт на 5 г. затвор и 50 000 лв.
глоба. Отнети са адвокатските
му права. Чрез застъпничество
на влиятелни хора през 1946 г. е
освободен, през 1948 г. е изселен
в Плевен, а през 1950 г. – принудително въдворен в Тутракан със
забрана да практикува адвокатска
професия. Как ли семейството му
се е справяло само със заплатата
на съпругата? Как ли и двете му дъщери са успели да получат висше
образование? През целия си живот
бил човек на словото. Не е опетнил
името си с клевета, не е изстрелял
нито един куршум в мирно време.
И случило се така, че той останал
свързан с добруджанската земя не
само в живота, а и в смъртта си!
Интересно, знае ли някой сега къде

в Тутраканските гробища е погребан Аспарух Янакиев Айдемирски?
Преди известно време видях
публикувана от личния архив на
гимназиалната ми преподавателка по математика Стела Узунова
снимка от някогашна ученическа
манифестация на 24 Май. На
десния фланг, в девическия блок,
фотоапаратът беше увековечил
едно високо и снажно момиче –
Лидия Шарамович. Помня я доста
добре: едра, пропорционално
развита, с правилни и по своему
хубави черти на лицето. Природата
я беше създала сякаш за големия
спорт. А средата, в която беше
раснала – аристократична майка и
баща – гимназиален учител, беше
я издигнала много над онова ниво,
за което тутраканските сноби казваха: „Силно в краката, ама слабо
в главата“. Ако беше така, едва ли
би стигнала до върховете на световния спорт. А на 16 април 2016
г. почетох в социалните мрежи,
че на 12 април същата година в
София била погребана голямата
спортистка.
Разбира се, в ония времена
всички, особено юношите, бяхме
омагьосани от „цар футбол“,
викахме до отмала на стадиона
под „Боровата”, когато Димитър
Кутев и Цецо Габровски забиваха
голове. Но веднъж през есента на
1958 г. чух по радиото, че Лидия
Шарамович е подобрила собствения си републикански рекорд по
тласкане на гюле. След години разбрах, че тя е правила това четири
пъти! Фактът, че нашата Лидия от
скромния Тутракан върши такива
неща, ме накара да надавам ухо
и за другите спортове. А през
следващата година, слушайки за
медалите от лятната универсиада
в Торино – Италия, направо щях да
се пръсна от гордост: с постижение
от 13 м и 97 см Лидия Шарамович
грабна първото злато за България
на престижно международно със-

– Надето. Познавам семейството
му и помня много добре притулената къщица на притулената улица
близо до някогашното училище
„Стефан Караджа“. В тази къщица
бащата на трите деца, с помощта
на майката, която почти не си
спомням, с шивашката игла и с
къртовски труд успя да отгледа
и да даде висше образование на
трите си деца! На външната порта
всяка седмица раздавачът носеше
френския „L'Humanitе Dimanche“
(комай единственият тогава и
след това в града), защото освен
български и руски, нашият Учител
владееше отлично и френски език.
Кой ли е знаел тогава, че по време
на следването си бъдещият проф.
Тодоров е изучавал и испански,
италиански, английски, румънски,
немски, полски, чешки, унгарски,
сърбохърватски?
Учителят Тодор Тодоров беше
измежду последните поколения
талантливи български младежи, за
които изборът на висше образование беше ограничен някъде между
медицина и педагогика. След тях
се появиха инженерните специалности и „откраднаха“ талантите…
А моят Учител беше от последните (вероятно!) истински
„даскали“ в най-високия смисъл
на думата! Безкрайно влюбен
в това, което преподаваше, той
разбираше, че не всички могат
да го научат така, както го знае
той, но с безкрайна упоритост
култивираше у нас любов към
българската литература, заедно с
нас се бореше с упоритите точки
и запетаи, методично допълваше
това, което ни липсваше, за да станем пълноценни българи. И като
всяка безгранична любов, неговата
също беше придружена от своите
чудачества, с които ние – младите
обесници, не пропускахме да се
гъбаркаме. Фрази като „предното
изречение има свой посланик в
предходното“ или специфичния

тезание в царицата на спортовете!
Не сравнявайте, братя и сестри,
резултата със сегашните постижения! Сега медалите се печелят със
„системите за възстановяване“,
казано простичко със „зоб“. Вярно,
България вече имаше тогава своя
златен олимпийски медал – този
на бореца Никола Станчев от Мелбърн. Но в леката атлетика… Помня го до сега! Не напразно на входа
на административната сграда на
стадион "Васил Левски" в София
има паметна плоча с рекордите на
двама знаменити лекоатлети от
една генерация - постижението в
тласкане на гюле на Лидия Шарамович и на също покойния Валерий
Брумел - скок на височина.
А сега, търпеливи читателю, преминавам към черешката на тортата
– моя гимназиален преподавател
по български – Тодор Атанасов
Тодоров (също близък роднина
на известния български писател
акад. Константин Петканов). Защото него познавам най-добре,
съученик съм на неговата сестра

начин, по който произнасяше
„пунктуация“ бяха станали емблематични и щафетно се предаваха
от випуск на випуск. Напразно
сме те будалкали, Учителю! Това
го разбрах, когато вече завършил
гимназия осъзнах, че мога да чета
централната преса с червен молив
в ръката (тогава още нямаше червени химикалки). Припомням си
го и сега, когато изписвам десетки
страници с преводи и знам, че не
създавам много коректорска работа. Ох, как ми си ще тези редове
да бъдат прочетени от сегашните
преподаватели по български в
родната ми Гимназия! Да знаят
поне на кого са наследници!
По-късно Учителят пое по пътя,
по който отдавна трябваше да поеме, ако не бяха неговите пословични скромност и самовзискателност
– научната кариера. Както се казва
„За големия кораб – голямо море!“
Ще маркирам само няколко жалони в тази кариера, защото, убеден
съм, че повечето тутраканци „хал
хабер“ си нямат до какви върхове

на науката е достигнал скромният
тутракански Учител - Професор
(ст.н.с. I ст.) Доктор на Филологическите науки Тодор Атанасов
Тодоров: 1991 г. – доктор на филологическите науки; специализации
в Краков, Берлин, Лайпциг, Бърно;
Старши научен сътрудник I степен
към БАН; член на Научния съвет
на Института за Български език;
член на Висшата Атестационна
Комисия към БАН; главен редактор
на списание „Балканско езикознание“ за периода 2004–2007 г.,
носител на Златна значка (2010 г.)
на Института за Български език …
достатъчно ли е?
Не е, защото междувременно
Учителят овладява в работна степен общо 24 езика, много, от които
ползва писмено и говоримо! Как
ви се струват, например, арменски, хинди, санскрит, персийски,
албански, новогръцки, литовски,
арабски, турски? Изобщо не прекалявам! Освен това той е притежавал завидни знания в областта на
историята, етнографията и културата. И всичко това е ползвал, за да
проникне в тайните на произхода и
оформянето на нашия и други езици. Неговите методи, публикувани
в над 170 заглавия, са отправни
точки в сферата на съвременното
езикознание. Трудно е да се обясни
„с думи прости“! И все пак: Учителят е един от малкото хора, съумял
да проникне в произхода на думите
от българската реч.
Сега ще добавя и някои неофициални оценки на хора, които
са работили с него. Може би
най-точната е тази: „един от найпросветените умове на българското езикознание през ХХ век“!
В академичните среди е прието
членовете им да се „четкат“ един
друг, но да те нарекат „най-просветен ум“ … това едва ли е вече
само ласкателство! И още една
косвена характеристика от негов
колега – един от най-големите
френски учени-слависти и българисти проф. Роже Бернар. Познавайки несъпоставимите честност,
прецизност и добросъвестност на
Учителя, в своето завещание той
е посочил нашия съгражданин
като единствен упълномощен,
който да подреди голямото му
езиковедско и литературно наследство! Леле-мале, каква ли
само гризня е настъпила по този
повод в академичните среди!
Ама нямало мърдане! Сорбоната
е следяла стриктно за тези неща.
Прости ми, Учителю, за пунктуационните грешки, ако наистина
гледаш някъде Там, Отвъд! Може
би ще дойде и времето, когато

някой ще се сети да те нарече
„гениален“!
Благодарение на неговото
възпитание, неговият внук Асен
Ризов завършва като единствен
носител на златен медал гимназията в Глазгоу, призната за
най-доброто средно държавно
училище в Шотландия за 2015 г. и
в момента е студент по медицина
в Оксфорд, Англия.
И така, драги съграждани и
уважавани старейшини на родния ми град, предлагам Ви три
достойни имена! За две хиляди
години история сигурно има
и други такива, но късата ни
памет е забравила да ги запише
черно на бяло. Всеки от тримата
е преминал през Тутракан, но
никога приживе не се е завръщал
в него „на бял кон“, въпреки че
е заслужавал. Прочее, нека им
окажем тази чест посмъртно.
Малко черен гранит, малко бял
мрамор, цимент и скромни надписи. Всичко това – умножено
по три. Две плочи пред бившата
Гимназия – за Проф. Тодоров и за
Лидия Шарамович и една – пред
къщата, където е живял Аспарух
Айдемирски. Няма да струват
много пари, но на младите хора
от скромното ни градче ще подсказват, че талантите се раждат
не само в дворци, а и в скромни
къщи. Първото условие да те
уважават другите е това, сам да
се уважаваш!
Простете ми накрая едно малко
отклонение. През румънската
окупация в Тутракан някоя от
тогавашните политически партии издигнала кандидатурата на
дядо ми Янко Василев за член
на Окръжния Съвет в Силистра.
Но започнала една тутраканска
гризня от вида „кой е по-, по-,
най-“ и кандидатурата била провалена. Дядо едва ли е пострадал
от това, но нашето градче не би
загубило, ако в румънския орган
на властта имало един българин
в повече. Дано ни бъде за поука,
ако все пак решим нещо за тези
големи наши съграждани!
И да Ви призная, ако доживея да видя тези плочи, когато
гледам по телевизията как конюнктурни „юнаци“ като Слави
Трифонов се подиграват в своите
чалгоподобни халтури с родния
ми град, по-леко ще ми бъде да
си река: „Я си … гледайте работата, бре!“
Инж. ОЗ к-н III-ти ранг
Адриан ВАСИЛЕВ
На снимките:
Проф.д.ф.н Тодор Тодоров

СМЯХ

ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɢɝɪɚɣɬɟ ɲɚɯ ɫ
ɦɚɤɟɞɨɧɟɰɞɨɤɚɬɨɫɟɭɫɟɬɢɬɟ
ɜɟɱɟ ɨɛɹɜɢɥ ɜɚɲɢɹ ɰɚɪ ɡɚ
ɧɟɝɨɜ
ȼɛɢɠɭɬɟɪɫɤɢɦɚɝɚɡɢɧ
± Ʉɨɥɤɨ ɫɬɪɭɜɚ ɬɚɡɢ ɨɝɴɪ
ɥɢɰɚ"
±ɋɬɨɯɢɥɹɞɢ
± Ⱥɭ« ɤɨɲɦɚɪ Ⱥ ɨɧɚɡɢ
ɝɪɢɜɧɚ"
±Ⱦɜɚɤɨɲɦɚɪɚ

ɫɬɢɝɚɬ" ȿɬɨ ɬɢ ɟɞɢɧ ɥɟɜ ɢ ɜɪɴɳɚɭɞɨɦɚɜɟɱɟɪɬɚɜɞɟɧɹ ɲɟɮɴɬɢɝɨɦɴɦɪɢ
ɩɨɫɥɟ ɦɢ ɜɴɪɧɢ  ɫɬɨɬɢɧɤɢ ɧɚ ɜɨɬɚ ɢ ɤɚɡɜɚ ɧɚ ɠɟɧɚ ɫɢ
 Ɂɚɤɴɫɧɹɜɚɬɟ ɜɟɱɟ ɰɟɥɢ
ɨɛɪɚɬɧɨ
Ɂɚɦɟɧɢɦɚɲɟɫɚɦɨɞɜɚɝɥɚ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɂɦɚɬɟ ɥɢ ɧɹɤɚɤɜɨ
ɫɚɀɟɧɚɬɚɢɡɛɭɯɜɚɜɫɴɥɡɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟ"
 Ƚɨɪɟ ɝɥɚɜɚɬɚ ± ɤɚɡɚɥ
Ɂɚɳɨɩɥɚɱɟɲ"
Ⱦɚɳɟɫɬɚɜɚɦɛɚɳɚ
ɩɚɥɚɱɴɬɧɚɨɫɴɞɟɧɢɹ
 Ʉɪɚɣ ɋɟɝɚ ɜɟɱɟ ɫɴɫ ɫɢ
ɈɱɟɫɬɢɬɨȺɤɨɝɚ"
ɝɭɪɧɨɫɬ ɡɧɚɦ ɱɟ ɢɦɚɲ ɥɸ
ɋɥɟɞɞɟɜɟɬɦɟɫɟɰɚ«
Ⱦɜɚɦɚ ɰɢɝɚɧɢ ɪɨɜɟɥɢ ɢɡ ɛɨɜɧɢɰɚ
ɛɨɤɥɭɤɚɢɩɨɟɞɧɨɜɪɟɦɟɟɞɢ
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɧɚ ɤɪɟɦɚɬɨɪɢɭɦ
ɧɢɹɬɤɚɡɚɥ
ɋɥɭɠɢɬɟɥ ɡɚɤɴɫɧɹɜɚ ɡɚ ³Ɂɚɡɚɝɢɧɚɥɢɩɪɢɩɨɠɚɪɧɚ
 Ȼɪɚɬɱɟɞ ɧɚɦɟɪɢɯ  ɞɨ ɪɚɛɨɬɚȼɤɨɪɢɞɨɪɚɝɨɫɪɟɳɚ ɦɚɥɟɧɢɹ´
ɥɚɪɚ
əɞɚɣɞɚɝɢɜɢɞɹ
Продавам
Ɉɧɹ ɝɥɟɞɚɥ ɝɥɟɞɚɥ ɢ ɝɢ
Продавам къща в с.Белица. Тел. за връзка: 0887418520
ɫɤɴɫɚɥ
ɓɨɝɢɫɤɴɫɚɛɟɛɪɚɬɱɟɞ"
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
ɇɟɜɢɠɞɚɲɥɢɱɟɫɚɮɚɥ лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
ɲɢɜɢ" Ʉɴɞɟ ɫɢ ɜɢɠɞɚɥ  лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
ɞɨɥɚɪɚɫɞɜɟɧɭɥɢ"

Ɇɨɦɱɟɡɚɳɨɩɥɚɱɟɲ"
Ɇɚɦɚɤɚɡɚɧɚɬɚɬɤɨɱɟɟ
ɫɥɨɧɬɚɬɤɨɤɚɡɚɧɚɦɚɦɚɱɟ
Ɍɹ
ɟɩɚɬɤɚ
ȼɢɧɚɝɢɥɢɫɢɬɨɥɤɨɜɚɱɚ
ȿɢɤɚɤɜɨɨɬɬɨɜɚ"
ɪɨɜɟɧ"
Ⱥɦɢɬɨɝɚɜɚɤɚɤɴɜɫɴɦɚɡ"
Ɍɨɣ
 ɋɚɦɨ ɜ ɩɟɬɴɤ ɢɥɢ ɤɨɝɚɬɨ
 Ƚɨɫɩɨɠɨ ɦɨɥɹ ȼɢ Ʉɨɧ
ɝɨɜɨɪɹɫɤɪɚɫɢɜɚɠɟɧɚ
ɬɪɨɥɢɪɚɣɬɟɞɟɬɟɬɨɫɢɇɟɩɪɟ
Ɍɹ
ɤɴɫɧɚɬɨɦɟɢɦɢɬɢɪɚɆɚɣɤɚɬɚ
Ⱥɭɭɭɭɦɟɪɫɢɢɢ
ɜɟɞɧɚɝɚɜɡɟɦɚɦɟɪɤɢ
Ɍɨɣ
 ɉɟɬɴɪɱɨ ɩɪɟɫɬɚɧɢ ɞɚ ɫɟ
Ʉɜɨɦɟɪɫɢɦɚɩɟɬɴɤɟ ɩɪɚɜɢɲɧɚɢɞɢɨɬ
 Ʉɟɥɧɟɪ Ʉɚɤɜɨ ɩɪɚɜɢ ɬɚɹ
ȿɞɧɚɤɨɫɬɟɧɭɪɤɚɫɟɤɚɬɟɪɢ
ɦɭɯɚɜɫɭɩɚɬɚɦɢ"
ɩɨ ɞɴɪɜɨ ɋɬɢɝɚ ɞɨ ɜɴɪɯɚ
Ʉɚɬɨɱɟɥɢɩɥɭɜɚɩɨɝɪɴɛ ɋɤɚɱɚ ɩɨɦɚɯɜɚ ɫ ɤɪɚɤɚ ɢ
ɝɨɫɩɨɞɢɧɟ
ɩɚɞɚɌɚɤɚɧɹɤɨɥɤɨɩɴɬɢɇɚ
ɫɴɫɟɞɧɨɬɨ ɞɴɪɜɨ ɞɜɟ ɩɬɢɱɤɢ
 Ɍɚɬɟ ɬɚɬɟɟ ɞɚɣ ɦɢ ɩɟɬ ɫɢɝɨɜɨɪɹɬ
ɥɟɜɚ
ɏɚɣɞɟɜɟɱɟɞɚ࣊ɤɚɠɟɦɱɟ
 Ʉɚɤɜɨɨ ɱɟɬɢɪɢ ɥɟɜɚ ɥɢ" ɟɨɫɢɧɨɜɟɧɚ
Ʉɚɤɜɨɳɟɩɪɚɜɢɲɫɬɪɢɥɟɜɚ"
Ⱦɜɚ ɥɟɜɚ ɡɚ ɤɚɤɜɨ ɧɟ ɬɢ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɡɚ ɞɟɩɭɬɚɬ ɫɟ

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

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

Сканди

СУДОКУ

ȼɟɧɱɚɜɤɚɉɨɩɴɬ
Ⱥɤɨɢɦɚɧɹɤɨɣɩɪɨɬɢɜɬɨɡɢ
ɛɪɚɤɧɟɤɚɝɨɜɨɪɢɫɟɝɚɢɥɢɞɚ
ɡɚɦɴɥɱɢɡɚɜɢɧɚɝɢ
ɑɭɜɚɫɟɩɥɚɯɝɥɚɫ
Ⱥɡ
ɉɨɩɴɬ
ɌɢɞɚɦɴɥɱɢɲɌɢɫɢɦɥɚ
ɞɨɠɟɧɟɰɚ
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30.06 - 6.07.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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От Дунавския залез
до Юлското утро
от стр. 1 ви новоизлязлата си книга,
която няма как да не се нарича "Кметълски истории".
Кметъла ще покаже и своята
колекция с рокаджийски подаръци, които е получавал през
годините от куп известни
звезди.
Рокаджийският купон ще
продължи през цялата нощ и

обикновено определяме, че
са със свободен дух, дошли
в Тутракан да посрещнат
Джулай Морнинг.
След първите рок акорди,
на сцената ще се качи не
някой друг, а един приятел
на нашия град - Цонко Цонев
Кметъла, който ще предста-

ще се поддържа от групите
„Вход свободен”, Санеца,
„Ignore The Hate”, „Elevate”,
„Торнадо”, „Bloodrush”, „Bad
City”, „Blood Sug”, Metallica
tribute by „Sanitarium Escape”.
Специално за посрещането
на Юлското утро в Тутракан
ще пристигнат Джон Лоутън със своите приятели

от Б.Т.Р., Васко Кръпката с
Подуене Блус Бенд и Христо
Мутафчиев. Цялото това
съзвездие, предвождано от
кмета на града д-р Димитър
Стефанов, ще изпълни хитовата песен „July Morning”
точно в 5:34 часа на 1 юли,
когато слънцето ще изгрее
над Дунава.

„Забавно лято в библиотеката” продължава
ече втора седмица инициативата „Забавно лято в библиотеката” се реализира от
Детския библиотечен отдел.
"За нас е предизвикателство да
работим с децата през лятото, така
както и през останалите месеци,
каза библиотекарката Стефка Капинчева, която през годините се е
превърнала в техен верен приятел.

В

културните забележителности".
Ето каква е била емоцията през
първите дни на инициативата, за
която разказва Стефка Капинчева.
22 юни
Отново сме заедно, за да се забавляваме. Днес с децата пътешествахме из България по три маршрута.
Запознахме ги с много интересни
неща за нашата Родина . Играхме и

метът на Община Тутракан - д-р Димитър
Стефанов, се срещна с младия изпълнител Асен
Рашков и го поздрави за големия успех в телевизионното предаване "България търси талант".
Асен, който е възпитаник на СПИ "Христо Ботев"
в с. Варненци, завърши 8 клас и смята да продължи
образованието си в софийската музикална гимназия
"Любомир Пипков".
В края на срещата, д-р Стефанов пожела на Асен
никога да не се предава и да не забравя, че само с вяра
“ТГ”
и упоритост човек постига мечтите си.

К

четенето на приказки от Джани своите творчески умения и остаРодари, след което всеки си избра наха удовлетворени от своя труд.
28 юни
интересно четиво. Някои от малчуПо програма всеки петък посеганите се отдадоха на рисуване и

Отчитаме, че библиотеката все
повече се превръща в една жива
институция. Грижата за децата,
осмислянето на тяхното свободно
време е неотменна част от нашата
съвременна визия. Лятото се очертава да бъде весело, интригуващо и
полезно.”Тайните на библиотеката”,
„Вълшебният свят на приказките”,
„Рисуваме заедно света”, "Творческо ателие ", „Пътешествие в
България и по света”, „Тутракан
– любимият ми град!" - това са
само някои от наименованията на
циклите изяви, през които децата
ще рисуват, четат и слушат приказки, ще вникват в тайните на една
библиотека, ще научават факти за
любимия си град и ще посещават

се смяхме от сърце благодарение на
доброволците на "Детски отдел " на
библиотеката Сашко, Ини и Марти.
23 юни
На първата лятна читалня в
парка предпочетоха да дойдат
най-ентусиазираните ни читатели
въпреки горещото време. За девета поредна година разнообразни
детски книги от "Детски отдел" на
библиотеката се предоставят на
вниманието на малките читатели.
Целта е да провокираме малки и
големи да четат, да имат положително отношение към книгата,
защото в съвременния компютърен свят тя има своето място във
всекидневието.
Всички деца взеха участие в

оцветяване, а други учудено затърсиха отговори на забавните въпроси, задавани от библиотекаря. До
20 юли ще имаме четири срещи,
така че можете да се включвате
свободно в инициативата, както и
да водите приятели.
24 юни
Интересно и забавно за децата
през лятото е творческото ателие.
Занятията са насочени към стимулиране на въображението и творческата изява на децата предимно
от начална училищна възраст чрез
средствата на изобразителното
изкуство. Модератор през тази
седмица бе г-жа Румяна Ангелова
- ст. възпитател в СОУ "Й.Йовков",
с която работим от няколко години
и постигаме добри резултати. Децата имаха за задача да изработят
колаж на тема "Морско дъно "
Справиха се прекрасно, показаха

щаваме културни и исторически
обекти от града ни. Първата ни
разходка бе до историческият музей на Еньовден. Екатерина Николова запозна децата с българските
традиции и обичаи за празника,
показа хербарий от билки, които
е от преди 120 години, дарен на
музея от фамилия Керемедчиеви
и обясни на децата как могат сами
да си направят хербарии. Нашето
пътешествие продължи в другите
зали на Историческия музей, след
което посетихме крайдунавския
парк, за да си наберем билки.
Посетихме и библиотеката на
НЧ "Н.Й.Вапцаров". В заемната
за възрастни Наталия Иванова
- библиотечен специалист, ни
посрещна любезно и направи за
нашите участници малка екскурзия
в библиотеката, която бе много
интересна.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден
и да почерпят:

30 юни - Айтен ВЕХБИ, Гл.експерт "Обществени по4 юли - Стефка КАПИНЧЕВА, Библиотекар, НЧ
ръчки", Община Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 юни - Ерхан МЕХМЕД, Общински съветник, ОбС5 юли - Гюлзар КОВАЧЕВА, Счетоводител, "Славянка"
Главиница
АД, Тутракан
2 юли - Радослав СТОЯНОВ, Ст.лесничей, ДГС-Тутракан
6 юли - Гюлсевер МЕХМЕД, Общински съветник от
3 юли - Маргарита ВЛАДЕВА, Директор на ОУ "Св. ДПС, ОбС-Главиница
Св.Кирил и Методий", с. Нова Черна, община Тутракан
6 юли - Христина ДИМИТРОВА, Тутракан
3 юли - Любка АНГЕЛОВА, Бюфетчик, Община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

