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Бойко Борисов ще се срещне
с избиратели в Силистра
редседателят на ПП
ГЕРБ - Бойко Борисов, ще посети на 12
март (неделя) Силистра
и ще се срещне с избиратели. Публичната среща
ще започне в 17:00 часа в
залата на Драматичен театър "Сава Доброплодни"
с участието още на Владислав Горанов - кандидат
за народен представител,
водач на листата в 20-и
МИР Силистра, министър
на финансите в доскорошното правителство, Томислав Дончев - заместник
министър-председател и
министър по европейските
фондове и икономическа
политика в кабинета „Борисов 2“ и др.

П

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Стартира проект за безплатни занимания
по свободна борба за децата от Тутракан
а седма поредна година Спортен клуб
по борба "Истър" е
с одобрен проект, който
се финансира по Програма
"Спорт за децата в свободното време" на Министерството на младежта
и спорта, информира неговият ръководител Сашко
Змеев.
Целта на Програмата е
създаване на условия и възможности за практикуване
на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве,
физическа дееспособност и
спортно развитие, използване възможностите на спорта като превенция срещу
заболяванията, наднорменото тегло, гръбначните
изкривявания, нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол
на стр. 3
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10 март 2017 г. от 18:00 часа
в залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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14,4% е безработицата в Силистренско
НОВИНИ
ɄɈɇɄɍɊɋɁȺɍɑȿɇɂɑȿɋɄɈȿɋȿ
ɇɚɦɚɪɬɝɈɤɪɴɠɟɧɫɴɞ±Ɋɭɫɟɨɛɹɜɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚ
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɟɫɟɧɚɬɟɦɚÄɋɢɥɚɬɚɧɚɡɚɤɨɧɚɜɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ´ɡɚɭɱɟɧɢɰɢɨɬ9,,,ɞɨ;,,ɤɥɚɫ
Ʉɪɚɣɧɢɹɬ ɫɪɨɤ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɟ  ɦɚɣ  ɝ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ  ɤɚɬɨ ɩɨɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɟɫɟɬɚɬɚ ɫɬɚɜɚ ɱɪɟɡ
ɢɡɩɪɚɳɚɧɟɬɨ ɢɦ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɴɬ ɧɚ ɟPDLO FRXUWUXVH
SUHVV#JPDLOFRP
Ɉɛɹɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ ɢ ɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɳɟ ɫɟ
ɫɴɫɬɨɢɧɚɸɧɢɝ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɞɟɧɧɚɞɟɬɟɬɨ ɜ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɊɭɫɟɧɫɤɚɬɚɫɴɞɟɛɧɚɩɚɥɚɬɚɓɟɛɴɞɚɬɩɪɢɫɴ
ɞɟɧɢɟɞɧɚɩɴɪɜɚɢɞɜɟɩɨɨɳɪɢɬɟɥɧɢɧɚɝɪɚɞɢɈɬɥɢɱɟɧɢɬɟ
ɟɫɟɬɚɳɟɛɴɞɚɬɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɚɧɚɫɴɞɚ
ɉɨɞɪɨɛɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɧɚɦɟɪɟɧɚɧɚɫɬɪɚ
ɧɢɰɚɬɚɧɚɫɴɞɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬɜɊɚɡɞɟɥɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɉɪɟɫ
ɰɟɧɬɴɪɈɛɹɜɢɤɨɧɤɭɪɫɢɤɴɞɟɬɨɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɨɛɹɜɚɬɚ
ɐɟɥɬɚɧɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚɟɧɟɫɚɦɨɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟɧɚɩɪɚɡɧɢ
ɤɚɧɚɞɟɬɟɬɨɩɨɟɞɢɧɩɨɪɚɡɥɢɱɟɧɧɚɱɢɧɧɨɢɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚ
ɩɪɚɜɧɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɩɪɨɜɨɤɢɪɚɧɟɧɚɬɜɨɪɱɟɫɤɨɬɨ
ɢɦɦɢɫɥɟɧɟɢɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨɢɦɤɴɦɫɴɞɟɛɧɚɬɚɜɥɚɫɬ
ɄɈɇɄɍɊɋɁȺɉɈɋɌȿɊɂȾɇȿɒɇɂəɌȼȿɄ
ȿȼȿɄɇȺɋȼɈȻɈȾȺɌȺ
ɋɍ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɢ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ ɫɚ ɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɩɨɫɬɟɪɢ
Ⱦɧɟɲɧɢɹɬɜɟɤɟɜɟɤɧɚɋɜɨɛɨɞɚɬɚɤɨɣɬɨɛɟɮɢɧɚɥɢɡɢɪɚɧ
ɧɚɦɚɪɬɫɰɟɪɟɦɨɧɢɹɩɨɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɧɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ
Ɍɨɣɟɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚɨɬɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢɢɰɟɥɢɨɛɨɝɚɬɹɜɚɧɟɧɚɡɧɚɧɢɹɬɚɡɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɚȺɩɨɫɬɨɥɚɢɩɪɢɧɨɫɚɦɭɜɛɨɪɛɚɬɚɡɚɫɜɨɛɨɞɚɬɚ
ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɌɭɬɪɚɤɚɧɤɚɤɬɨɢɡɚɫɢɥɜɚɧɟɧɚɩɚɬɪɢɨɬɢɱɧɨɬɨ
ɢɪɨɞɨɥɸɛɢɜɨɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ
ȼɤɨɧɤɭɪɫɚɭɱɚɫɬɜɚɯɚɭɱɟɧɢɰɢɨɬɞɨɤɥɚɫ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚɧɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴ
ɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜɛɟɜɪɴɱɟɧɚɧɚɲɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɤɚ
ɨɬɋɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜȾɚɦɹɧɅɚɡɚɪɨɜ
ɉɪɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɧɚɱɚɥɟɧɟɬɚɩɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɝɪɚɞɢɬɟ
ɫɚɡɚɩɪɢɡɨɜɚɬɚɬɪɨɣɤɚȼɥɚɞɢɫɥɚɜɅɸɛɟɧɨɜȾɚɪɚȾɟɧɟɜɚ
ɢȾɚɦɹɧɅɚɡɚɪɨɜɚɩɨɨɳɪɟɧɢɹɬɚɧɚȺɥɝɚɣɇɭɪɚɣɎɭɧɞɚ
Ɍɚɣɮɭɧ  ɛ Ɂɜɟɡɞɢɰɢ ɋɨɮɢɹ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ɜɫɢɱɤɢ ɬɟ ɫɚ
ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢ ɧɚ ɋɍ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɢ Ⱥɥɛɟɧɚ ɢ Ȼɨɠɢɞɚɪ
ɋɬɨɹɧɨɜɢɨɬɋɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
Ⱥɧɞɪɟɹ Ʌɚɡɚɪɨɜɚ ɨɬ ɋɍ Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ɟ ɩɴɪɜɚ ɜɴɜ
ɜɬɨɪɚɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧɟɬɚɩɫɥɟɞɜɚɧɚɨɬ
ɟɤɢɩɇɟɥɢɇɟɫɪɢɧɢɃɨɡɥɟɦɨɬɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ
ɇɨɜɚɑɟɪɧɚɢɟɤɢɩȿɥɢɰɚɌɨɩɚɥɨɜɚɢȺɧɚȼɚɫɢɥɟɜɚɨɬɋɍ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɉɨɨɳɪɟɧɢɟɬɨɜɬɚɡɢɝɪɭɩɚɟɡɚɈɍɋɬɟɮɚɧ
Ʉɚɪɚɞɠɚɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɉɪɢ ɧɚɣɝɨɥɟɦɢɬɟ  ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɩɴɪɜɢ ɟ ɂɜɟɥɢɧ Ɍɨɞɨɪɨɜ ɜɬɨɪɚ  ȼɚɫɢɥɟɧɚ ɑɨɛɚɧɨɜɚ ɚ
ɬɪɟɬɢɋɥɚɜɟɧɚɋɥɚɜɱɟɜɚɢɉɪɟɫɥɚɜɅɸɛɟɧɨɜɜɫɢɱɤɢɨɬ
ɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ȼɫɴɛɢɬɢɟɬɨɭɱɚɫɬɜɚɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɋɜɟɬɥɚɧɚ
ȼɟɥɢɤɨɜɚ
ɋɉɈɊɌ
ɉɪɢɪɚɜɟɧɪɟɡɭɥɬɚɬɡɚɜɴɪɲɢɜɬɨɪɚɬɚɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚ
ɎɄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɫɨɬɛɨɪɚɧɚɋɥɢɜɨɩɨɥɟɤɨɹɬɨɛɟɢɡɢ
ɝɪɚɧɚɧɚɦɚɪɬɧɚɝɪɚɞɫɤɢɹɫɬɚɞɢɨɧɜɌɭɬɪɚɤɚɧȽɨɥɴɬɡɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɜɤɚɪɚɌɚɧɠɭɏɚɫɚɧ
Ⱦɜɚɞɧɢɩɨɤɴɫɧɨɧɚɦɚɪɬɫɟɩɪɨɜɟɞɟɱɟɬɢɪɢɫɬɪɚɧɟɧ
ɬɭɪɧɢɪɜɤɨɣɬɨɜɡɟɯɚɭɱɚɫɬɢɟɎɄȻɟɥɢɰɚɎɄɂɫɩɟɪɢɯ
ɎɄɅɟɜɫɤɢ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢɎɄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɅɸɛɢɬɟɥɢɬɟ
ɧɚɮɭɬɛɨɥɧɚɬɚɢɝɪɚɢɦɚɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɢɡɩɢɬɚɬɢɫɬɢɧɫɤɚ
ɧɚɫɥɚɞɚɨɬɩɨɤɚɡɚɧɨɬɨɧɚɫɬɚɞɢɨɧɚ
ɋɪɟɳɢɬɟɩɪɟɦɢɧɚɯɚɨɫɩɨɪɜɚɧɨɧɨɜɫɢɱɤɢɫɦɟɞɨɜɨɥɧɢɨɬ
ɢɝɪɚɬɚɧɚɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢɬɟɌɟɩɴɪɜɚɡɚɩɨɱɜɚɩɪɨɥɟɬɧɢɹɬɩɨɥɭ
ɫɟɡɨɧɤɚɡɚɬɪɟɧɶɨɪɴɬɧɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɌɨɞɨɪɌɨɞɨɪɨɜ
ɉɴɪɜɢɹɬɦɚɱɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɩɪɟɡɧɨɜɢɹɫɟɡɨɧɨɬɲɚɦɩɢ
ɨɧɚɬɚɜȺɁɚɩɚɞɧɚɨɛɥɚɫɬɧɚɝɪɭɩɚɳɟɛɴɞɟɢɡɢɝɪɚɧɧɚ
ɦɚɪɬɌɨɝɚɜɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɳɟɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɫɪɟɳɚɬɚɫɎɄ
Ɋɚɤɨɜɫɤɢ Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ 
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ɍɸɬɸɧɟɜɢɢɡɞɟɥɢɹɧɚɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬɢɥɜ
ɫɚɨɬɤɪɚɞɧɚɬɢɨɬɦɚɝɚɡɢɧɡɚɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɫɬɨɤɢɜɫɟɥɨɐɚɪ
ɋɚɦɭɢɥɉɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɱɪɟɡɜɡɥɨɦɹɜɚɧɟɧɚ
ɜɪɚɬɚɜɧɨɳɬɚɫɪɟɳɭɦɚɪɬɇɚɚɞɪɟɫɚɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɝɥɟɞ
ɢɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ⱦɜɚɦɚ ɫɚ ɡɚɫɟɱɟɧɢ ɞɚ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɬ ɥɟɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɫ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢɬɚɛɟɥɢɢɡɞɚɞɟɧɢɡɚɞɪɭɝɨɆɉɋɇɚɦɚɪɬ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɝɨɞɢɲɧɢɹɬɇȼɛɢɥɡɚɞɜɨɥɚɧɚɧɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧ´ɚɄɇ ɝ ɛɢɥɭɫɬɚɧɨɜɟɧɧɚɫɥɟɞɜɚɳɢɹ
ɞɟɧɞɚɲɨɮɢɪɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɨɪɞ´ɜɫɟɥɨɁɟɛɢɥ
ɉɨɫɥɭɱɚɢɬɟɫɚɡɚɩɨɱɧɚɬɢɛɴɪɡɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ȼɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɢɫɪɟɳɭɝɨɞɢɲɧɢɹ
ɇəɇɚɦɚɪɬɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɦɴɠɴɬɛɢɥɭɫɬɚɧɨɜɟɧɞɚɭɩɪɚ
ɜɥɹɜɚɦɨɬɨɩɟɞɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɩɨɧɚɞɥɟɠɧɢɹɪɟɞ
ɇɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɟɧ ɭɪɟɞ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ
ɩɨɠɚɪ ɜ ɛɚɪɚɤɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ  ɦɚɪɬ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ
ɉɪɟɞɢ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɨɝɧɟɛɨɪɰɢ ɞɚ ɩɨɬɭɲɚɬ ɩɨɠɚɪɚ ɢɡɝɨɪɟɥɢ
ɨɤɨɥɨɤɜɦɩɨɤɪɢɜɋɩɚɫɟɧɚɟɤɴɳɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɊɃɟɡɚɫɟɱɟɧɞɚɲɨɮɢɪɚɛɟɡɤɧɢɠɤɚɢɜ
ɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨɦɭɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ
ɪɟɞɡɚɫɴɳɨɬɨɩɪɨɜɢɧɟɧɢɟɇɚɦɚɪɬɨɤɨɥɨɱɚɫɚɬɨɣ
ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥȻɆȼɩɨɭɥÄȽɟɨɆɢɥɟɜ´ɜɌɭɬɪɚ
ɤɚɧɤɨɝɚɬɨɩɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɝɨɫɩɪɟɥɢɡɚɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɥɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɦɚɫɥɨɫɚɨɬɤɪɚɞɧɚɬɢɨɬɬɪɚɮɨ
ɩɨɫɬɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɟɥɨɐɚɪɋɚɦɭɢɥɉɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨɟ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɨɱɪɟɡɜɡɥɨɦɹɜɚɧɟɧɚɜɪɚɬɚɜɩɟɪɢɨɞɚɮɟɜ
ɪɭɚɪɢ±ɦɚɪɬ
Ɉɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Регистрираните безработни в Община Тутракан са 565,
а в община Главиница - 1158
ъм края на януари в
трите бюра по труда
в област Силистра
– Силистра, Тутракан и
Дулово, регистрираните
безработни са 6891. Като
търсещи работа лица са
регистрирани и 151 заети,
53 учащи и 72 пенсионери,
информират от Регионалната служба по заетостта-Русе.
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,4%, при 15,1%
през предходния месец. /В
сравнение с януари 2016
г. равнището на безработица е по-ниско с 2,6
процентни пункта./ На
база административната

К

статистика на Агенцията
по заетостта равнището
на регистрираната безработица за страната за
януари 2017 г. е 8,2 на сто,
изчислено като дял на регистрираните в бюрата по
труда безработни лица към
икономически активните
лица на 15–64 години, установени при Преброяване
2011.
По общини регистрираната безработица в
абсолютен брой и относителен дял има следния вид:
най-високо е равнището
на безработица в община
Кайнарджа – 37,1% /578
безработни лица/, следват общините Главиница

- 34,7% /1158/, Ситово
- 29,4% /443/, Алфатар –
25,2% /250/, Дулово – 18,9%
/1831/, Тутракан – 10,8%
/565/, и най-ниско в община
Силистра - 8,9% /2066/.
Продължително безработните лица (с престой
на борсата над 1 година)
към края на януари са 3045
(44,2%) от всички регистрирани безработни в
областта. Над две трети
от тях са без специалност,
а тези с основно и по-ниско
образование са 66%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%,

специалисти – 13%.
Според образованието
от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези
с основно и по-ниско образование - 52%, хората със
средно образование са 41%,
а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва,
че най-голям се запазва
относителният дял на безработните над 50 години –
43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години
са 45%, а младежите до 29
години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена
работоспособност са 467.

Успешен старт на творческия сезон за
участниците в Школата по изобразително
изкуство и керамика в Зафирово
Н

а 14-я Национален
конкурс за детска
рисунка „Св. Трифон
Зарезан”, който се проведе в гр. Сунгурларе,
Грамота за първо място (комплексна награда)
и статуетка спечелиха
децата от Школата по
изобразително изкуство
и керамика с ръководител
Лорета Станева при НЧ
„Христо Ботев – 1901 г.”,
с. Зафирово.
В конкурса иницииран от
НДД, ОДК – гр. Сунгурларе
и организиран от образователното министерство,
Регионален инспекторат
- Бургас под егидата на
кмета на община Сунгурларе - Георги Стефанов,
участваха ученици от цяла
България. Хиляди рисунки,
пластики и приложно-декоративни творби за конкурса бяха изпратили деца от
7 до 18-годишна възраст.
Децата от Школата към
НЧ „Христо Ботев - 1901
г.”, с. Зафирово участват
в конкурса за осма година.
Този път те изпратиха
6 рисунки и 9 творби на
приложното изкуство. Рисунките, пластиките и
приложните творби бяха
създадени от Кремена
Георгиева - на 8 г., Весела
Цонева - на 8 г., Галена Ге-

оргиева - на 9 г., Преслав
Михайлов - на 9 г., Селин
Назми - на 9 г., Габриела
Миткова - на 9 г., Свилен
Петков - на 11 г. и Айкут
Айхан - на 12 г. Именно те
печелят колективно първо
място и статуетка.
Статуетката и гра-

мотата пристигнаха по
пощата на 2-ри март.
Това е първото отличие
на децата от Школата за
новия творческия сезон.
Успехът е плод на труда,
който полагат по време
на занятията в Школата.
Да им пожелаем нови за-

воевания и призови места
в предстоящите конкурси,
за които те се готвят с
голямо старание.
Лорета СТАНЕВА,
Ръководител на
Школата по изобразително изкуство
и керамика

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 6 март 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити режим на работа
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
2 машинни оператори – основно образование
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗА1 технолог, моделиране и конструиране на облекЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в ло – средно професионално образование, за с.Цар
две направления:
Самуил
1 гладач – без изискване за обр., професионален
- За обучение по време на работа
опит, за с.Цар Самуил
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
2 шивачи – без изискване за обр., професионален
1 монтьор, свързване на кабели – средно техни- опит, за с.Цар Самуил
ческо обр.
1 водач, автопатрул – основно образование, двус1 машинен оператор, производство на пластма- менен режим на работа, шофьор кат.B
сови изделия – средно обр.
2 машинни оператори, производство на пластма1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
сови изделия – средно образование, на три смени
Други СРМ към деня:
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
2 обслужващи бензиностанция/газостанция –
***За всички работни места трудовите догосредно образование
вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточ2 касиери – няма изискване за заемане, двусменен нено, че договорът е безсрочен.

В СУ "Христо Ботев" - Тутракан

Стартира проект за
безплатни занимания
по свободна борба за
децата от Тутракан

Изучаваме традициите
бичаме българските празници и обичаи! Запленени
сме от тях! Стараем се да
издирваме и изучаваме традициите. Откриваме, че те отразяват
духа и всички ценности на народа
и ни възпитават в родолюбие.
В навечерието на Сирни Заговезни или Прошка, проведохме
съвместно с Дарина Иванова
- учителка по български език и
литература, интерактивен урок в
училищната библиотека с учениците от 1б клас, посветен на този
много важен зимно-пролетен праз-
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и взаимно да си простят всичко
сторено с дума, дело или мисъл.
Децата осъзнаха, че „Сирни заговезни e празник на всеобщото опрощение, на възстановяването на
човешката взаимност и уважение.
От стари времена прошката е сред
великите символи на човешкия
морал и благородство, защото
само човекът с дълбок вътрешен
мир може искрено да прости и да
поиска прошка!“
Продължихме изучаването на
традициите на нашия народ на
28 февруари. Тогава училищната

от стр. 1 борба, под ръководството
на двама квалифицирани
спортни специалисти.
Три са партниращите
организации за неговото
осъществяване - Община Тутракан предоставя
спортната база, а СУ "Йордан Йовков" и СУ "Христо Ботев" съдействат за
осигуряването на деца за
участие в заниманията.
Проектът стартира на 1
март и ще продължи до 14
“ТГ”
ноември 2017 г.

и наркотици, формиране на
социални качества – умения
за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на
правилата и на принципите
на „Феър плей“.
Проектът на Спортен
клуб по борба "Истър" ще
даде възможност на 36 деца
от община Тутракан да се
включат в безплатни спортни занимания по свободна

6 - 8 май 2017 г.
ник в народния календар. Малките
първокласници научиха как го
отбелязват българите в различните
краища на нашата родина. Чрез
достоверните видеоклипове, които
имаха възможност да проследят,
учениците се впечатлиха от обичая
хамкане, паленето на огньове,
кукерските дружини, традицията
вечерта на празника при родителите да се събират семействата
и техните синове, дъщери, внуци,
за да заговеят с млечни храни

библиотека се превърна в работилничка за изработване на мартенички. Едва ли има по-голяма
радост за малки и големи от това,
сами да си направят мартеничка.
Под ръководството на Румяна
Статева – класен ръководител на
учениците от 1б клас, момичетата
и момчетата от клуб „Знам и мога“
пресукаха бели и червени нишки с
мъниста за своите ръчички. Те бяха
много старателни и находчиви.
Радваха се на гривничките и се

амбицираха да продължат да творят и други видове в своята класна
стая. Освен, че се трудиха упорито,
първокласниците научиха от видеоклипове историята за появата на
мартеничките. Гледаха с интерес
легендата в стихотворна форма
за червено-белия конец, който не
бива никога да се разкъсва, защото
тази окървавена нишка завинаги
ще свързва българите. Знаеха, че
всяка година на първи март всички
– и малки, и големи, се окичват с
червено-бели мартенички, носещи

им здраве, радост и успех. Доказаха, че знаят много песнички за
Баба Марта. Слушаха и пяха от
сърце заучени песни, свързани с
прекрасния български празник.
Получиха се два интересни урока. Усмивките на детските лица и
тяхното вълнение ще останат като
мил спомен за нас. Пожелаваме
им да бъдат все така лъчезарни
и любознателни, да творят и да
се обучават винаги с любов и
старание.
Анка КОЗАРЕВА

Конкурс за рецитация "Земята на българите"
Стефка КАПИНЧЕВА
ма дати, които се вписват
завинаги в летописната
книга на всеки народ. Те
оставят своите следи в националната памет, разкъсват времето на
епохи, извисяват се и проблясват
с пламъка на мълнии в тъмнината
на миналото.
Трети март – датата на дълго
мечтаната свобода на България,
се е превърнала в ден, на който си
припомняме дългия път, изминат
от нашите предци, за да извоюват
най-святото за един народ – Свободата.
Националният празник на България – Трети март отбелязахме в
"Детски отдел" на библиотеката с
тържествен рецитал под надслов
"Земята на българите" с учениците
от 4 "б"клас от СУ "Христо Ботев" и
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техните учителите В. Стойкова и
Д. Милчева.
Състезанието между учениците
бе за най-добър рецитатор на
стихове посветени на Трети март
и България.
Малките ученици с много вълнение и чувство рецитираха безсмъртните стихове.
Те бяха оценявани от компетентно жури. Най-висока оценка получи Нурчин Гюлхан, която и донесе
първото място. На второ място
бяха класирани Божидар Великов
и Мартин Венциславов, а третото
си поделиха Йоана Проданова и
Никол Стефкова.
Журито даде и две поощрителни
награди - на Николинка Димитрова
и Йозлем Нехат.
Библиотекарят поздрави учас- любовта към поезията, да помнят и
Най-добрите рецитатори полутниците и им пожела да съхранят обичат "всичко българско и родно".
чиха награди и грамоти.

Без багаж из България
К
луб „Без багаж из България” при ОУ
„Иван Вазов" - с. Зафирово, организиран по проект „Твоят час” на ОП
"Наука и образование и интелигентен
растеж" е съставен от ученици от 5
до 8 клас, чийто ръководител е Светла Илиева. На 6 март те посетиха НЧ
„Христо Ботев - 1901 г.” Срещата бе по
повод Националния празник на България
и 139-та годишнина от Освобождението
на родината ни.
Чрез презентация изготвена от библиотекарката Величка Пейчева им бяха
представи националните туристически
обекти пряко свързани с руско-турската
освободителна война, част, от които
учениците ще посетят през пролетната
ваканция.
Светла ИЛИЕВА
Величка ПЕЙЧЕВА

Дунавска приказка
Железни врата - Белград - Нови Сад
Програма - 3 дни/2 нощувки
1-ви ден - Отпътуване на 05 май /петък/ 20:00 ч. от Тутракан – Русе през Румъния за Дробета-Турно Северин.
Преминавайки 2 852 километра през Европейския континент, река
Дунав пресича 10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място където ясно може да
се види мощта на реката е пролома Железни врата - най-голямата
речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата електроцентрала
на река Дунав, открита през 1972 г. и оставаща и до днес една от
най-големите в Европа. Отпътуване за Белград – пътят в голямата си
част е по протежение на Дунав. Пристигане в Белград. Настаняване
в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден - Закуска. Панорамна обиколка с автобуса с местен
екскурзовод (минимум 1, 1/2 ч): площад "Теразие"; Националното
събрание (Скупщина); ул. "Крал Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св. Сава" - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката, улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" – пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при
подходящи атмосферни условия. Свободно време . По желание и
предварителна заявка - вечеря в традиционен сръбски ресторант
на бохемската улица "Скадарска". Нощувка.
3-ти ден - Закуска. Екскурзия до Нови Сад - вторият по големина
град в Сърбия, столицата на областта Войводина. Белград – Нови
Сад ~180 kм . Пешеходна разходка в центъра на града - улиците
"Дунавска" и "Змай Йовина", поглед към Петроварадинската крепост,
Православната църква, Католическата църква, Синагогата. Отпътуване за България. Пристигане късно вечерта.
ЦЕНА: 295 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при мин. 20 туристи - 35 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20
туристи - 20.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани
по желание
Туроператорът си запазва правото за промяна в последователността на програмата.
Валутен курс: 1 евро = 123 сръбски динара
Часово време: България 12 ч.; Сърбия 11 ч.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ§ÄÓÉ¼Æ¼ÌÎ¼ÄÇÄÈÁÂÀÏÉ¼ÌÊÀÁÉË¼ÍËÊÌÎ
с актуалност минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи
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ПАМЕТ БЪЛГАРСКА...

Един завет - България!
Калина ГРЪНЧАРОВА
оклон пред онзи героизъм,
роден през стръмния и
кървав път към победата,
за да остане безсмъртен за поколенията! Родолюбие, патриотизъм,
самочувствие българско - това бе
усещането на 3 март в Тутракан
на тържественото честване на
Националния празник на България!
"Нашата свобода не е подарък.
Българската свобода не беше
дочакана, тя беше извоювана и
пътят до нея преминава през окър-

П

9 - 15.03.2017 г.

Трети март - дата,
която помним и славим

начин да се улесни преминаването
на руските войски през основния
пункт - Свищов.
Нека помним, нека бъдем единни и носим в сърцата си гордия
български дух!" - каза в словото си
кметът на общината д-р Димитър
Стефанов.
На празника в Тутракан присъстваха областният управител
Петко Добрев, председателят на
Общински съвет-Тутракан Данаил
Николов, кандидатите за народните представители Владислав
хилядите дали живота си за българската свобода.
Пред паметниците на Ботев и
на загиналите във войните бяха
поднесени венци и цветя на признателност от Община Тутракан,
Областен управител, Общински
съвет-Тутракан, кандидатите за
народни представители Владислав
Горанов и Алтимир Адамов, ОбС
на ветераните от войните и ОбС
на офицерите и сержантите от
резерва и запаса, Исторически
музей, СУ "Йордан Йовков", СУ
"Христо Ботев", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
НЧ "Възраждане" - с.Старо село,
ГЕРБ, БСП, "Обединени патриоти",
ДПС и гражданите.

вавените въстания и завери, през
словото на Апостола, през Батак и
Вола, Плевен и Шипка, през много
рани и сълзи на хиляди майки. От
Тутракан в Руско-турската освободителна война участват около

Горанов, Алтимир Адамов, Мария
Димитрова, Ивелин Русев, Елена
Томова от ГЕРБ, Стоян Мирчев,
Вяра Емилова и Стилиян Стойчев
от БСП, Александър Сабанов от

ранчета", отрядите на СУ "Йордан
Йовков" и СУ "Христо Ботев".
3 март е денят на българската
признателност към героите - Геор¿Ä¬¼ÆÊ¾ÍÆÄ ¼ÍÄÇ§Á¾ÍÆÄ ±ÌÄÍÎÊ
Ботев, Панайот Хитов, Таньо Сто-

30 души. Освен като доброволци,
във военните действия българите
участват и като разузнавачи в помощ на руската армия. Градът ни
се включва в стратегическите планове на руското военно командване. В района Тутракан-Олтеница
се струпват руски и турски военни
части. Целта е част от турските
сили да се задържи тук и по този

"Обединени патриоти", подп. Димитър Трендафилов.
Командващият зарята и този път
бе подп. Борислав Калчовски от
Областен Военен отдел - Търговище, а с родолюбиво самочувствие
се отличаваха редиците на Мемориална чета "Таньо войвода", четите "Български патриоти" и "Бълга-

янов, Никола Обретенов, Йордан
Тържеството завърши с празКеремедчиев, Симеон Папазов, нична заря и концерт на народния
Марко Кулински, Иван Василев, певец Димитър Аргиров и ансамДеню Арабаджиев, ген.Стефан бъл "Гоце Делчев".
Тошев, ген. Пантелей Киселов и

Диана КАРАЧОРОВА
многовековната история
на българския народ има
много дати, които винаги
ще помним. Има дати, които са
запечатали гордост и слава. Една
от най-светлите дати е Трети март
- Денят на Освобождението на
България.
Празникът в Главиница бе отбелязан с тържествен концерт на
2 март в залата на читалището с
участието на деца от ЦДГ "Св.св.
Кирил и Методий ", Група за художествено слово, Танцов състав
"Ритъм Главиница" с ръководител
Росен Атанасов, Мъжка певческа

В

група, Женски народен хор, Вокална група "Славей" и Смесена
формация при НЧ "Христо Ботев-1940 г." с ръководител Пламен
Скорчелиев.
На 3-ти март, в православния
храм "Св.Вмк. Димитър Солунски" се проведе възпоменателна
служба за загиналите, а пред
½ÚÍÎË¼ÈÁÎÉÄÆ¼É¼¼ÍÄÇ§Á¾ÍÆÄ
бяха положени венци и цветя от
граждани и от името на различни
институции.
Вечерта, отново в читалищната
зала, трио "Тенорите" представиха своя концерт "Музика за
ценители".

Ние сме частица
от България!
Нашата Родина да се гордее с нас!
Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
"З-ти март - велика дата, на този
ден дошла е Свободата!" - под този
надслов в СУ "Йордан Йовков" в

България, а учителката Мария Тодорова, посредством
богато илюстрована
презентация, разказа за трудния път до
българската Свобода. Всички ученици
дадоха дума:
"Ние, малките
граждани на Република България,

Марияна ЛАЗАРОВА
ɢɟɫɦɟɯɨɪɚɄɨɝɚɬɨɩɴ
ɬɭɜɚɦɟɩɪɟɡɧɚɫɬɨɹɳɟ
за да бъдем достойни граждани
ɬɨɩɨɦɧɢɦɦɢɧɚɥɨɬɨɢ
и нашата Родина да се гордее ɦɢɫɥɢɦɡɚɛɴɞɟɳɟɬɨɇɢɟɫɦɟ
с нас!
Да живее България!".
В края на интересната среща,
малките ученици получиха своите
награди - сертификати, златни и
сребърни медали, за отличното
си представяне в Международното състезание "Математика без
граници". Ана-Никол Златарова и
Боримир Гайдаржиев от 2б клас са

± ɟɞɧɚ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ± ɤɚɬɨ
ɫɴɪɰɟɬɨ
ɇɚ ɪɢ ɦɚɪɬ ɇɑ Äɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ±ɝ´ɢɭɱɟɧɢɰɢɨɬ
ɈɍÄɂɜɚɧȼɚɡɨɜ´ɜɫɁɚɮɢɪɨɜɨ

даваме дума пред знамето на
нашето Отечество:
- пред бялото - нашите чисти
сърца,
- пред зеленото - нашите мечти
и желания,
- пред червеното - вярата в
силите ни,
да ги опазим завинаги чисти!
Днес и винаги ще спазваме
правилата,
в живота, науката и навсякъде,

ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢɧɚɫɦɟɥɢɢɦɴɞ
ɪɢɦɴɠɟɢɠɟɧɢɤɨɢɬɨɫɚɧɢ
ɡɚɜɟɳɚɥɢɬɪɟɩɬɹɳɢɡɧɚɦɟɧɚ
ɡɚɜɟɬɧɢɩɟɫɧɢɢɞɭɦɢ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɡɚɩɨɱɜɚɨɬɦɚɣɱɢ
ɧɚɬɚɥɚɫɤɚɨɬɩɪɚɝɚɧɚɪɨɞɧɢɹ
ɞɨɦɨɬɩɴɪɜɢɹɭɪɨɤɩɨɢɫɬɨ
ɪɢɹɨɬɞɴɝɚɬɚɢɡɜɢɥɚɫɟɞɟɦ
ɩɨɥɭɤɪɴɝɚ ɩɪɟɞ ɨɱɢɬɟ ɧɢ ɨɬ
ɛɭɤɜɢɬɟ ɫ ɤɨɢɬɨ ɢɡɩɢɫɜɚɦɟ
ɧɟɣɧɨɬɨɢɦɟ
ɀɢɜɟɟɦɡɚɫɥɭɲɚɧɢɜɩɪɢ
ɤɚɡɤɚɬɚɯɢɥɹɞɨɥɟɬɧɚɧɚɫɜɨɹ
ɧɚɪɨɞ ɂ ɧɟɤɚ ɪɨɞɟɧɢɹɬ ɩɨ
ɫɥɟɞɟɧɩɨɦɧɢȻɴɥɝɚɪɢɹɡɚ
ɩɨɱɜɚɫɜɫɟɤɢɨɬɧɚɫɫɧɚɲɢɹ
ɠɢɜɨɬɫɧɚɲɚɬɚɭɫɦɢɜɤɚɇɢɟ
ɫɦɟ ɱɚɫɬɢɰɚ ɨɬ ȻɔɅȽȺɊɂə

ɨɬɛɟɥɹɡɚɯɚɝɨɞɢɧɢɨɬɈɫ
ɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɚ ɩɪɟɞ ɩɚɦɟɬɧɢɤɚ
ɧɚ ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɚɬɚ
ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɟɧɨɫɥɨɜɨɨɬɩɪɚ
ɜɢ ɩɨɞɩɨɥɤɨɜɧɢɤ ɨɬ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɏɪɢɫɬɨȾɨɛɪɟɜ
ɈɬɟɰɃɨɪɞɚɧɨɬɯɪɚɦɋɜɟ
ɬɚȻɨɝɨɪɨɞɢɰɚɨɬɫɥɭɠɢɭɩɨ
ɤɨɣɧɚɦɨɥɢɬɜɚɡɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ
ɡɚɫɜɨɛɨɞɚɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȼ ɡɧɚɤ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬ
ɛɹɯɚɩɨɞɧɟɫɟɧɢɰɜɟɬɹɢɜɟɧɰɢ
ɨɬ Ʉɦɟɬɫɬɜɨ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɇɑ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɝɈɍ
ɂɜɚɧȼɚɡɨɜɁɄȽɟɧȺɬɢɥɚ
Ɂɚɮɢɪɨɜ

Тутракан премина едно родолюбиво събитие с учениците от начален
етап на обучение. Второкласниците
рецитираха популярни стихове за

извоювали първото място, а АнаНикол е първа и в 14-тото Коледно
математическо състезание организирано от Съюза на математиците
в България.
Със сребърни медали се окичиха
второкласниците Ачелия Исмаил,
Дария Михайлова и Краси Паскова, и четвъртокласниците Йоана
Стойчева, Селма Шенол, Андреа
Георгиева, Преслава Маркова и
Шейда Шакир.

9 - 15.03.2017 г.
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Spelling Bee - емоционално
в Главиница!
pelling Bee e състезание, в
което учениците спелуват
т.е произнасят буква по
буква думи на английски език.
Участниците се подготвят по предварително изготвен списък от 500
думи. Целта на състезанието е да
повиши интереса на учениците към
изучаването на английския език
и да подобри знанията им чрез
забавни и интерактивни дейности.
©¼È¼ÌÎÎ¿¾¯¼ÍÄÇ§Á¾ски", гр.Главиница се проведе
училищният кръг на Седмото
национално състезание. Всички
"пчелички" се представиха достойно, но регламентът изисква да
се излъчат финалисти. Първа се
класира Гергана Николаева от 7
клас с думата победител /growth растеж/, а на второ място е Беркант
Хакъ от 6 клас. Двамата финалисти
ще представят училището на Регионалното състезание, което ще се
проведе на 1 април в гр.Разград.
Благодарим на всички гости - на
директора на училището Нефие
Раим, на Мюмюне Хакъ - началник

S

Изкушението на кристалите

състезанието и споделиха емо- на Регионалното състезание!
отдел "Хуманитарни дейности", на циите ни. Пожелаваме на нашите
Гюлнар РАИМ, Старши
всички учители, които уважиха ученици достойно представяне и учител по английски език

Анка КОЗАРЕВА
сми март е Международен
ден на жената. Подаръците на
бижута от злато, сребро или
тадинов. Библиотекарят скъпоценни камъни, които подбираме
запозна присъстващите с - не само за този празник, трябва да са
традицията за този праз- подходящи, интересни и нестандартни.
ник, завърза им мартеници
за здраве, много усмивки и
радост!
Учениците от Ресурсната
група продължиха своята
работа и по повод 3 март
– Националния празник на
България. Празник, който
не трябва да забравяме,
ден, който не трябва да
допуснем да бъде изтрит от
нашата история - денят на
Освобождението на България от османска власт.
Децата се запознаха се
с историческото събитие
и борците за национално
освобождение, четоха стихове от български творци и
изработиха постер.

скъпоценни и полускъпоценни камъни
и минерали. За целта поканихме Никола
Бонев – автор на книгата „Изкушението
на кристалите“, който завладя единадесетокласниците с полезна информация
за произхода на камъните и многобройните им разновидности. Запозна ги с

тях. Упъти ги как да си избират бижута,
как да почистват скъпоценните камъни.
Осведоми ги какви трябва да бъдат и
каква форма и състав трябва да имат
венчалните халки. Обясни им, че начинът на носене на пръстен говори много
и за характера на човека. Подкрепи

С тях целим да покажем внимание и
най-вече да зарадваме своите майки,
съпруги, близки, приятелки. Успяваме
ли винаги обаче да направим правилен
избор. Въпрос, който вълнува всеки
от нас.
Търсейки отговор, ровейки се из
книгите и в Интернет, четем, че скъпоценните камъни са „вечните цветя на
планетата“, че „притежават красота,
дълговечност, рядкост, уникалност.“
Тази красота ни подтикна в навечерието
на празника, съвместно с Геновева Стоянова – главен учител по български език
и литература и класен ръководител на
учениците от 11 б клас, да организираме
и проведем в училищната библиотека
урок, посветен на различните видове

начините на тяхната обработка и шлифоване, за да се превърнат в прекрасни
бижута. Впечатли ги с посланията, които
носят различните видове. Обясни им,
че трябва да внимават при своя избор
на кого и какво да подарят. Не бива да
забравят, че от значение са цветът на
очите, рождената дата и много други
фактори. Необходимо е да преценяват подходяща ли е комбинацията на
съответен камък със сребро или злато.
Да не забравят, че не бива да носят
едновременно злато и сребро. Разказа
им за камъни, които неутрализират негативното влияние и не са просто само
за украса. Научиха що е карат и откъде
произлиза тази дума. Разбраха значението и ползата от носенето на амулети и
талисмани. Откриха разликата между

поднесената информация с интересни
примери. Накара ги да се замислят и
да търсят отговори на много въпроси.
Изводът, който направиха учениците
е, че след правилния избор на камък,
човек получава истински заряд от сили.
Надяваме се, че девойките и младежите ще се заинтересуват от всички
кристали и скъпоценни камъни - тези
прекрасни творения на природата, както
и от книгата „Изкушението на кристалите“ на Никола Бонев. Ще се убедят, че тя
е „интересно, полезно и приятно четиво,
което може да внесе положителни промени в живота на всеки“.
Благодарим на Никола Бонев за
увлекателния урок! Здраве, дълголетие
и нови творчески успехи му желаем
от сърце!

За мартениците и Свободата О

Стефка КАПИНЧЕВА
разниците са желани
и обичани от всички нас. Те ни дават
възможност да бъдем сред
най-близките и обичани от
нас хора, зареждат ни с
топлота, сигурност, вяра и
надежда. Емоциите, които
ги съпътстват, оставят у
нас спомени за цял живот.
Празникът "Баба Марта
" отбелязахме с изложба
на мартеници в "Детски
отдел" на библиотеката
изработени от учениците
от Ресурсната група към
СУ "Й.Йовков" с учители Дияна Нейчева и Атанас Кос-

П

6
Състав на СИК в община Тутракан
за парламентарните избори
на 26 март 2017 г.

ИЗБОРИ - 2017
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ОБЩЕСТВО
ПОДАРЯВАМ

Британска сиво-синя породиста котка,
мъжка, кастрирана, на 3,5 години.
Телефон за контакти: 0886072016

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Покана
Управителният съвет на Кооперация „Дунав - 93“,
с. Малък Преславец, община Главиница, обл. Силистра,
кани всички член-кооператори на Годишно отчетно
събрание, което ще се състои на 11.03.2017 г. /събота/ от 9:00 часа в салона на читалището в с. Малък
Преславец при следния

Дневен ред:
1. Приемане, освобождаване и отписване на членкооператори;
2. Отчет за дейността на УС през 2016 година;
3. Годишен финансов отчет за 2016 година;
4. Отчет за дейността на КС през 2016 година;
5. Приемане на годишен финансов отчет, изслушване
на доклада на одитора, разпределение на печалбата за
2016 година, избор на одитор за 2017 година;
6. Упълномощаване на председателя на кооперацията
да сключва договори за залог на движимо имущество и
да подписва договори за ипотеки на недвижимо имущество при договаряне на заеми с финансови институции;
7. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
Моля, носете поканите и личните карти.

Покана
Управителния съвет на РПК "Напредък", гр.Главиница,
на основание чл.16 от Закона за Кооперациите и чл.23
от Устава на РПК "Напредък", гр.Главиница и решение
№2 от протокол № /23.02.2017 г. Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 26.03.2016 г. от 9:00 ч. в Сладкарница Главиница
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за работата на УС за 2016 г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет.
3. Заключение на КС по отчета на УС, годишния счетоводен отчет и доклада за работата на контролната
дейност през 2016 г.
4. Освобождаване от отговорност на председателя
на кооперацията, членовете на УС и КС поради изтичане
на отчетната 2016 г.
5. Предложение за разпореждане с недвижимото имущество на кооперацията.
6. Избор на пълномощници за годишното събрание
на РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите, при
липса на кворум събранието ще се проведен един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ 4/02.03.2017 год.

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на
територията Ви уведомяваме, че е издадено Разрешение за строеж №6/23.02.2017 год. от Главния архитект
на Община Тутракан за строеж на:
„Ограда за поземлен имот 73496.501.3354, УПИ
I-3354, кв.135, гр.Тутракан”
Местонахождение за: гр. Тутракан, ул.Боровец” №6б
Разрешението за строеж е издадено на:
Толгунай Реджеб Ферадов,
гр.Тутракан, ул."Боровец"
На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за
строеж заедно с одобрения инвестиционен проект
могат да бъдат обжалвани по законосъобразност от
заинтересованите лица чрез главния архитект на
Община Тутракан пред началника на РДНСК /Регионална дирекция за нацио-нален строителен контрол/ в
14-дневен срок от настоящото съобщение.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

СМЯХ
Войнишки бисери
- Окоп - открита яма за спане в
условия, близки до бойните.

информационни приемници от
светлинен и друг тип!

- Ти може да не блестиш с ум, но
обувките ти задължително трябва
- Мините биват танкови и про- да блестят.
тивотанкови.
- Каква е тая работа бе, другари
- Другарю Старшина, имам дуп- курсанти - днес едни, утре други,
ка в ботуша и влиза вода!
всеки ден едни и същи?!
- Аз, колко пъти да те уча, бе.
Пробий още една и да излиза.
- Куршумът лети, докато го бутат
газовете от цевта. След като спрат,
- И така колеги, не се притес- той пада на земята.
нявайте да работите с източници
на радиация. Това е напълно
- Когато покрай вас мине курбезопасно. Ето, например, някои шум, внимателно разгледайте
офицери от флота седят по 3-4 устройството му.
години на атомните подводници,
а в това време жените им раждат
- Бомбите падат не само на сушата,
съвършено здрави деца.
но и по островите!
- Hе палете машините преди да
- Забранявам употребата на
сте се качили в тях!
алкохол по време на отпуската. Ако
някой реши да наруши заповедта
- Някой ми е откраднал единия ми, да пие като за последно.
ботуш и ако видя утре някой с три
ботуша да му мисли!
- На стената трябва да пробиете дупка колкото монета от 2-3
- Ботушите се чистят вечер и стотинки.
се надяват сутрин на свежа глава.
- Защо си такъв брадат, бе?
- Всеки да затвори всичките Като малък не са ли те учили да
прозорци!
се бръснеш?
- Пътуването с войскови камион
- Храст - съвкупност от клони и става само по един начин: В камилиста, растящи от една точка.
она не се пуши, не се накланя през
- Повтарям един милион се пише каросерията, не се подсвирква на
с шест нули, а половин, с три нули! минаващи девойки – само се седи
и се пътува с камион.
- Да се изгасят всички културно-

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

СУДОКУ
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„ФААК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
търси да назначи:

Община Главиница, Област Силистра

Оператори, производствена линия жени и мъже

ЗАПОВЕД

Изисквания:
- Средно образование;
- Опит в работа с:
- пневматични и електрически отвертки;
- хидравлични и пневматични преси;
- ръчен гаечен ключ;
- ръчна отвертка.
Автобиографии се приемат на адрес:
ул. „Ана Вентура“ 5А (портала на „Терма“)

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 5/06.03.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че със Заповед №РД-04-293/06.03.2016 г. на Кмета
на Община Тутракан е разрешено на Тодор Ангелов
Арабаджиев да възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за
регулация /ПР/ в обхват на собственият му имот №287
в кв.27, засягащ проектните линии на урегулирани поземлени имоти ХIII-287, ХII-287, ХI-284 и ХIV-284 в кв.27
от действащия Кадастрален и регулационен план на
с.Пожарево, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950 г.
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
№ 6/06.03.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че със Заповед №РД-04-294/06.03.2016 г. на Кмета
на Община Тутракан е разрешено на Румен Стоянов
Григоров, Стефка Бойчева Григорова и Йорданка Маринова Великова да възложат изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на
План за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот
№ VII-146 и VIII-145 в кв.26 от действащия ЗРП на с.
Старо село, одобрен със Заповед №436/07.11.1990 г.
на ОбНС-Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

№ 0384/01.03.2017 г.

На основание чл. 44, чл.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183,ал.3 и във
връзка с чл.175 от Изборния кодекс и Решение №4171-НС/01.02.2017
г. на ЦИК

ЗАПОВЯДВАМ:
*ª«¬¡ ¡§»¨ÈÁÍÎ¼Î¼Ã¼ËÊÍÎ¼¾ÛÉÁÉ¼¼¿ÄÎ¼ÒÄÊÉÉÄÈ¼ÎÁÌÄ¼ÇÄÉ¼
територията на гр. Главиница по време на предизборната кампания
на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017
г., както следва:
- Информационно табло пред читалище „Христо Ботев-1940”.
- Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради
и витрини, само след разрешението на собственика или управителя
на имота.

1. ЗАБРАНЯВАМ:
1.1. Поставянето на агитационни материали върху сгради общинска
собственост по заслони на спирки на обществения транспорт;
1.2. Използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация;
1.3. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и
инициативни комитети в изборни помещения, както и на разстояние
по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
1.4. Използването на агитационни материали, които застрашават
живота и здравето на гражданите, частната, държавната и общинска
собственост и безопасността на движението, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
1.5. Провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения, институции, държавни и общински предприятия и
в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско
участие в капитала;
1.6. Провеждането на предизборна агитация на работните места
от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателски
организации;
1.7. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден;
1.8. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не
се счита за агитация извършването на религиозни обреди;
2. На основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс в седемдневен срок
след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети
да премахнат поставените от тях агитационни материали.
На нарушителите ще бъде налагана административна санкция
съгласно чл.472, ал.1 от Изборния кодекс.
3. Кметовете и кметските наместници да определят със своя заповед
местата за поставяне на агитационните материали на територията на
населените си места.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете и кметски
наместници и на регистрираните партии, коалиции и инициативни
комитети и да се обяви публично на интернет страницата на Община
Главиница.
Копие от заповедта да се изпрати на РИК гр.Силистра и до Началника на РУМВР гр.Тутракан.
¦ÊÉÎÌÊÇÖÎËÊÄÃËÖÇÉÁÉÄÁÎÊÉ¼Ã¼ËÊ¾ÁÀÎ¼¾ÖÃÇ¼¿¼ÈÉ¼§ÄÀÄÛ¤¾¼нова - Началник на отдел „ГРАО”.
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница
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Кукерите от с. Варненци с
нова награда от фестивал
Калина ГРЪНЧАРОВА
19-то издание на Фестивала на
маскарадните игри се проведе в
Стара Загора. На площада пред
Общината се събраха над 20 групи и 800 участници от различни
етнографски области на страната,
които превърнаха центъра на града
в жива кукерска сцена. Стотици
кукери и сурвакари изгониха злото, студа и тъмнината и играха за
раждането на пролетта.
Във фестивала участва и Кукерската група при НЧ "Светлина-1904
г." , с.Варненци. Черните кукери
и този път събраха вниманието и
аплодисментите на публиката и
бяха удостоени от журито и организаторите - Международната
организация за народно изкуство,
Í§¼ÏÌÁ¼ÎÍÆÊÃ¾¼ÉÄÁÄÌ¼É¼¿Ì¼À¼
за високи постижения в зимните
маскарадни игри.
15 кукери и кукова баба - това
е Кукерската група от с. Варненци, която съществува от около
80 години, информира Димитър
Добрев, който е неин ръководител

и т али щн ат а б и блиотека в с. Нова
Черна отново събра
жените, защото 8-март
е техният ден. Но две от
тях бяха много специални
- Стоянка Панайотова и
Стоянка Павлова. Жени, които превръщат делниците
си в творчество.

Ч

Стоянка Панайотова
представи своята самостоятелна изложба "Рисувано с игла" на плетива.
А писателката Стоянка
Павлова ни разходи из Австралия, откъдето съвсем скоро се завърна и ни
запозна с техният бит и
култура. Две жени, които

влагат търпение и старание, любов и красота в
своето творчество.
Поздравление за всички
с песен от самодейката
Керана Станкова имаше и
цветя от Читалището за
прекрасните жени на Нова
Черна!
Радка СТЕФАНОВА

от 15 години.
Досега групата е печелила много
награди от различни фестивали в
България. Следващото участие ще
бъде в 13-я Национален фестивал
на кукерите, който ще се проведе
на 18 март в с. Калипетрово, допълни още Добрев.

"Поздравления и благодарности
на всички участници! Винаги да сте
в първите редици, продължавайте
все така да съхранявате и разпространявате типичните за селото
ни традиции и обичаи!" - отправя
поздравление към тях и кметът на
с. Варненци Снежана Михайлова.

На 1 март т.г., по инициатива на НЧ „Христо Ботев-1901 г.”, с. Зафирово, Баба
Марта върза на всички деца и възрастни мартеници за здраве и успешна година.

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 март - Анка АНДРЕЕВА, гр. Тутракан
14 март - Гинка СТОЯНОВА, Счетоводител, Община Тутракан
10 март - Маринка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
14 март - Д-р Кенан ДУРАН, Ротари Клуб Тутракан
Тутракан
14 март - Мария ЛАЗАРОВА, ФГ "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
14 март - Румен КОЛЕВ, Работник Гробищен парк, Община Тутракан
10 март - Айсун КОШУДЖУ, Ст.спец. Техник, Община Главиница
11 март - Борислав ПЕТКОВ, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
14 март - Федаим ЮДАИМ, Кмет на с. Долно Ряхово, община Гла11 март - Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община Тутракан
виница
12 март - Жулвер РЕДЖЕБ, Ст.спец. АФО, Кметство Зебил, община
14 март - Радка ПЕНЕВА, Чистач, Община Тутракан
Главиница
15 март - Нергие ФЕВЗИ, Гл.спец. Бюджет, Община Главиница
15 март - Михаил ВЕДЕРОВ, Работник поддръжка, Община Тутракан
13 март - Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически музей-Тутракан

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ
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