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клуб "Хармония"
Община Тутракан поощрява Танцов
организира
дарителска кампания
деца с изявени дарби
Калина ГРЪНЧАРОВА
еца с изявени дарби
от община Тутракан
ще бъдат наградени
през м.декември на специално събитие, организирано за тях. Близо 50 деца
ще получат еднократно
финансиране в зависимост
от индивидуалното им класиране на I-во, II-во или III-то
място на международни,
национални, регионални или
общински състезания, конкурси и олимпиади съгласно
критериите на Програмата

Д

на мерките за закрила на
деца с изявени дарби в
Община Тутракан за 2016
година.
Два са нормативните документи, по които могат да
бъдат подпомагани деца и
ученици за показани високи
постижения, научаваме от
Директора на Дирекция
"Хуманитарни дейности" в
общинската администрация на Тутракан Стефка
СТАНКОВА:
- Първият документ е
Постановление № 298 от

17.12.2003 г., с което Министерски съвет приема
Наредба за условията и
реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби. През годините
Наредбата е претърпяла
изменения и допълнения,
като последните промени
са от 8.04.2016 година. Чрез
нея се съставя система от
мерки за гарантиране на
развитието на дарбите на
децата, като им осигурява
и финансово подпомагане.
на стр. 3

Д-р Димитър Стефанов - Кмет на годината
в категория „Туризъм, култура, фестивали и традиции”
а официална церемония, проведена в столицата на 16 ноември,
бяха връчени тазгодишните
кметски Оскари на победителите в конкурса "Кмет на
годината", който организира Порталът на българските общини Kmeta.bg.
Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов бе отличен с приза в
категория „Туризъм, култура, фестивали и традиции”,
раздел „Малка община“. В
нея националният онлайн
вот определи градоначалниците, които превръщат
успешно градовете в емблема на атрактивни туристически дестинации и
фестивали.
В същата категория, в

Н

на стр. 2

ɧɚɫɬɪhhh

ВиК - Район Тутракан напомня:

Зазимете
водомерните шахти!
В
ъв връзка с настъпването на зимния сезон
и опасността от замръзване на водопроводната
инсталация, ВиК – район
Тутракан, уведомява всички
абонати, които притежават водомерни шахти,
да предприемат мерки за
зазимяването им, с цел
предотвратяване на аварии
и течове в тях.
“ТГ”

За честта българска
и за любовта...
ɧɚɫɬɪhhh

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ
ОЩЕ:

Днес заседание на
Общински
съвет-Тутракан
ɧɚɫɬɪ

Кои са най-честите
имена, момичета
или момчета се
раждат повече
ɧɚɫɬɪ
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РЕГИОН

НОВИНИ
ɈȻɋɔȾȿɇȿɋɅȿȾȼȺɓɂəɌɉɅȺɇɉɊɂȿɆ
ȼɍɑɂɅɂɓȺɌȺ
Работна среща организира от Регионалното управление на образованието в Силистра на 21 ноември. Обсъдени бяха основните
параметри на държавния план-прием в 8-ми и 9-ти клас през следващата 2017/2018 учебна годинеа.
В нея взеха участие директори на училища и представители на
общинските администрации от цялата Силистренска област.
ɁȺɉɈɑɇȺȺɄɐɂəɁɂɆȺ
От началото на тази седмица акция „Зима” вече е и с глоби на пътя.
Катаджиите започват масови проверки в цялата страна за това, дали
сме подготвили автомобилите си за предстоящите месеци. Пътните
полицаи ще следят за изправността на светлините, чистачките, гумите, както и парното в колите. Шофьорите имаха близо месец от старта
на акцията, в който да подготвят колите си, без да бъдат наказвани.
Сега обаче, при технически проблем ще бъдат санкционирани с глоби
от 20 до 50 лева, като при по-тежки – могат да достигнат и 150 лева.
При сериозни неизправности автомобилът ще се спира от движение
до отстраняване на проблемите.
ɈɌȻȿɅəɁȺɏȺɋȼȿɌɈȼɇɂəɌȾȿɇɁȺ
ȼɔɁɉɈɆȿɇȺɇɂȿɇȺɀȿɊɌȼɂɌȿɇȺɉɌɉ
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните към Община Тутракан подготви
и раздаде по училищата, заведения и минувачи брошури с практически съвети за безопастно поведение по улиците и препоръки за
повишено внимание към водачите на МПС. Инициативата бе по повод
20 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите на ПТП.
ɍɋɌȺɇɈȼȿɇɂɄɊȺɀȻɂɇȺȾɔɊȼȿɋɂɇȺɈɌȽɈɊɂɌȿ
5 195 проверки са извършили мобилните контролни екипи към
Северноцентралното държавно предприятие от началото на годината
до 20 ноември, информират от институцията. Установени са били 165
нарушения. Съставените за тях актове по Закона за горите са придвижени по компетентност за издаване на наказателни постановления.
Мобилните контролни екипи са установили, че 128 куб. м. дървесина са били обект на посегателство на територията на предприятието,
което стопанисва държавните гори на областите Габрово, Велико
Търново, Русе, Силистра и Разград. През периода са задържани
8 МПС-та, две каруци и два коня, с които са извършвани опити за
кражби. Мобилните групи са задържали и 17 моторни триона, а също
брадви и други инструменти, които са били средство за незаконна сеч.
Освен от мобилните звена, охрана в държавните горски територии се извършва и от останалите служители към териториалните
подразделения на СЦДП.
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Взломна кражба е извършена на 15 ноември в село Стефан Караджа. Противозаконно е отнета сума от около 1000 лв. в различна
валута. Образувано е досъдебно производство.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 52/18.11.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че по искане на адв. Елиза Руменова Чолакова - Димитрова от гр.Русе, ул.”Църковна независимост” № 3,
упълномощено лице на Елмаз Рушид Юсуф и Сергюл
Осман Юсуф, собственици на поземлен имот №621,
кв.41от Кадастрален и регулационен план на с.Цар
Самуил, одобрен със Заповед №324/1990 год. на ОбНС
Тутракан съгл. нот.акт с вх.рег.№2264, акт №174, т.V,
д.№1010/2003 год. и нот.акт с вх. рег. №3162, акт №108,
т. ХI, д.№2035/2016 год. е издадена Заповед № РД-041505/15.11.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с
разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация /ПР/ за УПИ IХ-621, УПИ Х-621 и VIII
- 620 в кв. 41 от Кадастрален и регулационен план на
с.Цар Самуил, Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 53/22.11.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
Общински съвет-Тутракан с Решение №287 по Протокол №15 от 27.10. 2015 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на
„Дунав плод” ООД, гр.Тутракан да възложи изработване
на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за прокарване на на водопроводно
отклонение за обект”: ”Климатизирана сграда за
приемане, почистване, сортиране, охлаждане, съхранение на плодове за пазара в ПИ 015010 в землището
на с.Старо село”.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

24 - 30.11.2016 г.

Днес - редовна сесия на Общински съвет-Тутракан
Н
оемврийското заседание на Общински
съвет-Тутракан ще
започне в 9:00 часа, а в
неговия предварителен дневен ред са включени седем
докладни записки.
Сред най-важните дискусии се очаква да е тази по
определянето на промила за

такса "Битови отпадъци"
за следващата година.
На вниманието на общинските съветници ще стои
приемането на Стратегията за развитие на социалните услуги в община
Тутракан за периода 2016
– 2020 г., актуализиране
на поименен списък за раз-

пределението на плана на
капиталовите разходи към
24 ноември т.г., промяна на
Наредба за определянето
и администрирането на
местните такси и цени
на услуги на територията
на общината, както и определяне на минимални и
максимални цени за такси-

метров превоз на пътници
за един километър пробег
по съответната тарифа,
валидни за територията на
община Тутракан.
В дневния ред са включени и две разпоредителни
сделки с имоти общинска
собственост.
“ТГ”

Д-р Димитър Стефанов - Кмет на годината
в категория „Туризъм, култура, фестивали и традиции”
от стр. 1 обяви директорът на НИМ
Божидар Димитров. Спечелилият кмет на Тутракан
д-р Димитър Стефанов заяви: „Ще отправя един апел
към всички и към НСОРБ
– нека всячески да помагаме на екипа на г-н Томов,
за да го има този форум.
На много хора трябва да
благодаря, най-вече на моето семейство, което е
с мен през цялото време.
Благодаря на общинската
администрация и на хората в Тутракан, които ми
повярваха, че Тутракан от
един неразпознаваем град
може да бъде известен в
цяла Европа“.

раздела „Средна община“
първи е колегата му от
Смолян Николай Мелемов, а
за „Голяма община“ отличието отиде при градоначалника на Казанлък Галина
Стоянова. Наградите бяха
връчени от директора на
Националния исторически
музей проф. Божидар Димитров.
За мен е голяма чест и
радост да наградя хората,
които на дело изпълняват
идеите ни от преди 15
години, които трябва да
възстановят своите ценности и правят всичко да
популяризират историята,

Припомняме, че през тази
година д-р Димитър Стефанов бе „Кмет на месеца“ за
м.юни в категория „Празници и фестивали“. "Благодаря
на хората, които имат доверие и гласуваха за похода
„Таньо Войвода“. Този поход
се случва благодарение на
предшествениците ми" това каза кметът на Тутракан Димитър Стефанов
при получаването на приза
тогава.
Той бе победител и през
м.август 2014 г. в категория „Фестивали и събори“.
Д-р Стефанов бе номиниран заради превръщането
на града в атрактивна

туристичска и културна
дестинация чрез фестивала
„Огненият Дунав“.
„Искам да благодаря на
хората, които повярваха в
Тутракан и гражданите му.
Смятам, че призът „Кмет
на месеца“ е напълно заслужен. Не е тайна, че ако
човек, не е идвал в града
ни, е загубил половината си
живот. Аз ви каня, защото
няма друг крайдунавски
град, който да се похвали
с красив парк по цялото
поречие на реката. Смея
да твърдя, че това е центърът на Североизточна
България“, увери градоначалникът.
“ТГ”

Танцов клуб "Хармония" организира 15 души са загубили живота си
дарителска кампания при катастрофи в Силистренско,
ранените са 140
В

ɞɟɧɹ ɧɚ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɤɨɬɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Ɍɚɧɰɨɜ
ɤɥɭɛ ɏɚɪɦɨɧɢɹ ɩɪɢ
ɇɑ ɂɫɤɪɚ ɝ ɫɐɚɪ
ɋɚɦɭɢɥ ɩɨɞɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ
ɡɚɧɚɛɢɪɚɧɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ Ⱥɥɢɚɧɚ ɄɨɪɟɧɢɬɟɧɚȺɥɢɚɧɚȼɟɫɟɥɢɧɨɜɚ
ɂɜɚɧɨɜɚɫɚɨɬɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
Ɍɹɟɫɚɦɨɧɚɝɨɞɢɧɢɧɨɟ
ɛɨɥɧɚɨɬȾɟɬɫɤɚɰɟɪɟɛɪɚɥɧɚ
ɩɚɪɚɥɢɡɚ
Ɉɝɪɨɦɧɢɬɟ ɝɪɢɠɢ ɢ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɧɟɣɧɢɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɹ ɨɬɜɟɞɨɯɚ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɜ
Ʉɢɬɚɣ ɤɴɞɟɬɨ ɣ ɩɪɢɫɚɠɞɚɬ
ɫɬɜɨɥɨɜɢ ɤɥɟɬɤɢ ɪɚɡɤɚɡɚɯɚ
ɨɬ Ɍɚɧɰɨɜɢɹ ɤɥɭɛ Ɉɳɟ ɨɬ
ɩɴɪɜɢɹɤɭɪɫɧɚɜɥɢɜɚɧɟɢɦɚ
ɞɨɛɪɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɌɨɜɚɞɚɜɚ
ɧɚɞɟɠɞɚɧɚɜɫɢɱɤɢɧɚɫɞɚɩɨɦɨɝɧɟɦ ɧɚ ɦɚɥɤɚɬɚ Ⱥɥɢɚɧɚ
ɞɚɩɪɨɞɴɥɠɢɥɟɱɟɧɢɟɬɨɫɢ
Ɇɨɦɢɱɟɬɚɬɚɞɨɛɪɨɜɨɥɤɢ
ɨɬɄɥɭɛɚɡɚɧɚɪɨɞɧɢɬɚɧɰɢɫɚ
ɢɡɪɚɛɨɬɢɥɢɄɨɥɟɞɧɚɭɤɪɚɫɚ
ɫɧɟɠɢɧɤɢ ɤɨɢɬɨ ɩɪɨɞɚɜɚɬ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɨ Ɂɚ ɬɪɢ
ɞɧɢ ɫɚ ɫɴɛɪɚɥɢ ɢ ɜɧɟɫɥɢ ɜ
ɛɚɧɤɨɜɚɬɚɫɦɟɬɤɚɧɚȺɥɢɚɧɚ
ɥɟɜɚ
Ɍɨɜɚɟɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɧɚɲɚɬɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚ ɤɚɭɡɚ  Ɂɨɜ

а 20 ноември бе отбелязан Световният ден
за възпоменание на
жертвите от пътнотранспортни произшествия. С
резолюция на Генералната
асамблея на ООН от 2005
година всяка трета неделя
от месец ноември се определя като
ден, в който да се
почита
паметта
на загиналите при
автомобилни катастрофи.
На този
ден отдаваме и дължимото
към хората, които оказват
помощ при пътни инциденти – пожарникари, полицаи,
лекари, медицински сестри.
Статистиката сочи, че
за последния петгодишен
период – от началото на
2011 г. до края на 2015 г. по
пътищата в Силистренска

Н

ɡɚɩɨɦɨɳɡɚȺɥɢɚɧɚȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɫɟɥɨ
Ȼɪɴɲɥɟɧɨɬɤɴɞɟɬɨɡɚɩɨɱɧɚ
ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚɧɚɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚ
ɫɟɥɨɐɚɪɋɚɦɭɢɥɧɚɄɚɥɢɧɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ  ɤɦɟɬ ɧɚ ɫɟɥɨ
ɒɭɦɟɧɰɢ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɨɬ
ɝɪɋɥɢɜɨɩɨɥɟɧɚɭɱɢɬɟɥɢɬɟ
ɨɬɫȽɨɥɹɦɨȼɪɚɧɨɜɨ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ
ɧɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ
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ɩɨɞɤɪɟɩɚ  ɤɚɡɜɚɬ ɨɳɟ ɨɬ
Ɍɚɧɰɨɜ ɤɥɭɛ ɏɚɪɦɨɧɢɹ ɢ
ɫɟɧɚɞɹɜɚɬɧɚɨɳɟɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɢɫɴɱɭɜɫɬɜɢɟ
ɇɚɧɨɟɦɜɪɢȺɥɢɚɧɚɧɚɜɴɪɲɢɝɨɞɢɧɢɇɟɤɚɬɨɜɚɟ
ɩɨɞɚɪɴɤɢɟɞɧɨɧɨɜɨɧɚɱɚɥɨ
ɡɚ ɧɟɹ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚɞɟɠɞɚ ɡɚ
ɧɟɣɧɢɬɟɪɨɞɢɬɟɥɢ
“ТГ”

област са загинали 83 души,
а ранените са 642. За това
време в региона са станали
1971 пътнотранспортни
произшествия.
От началото на 2016 г. до
17 ноември броят на автопроизшествията в областта
е 346, като 107 от тях
са тежки. 15
души са загубили живота,
а ранените
са 140.
Пътният
травматизъм е тежък проблем,
който може
да бъда решен само с
общите усилия на всички
участници в движението.
В този смисъл от сектор
„Пътна полиция” при ОДМВР-Силистра отправят
апел за повече внимание,
дисциплинираност и толерантност, защото безопасността на пътя е споделе“ТГ”
на отговорност.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 21 ноември 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
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 офис мениджър – средно икономическо образование, английски и/или италиански език
1 барман – няма изискване за заемане
3 сервитьори – няма изискване за заемане
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– основно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия –
основно образование

1 помощник в кухня – няма изискване за заемане
2 машинни оператори, вулканизиране на автомобилни гуми и
др. – няма изискване за заемане
3 шофьори на товарен автомобил – средно образование, кат.
C и CE
2 общи работници – няма изискване за заемане
2 работници, строителството – няма изискване за заемане
1 монтажник, промишлено производство – средно професионално образование, работа с компютър, английски език,
шофьор кат.B
4 оператори, производствена линия – средно образование,
умения за работа с инструменти
2 бармани – средно образование
20 гладачи - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
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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Община Тутракан поощрява Подготвени са
две нови Наредби
деца с изявени дарби
В Община Главиница

от стр. 1 подпомагане в размер на 195 лева
за обучение в курсове, участие в
пленери, обучителни и тренировъчни лагери, както и за участие
в национални и международни
конкурси, олимпиади и състезания се предоставя на ученици от
държавните училища.
Стипендия в размер на 135 лева
месечно се предоставя на ученици
от държавни и общински училища, от VIII до ХII клас, класирани
индивидуално до навършване на
18 години през 2016 година на
първо, второ или трето място на
национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
Учениците кандидатстват за
стипендия в едномесечен срок
от възникването на основанието
за предоставяне на стипендията,
като подават набор документи
(искане – по образец, копие от
удостоверението за раждане или
лична карта на детето; документ,
удостоверяващ класиране или
спечелена награда; служебна
бележка, издадена от училището,
удостоверяваща, че детето е ученик; служебна бележка, издадена
от спортния клуб, удостоверява-

Право на закрила по Наредбата
има всяко дете с изявени дарби в
областта на науката, изкуството и
спорта. Целта на закрилата включва насърчаване на творческите
заложби и потребности на децата,
осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата,
както и финансово подпомагане
и стимулиране чрез стипендии и
специализирани образователни
програми.
В началото на всяка година Министерски съвет приема Програма
на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и
общински училища за текущата
календарна година. Програмата
включва националните и международните конкурси, олимпиади
и състезания, за които се прилагат
мерки за закрила по Наредбата
чрез еднократно финансово подпомагане и стипендии. Необходимите средства за изпълнение
на програмата се осигуряват от
централния бюджет.
Според Програмата за 2016
година, еднократно финансово

ща, че ученикът не е със спрени
състезателни права) до Кмета на
Община Тутракан.
Вторият документ е Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Тутракан за
2016 година приета с Решение №
146 по Протокол №8 от 21.04.2016
г. от Общински съвет - Тутракан.
Целта на Общинската програма
е стимулиране на деца и ученици
от община Тутракан, изявени в
науката, изкуствата и спорта,
откриване и развитие на техните
творчески заложби и потребности,
както и насърчаване на учебните
заведения и извънучилищните
звена, спортните клубове и културните институции да предлагат
оптимални условия за пълноценно
ангажиране на свободното време
и за развитие на талантите на
младите хора.
Раздел I от Общинската програмата включва закрила на деца
с изявени дарби, предоставена
от кмета на Община Тутракан на
основание чл.5, ал.2 от Наредбата
за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби.
Раздел II от общинската програ-

ма включва други мерки за стимулиране на деца с изявени дарби
от община Тутракан и се отнася
за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата от
всички възрастови групи чрез еднократно финансово подпомагане
за класиране на първо, второ, или
трето място от състезания, конкурси и олимпиади предвидени по
Програмата по чл.11 от Наредбата,
Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2015/2016 година на МОН,
Националния спортен календар
на МОН, Националния календар
за състезанията на учениците от
държавните и общинските училища по изучаване на професии от
професионалните направления
на МОН, Ученическите олимпиади
и националните състезания за
2015/2016 година; олимпиади,
конкурси и състезания, организирани от общини, извънучилищни
педагогически учреждения, научни
и творчески съюзи".
Предложения за стимулиране
на деца с изявени дарби до кмета
на община Тутракан се представят
от общинските училища и детски
градини.

Работна среща за Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие
на децата и учениците със специални образователни потребности
а работна среща в Областна администрация
Силистра с участието на
представители на общините и на
други институции от област Силистра бяха разгледани моментите
от подготовката на Областна стратегия за подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците
със специални образователни
потребности съгласно новия образователен закон.
До 28 ноември всяка от общините ще подаде в Областна
администрация експертите си,
които да влязат в работните групи,
уточни Тодор Динков – директор
на дирекция в администрацията

Н

илви Вартан пристигна в София, за
да представи лично
прочувствената изповед
„Мама…“, паметно свидетелство за силата на
обичта и за смелостта на
хората, принудени от обстоятелствата да водят
живот на изгнаници.
„Мама…“ (превод: Румяна
Маркова, цена: 16 лв., 224
стр.) е книга, написана с
много любов и с дълбока
признателност към жената,
с която Силви Вартан е
имала особено силна връзка. Успоредно с образа на
Илона, живяла нелек живот,
без никога да се оплаче, голямата певица ни представя
и собствените си премеждия и успехи, разказва за
началото на певческата си
кариера и за нейния апогей,
за браковете си с Джони Холидей и Тони Скоти, за баща
си, брат си, децата си, за
дните и годините, които е
живяла до обичаната си майка. „Няма на света нищо помощно, по-силно от любовта
на една майка”, казва Силви.

С

на областния управител.
В Стратегията влизат промените
за следващите две години, колкото
и времевият отрязък, за който тя
ще се отнася. В основата й е т.нар.
приобщаващо образование със
свои цели и ценности, приоритети
и подходи. До края на м. февруари
трябва да е факт областната стратегия, а до 30 април – областните
планове.
Д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН за област
Силистра, разясни 6-те основни
цели, по които предстои да бъдат
записани реалистични дейности.
Три работни групи с участието на
експерти от Областна и от общин-

ските администрации ще подготвят
текстовете, вкл. и на базата на вече
направените в общините анализи.
В момента работата е на средата
на стратегическия цикъл, а след
разработката по целите общините
ще приемат в общинските си съвети местни стратегии и планове за
една година напред,
след което започва
изпълнението им.
Шестте цели са
следните: учене на
учениците, обучение,
кадри, материална
база, взаимоотношения между институции и др., обществен

контекст. Към всяка от тях ще има
заложени конкретни и изпълними
максимум по 7-8 дейности. В
отделните работни групи ще се
работи едновременно по две цели.
Намерението е до коледните празници да налична първа редакция на
областната стратегия.

МАМА…
СИЛВИ ВАРТАН

Следват множество турнета и албуми, които се продават в милионни тиражи
по цял свят, а песните й се
превръщат в хитове дори в
Япония, Латинска Америка и
Азия. Тя е не просто една от
грандамите на френската
музика, а борбена и чувствителна жена, покорила интереса на милиони почитатели
по света с неоспорим талант, елегантно сценично
присъствие и благородство
на духа. През последните десетилетия Силви е
предимно в Лос Анджелис,
където живее със съпруга
си, известния продуцент и
мениджър Тони Скоти, и дъщеря им Дарина. През 2014
г. в София се състоя премиерата на книгата „Дума по
дума”, а ден по-късно Силви
Вартан изнесе поредния си
грандиозен концерт, на който представи албума „Силви
в Нешвил“.
На 22 ноември иконата на
френската музика отново
гостува у нас – този път
специално за премиерата на
„Мама…”, която се състоя
в литературен клуб „Перото”, НДК.
И още нещо за книгата...
Като дете Илона Майер,
дъщеря на унгарски архитект, заминава с родите-

лите си за България, където
е командирован баща й. Тук
израства и тук се оженва
за Жорж Вартан, българин
от арменски произход, тук
ражда сина си Еди и дъщеря
си Силви. И оттук по време
на комунистическия режим емигрира във Франция.
Силви е на седем години.
Животът й преминава „в
сянката на майка й” – нежната и силна жена, стълб на
семейството.
„Мама…” е книга, написана с много любов и с дълбока
признателност към жената,
с която Силви Вартан е
имала особено силна връзка. Успоредно с образа на
Илона, живяла нелек живот,
без никога да се оплаче, голямата певица ни представя
и собствените си премеждия и успехи, разказва за
началото на певческата си
кариера и за нейния апогей,
за браковете си с Джони
Холидей и Тони Скоти, за
баща си, брат си, децата
си, за дните и годините, които е живяла до обичаната
си майка.
„Мама…” е вълнуващо
свидетелство за силата
на обичта и за смелостта
на хората, принудени от
обстоятелствата да водят
живот на изгнаници.

„Това е себеотрицание, съвършена любов. Връзката ми
с моята майка беше спойка,
нещо незаличимо, заложено
вътре в нас, дълбоко, кръвно
– някаква луда любов”.
Силви Вартан е световноизвестна френска певица
и киноактриса от български
произход. Едва седемгодишна, тя напуска България със
семейството си, а десет
години по-късно записва
първата си песен в Париж.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ве нови наредби е подготвила общинската
администрация, които ще бъдат предложени
за разглеждане и приемане
от Общинския съвет. Първата е Наредба за водене
на Регистър на общинските
детски градини. От началото на м.август т.г. влезе
в сила Законът за предучилищното и училищното
образование /ЗПУО/, който
визира единна държавна
образователна политика
за осигуряване правото на
предучилищното и училищното образование. В тази
връзка е необходимо ОбСГлавиница да приеме наредба с която да определи
обстоятелствата, които
подлежат на вписване в
Регистър на общинските
детски градини. Целта е
постигане на по-голяма яснота, коректност, публичност за детските заведения, а резултатът - синхронизиране на нормативната
база на община Главиница в
съответствие със Закона
за предучилищното и училищното образование.
Втората Наредба е за
записване, отписване и

Д

преместване на децата в
общинските детски градини на територията на община Главиница. В проекта
е записано, че записване,
отписване или преместване в друго училище на децата и е възможно само след
заплащане на дължимите
такси за ползване на детската градина. Директорът
издава документ за липса
на задължения към детската градина, при липса на
такъв документ детето
не може да бъде записано
в друга детска градина на
територията на община
Главиница.
За реализацията и на двете наредби не са необходими финансови средства.
Новите нормативни актове са публикувани на
интернет страницата на
Общински съвет-Главиница,
като на заинтерасованите
лица се предоставя наймалко 14-дневен срок за
предложения и становища
по проекта. Те могат да
бъдат депозирани в деловодството на Общински
съвет-Главиница на ул.
„Витоша” №44 или изпращани на e-mail: obshtina@
glavinitsa.bg.

ПОКАНА
Сдружение „Местна инициативна група Източна
Дунавска Елиа“
стартира информационна кампания в изпълнение
на проект, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ
за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие" от Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г.
Основните дейности по проекта включват: подготовка на стратегия, финансирана от ЕЗФРСР или
от повече от един от Европейските структурни и
инвестиционни фондове /Стратегия за ВОМР/; популяризиране процеса на разработване на Стратегия
за ВОМР; включването на местното население в
разработването и бъдещото прилагане на стратегията; обучение на заинтересовани страни и местни
лидери; проучвания и анализи на територия.

Уважаеми съграждани, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор,
каним ви да вземете участие в организираните
информационни срещи в населените места от територията на общини Тутракан и Сливо поле, които
ще се проведат както следва:
с. Цар Самуил – на 28.11.2016 г. от 10:00 ч. в местното читалище;
с. Нова Черна – на 28.11.2016 г. от 13:00 ч. в местното читалище;
с.Белица – на 28.11.2016 г. от 15:00 ч. в местното
читалище;
с. Голямо Враново – на 29.11.2016 г. от 10:00 ч. в
местното читалище;
с. Ряхово – на 29.11.2016 г. от 13:00 ч. в местното
читалище;
гр. Сливо поле – на 29.11.2016 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
гр. Тутракан – на 30.11.2016 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан;
гр. Сливо поле – на 01.12.2016 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Община Сливо поле;

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
За контакти:
Йорданка Тонева – координатор по проекта за
община Сливо поле, тел: 0887 600 642
Айтен Рашид – координатор по проекта за община
Тутракан, тел. 0898 754 701
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СУ "Христо Ботев" отбеляза патронния Иновационен лагер
по проект на „Джуниър
си празник
Ачийвмънт България“
Калина ГРЪНЧАРОВА
реди 106 години в
Тутракан е открито
училище, което носи
името на големия българин
Христо Ботев.
На тържеството по повод патронния му празник
- 19 ноември, което се проведе ден по-рано, присъстваха представителите на
Регионалното управление
на образованието-Силистра Марин Ботев и Катя
Дженкова, които поздравиха учениците и учителския
колектив.
Поздравителни адреси за
по време на празника от
празника изпратиха кмета наградите на победите- Ботев".
Родолюбив подарък на директора Диана Станкова.
на община Тутракан д-р лите в областния конкурс
по
дигитални
компетентучилището
направи
неговиПред паметника на Ботев
Димитър Стефанов и пред-

П

а 19 ноември т.г. в СУ
“Христо Ботев“, Тутракан, се проведе за
поредна година иновационен
лагер с ученици по проект
на „Джуниър Ачийвмънт България“. Тази година участие
взеха над 30 ученици от 9
до 12 клас от паралелките
с професия „Сътрудник в
бизнес услуги“ и „Сътрудник
в малък и среден бизнес".
В рамките на три астрономически часа те работиха по казус свързан с
изчезването на пчелите и
решаване на този проблем,
а после представиха презентации пред външно жури.
Всички идеи бяха оригинални
ят бивш възпитаник Вален- до централния вход на учеб- и иновативни, но журито
седателят на Общинския
ности, който се проведе тин Николов - мемориална ното заведение бе положен присъди първо място на
съвет - Данаил Николов.
отбор №2 в състав: Ивелин
Катя Дженкова връчи през м. октомври и бе до- плоча с лика на Христо венец.
макинстван от СУ "Христо Ботев, която бе открита

Н

Тодоров и Виктория Куманова от 11 б клас, Николет
Маринова от 10 б клас,
Полина Иванова и Мелиса
Мехмед от 9 б клас.
За първи път през тази
година учениците от 12
б клас бяха в ролята на
бизнес консултанти на
отборите.
Всички участници в иновационния лагер получиха
сертификати от „Джуниър
Ачийвмънт България“. Екипът от учители в състав:
Ивелина Христова, Мими
Каменова, Милен Бакърджиев и Пламен Петков,
работили по проекта, благодари на всички ученици за
тяхното участие.
Снимки:
СУ "Христо Ботев" “ТГ”

Моето училище на 106 години

Äȿɞɧɨɫɚɥɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɟ
ɜɟɱɧɨ
ɤɨɟɬɨɳɟɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ
ɞɨɞɟɬɨɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɬɨ
Ɍɨɜɚɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɟ
ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ³
ɪɨɤɆɨɟɬɨɭɱɢɥɢɳɟɧɚ
 ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɫɜɟɬɟɧ
ɧɚ ɜɟɤɨɜɧɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɧɚ ɋɍ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɦɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ
ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ⱦɚɪɢɧɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ±ɭɱɢɬɟɥɩɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤ
ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ
ɩɴɪɜɢɛɤɥɚɫ
Ɇɚɥɤɢɬɟɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɧɢɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɝɥɟɞɚɯɚɫɢɧɬɟɪɟɫ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɟɧɮɢɥɦɡɚɧɚɲɟɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɟɤɨɣɬɨɢɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɯɫɴɫɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɧɚɉɥɚɦɟɧɉɟɬɤɨɜ±ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Äɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ³ɇɚɭɱɢɯɚ
ɤɨɝɚɟɛɢɥɨɩɨɫɬɪɨɟɧɨɢɤɨɥɤɨ
ɤɥɚɫɧɢɫɬɚɢɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɥɨɜ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɍɡɧɚɯɚɤɚɤɜɢɭɱɟɛɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɚ ɢɡɭɱɚɜɚɥɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟȼɢɞɹɯɚɫɧɢɦɤɢɧɚ
ɩɴɪɜɢɬɟɞɢɪɟɤɬɨɪɢɢɭɱɢɬɟɥɢ
Ɂɚɩɨɡɧɚɯɚ ɫɟ ɫɴɫ ɫɢɦɜɨɥɢɬɟ

У

ɢ ɪɢɬɭɚɥɢɬɟ ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
Ɉɫɜɟɞɨɦɢɯɚɫɟɱɟɟɦɛɥɟɦɚɬɚ
ɢɩɟɫɟɧɬɚɫɚɭɬɜɴɪɞɟɧɢɩɪɟɡ
ɭɱɟɛɧɚɬɚ  ɝɨɞɢɧɚ
ɉɨɫɬɚɪɚɯɚɫɟɞɚɡɚɩɨɦɧɹɬɱɟ
ɬɟɤɫɬɴɬɧɚÄɉɟɫɟɧɧɚɭɱɢɥɢɳɟ
Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ³ ɟ ɫɴɬɜɨɪɟɧ
ɨɬ ɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ  ȼɚɥɟɧɬɢɧɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚɚɦɟɥɨɞɢɹɬɚɟ
ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɨɬ ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɚɬɚ
ɭɱɢɬɟɥɤɚɩɨɦɭɡɢɤɚɅɚɡɚɪɢɧɚ
ȻɨɟɜɫɤɚɊɚɡɛɪɚɯɚɱɟɚɜɬɨɪɴɬ
ɧɚ ɟɦɛɥɟɦɚɬɚ ɟ ɭɱɢɬɟɥɹɬ

ɯɭɞɨɠɧɢɤ ȼɟɫɟɥɢɧ ɇɢɤɨɥɨɜ
ɉɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ ɨɬɤɪɢɯɚ ɢ
ɤɚɤɜɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɟ ɩɪɟɬɴɪɩɹɥɚ
ɜ ɧɚɞɩɢɫɚ ɬɹ ɜɴɜ ɜɪɟɦɟɬɨ
ɉɨɝɨɜɨɪɢɯɦɟɡɚɡɧɚɦɟɬɨɭɱɢɥɢɳɧɢɹɜɟɫɬɧɢɤɢɭɱɢɥɢɳɧɢɹ
ɦɭɡɟɣɊɚɡɝɴɪɧɚɯɦɟɤɧɢɝɚɬɚɫ
ɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɭɱɢɥɢɳɟÄɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ ɞɟɥɨ ɧɚ Ɍɨɬɸ ɉɟɣɤɨɜɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪ

³ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ³ɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ± ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ
ɸɛɢɥɟɣɧɢɹɤɨɧɰɟɪɬɩɨɩɨɜɨɞ
ɫɬɨɝɨɞɢɲɧɢɹ ɸɛɢɥɟɣ ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨɄɨɦɟɧɬɢɪɚɯɦɟɤɨɝɚɟ
ɨɬɤɪɢɬɩɚɦɟɬɧɢɤɴɬɧɚɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ ɩɪɟɞ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹ ɜɯɨɞ
ɧɚ ɋɍ Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ³  ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɧɟ ɫɟ ɡɚɬɪɭɞɧɢɯɚ ɢ ɫ
ɬɟɫɬɨɜɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɢɬɨ ɢɦ

ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢɧɚ
Ɋɚɲɟɜɚ±ɛɢɜɲɚɭɱɢɬɟɥɤɚɩɨ
ɢɫɬɨɪɢɹ Ɂɚɫɬɚɧɚɯɦɟ ɩɪɚɜɢ
ɢ ɫɥɭɲɚɯɦɟ ɯɢɦɧɚ ɧɚ ɋɍ

ɛɹɯ ɩɨɞɝɨɬɜɢɥɚ  Ɉɛɹɫɧɢɯɚ ɫ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɢɨɬɝɨɜɨɪɢɨɬɧɹɤɨɥɤɨ
ɞɭɦɢɢɤɚɤɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɡɚ
ɬɹɯɧɚɲɟɬɨɭɱɢɥɢɳɟ
ɍɪɨɤɴɬɩɪɨɞɴɥɠɢɜɤɥɚɫɧɚɬɚ ɫɬɚɹ ɧɚ ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ
Ɂɚɟɞɧɨ ɫ ɝɠɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɪɢɫɭɜɚɯɚɪɨɞɧɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟȼɫɹɤɚ
ɪɢɫɭɧɤɚɳɟɛɴɞɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɜ
ɩɨɪɬɮɨɥɢɚɬɚɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬ
ɩɴɪɜɢ ɛ ɤɥɚɫ ɋɥɟɞɜɚɳɢɹɬ
ɟɬɚɩɨɬɬɨɡɢɭɪɨɤɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɫɪɢɫɭɜɚɧɟɧɚÄɍɱɢɥɢɳɟɬɨɧɚ
ɦɨɢɬɟɦɟɱɬɢ³
ɉɪɢɹɬɧɨ ɟ ɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɲ
ɝɪɟɣɧɚɥɢ ɥɢɱɢɰɚ ɢ ɠɚɞɧɢ
ɡɚ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢ ɨɱɢ ɇɟɤɚ
ɫɟ ɦɧɨɠɚɬ ɭɫɩɟɯɢɬɟ ɢɦ ɢ ɞɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɧɟɩɨɤɨɥɟɛɢɦɨ
ɞɚ ɩɴɬɭɜɚɬ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɚ
ɡɧɚɧɢɹɬɚ
Анка КОЗАРЕВА

а 18 ноември т.г. в ПМГ "Климент Охридски" в
Силистра се проведе обучение за единадесетата литературна конференция "Животните в
българската литература" под ръководството на проф.
Радослав Радев от ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий".
В него участваха ученици от 11б клас с ръководител
Геновева Стоянова.
Снимка: СУ "Христо Ботев"
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ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД

Да преоткриеш Тутракан!
тяхната преподавателка
Румяна Петрова.
Припомняме, че проектът
е двугодишен и ще приключи
през м.септември 2017 г.
Досега, освен в Тутракан,
са осъществени мобилности в испанския град
Талавера и в италинския
Чекано. През м.април 2017
г. предстои пътуване до гр.
Мец, Франция.

Калина ГРЪНЧАРОВА
риключи едноседмичното посещение на
25 ученици и техните
ръководители от Германия,
Франция, Дания, Италия и
Испания в Тутракан.

П

на Тутракан и посетиха
старопрестолно Велико
Търново и Русе.
Те се срещнаха и с кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов, който освен, че
ги приветства, им връчи
подаръци, които да им напомнят за нашия град.
На 18 ноември в залата
на Обредния дом учениците
представиха своите идеи
по темата, по която работиха тук - "Вандализмът".
Интересни идеи, на хора
посещаващи Тутракан за
първи път и то от държави,
които обикновено наричаме
"белият свят".
През петте "работни" дни
по проекта, учениците бяха
разделени в десет групи.
Те разгледаха града и на
тази база предлагаха идеи
за предотвратяването на
вандализма и за създаване
на условия за по-разумно и
добро място за живеене.

обезлюдени сгради след
възстановяване за спортни и конферентни зали;
към бездомните кучета и
тяхното приютяване; към
чистотата в Тутракан увеличаване на кошчетата
за отпадъци и рециклирането на отпадъците и към
пестене на електроенергия
чрез поставянето на соларни панели.
Проектът и осъществените мобилности дават
възможност освен за конкретна изследователска,
практическа и образователна работа, и още за
много нови приятелства,
както и на усъвършенстване на английския език.
По време на заключителната вечер приятно впечатление направи отличното владеене на английски
език от страна на учениците от СУ "Йордан Йовков",
което може само да радва

ȺɪɯȾɠɟɧɢ ɈɅȿɇɒɅȺ
ȽȿɊɝɪɏɚɦɛɭɪɝȽɟɪɦɚɧɢɹ
По време на нашата работа,
учениците написаха искания
към кмета и архитекта на града,
които надявам се ще бъдат
изпълнени.
Заминавайки си от Тутракан
ще отнеса спомена за хубавите
деца тук. Плени ме залезът над
реката. Купих си едно глинено
гювече за спомен.

Ɇɚɪɬɢɧ ȻɊɘɄ ɍɱɢɬɟɥ
ɝɪɏɚɦɛɭɪɝȽɟɪɦɚɧɢɹ
Когато чух за първи път темата на мобилността си казах:
"Уау, какво ли ще видим - счупени кошчета, боклуци!", но
не се оказа така. Няма много
разрушения, проблемът е в
друг аспект - тук има много
изоставени къщи и правителството трябва да помогне на
Тутракан да ги реновира и да
се ползват за нещо полезно.
Напускайки България ще
занеса чудесни спомени - реката със залезите и изгревите,
ресторантите, в които се танцуват народни танци, което
създава хубава атмосфера.
Ще запомня и дружелюбните
хора.

ɆɚɪɬɢɧɉȿɅɂɁȺɊɂɍɱɢ
ɬɟɥɤɚɆɟɰɎɪɚɧɰɢɹ
Бях заинтригувана от темата
избрана от младите хора, защото, обикновено, те мислят повече
за забавления. Прави им чест, за
избора на тема.
Ще отнеса спомена за дружелюбните и любезни хора от Тутракан, а също и колегите от СУ
"Йордан Йовков" - те бяха много
мили да ни посрещнат. Бързо
свикнаха с нас, поздравяваха ни
по улиците.
Реката и градът, крайдунавският парк ми харесаха и...
мамалигата със сирене.
Това е поредната мобилност, която се осъществява по проект „Как преоткрих градa си - бъдещи
разкази за днешния град”
По врече на финалната
финансирана от Програма
Еразъм +. Учениците и вечер, десетте групи докладваха
проектите си.
техните ръководители разТе са насочени към съсгледаха културно-историчетоянието
на улиците и
ските забележителности
обезопасяването им; към
използване на разрушените,

ȺɦɚɧɫɢɨɊȺɆɂɊɈɍɱɢɬɟɥ
ɝɪɌɚɥɚɜɟɪɚɂɫɩɚɧɢɹ
Исканията, които учениците
отправят към градската власт
могат да бъдат изпълнени, защото не са трудни. Темата "Вандализъм" не ме шокира много, защото
такива неща има във всеки град
и държава.
В Тутракан хората са много
мили и любезни. Тук храната е
много вкусна, чудесна българска
кухня!

Награди от състезание
по природни науки

нежана Пенева, старши експерт по природни науки и екология
в Регионалното управление
на образованието-Силистра връчи награди учениците
Дамян Лазаров от 6а клас
и Денислав Маринов от 9б
клас от СУ "Йордан Йовков".
Това са учениците показали отлични резултати на
областното състезание по
природни науки, проведено в
областния център.
Денислав е класиран на
второ място, а Дамян - на
трето място, сред всички
участници в Силистренска
област.

С

ɊɢɬɚȼɂȼɈɅɂɍɱɢɬɟɥɤɚ
ɝɪɑɟɤɚɧɨɂɬɚɥɢɹ
В началото бях шокирана
от темата "Вандализъм" и си
мислех какво става в този град дали всеки чупи и руши обществената собственост. Но разбрах,
че нещата не стоят така. Това,
което учениците ще предложат
на градската управа, надявам се
да бъде полезно.
Определено ще запомня вашите ученици, които са перфектни, владеят отлично английски език, отзивчиви са.
Харесаха ми вашите сувенири,
хубавата храна, ресторантите
са уютни.

Ванеса ГОМЕС, Ученичка, гр.Талавера,
Испания:
Най-много ми хареса реката, залеза,
който направо обожавам. Хората са
изключително мили.
Харесаха ми музеите, историята на
риболова в Тутракан.
Не забелязах много
вандализъм в града, но е тревожно състоянието на
улиците, има дупки. Трябва да има
и повече места за
развлечение, градът
е красив и така ще
се привличат повече
туристи.
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По предварителните условия, състезанието е проведена в два етапа - решаване на тест и събеседване
с въпроси от областта на
природните науки – биология и екология, химия и
опазване на околната среда
и физика и астрономия.
На снимката: Наградените ученици заедно с
в.и.д.директор Анелия Калдарева, Снежана Пенева
от РУО-Силистра и преподавателите в СУ "Йордан
Йовков" - Мария Кирякова,
Бисерка Симеонова и Веселина Генова.
“ТГ”

Математика
без граници

ɨ ɩɨɜɨɞ ɩɚɬɪɨɧɧɢɹ
ɩɪɚɡɧɢɤɧɚɋɍɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´   ɧɨɟɦɜɪɢ
ɫɟɩɪɨɜɟɞɟɭɱɢɥɢɳɧɨɬɴɪɠɟɫɬɜɨɩɨɫɜɟɬɟɧɨɧɚɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɹɩɢɫɚɬɟɥ
ȼ ɤɪɚɹ ɧɚ ɬɴɪɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɝɥɚɜɧɢɹɬ ɭɱɢɬɟɥ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ
Ɇɚɧɨɥɨɜɚ ɜɪɴɱɢ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɭɱɚɫɬɜɚɥɢ ɜ
ɱɟɬɜɴɪɬɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɬɭɪɧɢ-

П

ɪɚɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚɛɟɡɝɪɚɧɢɰɢ´
±ɟɫɟɧɟɧɤɪɴɝ
ɇɚɫɧɢɦɤɚɬɚ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɚɤɥɚɫɆɚɪɬɢɧ Ʉɚɪɚɞɠɨɜ  ɤɥɚɫɢɪɚɧ ɧɚ
ɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɫɴɫɫɪɟɛɴɪɟɧɦɟɞɚɥɡɚɟɞɧɨɫɇɚɞɹɅɚɡɚɪɨɜɚɢ
ȾɚɧɢɟɥɊɚɞɟɜɨɬɥɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɫɟɫɴɫɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ
ɨɬɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ
“ТГ”
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За честта българска и за любовта...
(по разказа на Денка Ганева за рода Станкови)
тази родова история
събитията се отнасят назад във времето, когато цяла Добруджа
е една територия, част
от Османската империя,
и населена основно с българи. Но тя продължава и
в по-късно време, когато
по силата на Крайовската
спогодба голяма част от
сънародниците ни от Северна Добруджа са изселени
в южната й част, която от
този момент отново става
българска.
Предците на фамилия
Станкови живеели в старопланинското село Каменец,
Сливенско. Денка Ганева,
нейна потомка, разказва
една драматична история,
обичайна за времето на
робството, която принудила прадядо Станко й да
потърси нов дом далеч от
родното място, чак в Бесарабия.
Станко и Мария била млади, имали двама сина – Павел и Васил. Семейството
било заможно, занимавало
се със земеделие, но имало

В

да ми сложи яденето!”
Станко добре знаел какво ще последва – гавра с
жена му и затова отказал.
Изпратил Мария с децата
при майка й и баща й, които живели в същото село.
Но това не се харесало на
турчина. Последвал конфликт, който прераснал
в меле. Турците узнали
къде живеят родителите
на Мария и се отправили
натам. След съпротивата
на бащата, който успял да
скрие дъщеря си и децата
й, те го заплашили, че ще
я открият и отведат от
селото. Подпилите турци били настоятелни в
похотливите си щения, а
когато и съпругът Станко се появил, ситуацията
излязла извън контрол. От
позицията на властимащи
турците не се отказали
от намеренията си, напротив, силно разгневени,
заплашили семейството с
убийство. Станко, който
решил да брани честта си
докрай, в момент на ярост
убил един от наглеците.

ɉɨɫɪɟɳɚɧɟɬɨɧɚɩɪɟɫɟɥɰɢɬɟɨɬɋɟɜɟɪɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

и кръчма в селото. Тя често
била посещавана от турци, местни или приходящи,
който се черпели с блага
ракия, производство на
стопанина. Станко обслужвал гостите, но понякога
помагала и снажната му и
красива съпруга.
Една вечер в кръчмата
седнала на разпивка група
турци. След няколко питиета, главатарят им заповядал: ”Искам гяурката Мария

Понеже знаел какво ще
последва след кървавата
развръзка, оседлал коня си,
скрил малките си момчета
Васил и Павел в дисагите,
взел малко храна и още сред
нощ потеглил по неизвестни пътища, за да се спаси
от турското отмъщение.
Дълго и трудно пътувал,
защото му се налагало да
се укрива, докато не стигнал до безопасно място – в
далечна Бесарабия. Там

ɋɬɚɧɤɨɢɆɚɪɢɹ

обаче останал само няколко
месеца, преместил се в Тулчанско, където имало много
повече селища с българско
местно самоуправление. Установил се в с. Еникьой, на
20 км южно от Тулча, днес
Михаил Когълничану.
По-късно Станко с децата се преселил в недалечното село Черна. Там
се заловил със земеделие.
Чувствал необходимост
от женска ръка, която да
се грижи за израстващите
му синове. Нямал никаква
връзка с бившата си съпруга и нейното семейство.
Решил отново да се задоми. Избрал си жена, също
българка от селото, и вече
готвел сватба.
Но родителите на Мария
по съдбовни пътища научили къде се е установил
Станко. Съпругата страдала за мъжа си, още повече
за децата си. Затова и
дните й минавали в плач
и копнеж, така че когато
научила къде е Станко,
не се бавила, а тръгнала
с баща си към него. С каруца пътували почти без
отдих, докато стигнат до
Черна. В селото сватбата
на мъжа й с другата жена
току-що била започнала. Но
бащата на Мария се провикнал: ”Спрете сватбата, аз
водя Мария!".
Изненадата и потресът
за всички били неизмерими!
А семейството отново
се събрало. Околийският
началник се трогнал от
любовта и съдбата на
младите и им предоставил
една изоставена къща, в не

много добър вид. Но Мария
и Станко я ремонтирали и
заживели в нея. Синовете
израснали, ходили на училище, после усвоили занаяти.
Синът Васил се задомил
също в Черна. Родили му се
осем деца, но три от тях
умрели. Животът му не бил
лек. След Освобождението
на България през 1878 година Северна Добруджа е
предадена на Румъния, така
че за българите, останали
извън пределите на родината, настъпили сложни
времена, защото започнала
румънска колонизация. Въпреки това семейството
запазило българския си дух.
У дома говорели български
език и жадували за обратен
път.
След като Васил се оженил, той се сродил със
семейството на известния
румънски поет Панайот
Черна.
Когато изглеждало, че
семейството завинаги ще
си остане в село Черна,
неочаквано политическите
събития взели нов обрат –
на 7 септември 1940 година
е подписан Крайовският
договор, в който една от
клаузите е изселване на
българите от румънските територии в Северна
Добруджа и преселването
им във вече българската
Южна Добруджа на реципрочна основа с румънското
население.
Копнежите на фамилия
Станкови се сбъднали, макар не и по начина, по
който те си представяли.
Като мнозина други и те

От НСИ:

Кои са най-честите имена, момчета или момичета се раждат повече
Децата на възраст до 15 години,
които живеят в България, са 998
206, като 513 597 от тях са момчета, съобщиха от Националния
статистически институт. Децата
представляват 14% от населението
на страната, като от 1999 г. насам
относителният им дял на децата е
по-нисък от дела на възрастните
хора (над 65 години).
По данни от началото на миналата година България се нарежда на
едно от последните места сред 28те държави - членки на ЕС, с найнисък относителен дял на децата
от общия брой на населението.
Делът на най-младото население
в ЕС-28 е 15.6%, като най-нисък
е в Германия (13.2%) и Италия
(13.8%), а най-висок - в Ирландия
(22.1%) и Франция (18.6%).
Всяка година се раждат повече
момчета отколкото момичета.
През 2015 г. в България броят
на живородените деца е 65 950,
като момчетата (34 069) са с 2 188
повече от момичетата.
През последните 55 години "най-

момичешките" години са 1994 и
2009, когато на 1000 момчета се
падат 960 момичета, а "най-момчешката" е 1970 - на 1000 момчета
се падат 932 момичета. При новородените деца през 2015 г. се
запазва тенденцията за по-голямо
разнообразие на имената при момичетата (2977 имена) отколкото
на имената при момчетата (2560).
Най-популярните момчешки
имена през миналата година са
Георги (1109), Александър (1052)
и Мартин (876). Момиченцата
най-често са кръщавани Виктория
(847), Мария (803) и Никол (737).
Сред другите интересни факти,
които изваждат от НСИ, е фактът,
че ранното чуждоезиково обучение
все повече навлиза в началния
етап на основното образование.
Относителният дял на децата в
общообразователните училища,
изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 83.1%, като
от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 90.4%.
През миналата година в Бълга-

рия на риск от бедност са изложени 25.4% от децата на възраст
до 17 години, или с 6.3 процентни
пункта по-малко спрямо 2014
година. Като важен фактор за
бъдещото развитие на децата се
посочва достигнатата образователна степен и професията на
родителите.
По-високото образователно
равнище дава възможност за
по-широк достъп до пазара на
труда и съответно до по-високо
заплащане. През 2015 г. всяко
седмо от десет деца (69.4%) с
родители, които са с начално или
без образование, живее в бедност.
Приблизително 12 пъти по-малко, или 5.6%, са децата с родители
с висше образование, които живеят в риск от бедност.
През 2015 г. за деца и юноши
са издадени 837 заглавия - книги
и брошури с тираж 1.002 млн,
което е с 510 заглавия повече в
сравнение с 2010 година. Научнопопулярната литература включва
386 заглавия, от които 65 книги

и 321 брошури. Художествената
литература е представена с 451
заглавия с тираж 420 хиляди, от
които 250 книги и 201 брошури.
По жанр най-много са издадените романи (154), като 147 са
преводни. Поезията включва 65
книги, от които 9 са превод от
чужди езици.
Драматургията е представена
от 7 български заглавия, докато
сборниците от произведения с
различни жанрове са 9. През 2015
г. за деца и младежи са издадени
6 вестника и 35 списания (вкл.
комикси и рисувани издания) с
годишен тираж съответно 39 хил.
и 1.4 млн.
Според НСИ намаляват излъчваните телевизионни предавания за
деца и младежи.
През 2015 г. 116-те регистрирани и лицензирани български телевизионни оператори, са излъчили
програми с обща продължителност
731 207 часа, от които детските
предавания са 14 724 часа, а младежките - 3613 часа.

24 - 30.11.2016 г.

"Тайните на Дунава" се нарича
книгата на Анастасия ЯКОВА от
Тутракан, в която
е включен и разказа
на Денка Ганева,
който публикуваме
в този брой на в.
"Тутракански глас".
Изданието съдържа тридесет
разказа за насилственото преселение на хората след
Ньойския договор
от 1916 г. и Крайовската спогодба
от 1940 г.
В книгата читателят ще научи
част от историята
на родовете Донкови, Илинколови, Лалеви, Златанови,
Стефанови, Джеракови, Пейчеви, Рачеви, Маневи, Георгиеви, Панайотови, Барбучанови, Кадикянови, Василеви,
Велчеви, Калдареви, Ефремови, Стоянови, Симеонови,
Митеви, Димови, Попови, Шишеви, Чобанови, Станкови, Търпанови, Агопови, Раданови, Михови и рода
Щефан Петре. Разказите са богато илюстрирани с
архивни снимки, запазени през годините.
В Тутракан книгата може да се намери в двата
РЕП-а - до парк "Христо Ботев" и по главната улица
"Трансмариска".
били притеснени от неизвестността, от това да
започнат живота си отначало. Самото преселение с
трудностите по пътя и при
пристигането в България,
изоставените имоти, сбирани с много труд, белязали с неприятни емоции този
момент от живота им.
Но хората нямали избор и
приели обстоятелствата.
Добре, че черненци пътували заедно и се подкрепяли в
общата си беда.
Като повечето си съселяни и Станкови се спре-

ли близо до Тутракан, в
село, което започнало да
се нарича Нова Черна точно защото в него заживели
предимно преселници от
тулчанското село Черна. Тук те получили от
държавата земя, колкото
притежавали в Румъния,
построили си нови къщи с
времето. Селото постепенно се разраснало. Васил
доживял до старини в Нова
Черна, а Денка, която пази
спомените за перипетиите
на рода, е неговата внучка.

На 17 декември 2016 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10:00 часа.
По желание на групата-организирано посещение
на Парламента /Двореца на Чаушеску/ - втората
по големина административна сграда в света след
Пентагона /заявява се предварително/.
Панорамна автобусна обиколка на града: Кралския
дворец, Народния театър, Университета, площада
на Революцията, Триумфалната арка и други.
13:00 - Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city“ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
17:30 - Отпътуване към центъра - пешеходна
разходка в сърцето на Букурещ, за да се насладим
на красивото коледно осветление и настроение.
Посещение на старата, историческа част на града
- пеша: Княжеската църква, останки от княжеския
дворец, крепостта Букурещ, дала името на града,
Манук хан, улица Габровени, Смърдан, Липскани.
18:30 - Отпътуване от Букурещ
21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, екскурзоводско
обслужване
Цената не включва: Вход за Палата на Парламента - 35 леи за възрастни
1 леа = 0,45/0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с
единия родител – нотариално заверено пълномощно
от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0895 425453
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СМЯХ

ɄɨɤɬɟɣɥɌɪɢɬɟɩɪɚɫɟɧɰɚ
ȼɴɜɜɢɧɨɬɨɟɢɫɬɢɧɚɬɚȼ
ɤɨɧɹɤɚɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɨɬɨȼɴɜ Ɍɨɡɢɤɨɤɬɟɣɥɞɨɛɪɟɩɪɨɜɨɤɢɪɚ
ɜɨɞɤɚɬɚɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɬɚȼɴɜ ɞɨɪɢ ɢ ɫɴɜɫɟɦ ɧɚɱɢɧɚɟɳɢ
ɜɨɞɚɬɚɦɢɤɪɨɛɢɬɟȿɄɚɤɜɨ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ  ɬɪɢ

ɤɚɫɢ ɛɢɪɚ ɢ ɨɳɟ ɞɜɚɦɚ ɠɟɥɚɟɳɢ
Ɉɛɪɴɳɚɦɫɟɤɴɦɨɛɜɴɪɡɚɧɢɬɟɞɚɦɢ
 ɉɭɫɤɚɣɬɟ ɦɴɠɟɬɟ ɫɢ ɞɚ
ɩɢɹɬ ɛɢɪɚ ɫ ɩɪɢɹɬɟɥɢ Ɂɚ
ɞɚ ɧɟ ɩɢɹɬ ɲɚɦɩɚɧɫɤɨ ɫ ɦɨɦɢɱɟɬɚ

Ɇɴɠɩɢɬɚɠɟɧɚɫɢ
±Ⱦɚɡɧɚɟɲɤɴɞɟɫɴɦɨɫɬɚɜɢɥɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢɬɟ"
±Ⱥɦɢɢɢɞɚɞɨɯɝɢɧɚɤɨɦɲɢɹɬɚɱɟɦɭɬɪɹɛɜɚɥɢ
± Ⱦɚ ɜɢɞɹɯ ± ɞɚɠɟ ɫɟ ɟ
ɜɴɪɧɚɥɞɚɝɢɯɜɴɪɥɢɜɧɚɲɟɬɨ
ɤɨɲɱɟ

Продажби
Продавам 24 дка земя в с. Белица, в местността
"Кулака".
Цена - 2000 лв./дка, подлежи на договаряне.
За доп.информация на тел.: 0888 780 422

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

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

ȼɨɞɟɫɤɢɪɟɫɬɨɪɚɧɬ
ɳɟɩɢɟɦɬɚɡɢɜɟɱɟɪ"
±ɂɦɚɬɟɥɢɧɟɳɨɜɟɝɟɬɚɪɢɄɚɤɜɨɞɚȼɢɬɚɬɭɢɪɚɦɟ"
ɚɧɫɤɨ"
Ⱥɦɢɧɟɡɧɚɦ
± Ⱦɚ ± ɜɨɞɤɚ ɨɬ ɩɲɟɧɢɰɚ
 Ɍɪɹɛɜɚ ɞɚ ɟ ɧɟɳɨ ɤɨɟɬɨ
ɛɢɪɚɨɬɟɱɟɦɢɤɜɢɧɨɢɤɨɧɹɤ
ɳɟɯɚɪɟɫɜɚɬɟɰɹɥɠɢɜɨɬ
ɨɬɝɪɨɡɞɟ
 Ɍɨɝɚɜɚ ɬɚɬɭɢɪɚɣ ɦɢ ɟɞɧɚ
ȼɫɢɱɤɨɧɚɣɯɭɛɚɜɨɫɟɫɥɭɱ- ɛɢɪɚɢɩɴɪɠɟɧɢɤɚɪɬɨɮɤɢ
ɜɚɢɥɢɧɚɫɴɧɢɥɢɧɚɤɢɧɨ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɤɚ
ɢɥɢɧɚɧɹɤɨɣɞɪɭɝ
ɉɟɬɪɨɜɬɢɨɛɢɱɚɲɥɢɩɨɬɈɛɥɢɱɚɣɤɢɛɚɧɫɤɢɤɨɫɬɸɦ ɧɢɞɟɜɨɣɤɢ"
ɇɟɪɚɡɛɢɪɚɫɟɲɟɮɟ
ɠɟɧɢɬɟɨɝɨɥɜɚɬɨɬɬɹɥɨȺɬɨɩɥɚɛɢɪɚ"
ɬɨ ɫɢ Ɇɴɠɟɬɟ ɨɬ ɥɸɛɟɡɧɨɫɬ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɨɧɟ
ɝɥɟɞɚɬɫɚɦɨɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ
Ɂɧɚɱɢɨɬɩɭɫɤɚɬɚɬɢɳɟɟɜ
Ʉɚɤɜɨɫɢɦɢɫɥɢɛɥɨɧɞɢɧ- ɤɪɚɹɧɚɧɨɟɦɜɪɢ
ɤɚɤɨɹɬɨɟɪɨɞɢɥɚɛɥɢɡɧɚɰɢ"
ɓɢɪɥɢɰ ɩɪɢɫɬɢɝɧɚɥ ɧɚ
Ʉɨɣɟɜɬɨɪɢɹɬɛɚɳɚ«
ɫɪɟɳɚ ɫɴɫ ɫɜɪɴɡɤɚɬɚ ɫɢ ɜ
 Ɂɧɚɟɲ ɥɢ ɤɚɤ ɛɥɨɧɞɢɧɤɚ ɭɪɟɱɟɧɢɹ ɛɚɪ ɢ ɫɢ ɩɨɪɴɱɚɥ
ɝɪɚɦɚɜɨɞɤɚ
ɭɛɢɜɚɪɢɛɚ"
ȼɨɞɤɚɬɚɧɢɫɜɴɪɲɢɩɪɟɞɢ
Ʉɚɬɨɫɟɨɩɢɬɚɞɚɹɭɞɚɜɢ
ɞɜɚ ɞɧɢ  ɢɡɜɢɧɢɥ ɫɟ ɛɚɪɁɚɳɨɧɚɠɟɧɢɬɟɧɚɫɪɟɞɧɚ ɦɚɧɴɬ
ȿɬɨɝɚɜɚɝɪɚɦɚɤɨɧɹɤ
ɜɴɡɪɚɫɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ ɨɛɢɱɚɬ
 Ʉɨɧɹɤɴɬ ɫɜɴɪɲɢ ɜɱɟɪɚ 
ɞɚɫɩɹɬɧɚɩɨɞɚɜɦɟɫɬɨɜɥɟɝɨɝɨɪɱɟɧɨɤɚɡɚɥɛɚɪɦɚɧɴɬ
ɥɨɬɨɫɴɫɫɴɩɪɭɝɚɫɢ"
ȿɚɛɢɪɚɢɦɚɬɟɥɢ"
ɉɨɧɹɤɨɝɚɢɫɤɚɬɞɚɩɨɱɭɜɫɬɍɜɢɢɬɹɫɜɴɪɲɢɞɧɟɫ
ɜɚɬɧɟɳɨɬɜɴɪɞɨ«
Ɂɧɚɱɢ ɫɜɪɴɡɤɚɬɚ ɜɟɱɟ ɟ
ɓɨɟɬɨɫɜɚɥɹɬɢɝɚɳɢɬɟ ɬɭɤ±ɩɨɦɢɫɥɢɫɢɓɢɪɥɢɰ
ɢɫɥɟɞɬɨɜɚɬɟɢɡɨɫɬɚɜɹ"
Ɂɚɝɥɚɜɢɟ ɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɚɬɚ
Ɇɨɪɫɤɚɬɚɜɴɥɧɚ
ɯɪɨɧɢɤɚȾɪɴɡɤɚɬɚɤɪɚɠɛɚɧɚ
ɋɚɦɨɠɟɧɚɦɨɠɟɞɚɧɚɩɢɲɟ ɞɜɟ ɤɚɫɢ ɫɬɭɞɟɧɚ ɛɢɪɚ ɛɟɲɟ
VPVɇɟɦɨɝɚɞɚɬɢɫɟɨɛɚɞɹ ɫɜɟɬɤɚɜɢɱɧɨ ɪɚɡɤɪɢɬɚ ɩɨ ɝɨɪɟɳɢɠɴɥɬɢɫɥɟɞɢ
ɡɚɳɨɬɨɤɚɪɚɦ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Дом, семейство, читалище
Радка СТЕФАНОВА
омът, в който растем.
Семейството, което ни възпитава да обичаме и ценим всичко българско и родно.
Читалището, този духо-

Д
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Абонамент'2017
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

вен храм, който ни учи да
пазим и съхраняваме традициите.
В Деня на християнското
семейство - 21 ноември,
това ни разказаха семействата самодейци София и
Марин Станкови, Иванка и
Дельо Делеви, Донка и
Никола Тодорови.
"Да са живи и здрави и да продължават
да ни учат" - това
каза председателят
на Читалищното настоятелство при НЧ
"Васил Йорданов-1942
г." в с. Нова Черна
Тодорка Владимирова.
Трите семейства
са посрещнати с топла питка в Читалището, както повелява
този празник, а Цветанка Стоянова, като
длъжностно лице от
Кметство Нова Черна
им пожела дълги години да са сред нас и да
вдъхновяват всички.

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната

„Тутракански вятър”
е трети в страната
а 21 ноември баба Неделя Йорданова Иванова или баба Дена,
както я знаят жителите
на село Шуменци, навършва
101 години.
На празника, организиран
в храм "Св.Георги" в селото, дойдоха да я поздравят
синовете й Иван Раев и
Йордан Раев, дъщеря й
Неда Стефанова, снахите
Стефана и Ирина, много
роднини, близки и познати.
Специален подарък и
Поздравителен адрес от
името на кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов, поднесоха Васил
Дойнов и Снежана Николова.
Снимка и информация:
Кметство Шуменци

Н

“ТГ”

ɬɞɨɧɨɟɦɜɪɢɧɚ
ɫɬɚɞɢɨɧɚɜɋɍɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ
ɮɭɬɛɨɥɟɧɬɭɪɧɢɪɡɚɭɱɟɧɢɰɢ
Ɍɨɣɟɩɴɪɜɢɹɬɟɬɚɩɨɛɳɢɧɫɤɢ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɬɟ ɫɩɨɪɬɧɢ ɢɝɪɢ ɡɚ
ɭɱɟɛɧɚɬɚɝ
ȼ ɬɭɪɧɢɪɚ ɜɡɟɦɚɬ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɨɬɛɨɪɢɬɟɧɚɋɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɢɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ȼɩɴɪɜɢɹɞɟɧɫɟɩɪɨɜɟɞɨɯɚ
ɫɪɟɳɢɬɟ ɜɴɜ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɬɚ
ɝɪɭɩɚɤɥɚɫɢɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟ
ɨɬɛɨɪɴɬɧɚɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɉɪɟɡɜɬɨɪɢɹɢɝɪɚɹɬɨɬɛɨɪɢɬɟɨɬɤɥɚɫɚɩɪɟɡɬɪɟɬɢɹ
ɤɥɚɫ
ɇɚɝɪɚɞɢɬɟɡɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ
 ɮɭɬɛɨɥɧɢ ɬɨɩɤɢ ɫɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɚ
ɤɭɩɢɬɟɳɟɛɴɞɚɬɜɪɴɱɟɧɢɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɚȻɚɥɚɧɚɫɩɨɪɬɢɫɬɢɬɟɤɨɣɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɪɟɡ
ɦɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜɬɪɢɬɟɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɝɪɭɩɢɳɟɭɱɚɫɬɜɚɬɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɟɬɚɩ ɧɚ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɬɟɢɝɪɢɩɪɟɡɦɦɚɪɬɚɩɪɢɥ
ɝ

О

Футболен турнир

а 19 ноември в Добрич
се проведе ХV-тото
национално награждаване организирано от
Българската асоциация на
гълъбовъдите на спортни
гълъби. Тази година бяха
връчени отличия за Сезон`2016.
Клубът за спортни и декоративни гълъби „Тутракански вятър” запази
позициите си и отново зае
достойното III-то място.
Изложбата на гълъби бе
позиционирана в залата
на Младежки дом „Захари

Н

Стоянов още на 18-ти ноември, когато екипът от
специалисти-съдии оцени и
класира гълъбите.
Наградите от 200 купи,
50 медали и 60 грамоти
бяха връчени от представителите на тутраканския
клуб, които са и съдии в гълъбовъдния спорт - Михаил
Слободанов, Игор Шербанов
и Тодорка Ангелова.
За олимпиадата в Белгия,
която ще се проведе през
2017 година, са класирани
гълъби на Петър Патрашков
и на Михаил Слободанов. “ТГ”

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

25 ноември - Милан МИЛАНОВ, Ротари Клуб Тутракан Тутракан
28 ноември - Никола РАЙКОВ, Охрана, Община Тут26 ноември - Цветанка СТОЯНОВА, Кметство Нова
ракан
Черна, община Тутракан
28 ноември - Звезделина ТРОСКОВА, Касиер, Община
27 ноември - Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нотариус,
Тутракан
Тутракан
29 ноември - Наталия АНДРЕЕВА, гр.София
28 ноември - Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Началник на
30 ноември - Адриана СЪБОТИНОВА, гр. Горна Оряховица
АГО-МБАЛ-Тутракан, Общински съветник от ГЕРБ, ОбС-

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

