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Майските дни на културата
и спорта продължават
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɪɨɹɜɢ ɳɟ
ɛɴɞɚɬɢɡɩɴɫɬɪɟɧɢɞɧɢɬɟ ɞɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɟɫɟɰɚ  ɬɨɜɚ ɫɨɱɢ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢɹɬ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɧɚ Ɇɚɣɫɤɢɬɟ ɞɧɢ
ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɨɳ ɜ ɦɭɡɟɹ ɞɧɟɫ ɳɟ ɨɡ-

С

ɧɚɦɟɧɭɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɜɟɤɨɜɧɢɹ
ɸɛɢɥɟɣ ɧɚ ɦɭɡɟɣɧɨɬɨ ɞɟɥɨ
ɇɚɱɚɥɨɬɨ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨ ɫ ɤɨɧɰɟɪɬɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜ
Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɩɚɪɤ ɜ ɤɨɹɬɨ ɳɟ ɭɱɚɫɬɜɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɬɨ
ɬɪɢɨ Ɍɟɧɨɪɢɬɟ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɢ ɬɟɯɧɢɬɟ ɝɨɫɬɢ

ɳɟɦɨɝɚɬɞɚɩɨɫɟɬɹɬɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣɢȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹ
ɦɭɡɟɣɧɚɞɭɧɚɜɫɤɢɹɪɢɛɨɥɨɜ
ɢ ɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟ ɉɪɟɡ ɭɢɤɟɧɞɚ ɦɭɡɟɢɬɟ ɫɴɳɨ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɨɬɜɨɪɟɧɢ
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ ɩɨ ɜɪɴɱɜɚɧɟ
ɧɚ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ

ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɞɟɣɰɢ ɨɬ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɡɚ
ɦɚɣ ȼ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɟ
ȼɚɩɰɚɪɨɜ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɧɚɝɪɚɞɟɧɢ ɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɬɪɢ
на стр. 3

Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически музей-Тутракан:

На 1 юни - изненада за
децата от Тутракан от
ɋɩɟɰɢɚɥɧɚ ɢɡɧɟɧɚɞɚ ɡɚ
ɞɟɰɚɬɚ ɝɨɬɜɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɢɹɬɨɩɟɪɚɬɨɪÄɇɟɬɭɨɪɤɫ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³ ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ
ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɡɚ ɩɴɪɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɢɟɩɨɩɨɜɨɞɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɞɟɧɧɚɞɟɬɟɬɨ±
ɸɧɢɂɞɟɹɬɚɟɞɚɫɟɡɚɪɚɞɜɚ
ɜɫɹɤɨ ɞɟɬɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ

ɜɴɡɪɚɫɬɬɚɦɭɉɨɞɚɪɴɰɢɬɟɳɟ
ɫɟ ɪɚɡɞɚɜɚɬ ɜ Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢ
ɩɚɪɤɧɚɸɧɢɉɨɞɝɨɬɜɟɧɢɫɚ
ɬɨɩɤɢ ɢɝɪɚɱɤɢ ɮɥɭɦɚɫɬɟɪɢ
ɢ ɞɪɭɝɢ ɉɨɥɭɱɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɨɞɚɪɴɤɨɬɦɚɥɱɭɝɚɧɢɬɟɧɟɟ
ɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɬɨɜɚɞɚɥɢɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɟɚɛɨɧɚɬɧɚÄɇɟɬɭɨɪɤɫ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³ɢɥɢɧɟ

Тутракан е малък град, но с ярко
присъствие в националната история Започват матурите за
Време е Тутракан да бъде обявен за дванадесетокласниците
на стр. 2

град на българската бойна слава
оводът за разговор с
директора на Исторически музей-Тутракан е половинвековният
юбилей на музейното дело
в града. 30 години от тях
името на Петър Бойчев е
неизменно свързано с него.
Неуморната, всеотдайната
и безупречна работа на
тутраканския историк е
в основата на заключението-признание: "Кажеш ли
"музей" - разбирай Петър
Бойчев, кажеш ли Петър
Бойчев - разбирай музей!".

П

- Г-н Бойчев, каква е
историята на тези 50 години музейно дело?
- Преди 50 години е поставено началото на събирането, на издирването,
на експонирането и изучаването историята на Тутракан. Първото решение на
Общината е от 1952 г. - за
създаването на Исторически музей в Тутракан. Може
би, румънската окупация е
попречила - нямало е специалисти, и така решението
на стр. 3

"Тутраканче" новият вестник!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɜɟɬɟɧɥɭɤɫɨɡɟɧɥɸɛɨɩɢɬɟɧ Ɍɨɜɚ ɟ ɩɴɪɜɢɹɬ ɛɪɨɣ ɧɚ ɧɚɣɧɨɜɢɹ
ɜɟɫɬɧɢɤ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɨɣɬɨ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɩɟɱɚɬɧɨɬɨ ɞɟɥɨ
ɜɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɝɪɚɞ
ɇɹɦɚ ɫɴɦɧɟɧɢɟ ɱɟ ɢɦɟɬɨ
ɦɭ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧɱɟ ɳɟ ɩɨɥɚɫɤɚɟɜɫɟɤɢɢɳɟɝɨɧɚɤɚɪɚɞɚ
ɪɚɡɥɢɫɬɢɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɦɭ
ȼɟɫɬɧɢɤɌɭɬɪɚɤɚɧɱɟɫɟɢɡ-

Ц

ɞɚɜɚɨɬɒɤɨɥɚɬɚɩɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨ
ɩɢɫɚɧɟ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɤɴɦ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɇɟɝɨɜ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚɬɚ
ɨɬɪɭɫɟɧɫɤɢɹɜɟɫɬɧɢɤȻɪɹɝ
ɉɥɚɦɟɧɤɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ ɤɨɹɬɨ ɟ
ɫɴɛɪɚɥɚɭɱɟɧɢɰɢɫɚɮɢɧɢɬɟɬ
ɤɴɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚɢɫɬɜɨɪɱɟɫɤɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
Редакционният екип на новия
на стр. 4

Честит 24 май - Празник на
българската просвета и култура
и на славянската писменост!
Да бъдем всеотдайни в
общата ни грижа да
съхраним и умножим
богатствата на българската
книжнина и духовност!
Нека завещаното от
Солунските братя пребъде
в делата ни!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Нека празнуваме Деня на
славянската писменост, за да
покажем на света това,
с което се отличаваме и с
което се гордеем!
Няма нищо по-красиво от
високия дух и нищо по-силно
от знанието!

Честит
празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

За празника на словото
поднасяме венци и пеем
възторжени песни.
Нека те и славата на
светите първоучители Кирил
и Методий бъдат онази
светлина, към която
нацията ни върви!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически музей-Тутракан:

НОВИНИ
ХРАМОВ ПРАЗНИК В ЧЕРНОГОР
Православната църква "Св. Николай Софийски Нови“ в
с.Черногор, осветена преди 7 години, на 17 май отбеляза
своя храмов празник. За първи път тук Света Божествена Литургия отслужи Н. В. Пр.Русенският митрополит
Наум, заедно с други свещеници от епархията. След службата бе раздаде курбан за здраве на всички християни и
мюсюлмани уважили празника.
"РАЗЛИЧНИ И ЕДИННИ"
В обедните часове на 31 май в Крайдунавския парк
в Тутракан ще се проведат игри на тема „Различни и
единни”, в които ще участват ученици от VI-те класове
на СУ „Йордан Йовков”.
Идеята на инициативата е насочена към стопяване на
предразсъдъците и различията на каквато и да е основа, а също и създаване на по-добра и сигурна училищна
среда, уважение и толерантност между подрастващите.
Събитието се организира с активното участие на
Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
към Община Тутракан.
"СПОРТ, МУЗИКА, ЗАБАВЛЕНИЕ"
На 31 май, по повод Световния ден за борба с тютюнопушенето, ОЦИД със съдействието на МКБППМН организира Празник под мотото „Спорт, музика, забавление”
с деца, учители, родители от всички възрасти, които ще
танцуват в ритъма на различни стилове музика. Това ще
се случи под умелото ръководството на професионални
инструктори. Празникът ще се проведе в Крайдунавския
парк в Тутракан.
"Спортът е най-добрата превенция за добро здраве и
пълноценен живот" - категорични са организаторите.
КНИГАТА "ТЕ ЗАГИНАХА ЗА ДОБРУДЖА" БЕ
ПРЕДСТАВЕНА В БАЛЧИК
На 16 май в "Каменна зала" на Културен център "Двореца" в Балчик се състоя представянето на книгата „Те
загинаха за Добруджа". В нея е събран дългогодишният
труд на двамата автори историци - Петър Бойчев, директор на Историческия музей в Тутракан и на Радослав
Симеонов, уредник в РИМ-Добрич.
„Те загинаха за Добруджа” е уникално за българската
историография изследване, в което са систематизирани
близо 16 хиляди имена на български войници и офицери,
загинали за освобождението на Добруджа по време на
Първата световна война. На територията на Тутракан
и Добрич се намират двете най-големи военни гробища в
България от времето на Първата световна война. Авторите ще споделят със присъстващите как е възникнала
идеята за написването й и как са я реализирали.
Благодарение на усилията на авторите, много наши сънародници вече могат да получат информация за лобните
места и обстоятелствата около смъртта на своите
родственици, участвали в Добруджанската кампания на
III-та българска армия.
Книгата може да се закупи от Историческия музей в
Тутракан, а цената на изданието е 50 лв.
УИКЕНД ТУРИЗЪМ
За 13-та поредна година Историческия музей представи културно-историческото наследство, природното
богатство и възможностите, които предлага Тутракан
и региона за туризъм, отдих и рекреация на туристическото изложение „Уикенд туризъм 2017” гр. Русе.
Туристическата борса се проведе от 11 до 13 май и
в нея взеха участие 163 участници и организации, а
русенското изложение се класира на престижното второ място по посещаемост и интерес, след столицата
София, изпреварвайки Велико Търново и Варна.
ВОЛЕЙБОЛ
Победител в проведения общински турнир по волейбол
за мъже е сборният отбор на абитуриентите. На второ
място е сборният отбор "Тутракан", а трети - отборът
на момичетата от СУ "Христо Ботев".
КРИМИНАЛЕ
17-годишен младеж е заловен с наркотици. На 11 май
около 20:30 часа на обществено място в града полицейски служители открили у него 2 таблетки амфетамин,
идентифицирани с полеви наркотест. Образувано е досъдебно производство.
Водач в нетрезво състояние и спътникът му са задържани, след като оказали съпротива при полицейска
проверка. На 12 май около 21:30 часа в района на село
Сокол пътни полицаи подали знак за спиране към водача
на лек автомобил „Опел”, но вместо да спре той ускорил
в посока към селото. След кратко преследване автомобилът бил принудително спрян, но шофьорът Т.Б. (47 г.)
и спътникът му Е.А. (48 г.) оказали съпротива при опита на полицаите да извършат проверка. Впоследствие
с дрегер било установено, че водачът шофира с 1.73
промила алкохолно съдържание в издишания въздух. Той
и спътникът му са задържани за срок до 24 часа, срещу
тях е започнато бързо производство.
Лек автомобил БМВ е отнет противозаконно в Старо
село. Кражбата е извършена в периода 10-12 май. Образувано е досъдебно производство.
Неправилно ползване на печка на твърдо гориво е
причината за пожар в къща в Тутракан, възникнал на
15 май около 01:45 часа. Изгорели покъщнина и битова техника, преди огнеборци от РСПБЗН-Тутракан да
овладеят огъня. 90-годишната стопанка на къщата не
е пострадала. Спасен е домът й.

Тутракан е малък град, но с ярко
присъствие в националната история
от стр. 1 - само няколко години просъществува тази малка
музейна сбирка в читалището. Приживе, Рачо Змеев
се е мъчил да направи този
музей - отчуждена е къщата
на Теодорови за експозиция,
Общината я стопанисва,
назначават се разни служби,
но поради бюрократичното
отношение на Окръжния съвет за култура в Силистра
и на Дирекция "Културноисторическо наследство" не
се позволява или по-точно
счита се, че в Тутракан
няма нужда да има два музея. Етнографският музей
стигал, тъй като риболовът бил основен поминък
тук и така въпросът е
"решен". Едва през 1988 г.,
когато общините стават
самостоятелни при новото
райониране (област Разград
се създава тогава) и Общината може да комуникира
директно с Министерството на културата, а не чрез
разрешение от Окръжния
съвет, се поставя началото
на изграждане на тематикоекспозициония план, на проектирането на реставрацията на Теодоровата къща и

остава неизпълнено. Едва в
1967 г. един местен ентусиаст - Рачо Змеев, който
тогава е бил още със средно
образование, не е следвал
задочно, но инициативен
човек, с помощта на Борис
Илиев (известен краевед) успяват да съберат
фотоси и артефакти при
копаенето за прокарващата се тогава канализация
на града. От римската
крепост "Трансмариска"
намират керамика, монети
и успяват да направят една
малка музейна сбирка експонирана в читалището. Тя е
открита на 22 май 1967 г.
и тази дата вие считаме за
начало на музейното дело
в Тутракан. В последствие
експозицията прераства в
Етнографски музей, после
в Исторически музей, за да
стигнем до днес.
Етнографският музей е
открит през 1974 г. и скоро
му чествахме 40-годишен
юбилей.
Искам да добавя още, че
тогава идеята за Исторически музей не отпада

адаптирането за музейна
експозиция и през 1993 г.
се откри Историческият
музей. Това е паметта на
тутраканци! Малък град
Тутракан, но с изключително богата история и то с
присъствие в националната
история. Тутраканци се гордеят с музея и с културното
наследство, и с това, което
през годините, с помощта
на Общината, музеят направи - реставрирането
на Мемориален комплекс
"Военна гробница - 1916 г.",
реставрации в Рибарската
махала - едно естествено
обособило се в годините
на Възраждането рибарско
селище, разкопки на крепостта "Трансмариска" с
реставрация на северната
и южната крепостна стена,
която е атракция. Направихме "Звук и светлина" - найкрасивите музейни обекти
се осветяват, освен това
сума и издания излязоха,
между които и документите
за историята на Тутракан
и "История на Тутракан",
която е академично издание.
Издирихме имената на всички загинали и ги изписахме в

Мемориалния комплекс, така
той стана не само национален, но и международен
паметник и вече чакаме
Тутракан да бъде обявен за
град на българската бойна
слава. Ето, тутраканци
има с какво да се гордеят
и затова решихме по този
начин да отбележим 50-годишния юбилей - с публично
мероприятие, с увеселителна част, да си кажем това,
което сме постигнали, да
благодарим на дарителите...
Един хубав празник ще се
получи.
- А в Нощта на музеите
какво ще предложите?
- Около 21:30 ч. концертната част в Крайдунавския
парк ще приключи и след
това публиката може да
разгледа музейните експозиции. Предлагаме им общоисторическа експозиция,
експозиция "Тутраканска
епопея", Етнографски музей
на риболова, Галерията и
всичко това ще бъде отворено докато има посетители, разбира се, придружено
с беседи от музейните
специалисти.
“
ТГ”

Започват матурите за дванадесетокласниците
О

бщо 91 дванадесетокласници от СУ
"Йордан Йовков" и СУ
"Христо Ботев" в Тутракан днес се явяват на
задължителния зрелостен
изпит по български език и
литература.
За първи път в редовната
сесия през май тестовете
ще бъдат разделени на два
или три модула. Мярката
вече беше приложена от просветното министерство - на
поправителната сесия през
септември миналата година,
а резултатът - значително
по-малко преписване. Всички
изпити остават от по 4
часа.
Матурата по български
език и литература ще бъде
от три модула. Първият
модул ще продължи един час,
вторият - също един час и
третият - два астрономически часа. Първият модул ще
бъде от въпроси със затворени отговори. След като го
решат учениците предават
листа с отговорите си, той
се запечатва и те вече не
могат да работят по този

модул.
Вторият модул ще бъде от
въпроси със свободни отговори, той също се предава и
запечатва. Третият модул е
писане на интерпретативно
съчинение или есе.
Колкото и странно да звучи, в тази ситуация е важно
кога учениците могат да напуснат стаята и да отидат
до тоалетната, тъй като
многобройните проверки на
просветното министерство
са установили, че именно
в тоалетните чрез втори
телефон зрелостниците получават информация отвън за
решенията на теста - а, б, в
или г. Затова идеята е да не
може да се излиза по време
на модулите. Ако модулът е
до 90 минути тоест час и
половина, учениците нямат
право да напускат залата
по време на модула. Само
когато модулът е с по-голяма
продължителност, те могат
да излизат след изтичане на
първите 90 минути от съответния модул. Т.е. на изпита
по български език може да се
излиза само по време на тре-

тия модул, тъй като той е от
2 часа, но след час и половина
писане и защото е преценено,
че цяла тема не може да се
издиктува по телефона.
На три модула освен матурата по български се разделят и матурите по френски,
немски, руски, испански, италиански, история и философия.
При тях важат същите правила и продължителност както
при матурата по български.
В отделна група са матурите по английски език
и география - тук първият
модул е един час, а вторият и
третият са по час и половина
и учениците нямат право да
излизат от стаята по време
на модулите.
Има и трета група от предмети - математика, химия,
биология и физика, които са
само на два модула съответно с продължителност
час и половина и два часа
и половина. Тук не се пише
тема и затова няма трети
модул, учениците могат да
излизат от стаята по време
на втория модул.
При всички матури обаче,

ако ученикът напусне сградата няма право да се върне
и да продължи. Сутринта
модулите ще се подават към
училищата един след друг,
а не наведнъж. Остават и
другите правила за сигурност - родителите могат
да присъстват в училищата,
ще има видеонаблюдение и
квестори. Промяна в учебноизпитната програма няма.
Втората матура - по избор,
е на 22 май, третата матура
- по желание, ще е между 26
и 31 май. Резултатите ще
бъдат обявени до 9 юни.
Има и новост, свързана с
професионалните гимназии
- от тази година втората
матура при тях може да
бъде и средноаритметичната оценка от изпитите за
професионална квалификация.
Освен това, тази година матурите за първи път ще се
проверяват дистанционно,
с компютри, разположени в
41 центъра в цялата страна - така процесът ще се
опрости и няма да се налага
оценките да се прехвърлят
от хартия на компютър. “ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 15 май 2017 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:
12 монтажници, метални изделия – средно образование
4 машинни оператори, металообработващи машини
– средно образование, работа с компютър
1 продавач консултант – средно образование, работа

с компютър
1 продавач консултант – средно образование, професионален опит
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност, опит до 1 година
3 оператори, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 продавач консултант – основно образование
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
1 управител, търговия със стоки на дребно, дрогерия – средно професионално образование, специалност
медицинска сестра/фелдшер/акушерка
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Майските дни на културата
и спорта продължават
от стр. 1 приказката "Неродена мома" това е подаръкът на общинския
кмет за малчуганите за техния
празник - Международния ден на
детето - 1 юни.
Същият ден вечерта, на Амфитеатралната сцена в Крайдунавския
парк, е концертът на певеца Володя
Стоянов.
Любителите на театралното
изкуство ще бъдат зарадвани с
постановката "Полет над кукувиче
гнездо" по Кен Киси и драматизация на Дейл Васерман в последния
ден на м.май. В главната роля - популярният актьор Станимир Гъмов.
В началото на седмицата в Стара
Загора бе премиерата на пиесата, а
за този сезон тя ще бъде изиграна
още в Тутракан и Добрич.
В майския културен календар е
включен и стартът на 32-я Национален поход "По стъпките на четата
на Таньо войвода". Той се организира от Културно-просветното
дружество „Родно Лудогорие” с
помощта на общините и музеите

ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ  ɉɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨ
ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟɇɚɱɚɥɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɈɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɋɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ʉɭɥɬɭɪɚ
ɫɴɳɨ ɳɟ ɛɴɞɟ ɜɪɴɱɟɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚɧɚɝɪɚɞɚ
В Деня на българската просвета
и култура и славянската писменост
- 24 май, във всички училища на
територията на общината преди
обяд, ще се проведат училищни
тържества. Абитуриентите ще
бъдат изпратени с много поздравления и добри съвети, а вечерта
за тях е традиционният коктейл,
който дава кметът на Община
Тутракан - д-р Димитър Стефанов.
Абитуриентското шествие ще започне в 19:00 часа от Обреден дом по
главната улица "Трансмариска" до
"Старата автогара".
На 29 май Драматично-кукленият театър "Дора Габе" от Добрич
ще представи драматизация на

в градовете Тутракан, Силистра,
Исперих, Разград и Попово.
На 30 май в 8:00 часа пред
паметника на Таньо войвода в
Тутракан походът ще бъде официално открит, последван от шествие
по главната улица и поднасяне
на венци пред паметниците на
Васил Левски, Панайот Хитов,
ген.Суворов и ген.Пантелей Киселов. Походниците ще се отправят
към брега на р. Дунав край с.
Пожарево, там, където е стъпила
четата, и ще станат свидетели на
възстановката на слизането й на
българския бряг.
На "Къмпинга" ще бъде проведен
Преглед на патриотичната песен и
строева подготовка, а от там участниците в похода ще тръгнат по
начертания път - до лобното място
на войводата - на Керчан баир край
поповското село Априлово. Там, в
обедните часове на 2 юни, походът
ще приключи.
Очаква се в него да се включат
над 450 ученици от цялата страна.

Благодаря!
Искам да изкажа своята благодарност към д-р Любомир Бойчев и д-р Богомил Бойчев, анестезиолога д-р
Стоянка Димова, акушерката Николинка Порожанова и
всички, които работят в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ-Тутракан! За прекрасното отношение
по време на раждането, за спокойствието и увереността, която ми даваха през цялото време, за да можем
аз и моето бебе да се чувстваме добре. За това, че
винаги с усмивка на лице намирахте верните думи да
ме окуражите, за грижите и отзивчивостта, за прецизността, за професионализма и за всичко Благодаря!
Бъдете здрави и благословени!
С уважение и признателност:
Габриела СИМЕОНОВА от град Русе

Проявата е под патронажа на
президента на Република България, тя е част от националния
календар на образователното
министерство. Научни консултанти
в похода ще бъдат акад. Георги
Марков и проф. Христо Матанов.
В част от събитията по традиция
се включва музикантът Теодосий
Спасов със своята инструментална
група.
Спортната част в майските дни
е също разнообразна. Днес приключва общинският турнир по
футбол за мъже, а на 20 и 21 май
е турнирът по шахмат за ученици
и мъже.
Общинският празник "Бързи,
смели, сръчни" е в два варианта
- за ученици от начален етап на
обучение - на 23 май, а за детските
т 15 май до 15 юни ДФ
градини - на 31 май.
„Земеделие“ приема
Турнирът по тенис на маса е надокументи за участие
срочен за 26 май, а речният поход
с туристически каяци ще се проведе в схемите „Училищен плод“
на 27 май.
“ТГ” и „Училищно мляко“. Заявленията за кандидатстване
са по утвърден образец и са
публикувани на страницата
на институцията.
Право да кандидатстват
за доставки на плодове,
зеленчуци и мляко в детски
градини и училища в страната имат учебни заведения,
Кънчев“ (2000) и „Публична адми- производители на плодове
нистрация“ (магистър) във ВТУ „Св. и зеленчуци, производители
св. Кирил и Методий“ (2017). Рабо- на мляко и млечни продукти,
тила като учител в град Главиница организации на плодове и
и в с. Сокол. Помощник директор зеленчуци, групи произвов СУ „Васил Левски“ – град Глави- дители на плодове и зеленница (2009-2011), заместник кмет чуци, еднолични търговци,
на община Главиница (2012-2015), търговски дружества и
заместник областен управител на кооперации, както и общини
област Силистра (2015-2017).
с учебните заведения, коиОт източник, пожелал аноним- то се намират на тяхната
ност, научаваме, че вторият за- територия.
местник-областен ще е от коалиУчебните заведения моционния партньор в управлението гат да участват във всяка
на държавата – „Обединени патриоти”. Кулоарната мълва отрежда
това място на един от тримата
лидери на местните структури в
патриотичната коалиция. Те бяха и
Елена Томова е родена на 1992 г. в СОУ „Васил Левски“ в листата на кандидат-депутатите –
29.06.1975 г. в Тутракан. Средно – град Главиница, а висше – „Пе- Веселин Георгиев, Йордан Ковачев
образование е завършила през дагогика“ (бакалавър) в РУ „Ангел и Димчо Кьосев.

Започна приемът по
Училищните схеми
за плодове,
зеленчуци и мляко

О

Нови назначения в Областна
администрация-Силистра
Областна администрация
- Силистра бяха представени заместник-областният
управител Стоян Бонев, назначен
от Министерския съвет, както и
главният секретар на Областна
администрация Елена Томова,
назначена от областния управител
Ивелин Статев.
Стоян Бонев е роден в град
Силистра на 9.02.1965 г. Магистър
по специалността „Счетоводство и
контрол“ от Стопанска академия
„Димитър Ценов“ град Свищов.
Работил е като главен инспектор в
Държавен и финансов контрол, в
„Митница“ (Силистра) като главен
инспектор и като отговорник на отдел в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в регион
Силистра. Областен управител на
област Силистра от м. септември
2014 г. до м. февруари 2017 г.

В

“ТГ”

от схемите самостоятелно.
Те имат право да изберат и
заявител по реда на Наредбата за условията и реда
за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове,
зеленчуци, мляко и млечни
продукти в учебните заведения - Схема „Училищен
плод“ и Схема „Училищно
мляко“. В случай че учебното заведение няма да участва самостоятелно, то трябва да избере заявител въз
основа на три предложения
за доставка на продуктите
по съответната схема като
поне едно от тях следва да
бъде отправено до производител.
Възложителите по Закона
за обществените поръчки е
необходимо да проведат обществени поръчки за избор
на изпълнители по схемите
„Училищен плод“ и „Училищно
мляко“, съгласно изисквания“ТГ”
та на закона.

Допълнителни мерки за
сигурност по време на
абитуриентските балове

Най-голямата младежка организация в С
страната проведе обучение в Тутракан
Кристиян КАЛЧЕВ
ай-голямата младежка
организация в страната
– Национален младежки
форум /НМФ/ проведе тридневно
обучение в Тутракан. НМФ проведе
„Мрежови дни“ в периода 11 - 13
май, на които присъстваха 32 младежки лидери от цялата страна,
Целта на проведените обучения
бе изготвянето на 7-годишна

Н

стратегия за развитие на младежта
и организацията. Събитието се
проведе под патронажа на кмета на
общината д-р Димитър Стефанов
и със специалното съдействие на
директора на Исторически музей
– Тутракан Петър Бойчев.
В обучението бе включен и Илиян Неделчев, който представлява
тутраканската младеж.
Форумът приключи с изготвена

национална програма за развитието на младежта и приоритетите,
които ще бъдат защитавани от
младите хора пред Министерство
на младежта и спорта и Министерство на образованието и науките.
След среща на участниците
с кмета на общината, бе предложена идеята в Тутракан да
се проведе Лятна академия за
обучение на младежки представители в обществения, граждански
и политически сектор. Академията

ɥɭɠɢɬɟɥɢ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɳɟɛɴɞɚɬɦɟɫɬɚɬɚɤɴɞɟɬɨɳɟ
ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɧɚ ɆȼɊ ɢ ɧɚ ɫɟ ɫɴɛɢɪɚɬ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢɬɟ
ɈɛɥɚɫɬɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹÄɉɨ- ɦɚɪɲɪɭɬɢɬɟɧɚɬɹɯɧɨɬɨɩɪɢɞɠɚɪɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɜɢɠɜɚɧɟ ɢ ɨɛɟɤɬɢɬɟ ɜ ɤɨɢɬɨ
ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ´ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɳɟɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɬɛɚɥɨɜɟɬɟ
ȼ ɯɨɞ ɫɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɨɬɧɨɫɧɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ
ɦɟɪɤɢɡɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬɜɴɜɜɪɴɡɤɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɟɥɧɢɹɪɟɠɢɦɩɨɠɚɪɫ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬ- ɧɚɬɚɢɚɜɚɪɢɣɧɚɬɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɫɤɢɬɴɪɠɟɫɬɜɚɢɦɚɫɨɜɢɩɪɨɹ- ɧɚɭɜɟɫɟɥɢɬɟɥɧɢɬɟɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɦɚɣ±Ⱦɟɧɹ ɤɴɞɟɬɨɳɟɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬɚɛɢɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɩɪɨɫɜɟɬɚ ɢ ɬɭɪɢɟɧɬɫɤɢɬɴɪɠɟɫɬɜɚ
ȼ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟ ɞɧɢ ɳɟ ɢɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɧɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɬɚ
ɡɚɫɢɥɟɧɩɴɬɟɧɤɨɧɬɪɨɥɡɚɞɚ
ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɡɚɨɛɟɡ- ɧɟɫɟɞɨɩɭɫɤɚɬɚɜɬɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɩɟɱɚɜɚɧɟɧɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɚɩɴɬ- ɜɢɹ Ʉɚɬɨ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɚ ɦɹɪɤɚ
ɧɚɬɚɢɩɨɠɚɪɧɚɬɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢ
ɫɚ ɧɚɛɟɥɹɡɚɧɢ ɫ ɭɱɢɥɢɳɧɢɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɞɚ ɫɴɩɪɨɜɨɠɞɚɬ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɧɚ ɚɜɬɨɤɨɥɨɧɢɬɟɧɚɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢɦɟɫɬɧɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɞɨɦɟɫɬɚɬɚɧɚɛɚɥɨɜɟɬɟȼ
ɪɚɣɨɧɧɢɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɚ ɢɡ- ɬɚɡɢɜɪɴɡɤɚɳɟɛɴɞɚɬɜɴɜɟɠɝɨɬɜɟɧɢ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɚ ɨɩɚɡɜɚɧɟ ɞɚɧɢ ɜɪɟɦɟɧɧɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹɪɟɞɢɩɪɨɬɢ- ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɤɴɦ ɤɨɢɬɨ
ɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬɬɚ ɩɨɥɢɰɢɹɬɚɩɪɢɡɨɜɚɜɚɜɨɞɚɱɢɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟɦɟ- ɬɟ ɞɚ ɩɪɨɹɜɹɜɚɬ ɬɴɪɩɟɧɢɟ ɢ
традиционно включва между 100 ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɉɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬ
“ТГ”
и 200 младежи от страната, които
в рамките на седмица получават
възможността да се обучат на найсъвременните методи за образование, като гражданско, дигитално,
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
глобално образование.
Така, вместо избраната от ЕС
Пред
ставете този талон в редакцията
столица на младежта – Варна,
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
Тутракан има възможността да
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
изземе реалната функция на център за развитие на младежта на
и поръчайте своята безплатна
национално ниво.
малка обява до 10 думи
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Славен юбилей
Т

очно на 10-ти май в
Дома за стари хора в
Тутракан имаше очаквания и вълнения. Вълненията бяха най-вече за
юбилярката – Дуся Донкова,
която тогава навърши 90
години. Вълненията бяха и
за близките й хора от Дома,
дъщеря й Анастасия Якова
и приятели, които дойдоха
да я поздравят.
90 години живот е цяла
епоха, епоха от мъчителни
събития за Дуся Донкова,
преживяла мъките на българите живеещи в далечната
Украйна, мъките по преселенията, гладът породен
от събитията, загубата на
близки хора. Но всичко това
не сломява духа на Дуся и вярата й в доброто и обичта
към хората.
В този паметен ден, във
вълнението си Дуся трудно
намираше думи да благодари
за грижите на директорката Димитрина Барбучанова,
на сестрите и санитарките, на администрацията
за осигурените условия и

обстановката предразполагаща към дълголетие и
добър живот.
Красивата торта и свещичките върху нея допълваха емоциите от получените
поздравления. Прозвуча от
всички „Честит рожден
ден...”, след което изненадите за юбилярката и всички
присъстващи започнаха.
Кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов,
макар и на път, не забрави
да поздрави възрастната
жена по мобилния телефон, а Стефка Станкова и
Снежана Николова връчиха
цветя и подарък от името
на Общината.
С колаж от снимки на Дуся
зарадваха рожденичката
служителите на Дома, а аудиозапис на руска песен на
нейната правнучка Адриана
предизвика сълзи в очите
на Дуся.
Дъщеря й Анастасия Якова благодари на майка си за
грижите, предаденият дух
и обич към хората предадени на сина и дъщерята, на

Творците на Добруджа предпразнично...

Думите...
ɌɨɜɚɧɟɟɪɚɡɤɚɡɩɪɢɤɚɡɤɚɢɥɢɟɫɟɌɨɜɚɟɜɴɡɞɢɲɤɚɁɚɞɭɦɢɬɟ
ɂɡɧɟɢɡɞɚɞɟɧɚɬɚɤɧɢɝɚÄȼɬɴɪɫɟɧɟɧɚɫɟɛɟɫɢ³

четиримата внуци и трите
правнучки. И те не забравиха да поздравят баба си,
макар и от чужди земи!
Трогателни бяха поздравите на приятелите й от
Дома - Стефанка изпя любимата песен на Дуся - „Назад,
назад моме Калино”, а Никола - руска песен. С много
обич и признателност Дуся

получи поздрави и от колежките Стоянка Ганева, Радка
Симидчиева и мил привет
от Анка Монева.
Макар и развълнувана, въпреки болежките, Дуся успя
да стане права и да поздрави всички присъстващи, да
им благодари за хубавите
мигове, които й дариха на
нейния юбилей!
“ТГ”

"Тутраканче" - новият вестник!

от стр. 1 - Александра Гогова, Ганка Гвоздейкова и Радослав Ненчев.
Репортерите, от които се очаква
да бъдат в центъра на събитията, за
да ги отразят, са Даяна Тодорова,
Силвена Енчева, Теодора Петрова и
Василена-Мария Минева. Заедно с
тях ще са фоторепортерите Дамян
Лазаров и Селин Ниази.
Рисуването е вдъхновението
на Мартин Вълев и логично той е
дизайнер на изданието. Негова е
идеята как да изглежда "главата"
на вестника и нейното цветово
оформление.

вестник даде специална пресконференция след излизане на първия
му брой. "Когато се записахме
се оказа, че всички сме от едно
училище - СУ "Йордан Йовков". Повечето сме приятели и това прави
работата ни по-лесна и приятна"
- споделиха младите журналисти.
Главен редактор на "Тутраканче"
е шестокласничката Калина Василева, която води пресконференцията и представи своите колеги.
Трима са зам.-главните редактори

Освен хартиено издание в. "Тутраканче" има и Фейс страница, която се поддържа от IT-специалиста
Пресиян Великов.
Кой, какво, къде, кога, как, защо
- това са въпросите, които младите
журналисти вече знаят да ползват
при подготовка на своите материали, стана ясно на пресконференцията. И още - те разказаха за
посещението си в две електронни
медии - Радио Шумен и Телевизия
Шумен и впечатленията от там.
За настоящата учебна година се
очаква да излязат още два броя

на в."Тутраканче", които ще са със
събитиен характер - през м.юни
и м. август, когато ще се проведе
Международният конкурс "Речни
ноти".
Редакционният екип и техният
ръководител информираха и за
работата на Школата по творческо
писане и журналистика, заниманията, в която обогатяват знанията
им, кара ги да мислят творчески
и да пишат правилно на родния
български език. Материята, с която
те се занимават не повтаря и не
съвпада с учебния материал в училище, поясни Пламенка Ангелова.
В Школата обмислят да обявят
и литературен конкурс - това е
бъдещата им задача, а учебната година ще приключат с литературно
четене и ще представят творчеството си. На пресконференцията
Дамян Лазаров рецитира своето
стихотворение "Есента", което е
публикувано в първия брой на в.
"Тутраканче".
И още една добра новина - средствата от продажбата на вестника
са предназначени за благотворителност.
Като пожелаваме успех на младите колеги, надяваме се на добро
сътрудничество с в. "Тутракански
глас", който тази година отбелязва
55-годишен юбилей!

"Спри, детето запази!"
Калина ГРЪНЧАРОВА
ествие на децата
от подготвителните групи на детските градини в община
Тутракан се проведе на
17 май под надслов "Спри,
детето запази!".
Инициативата е съвместна дейност на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните към Община Тутракан
и детските заведения.
Шествието тръгна от
„Старата автогара” по
главната улица „Трансмариска”. Три бяха неговите
спирки. Първата - пред
сградата на общинската
администрация, където бяха
посрещнати от зам.-кмета
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…Книгата, към
която всеки ден
прибавям по една
песен.
По една история.
По една дума.
В нея обличам героините си с чукмани, шалове и престилки. Украсявам
ги с аскии, кованец
и интиша. Защото
някъде дълбоко в
себе си вярвам, че
Калина, онази девойка от песните,
която се надгрявала
със слънцето, е черненка… Като всички
мои близки, съседи
и приятели. Тези,
които обичам от раждането си, без
да се питам защо.
Но съм щастлива, че ги има. Че
съм част от тях.
Разказвам за басматарките-лечителки, които умеят да говорят
със звездите. С мълчаната вода. И
със самодивите. За да помогнат.
Пренесли своето знание от езическите времена, гонени и преследвани, те държат отворени вратите.
И душите си. За болката на хората.
Истории, дошли от древността… Достигнали до нас по неведомите си космически пътища.
Разказвам и за трудолюбието
на жените. С няколко думи. Свършили жътвата, те се обръщат с
благодарност и почит към нивата
като към обично живо същество:
„Довиждане, ниво. Пък догодина,
ку сми жуви, пак ши додим."
Респект… Към отрудените ни
майки.
Кой друг би се сетил да го направи, освен тези, които знаят цената
на хляба, и преди да го разчупят, за
да нахранят децата си, го целуват
благоговейно.
Пред такива хора, които, уморени и прашни, се вглеждат в
звездите, хора на духа, можем
само да сведем глава.
И да се поклоним.
***
… А книгата… Тази моя свидна
книга, стои свита няколко десетилетия в пожълтелите си листи и
чака ли, чака. Кротко и търпеливо.
Да види бял свят…
Това е моят почтителен поклон
към предците ни, преселници от
Северна Добруджа, чиято съдба
цял живот се опитвах да разгадая.
Уви, само се докоснах до нея.
Защото това е една необятна,
безкрайна вселена.
Тя е докосване до корена на
предците ни.
И до езика им.
Такъв, какъвто го говорят векове. На който привечер тихо споделят страховете си. Но и надеждите
и упованията. Вричат се в любов.
Да се докоснем и ние до думите.
Те са като гълъбите. Ако им
позволим, ще кацнат послушно
на раменете ни. Защото трябва и
да мечтаем. Иначе за какво са ни
небесата. Нали в това е магията
– да сме сред безбрежното поле.
Нашето, Добруджанското поле.
Да се възхищаваме на развятите
конски гриви, които плуват сред
житата. А ние да си мислим, че
летим. Че сме там някъде. Горе.
Сред облаците. Онези, които никой
не може да ни отнеме.
Затова са думите.
И мечтите.
За да можем да летим.
***
Старите думи.
Бабините и дядовите. Гальовни
и меки като душите. Грапави като
ръцете им. Топли и слънчеви като

ɋɬɨɹɧɤɚɉɚɜɥɨɜɚ
ɫɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɤɢ

очите. Строги като приказките
им. Светли и чисти като крехка
надеждa.
Със звук на ренде. И мирис на
изваяно горско дърво.
Със спомен за цъфнали круши.
И плодовете им – едри, жълти и
сочни…
С градини от бухнал трендафил,
божур и латинка. И гергини, обляни от слънце.
Някои от старите думи разцъфват. Омайни и пленителни –
като девойки от нявгашни песни.
Сурови и силни – като мъже, на
които само луната е виждала влага
в очите.
Но другите… Другите думи
загубих.
Някъде там… В мъглявината
на далечното детство. Залутани
сред безкрайните снежни полета. Заслушани във вълчия вой и
във вятъра. Спотаени до старата
ракла на баба. Упоени от аромата
на хляб. И от кехлибара на златната есен.
Търсих ги. Когато среброто
посипа косите ми. Питах за тях.
Години наред. И при изгрев, и при
залез слънце. И в студ, и в пек. И
в дъжд, и в сняг. И лете, и зиме.
И колкото повече питах, толкова повече разбирах колко
малко от словата на дедите ни
са стигнали до нас. Страхувах
се, че ще ги отвее оня вятър, за
който казват, че няма корен долу
и няма горе връх. Че след време
децата и внуците ни ще знаят още
по-малко.
И още по-малко.
***
А те, думите, стоят някъде,
спотаени между пластовете на
времето. Надничат зад вековете.
И чакат ли, чакат. Някой да ги
открие.
До някога топли огнища.
Край стари зидове и зараснали
горски пътеки.
Вкопчени в клонка на храст.
И в грозд на лозница.
В тиха въздишка.
И в стон.
В смях на щастливо момиче.
И в шепот на плодно дърво.
В сянка на облак сред синьо
небе.
И в шарено крило на пеперуда.
В мъгла, пропълзяла от блатото.
И в свидна, отколешна песен.
В позабравено предание.
За било. И не било.
Чакат… Някой да ги разгадае.
Да разкрие тайната им…
Онази, красивата. Най-прекрасната тайна.
Че звездите са в очите на децата.
Защото тяхно е бъдещето. И
мечтите са техни.
А ние… Ние сме мостът.
…И броеница от думи.
ɋɬɨɹɧɤɚɄɉȺȼɅɈȼȺ
ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
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"Луди - млади"
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Поздравления за поредния невероятен концерт!",
"Страхотни сте всички!",
"Невероятен концерт! Много
красота, багри, костюми,
настроение!", "Адмирации за
ръководителката на танцовия състав! Браво на танцьорите, гордеем се с Вас!",

Традиционна среща на
кмета на Главиница
с абитуриенти

насова!
Препълнената зала изпращаше всеки танц и музикално изпълнение с нестихващи
аплодисменти. С "Дунавско
хоро" за първи път на сцената се представи подготвителната група, съставена
само от първокласници.
Детският състав изигра
"Дайчово хоро", по-големи-

ца - хасакийски, варненски,
добруджански и шопски.
Шопският танц е нов и за
първи път се представя
пред публика.
"Браво на децата! Поздравления към Елена Атанасова,
която научи тези мили деца
и моята внучка да обичат
българския народен танц!"
- това са само част от
емоциите на публиката изразена в социалната мрежа
Фейсбук след концерта на
Танцова формация "Дунавска
младост" с неслучайното
име "Луди - млади", изнесен
на 16 май.
Всъщност, това бе заключителен концерт за творческия сезон на четирите
формации на Танцов ансамбъл "Дунавска младост"
и на Клуб "Добруджа" при
НЧ " Н.Й.Вапцаров", чийто
художествен ръководител
е незаменимата Елена Ата-

те от тях - младежите,
показаха тракийски танц
и "Шопски мегдан", а найголямата по възраст група,
натрупала богат опит през
годините събра възхитата
на публиката с четири тан-

"Спри, детето запази!"
от стр. 4
Петя Князова-Василева, която освен, че ги поздрави
за добрата инициатива им
връчи и тематичен подарък
- малка площадка с пътни
знаци.
Пред РУ "Полиция" децата бяха посрещнати от
полицейски служители, а
полицейски инспектор Деян
Арабаджиев им обясни основните правила за движение по пътищата.

Малчуганите носеха плакати с апели и призиви,
както и пътни знаци.
Крайната спирка на шествието бе читалище „Н.Й
Вапцарова-1873". Там за тях
бе представена „Приказка
за пътя” от актьорите на
Куклен театър-Русе. Постановката е подарък за
децата от МКБППМН, която
осигури тениска за всяко
дете с тематичен знак и
комплект пътни знаци за
детските градини.

С изпълнения в концерта участваха още Елица
Камбурова и солистката
на силистренския оркестър
"Истър" - Цеци Морарова.
Концертът бе и бенефис
за четирима танцьори-аби-

туриенти - Маринела Стефанова, Ивайло Паничарски,
Йордан Димитров и Красимир Стоянов! "Дунавска
младост" оставя вратата
си отворена за тях, а секретарят на тутраканското
читалище Светлана Петкова ги поздрави емоционално
и им връчи специални плакети по този повод.
"Искам да изкажа едно
огромно "Благодаря!" на нашата ръководителка Елена
Атанасова. Благодаря на
всички мои, да ги нарека,
колеги, които през всички
тези години ни подкрепяха
и играхме заедно на тази
свята за нас сцена и найвече искам да благодаря на
вас - публиката!" - отговори Ивайло Паничарски от
името на абитуриентите.
Поздравителен адрес до самодейците и цветя изпрати
кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов.

поетично
Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Ежедневие
Член съм аз в Клуб на инвалида.
Кой казва, че са инвалиди?
Човек веднъж като ги види
от сърце ще им завиди за куража, за сърдечността,
за любовта им към живота.
Всеки пъшка си у тях,
в клуба идват те със смях,
бързо пък се комплектоват
и в игрите те потъват.
Почват спорове горещи:
- Ти виновен си, не аз! Дал си грешен пас,
Асо трябва да дадеш, да се отървеш.
Мамка му, къде си гледал,
кьорав ли си или що картите щом не познаваш
не захващай се тогаз да играеш ти със нас.
Току спорят и се карат,
изведнъж утихват всички опушват по една цигара,
но разборът продължава.
На банкетите пък, брат,
ела виж кво правят те туист ли ти не щеш, валс или танго даже Дунавско хоро.
Всеки болката си знае и дълбоко я таи.
Нека има все повече
закачливи ведри дни.
Мъката да се забрави,
а доброто надделей.
Всеки в себе си си мисли:
"Е, какво пък толкоз и на мен ми се живей!"

метът на Община
Главиница Неждет
Джевдет се срещна с абитуриентите от
випуск`2017 от СУ „Васил
Левски” в Главиница, за
да ги поздрави лично за
успешното им завършване
на средното образование.
“Бъдете смели, вярвайте
си и си поставяйте високи
цели, защото от вашите
избори в живота зависи

бъдещето ви!“, обърна се
той към завършващите
12-ти клас и ги посъветва
да бъдат разумни, когато
избират професия. "Желая
ви успех, смелост и креативност“, допълни кметът.
Всеки зрелостник получи
подарък за спомен, връчен
лично от г-н Джевдет.
Абитуриентите не скриха
своето вълнение и благодариха за оказаното внимание.

К

поетично
Иван ДЕМИРЕВ
гр.Добрич

Синовно
На Илияна Недкова Стоянова,
която е родом от Тутракан
О, древна моя Трансмариска!
Любими мой роден Тутракан!
До болка днеска ми се иска,
синовна обич да ти дам.
На таз земя със кръв поета,
да съм достойна дъщеря,
Защото в нея съм родена,
зора тук първом ме огря.
На север Дунава се плиска,
на юг е житна равнина,
И кой владетел не е искал,
да бъдеш негова земя?
О, Тутраканска епопея!
Ще се намери ли незнам един поет да те възпее,
да съгради от слово храм!...
....Затуй ти моя Трансмариска!
Затуй мой роден Тутракан.
До болка днеска искам, искам,
сърцето си, да ти отдам.
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55.2% от родените деца в Силистренско Населението на
областта намалява
през 2016-та са извънбрачни
К
П

рез 2016 г. в област Силистра са регистрирани 1 009
родени деца, като от тях 997
(98.8%) са живородени. В сравнение
с предходната година броят на живородените се е увеличил с 41 деца,
или с 4.3%.
Коефициентът на обща раждаемост в област Силистра през 2016
г. е 8.9‰, а през предходните 2015
и 2014 г. той е бил съответно 8.4 и
8.7‰. С най-висок коефициент на
раждаемост са общините Кайнарджа
(17.0‰) и Дулово (10.2‰), а с найнисък - Силистра (7.4‰) и Алфатар
(7.7‰).
Броят на живородените момчета
(520) е с 43 повече от този на живородените момичета (477), или на 1
000 живородени момчета в област
Силистра се падат 917 живородени
момичета.
В градовете и селата живородените са съответно 393 и 604 деца.
Коефициентът на раждаемост в
градовете е 7.9‰, а в селата - 9.6‰.
През 2015 г. тези коефициенти са
били съответно 7.0 и 9.5‰.
Броят на жените във фертилна
възраст (15-49 навършени години)
към 31.12.2016 г. е 21 898, като
спрямо предходната година той
намалява с 581, а спрямо 2001 г. - с
10 567 жени.
През 2016 г. броят на живородените деца, родени от майки под 18
години е 50, а тези родени от жени на
възраст над 40 години – 18.
Средната възраст на жените при
раждане на първо дете се запазва същата както през 2015 г. - 25.2 години.
От началото на деветдесетте го-

Естествен прираст на
населението

дини на миналия век се наблюдава
трайна тенденция на увеличаване на
извънбрачните раждания. Техният
относителен дял нараства от 29.4%
през 1995 г. на 49.8% през 2001 г.
и на 55.1% през 2015 година. През
2016 г. броят на живородените
извънбрачни деца в областта е 550,
или 55.2% от всички живородени.
Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете
(56.7%) е по-висок отколкото в
селата (54.1%).

На другия полюс е статистиката на смъртността
в областта.
Броят на умрелите през 2016 г.
е 1 804 души. Спрямо предходната
година броят на умрелите намалява
със 179 случая. Нивото на общата
смъртност остава твърде високо.
Смъртността сред мъжете
(18.8‰) продължава да бъде повисока в сравнение със смъртността
сред жените (13.3‰). През 2016 г.

на 1 000 жени умират 1 367 мъже.
Продължават и различията в смъртността сред градското и селското
население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (16.4‰)
отколкото в градовете (15.6‰).
С най-висока смъртност се отличават общините Алфатар (25.3‰)
и Тутракан (19.0‰). Най-нисък е
този показател в общините Дулово
- 14.3‰ и Кайнарджа - 12.9‰.
Показателят за преждевременната смъртност през 2016 г. е 21.8% и
е с 0.9 процентни пункта по-нисък
спрямо 2015 г. В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при
мъжете и жените. Докато умрелите
жени на възраст до 64 години вкл.
са 14.2% от всички умрели жени,
то при мъжете този относителен
дял е - 27.4%.
През 2016 г. в областта са починали 6 деца на възраст до една
година, а коефициентът на детска
смъртност е 6.0‰.

Разликата между живородените
и умрелите представлява естественият прираст на населението. От
началото на деветдесетте години на
миналия век демографското развитие на областта се характеризира с
отрицателен естествен прираст на
населението. През 2016 г. в резултат
на отрицателния естествен прираст
населението на област Силистра е
намаляло с 807 души.
Намалението на населението,
измерено чрез коефициента на
естествения прираст, е минус 7.1‰.
Коефициентът на естествения
прираст в градовете е минус 7.7‰,
а в селата - минус 6.8‰, или намалението на населението в област
Силистра в резултат на естествения
прираст се дължи на негативните
демографски тенденции, както в
градовете, така и в селата.
През 2016 г. община Кайнарджа
е с положителен естествен прираст
(4.1‰), а останалите шест общини в
областта са с отрицателен естествен
прираст.
С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен
прираст е община Дулово (-4.2‰).
С най-голямо намаление на населението вследствие на високия
отрицателен естествен прираст
са общините Алфатар (-17.6‰)
и Тутракан (-10.3‰). Останалите
три общини също са с отрицателен естествен прираст: Главиница
(-7.3‰), Силистра (-8.3‰) и Ситово (-9.5‰).

Вътрешна и външна миграция на населението
рез 2016 г. в преселванията между населените места в област
Силистра са участвали 775
лица.
Най-голямо териториално
движение вътре в област
Силистра има по направлението „село - град“ (37.5%).
По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по обратното
направление „град - село“
(28.8%). Относителният дял
на преселилите се от град в
град (5.2%) е значително по-

П

малък, отколкото относителният дял на преселилите
се от село в село (28.5%).
В резултат на преселванията между градовете и
селата населението на градовете в област Силистра
се е увеличило с 68 души,
респективно с толкова е
намаляло населението в селата.
През 2016 г. 1 048 души
са променили своя настоящ
адрес от област Силистра
в друго населено място
на страната, а 660 души

Конфликти в семейството
сред основните причини
за опитите за самоубийства
онфликти в семейството
със съпруг или съпруга
и конфликт с родители,
както и психотичните мотиви
са сред основните мотиви за
опитите за самоубийства в област Силистра. Тези причини
представляват 38% от всички
случаи. Това сочат данни от
статистиката на Регионалната
здравна инспекция (РЗИ) за периода 2011-2016 г.
Без изразен мотив са 21%
от опитите. Регистрирани са
289 души, извършили суицидни
действия, като сред тях преобладават жените – 60%. При мъжете
обаче опитите за самоубийство
по-често завършват със смърт.
По данни от статистиката със
смъртен изход са завършили
12% от опитите за самоубийства
в област Силистра.
Данните на РЗИ са във връзка
с участието на инспекцията в
проект „Подобрени услуги за пси-

К

хично здраве” на Националния
център по обществено здраве и
анализи. Целта на проекта е намаляване честотата на опитите за
самоубийство и на смъртността
чрез повишаване на информираността в обществото за тревожността и депресията, които са в
основата на извършените опити.
В рамките на проекта са обучени експерти от всички регионални здравни инспекции,
които заедно с личните лекари и
училищните психолози работят с
децата в училищата по темите за
тревожност, депресия, агресия и
автоагресия, сексуално насилие и
сексуално здраве. Изработени са
специални ръководства за осми,
девети, десети и единадесети
клас.
Според специалистите психичните заболявания, по обработените за периода 2011-2016 г.
данни, не са фактор за повишен
суициден риск.

са променили настоящия си адрес
от населено място в страната в
област Силистра.
От изселващите
се от областта за
свое ново местоживеене най-голям
брой са избрали
областите Варна
(261) и София-град
(197). Най-голям е
броят на преселилите се в област
Силистра от областите Варна (137) и Софияград (101).
През 2016 г. 462 души са
променили своя настоящ
адрес от област Силистра
в чужбина, като 50.2% от
тях са жени. На възраст
между 20 - 39 години са
66.0% от емигрантите. Във
възрастовата група 40 - 59
години относителният им
дял е 13.2%. Най-младите
емигранти (под 20 години)
са 13.9%, а тези на 60 и
повече навършени години 6.9% от всички емигранти.
Най-предпочитани от емигрантите дестинации са
Германия (26.2%), Обединеното кралство (18.6%) и
Испания (13.6%).
Лицата, които са сменили местоживеенето си
от чужбина в България,
или потокът на имигрантите включва български
граждани, завърнали се в
страната, както и граждани
на други държави, получили
разрешение за постоянно
пребиваване в страната.
През 2016 г. 366 лица са
променили своето обичайно
местоживеене от чужбина
в област Силистра. Относителният дял на мъжете е
49.7%, а на жените - 50.3%.
Сред дошлите да живеят

ъм края на 2016 г. в
градовете на Силистренска област живеят 49 620 души, или 44,3%,
а в селата – 62 337 души,
или 55,7% от населението
на областта. Най-голям
е град Силистра с 32 400
души, следван от Тутракан
с 7 998 души. Останалите
градове са с население:
Алфатар – 1 437 души,
Главиница – 1 393 души и
Дулово – 6 392 души.
Населените места в област Силистра са 118, от
които 5 са градове, а 113
– села. Разпределението на
населението по населени
места в края на 2016-та
е резултат от неговото
естествено и механично
движение. В областта няма
населени места без население. В 10 села живеят от
1 до 49 души. Преобладаващият брой населени места
в областта са с население
от 100 до 999 души – 72,

или 61%.
В съответствие с административно-териториалното устройство на
страната област Силистра
е разделена на 7 общини.
В община Силистра живее
по-голямата част от населението на областта – 47
130 души или 42,1%. Наймалка по брой на население
е община Алфатар, в която
живеят 2 704 души, или 2,4%
от населението на областта. Населението в останалите общини е следното:
Главиница – 10 243, Дулово
– 27 643, Кайнарджа – 5 115,
Ситово – 5 110 и Тутракан
– 14 012 души.
В сравнение с 2015 г. само
община Кайнарджа увеличава броя на населението си
– с 0,2%. В останалите общини на областта има намаление на населението, като
най-голямо е то в общините
Алфатар – минус 2,1% и Тутракан – минус 1,8%.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 20/12.05.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-532/12.05.2017 г. на Кмета
на Община Тутракан се разрешава на: Ашиме Мехмед
Калайджи (носител на ограничено вещно право в имота) и Община Тутракан (собственик на поземленият
имот/земя) да възложат изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за
регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496. 501. 677от КККР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в
кв. 137 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.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
в област Силистра 29.2%
са във възрастовата група
над 60 години, а 31.4% са
на възраст 40 - 59 години.
Най-младите имигранти
(под 20 години) са 16.1%, а
на възраст 20 - 39 години
са 23.2%.
Най-висок е делът на имигрантите от Турция (59.3%)
и Испания (7.9%).

Механичен прираст на
населението
Съществено влияние върху броя и структурите на
населението оказва и механичният прираст (нетното
салдо от вътрешната и
външна миграция), който е
отрицателен - минус 484
души. Той се формира като
разлика между броя на заселилите се и изселилите се
от областта.
Намалението на населението в резултат на отрицателния механичен прираст,
измерено чрез коефициента
на нетна миграция, е -4.3‰.
През 2016 г. всички общини в област Силистра са
с отрицателен механичен
прираст - Алфатар (-3.3‰),
Главиница (-4.1‰), Дулово
(-3.5‰), Кайнарджа (-2.5‰),
Силистра (-4.2‰), Ситово
(-2.7‰) и Тутракан (-7.7‰).

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 19/10.05.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
„Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация /ПР/ на УПИ I - „За потребителна
кооперация” в кв. 39 с .Белица, общ.Тутракан”.
С проекта:
1. се изменят предвидените с плана на селото проектните линии за УПИ I – „за потребителна кооперация” в кв.39.
Новите вътрешно регулационни линии на нов УПИ
I за „ПК”се поставят в съответствие по заснетите на место материализирани граници. Лицето на
УПИ се запазва към съществуващата улица (о.т.8382),регулацията на която се запазва.
2. премахва се малката проектна уличка, разположена на източната граница с УПИ I - „ПК”, кв.39 от
действащия регулационен план на на с.Белица, одобрен
със Заповед №1318/26.02.1953 г. Необходимостта от
изграждането и е отпаднала, видно от това, че в
период от 64 год. не е реализирана. Устройствената
зона не се променя.
В плана се допълват и заснетите две сгради:
- едноетажна, масивна с частични стоманобетонни
елементи, селскостопанска, представлява навес със
заснета застроена площ от 220 кв.м., изградена през
1969 год.;
- едноетажна, масивна с частични стоманобетонни
елементи, селскостопанска, представлява навес със
заснета застроена площ от 197 кв.м., изградена през
1988 год.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

СМЯХ
ɧɟɹ ɜɴɪɜɢ ɞɠɟɧɬɴɥɦɟɧ ɢ ɧɚ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɩɴɬɢ ɩɨɝɥɟɠɞɚ ɩɨɞ
ɩɨɥɚɬɚɣɊɭɫɨɤɨɫɤɚɬɚɹɞɨɫɚɧɚɫɟɨɛɪɴɳɚ
Ʉɚɤɧɟȼɢɟɫɪɚɦȼɢɟɧɟ
ɫɬɟɧɢɤɚɤɴɜɞɠɟɧɬɴɥɦɟɧ
Ⱥȼɢɟɩɴɤɧɟɫɬɟɧɢɤɚɤɜɚ
ɛɥɨɧɞɢɧɤɚ

ɋɩɢɪɚ ɟɞɢɧ ɩɟɪɧɢɱɚɧɢɧ
ɫ ɝɨɥɮɚ ɫɢ ɞɨ ɟɞɧɨ ɛɟɧɬɥɢ
ɧɚ ɟɞɢɧ ɫɜɟɬɨɮɚɪ Ɉɬɜɚɪɹ
ɩɟɪɧɢɱɚɧɢɧɚ ɩɪɨɡɨɪɟɰɚ ɧɚ
ɝɨɥɮɚɢɤɢɦɚɧɚɲɨɮɶɨɪɚɨɬ
ɛɟɧɬɥɢɬɨɢɬɨɣɞɚɫɢɨɬɜɨɪɢ
ɩɪɨɡɨɪɟɰɚ Ɉɬɜɨɪɢɥ ɝɨ ɲɨɮɶɨɪɚɢɩɟɪɧɢɱɚɧɢɧɚɝɨɩɢɬɚ
Ⱥɛɟɞɚɬɟɩɢɬɚɦɞɨɜɨɥɟɧ
ɥɢɫɢɨɬɬ ɜɚ"
ɒɨɮɶɨɪɴɬ ɧɚ ɛɟɧɬɥɢɬɨ ɝɨ
ɩɨɝɥɟɞɧɚɥɢɪɟɤɴɥ
Ⱦɨɜɨɥɟɧɫɴɦ
ɓɨɬɝɥɟɞɚɦɱɟɧɟɳɨɧɟɝɢ
ɤɚɪɚɬɦɧɨɝɨ

Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢ ɛɚɪ ȼɥɢɡɚ
ɦɴɠɢɩɨɪɴɱɜɚɞɜɟɱɚɲɢɭɢɫɤɢȻɚɪɦɚɧɴɬɁɚɳɨɩɴɤɞɜɟ"
Ɇɴɠɴɬ  Ɋɚɡɛɢɪɚɬɟ ɥɢ
ɢɦɚɦɩɪɢɹɬɟɥɤɨɣɬɨɟɦɧɨɝɨ
ɞɚɥɟɱ ɜɢɧɚɝɢ ɩɨɪɴɱɜɚɦ ɩɨ
ɞɜɟɱɚɲɢɜɫɟɟɞɧɨɱɟɬɨɣɟ
ɬɭɤɞɨɦɟɧ
ɂɫɬɨɪɢɹɬɚ ɫɟ ɩɨɜɬɚɪɹ ɧɹɤɨɥɤɨɝɨɞɢɧɢɞɨɤɚɬɨɜɟɞɧɴɠ
ɦɴɠɴɬɫɟɩɨɹɜɹɜɚɢɩɨɪɴɱɜɚ
ɫɚɦɨɟɞɧɚɱɚɲɚɭɢɫɤɢ
ɍɱɭɞɟɧɛɚɪɦɚɧɴɬɩɢɬɚ
 ȼɢɧɚɝɢ ɩɨɪɴɱɜɚɲ ɩɨ ɞɜɟ
ɱɚɲɢɚɫɟɝɚɟɞɧɚȾɚɧɟɫɟɟ
ɫɥɭɱɢɥɨɧɟɳɨɫɩɪɢɹɬɟɥɹɬɢ"
Ⱦɹɞɨɩɨɩɟɭɦɪɹɦɢɤɨɬ Ⱥ ɧɢɳɨ ɦɭ ɧɹɦɚ ɚɦɚ ɚɡ
ɤɚɬɚȾɚɹɨɩɟɟɲɚ"
ɨɬɤɚɡɚɯɩɢɟɧɟɬɨ
 ɇɟ ɫɬɚɜɚ ɱɚɞɨ ɋɚɦɨ ɡɚ
ɯɨɪɚ ɟ ɬɭɤ ɂɞɢ ɜ ɱɚɫɬɧɚɬɚ
Ɍɚɬɟɤɚɤɫɴɦɩɨɯɭɛɚɜɚɫ
ɰɴɪɤɜɚ ɬɚɦ ɡɚ ɩɚɪɢ ɜɫɢɱɤɨ ɨɛɢɰɢɢɥɢɛɟɡɨɛɢɰɢ
ɳɟɧɚɩɪɚɜɹɬ
Ⱦɴɳɟɡɚɞɚɫɢɩɨɯɭɛɚɜɚ
 Ⱥ  ɥɟɜɚ ɞɚɥɢ ɳɟ ɦɢ ɩɴɪɜɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɢɯɭɛɚɜɚ
ɫɬɢɝɧɚɬ"
Ⱥɛɟɬɢɡɚɳɨɧɟɤɚɡɜɚɲɱɟ
Ⱦɜɟ ɱɚɲɤɢ ɫɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ 
ɤɨɬɟɧɰɟɬɨɟɤɪɴɫɬɟɧɨ
ɟɞɧɚɬɚɡɚɤɚɮɟɚɞɪɭɝɚɬɚɡɚ
ɪɚɤɢɹɌɚɡɢɡɚɤɚɮɟɤɚɡɚɥɚ
ɍɱɢɬɟɥɤɚɬɚɂɜɚɧɱɨɤɴɞɟ
Ⱥɡɫɴɦɩɨɯɭɛɚɜɚ
ɭɦɢɪɚɰɚɪɂɜɚɧɒɢɲɦɚɧ"
Ɋɚɤɢɟɧɚɬɚɪɟɤɥɚ
ɇɚɬɚɫɬɪɚɧɢɰɚɝɨɪɟɜ
 Ɇɨɠɟ ɢ ɞɚ ɫɢ ɩɨɯɭɛɚɜɚ
ɞɹɫɧɨ
ɚɦɚɫɬɟɛɧɢɤɨɣɧɟɫɟɱɭɤɚ
Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɫ ɬɜɴɪɞɟ ɤɴɫɚ
ɩɨɥɚɫɟɤɚɱɜɚɩɨɫɬɴɥɛɢɋɥɟɞ

ȼɧɭɱɟɡɜɴɧɢɧɚɛɚɛɚɫɢ
Ⱥɥɨɛɚɛɱɟɦɨɠɟɲɥɢɞɚ

ɞɨɣɞɟɲɞɨɜɤɴɳɢ"
ɓɨɛɟɦɢɥɨɤɚɤɜɨɟɫɬɚɧɚɥɨ"
ȽɥɚɞɟɧɫɴɦɈɦɪɴɡɧɚɦɢ
ɞɚ ɪɴɮɚɦ ɯɥɹɛ Ⱥɤɨ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɦɢ ɫɝɨɬɜɢɲ ɟɞɧɚ ɫɭɩɢɱɤɚ
ɩɨɧɟ"
ɏɦȺɦɚɣɤɚɬɢɤɴɞɟɟ"

 Ɇɚɦɚ ɟ ɜɴɜ Ɏɟɣɫɛɭɤ ɇɢ
ɩɪɢɟɦɚɧɢɩɪɟɞɚɜɚ
Ⱥɛɚɳɚɬɢ"
 Ɍɚɬɟ ɟ ɜ Ɍɚɧɤɨɜɟɬɟ ɜɨɸɜɚ
Ⱦɪɛɪɟɦɢɥɢɱɤɨɳɟɞɨɣɞɚ
ɋɚɦɨɞɚɫɢɞɨɧɚɫɚɞɹɩɢɩɟɪɚ
ɢɞɨɦɚɬɢɬɟɜɴɜɎɟɪɦɚɬɚ

Продавам
Етаж и двор от масивна къща в Тутракан,
на ул. "Ком" №7.
Цена по споразумание.
Телефон за контакти: 0886 583 839

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

Сканди

СУДОКУ

Ɍɚɬɟ ɡɚɳɨ ɦɚɦɚ ɹ ɛɨɥɢ
ɱɟɫɬɨɝɥɚɜɚɬɚ"
Ɂɚɳɨɬɨɬɚɬɤɨɧɨɫɢɦɚɥɤɨ
ɩɚɪɢɜɤɴɳɢ
Ⱥɡɚɳɨɧɨɫɢɲɦɚɥɤɨɩɚɪɢ"
Ɂɚɳɨɬɨɬɚɬɢɯɚɪɱɢɱɚɫɬɨɬ
ɩɚɪɢɬɟɫɟɞɧɢɥɟɥɤɢɫɦɧɨɝɨ
ɡɞɪɚɜɢɝɥɚɜɢ
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Елбин Ферад от Тутракан с
европейска титла по канадска борба
Eлбин Ферад донесе първата
титла за България по време на
провеждащото се в гр. Катовице,
Полша, европейско първенство
по канадска борба. Тутраканецът,
завоюва два златни медала - на
лява и дясна ръка, при юношите в
категория над 80 килограма.
На финала Елбин се бори срещу
литовеца Рокас Петкус.
Отлично представяне очакваме в
следващите дни от шампионата и
от другите състезатели от Тутракан
включени в националния отбор
- Красимир Костадинов, Сашо
Андреев, Димитрина Димитров.
Пожелаваме им успех!
“ТГ”

Тутраканиада - 2017

Ɉɬɛɨɪɴɬɩɨɛɟɞɢɬɟɥ
ɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
азгодишното издание на
общинското състезание с
олимпийско име се проведе в следобедните часове на 17
май. В трибоя - бягане на 600 м.,
хвърляне на медицинска топка и
скок от място, участваха ученици
от всички общинските училища и
СПИ "Христо Ботев", с. Варненци.
Безапелационно комплексен
победител е СУ "Христо Ботев" Тутракан, чиито състезатели грабнаха по-голямата част от златните
медали. Медалите на победителите
и Грамоти връчи гл.експерт "Младежки дейности и спорт" - Васил
Дойнов.
Състезанието е част от Спортния
календар на Община Тутракан.
Класирането в дисциплината
Скок от място: момчетата 5-6 клас
първи е Веселин Чавдаров от СПИВарненци, следван от Леон Вълков
и Дани Спасов от СУ "Хр.Ботев"; момичета - първа е Полина Ранкова
от СУ "Хр. Ботев", втора - Силвия
Иванова, а трета - Никол Тотева.
7-8 клас, момчета: 1. Адриян
Денчев - СУ "Хр.Ботев", 2. Марин
Тасев - СПИ-Варненци, 3. Александър Тодоров - СУ "Хр.Ботев";

Т

момичета - 1. Елени Ванева - СУ
"Й.Йовков", 2. Кристина Неделчева,
3. Ния Георгиева - СУ "Хр.Ботев".
9-11 клас - момчета - 1. Димитър
Ведеров - СУ "Й.Йовков", 2. Мариян
Магдев - СПИ, 3. Айхан Нешели
- СУ "Хр.Ботев"; момичета - 1.
Полина Иванова, 2. Едже Ахмед,
3. Сезен Фучеджи - всички от СУ
"Хр.Ботев".
Хвърляне на медицинска топка:
5-6 клас - момчета - 1. Веселин

Нончев - СПИ-Варненци, 2. Деян
Йосифов - ОУ-Цар Самуил, 3.
Тойгу Кочанов - ОУ-Н.Черна; момичета - 1. Велина Христова - СУ
"Хр.Ботев", 2. София Петрова - СУ
"Й.Йовков", 3.Радина Бъчварова СУ "Хр.Ботев".
7-8 клас - момичета - 1. Езги
Сейфедин - СУ "Хр.Ботев", 2. Демед
Али - СУ "Й.Йовков", 3. Севги Сабри
- ОУ-Н.Черна; момчета - Красимир
Исаев - ОУ-Н.Черна, 2. Петър

Гарванлиев, 3. Сертан Севгин - СУ
"Хр.Ботев".
9-11 клас - момичета - 1. Памела
Иванова, 2. Стефани Угринска, 3.
Петя Вилиянова - всички от СУ
"Хр.Ботев"; момчета - 1. Даниел
Панов - СПИ-Варненци, 2. Димитър
Ведеров - СУ "Й.Йовков", 3. Айхан

ɈɬɛɨɪɴɬɧɚɋɉɂɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

Нешели - СУ "Хр.Ботев".
Бягане - 5-6 клас - момичета - 1.
Полина Ранкова - СУ "Хр. Ботев", 2.
Диляй Мехмед, 3. Дилек Исмаил ОУ - Ц.Самуил; момчета - 1. Деян
Манолов - СУ "Хр.Ботев", 2. Джанер
Барадин - СУ "Хр.Ботев", 3. Диян
Руменов - ОУ - Н.Черна.
7-8 клас - момичета - 1. Ния
Георгиева - СУ "Хр.Ботев", 2. Севгин
Сабри - ОУ- Н.Черна, 3. Светла Кос-

тадинов - СУ "Хр.Ботев"; момчета 1. Красимир Иванов - ОУ-Н.Черна,
2. Евгени Георгиев - СУ "Хр.Ботев"
3. Стамен Манолов - СУ "Хр.Ботев".
9-11 клас - момичета - 1. Виктория Георгиева, 2. Пресила Боянова,
3. Мирела Илиева - и трите от СУ
"Хр.Ботев"; момчета - 1. Георги
Васков - СПИ-Варненци, 2. Дани
Иванов - СПИ-Варненци, 3. Алпай
Неджати - СУ "Хр. Ботев".

Честит рожден ден
и да почерпят:

18 май - Тодорка АНГЕЛОВА, Ст.експерт МКБППМН,
Община Тутракан
18 май - Цветелина КРАСИМИРОВА, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 май - Данаил РАЕВ, "В и К"-Тутракан
18 май - Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община Тутракан
20 май - Пламен МАРИНОВ, Кмет на с. Старо село,
община Тутракан
21 май - Наталия МАНЧЕВА, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
22 май - Йоанна ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 май - Анелия ДОЧЕВА, Директор на Дирекция "Информационно обслужване и администратиивни услуги",
Община Тутракан
23 май - Любомир АНГЕЛОВ, Домакин-поддръжка, Об-

щина Тутракан
23 май - Намък САЛИ, с Ножарево, община Главиница
26 май - Хамид РУШИД, Кмет на с. Суходол, община
Главиница
28 май - Даниела ГВОЗДЕЙКОВА-КИРЯКОВА, Секретар
на Община Тутракан
29 май - Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет на с.Варненци,
община Тутракан
30 май - Светлана ПЕТКОВА, Секретар на НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
31 май - Николинка НИКОЛОВА, Мед.сестра, ДГ "Славянка", с. Нова Черна, община Тутракан

21 май - Св. Константин и Елена
24 май - Ден на българската просвета и култура
и славянската писменост

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

