РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
утрак

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.
ISSN 2534-9058

Брой 20

Година LV

1 - 7 юни 2017 г.

Проф. Иван ГАВРИЛОВ:

Да лекуваш душата и
тялото е едно и също!
Калина ГРЪНЧАРОВА
одолюбец е малко да наречеш проф. Иван Гаврилов!
Със сигурност е приятел на
Тутракан. Той беше няколко дни
в града, време, в което отново
побутна ритъма на живота тук
напред - с надежда и вяра, че си
струва да гледаме с оптимизъм
към бъдещето.
Припомням, че по време на
националните чествания на 100-го-

Р

дишнината от Тутраканската епопея, той бе също в Тутракан и
направи дарение на двете средни
училища - връчи по 3 хил.лв. за
три учебни години - "За Отечеството! На най-успешно завършилите момче и момиче с доказано
родолюбие и успех - по 500 лв.
годишно еднократна премия"! Сега
той допълни своето дарение с още
по 2 хил.лв. и така родолюбиви

Цена 0.60 лв.

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

на стр. 3

На 2 юни, от 17:00 часа

Володя СТОЯНОВ:

Белите петна на
съвременна България
във времето,
трябва да бъдат осветени! Надникнал
проходил в пространството...

Да посрещнем походниците в
Тутракан!

Художникът Тодор Делев, родом от
Нова Черна, откри изложба в Русе
емблематичната Изложбена зала на ул.
"Борисова" 6 в Русе,
художникът Тодор Делев
откри 20-тата си поред
самостоятелна изложба.

В

С тази експозиция бе отбелязан и 75-годишният му
ационалният поход "По
юбилей.
стъпките на четата
Тодор Делев е роден в
на Таньо войвода",
село Нова Черна през 1942 който тръгна от Тутракан
на стр. 6 на 30 май, приключва на 2
юни на лобното място на
войводата - Керчан баир
край поповското село Априлово.

Н

Тутраканските участници в похода - Мемориалната чета "Таньо войвода" и
Представителен блок на
девойките, ще се завърнат
в града на 2 юни. В парк
"Христо Ботев" от 17:00
часа е посрещането им.

На 3 юни, от 10:00 ч.:

Купата на "Лудогорец" - в Тутракан!

на стр. 3

Сашо Андреев европейски шампион!
Книжарница “ХИДИС”
Тутракан, ул. "Гео Милев" №23

Канцеларски материали,
ученически пособия, формуляри,
принтиране, копиране,
ламиниране.
на стр. 8

Заповядайте!

GSM: 0885 837 842

о повод шестата
титла на "Лудогорец",
футболният клуб организира Тур на шампионската купа`2017. Привържениците на отбора ще имат
възможност да видят и да
се снимат с ценния трофей.

П

Купата се съпровожда
и от фен караваната, от
която могат да се закупят
фен артикули на "Лудогорец" на 3 юни от 10:00 до
13:00 часа, до парк "Христо
Ботев" в Тутракан.
“ТГ”
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Местните парламенти заседаваха
НОВИНИ
СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,8%, при 14,4%
през предходния месец. /В сравнение с април 2016 г. равнището
на безработица е по-ниско с 2,1 процентни пункта./ Равнището на
регистрираната безработица за страната за април 2017 г. е 7,6 %
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и
относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на
безработица в община Кайнарджа – 39,0% /608 безработни лица/,
следват общините Главиница - 31,8% /1060/, Алфатар – 24,1% /239,
Ситово - 23,4% /352/, Дулово – 18,9% /1826/, Тутракан – 8,9% /464/,
и най-ниско в община Силистра - 7,5% /1738/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1
година) към края на април са 3151 (50,1%) 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 – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в
областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%,
хората със средно образование са 38%, а висшистите – 7%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност
са 452.
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ПРЕЗ ПЪРВОТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
По предварителни данни на Националния статистически институт
наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Силистра към края на март 2017 г. намаляват с 1.7% спрямо края
на декември 2017 г., като достигат 20.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има намаление
на наетите лица с 3.4%, а в частния сектор има намаление с 0.9%.
В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 7.2%, или с 1.6 хил. по-малко
в сравнение с края на март 2016 г., като в обществения сектор има
намаление с 4.2%, а в частния има намаление с 8.7%.
Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. в
област Силистра е 676 лв, за февруари - 688 лв. и за март - 716 лева.
През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна
заплата в област Силистра намалява спрямо четвъртото тримесечие
на 2016 г. с 3.1% и достига 694 лева.
През първото тримесечие на 2017 г. средната работна заплата в
област Силистра нараства спрямо същия период на предходната
година с 4.7%, като в обществения сектор средната работна заплата
нараства с 4.9%, а в частния - с 4.1%.
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2017 г. област Силистра е на 26-то място по показателя
средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата
получават наетите в областите София (столица) - 1 372 лв., Стара
Загора - 963 лв. и Варна - 959 лева.
ФИНАЛИ НА ОБЛАСТНОТО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
Завърши редовния сезон на областното аматьорско първенство
по футбол за 2016-2017 г. за област Силистра. На 2 юни (петък) на
стадион "Луи Айер" в гр. Силистра са мачовете за трето и четвърто
място в крайното класиране: от 15:30 ч. играят юноши младша
възраст: ФК "Спортист" - с. Кайнарджа и ФК "Релакс" - с. Овен. От
17:30 ч. при мъжете: ФК "Раковски" Калипетрово - ФК "Вихър" Боил.
На 3 юни (събота) на стадион "Луи Айер" в гр. Силистра са мачовете за определяне на областния първенец за 2016/2017 г.: от 15:30
ч. играят юноши младша възраст: ФК "Левски-96"Главиница и ФК
"Победа" Вокил. От 17:30 ч. играят мъжките отбори на ФК "Спортист"
Кайнарджа и ФК "Победа" Вокил.
КРИМИНАЛЕ
Кражба от частен дом в село Пожарево е извършена в периода от
27 февруари до 27 май. Чрез взломяване на врата противозаконно
са отнети ъглошлайф, електрожен, електрически трион и други електроуреди на обща стойност около 1300 лв. Образувано е досъдебно
производство.
Двеста кв. м покрив на къща са изгорели при пожар в село Ножарево, възникнал на 28 май около 14.20 часа. Причина за произшествието
е късо съединение. Пожарът е потушен от екип на Противопожарен
участък – Главиница.
500 г нарязан тютюн без бандерол са открити в хода на специализирана полицейска операция на 25 май. Акцизната стока е намерена
в дома на 63-годишния С.К. в Главиница и е иззета. По случая е
образувано досъдебно производство.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 21/25.05.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 18.05.2017 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Стопанска сграда - склад инвентар”
Местонахождение: имот с номер 101018 в землището
на с.Белица с ЕКТТЕ 03527, общ.Тутракан.
Визата е издадена на „БУЛДЕКС” ООД,
гр.Силистра, ул. „Добрич”, № 66
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

В Тутракан

Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɡɚɫɟɞɚɜɚ ɧɚ  ɦɚɣ ɇɚɣ
ɧɚɩɪɟɞ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɯɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ Äɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɧɚɚɧɚɟɪɨɛɧɚɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹɡɚ
ɪɚɡɞɟɥɧɨɫɴɛɪɚɧɢɛɢɨɪɚɡɝɪɚɞɢɦɢɨɬɩɚɞɴɰɢɡɚɧɭɠɞɢɬɟɧɚ
ɨɛɳɢɧɢɬɟ ± Ɋɭɫɟ ɂɜɚɧɨɜɨ
ɋɥɢɜɨɩɨɥɟɌɭɬɪɚɤɚɧɢȼɟɬɨɜɨ´ ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ÄɈɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚ±ɝ´
ɉɪɢɟɬɢ ɫɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɹ ɜ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɬɚɤɫɢ ɢ
ɰɟɧɢɧɚɭɫɥɭɝɢ
ɑɚɫɬ ɨɬ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ
ɛɢɜɲɚ Ⱦɟɬɫɤɚ ɹɫɥɚ ɧɚ ɭɥ
ÄȺɧɝɟɥɄɴɧɱɟɜ´ʋɫɟɨɛɨɫɨɛɢɤɚɬɨÄɆɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ´
ɫɴɫ ɡɚɥɢ ɡɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɧɨɡɚɧɢɦɚɬɟɥɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ȼ
ɟɞɧɚ ɨɬ ɡɚɥɢɬɟ ɩɪɟɡ ɦɟɫɟɰ
ɦɚɪɬ ɨɬɜɨɪɢ ɜɪɚɬɢ Ⱦɟɬɫɤɢ
ɨɬɞɟɥ ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɜ
ɡɚɥɚɬɚ ɡɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɪɟɩɟɬɢɰɢɢɬɟ ɧɚ
ɬɚɧɰɨɜɢɬɟɫɴɫɬɚɜɢɚɟɞɧɚɨɬ
ɡɚɥɢɬɟɡɚɫɩɨɪɬɧɨɡɚɧɢɦɚɬɟɥɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚ
ɡɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɬɟ ɩɨ ɛɨɪɛɚ
ɧɚ ɋɄ Äɂɫɬɴɪ´ Ɍɚɤɚ ÄɆɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚ
ɧɨɜɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɧɚɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɝɪɚɞɚɡɚɨɫɦɢɫɥɹɧɟɧɚ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ

ɧɚ ɬɟɯɧɢɬɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɫɬɨɢ ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɡɚɥɚɬɚ
ɡɚɮɢɬɧɟɫɤɨɹɬɨɜɟɱɟɟɨɛɨɪɭɞɜɚɧɚ ɫɴɫ ɫɩɨɪɬɧɢ ɭɪɟɞɢ
Ɂɚ ɰɟɥɬɚ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ
ɛɴɞɚɬ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ
ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɤɨɢɬɨ ɞɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɬ ɬɚɤɫɢɬɟ ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɣ
Ɍɚɤɚ ɜ ɱɥɚ ɫɟ ɫɴɡɞɚɜɚ
ɧɨɜɚɚɥÄɌɚɤɫɢɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɧɚɮɢɬɧɟɫɭɪɟɞɢɜɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɩɨɪɬɧɚ ɡɚɥɚ ɉɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ
ɮɢɬɧɟɫ ɭɪɟɞɢ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɩɨɪɬɧɚ ɡɚɥɚ  ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ
ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ  ɱɚɫɚ  ɟ 
ɥɟɜɚ
Ɂɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɜɚɧɟ ɫ ɚɤɬɭɚɥɧɚ
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɚ ɤɚɪɬɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɚɤɧɢɠɤɚ ɥɟɜɚ
ɉɨɥɡɜɚɧɟɧɚɮɢɬɧɟɫɭɪɟɞɢ
ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɩɨɪɬɧɚ ɡɚɥɚ
 ɦɟɫɟɱɧɨ   ɥɟɜɚ Ɂɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɢ   ɥɟɜɚ ɚ ɡɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɥɟɜɚ´
ɇɟ ɡɚɩɥɚɳɚɬ ɬɚɤɫɚ ɞɟɰɚ
ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɟɞɢɧ ɢɥɢ ɞɜɚɦɚɬɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢ ɫ ɧɚɞ
  ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬ ɞɟɰɚ ɫɢɪɚɰɢ ɢ ɩɨɥɭɫɢɪɚɰɢ ɞɟɰɚ ɫ
ɬɟɠɤɢɯɪɨɧɢɱɧɢɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ
ɚɫɴɳɨɬɚɤɚɞɟɰɚɢɭɱɟɧɢɰɢ
ɤɨɢɬɨ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ Ƚɪɚɞɫɤɢ
ɞɭɯɨɜ ɨɪɤɟɫɬɴɪ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɢ
ɦɚɠɨɪɟɬɟɧ ɫɴɫɬɚɜ ɢ ɞɟɰɚ ɢ
ɦɥɚɞɟɠɢɧɚɫɬɚɧɟɧɢɜɐɟɧɬɴɪ
ɡɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɨɬɫɟɦɟɟɧɬɢɩ
ɡɚɞɟɰɚɛɟɡɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɯɚ Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ

ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ ɢɦɨɬɢɬɟ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɢɟ ɢ
ɞɨɤɥɚɞɚ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɟ Äɇɨɜ
ɠɢɜɨɬ±ɝ´ɜɫɌɴɪɧɨɜɰɢ
ɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɦɭɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɩɪɢɟ
ɞɨɤɥɚɞɚɧɚɨɬɢɞɨɪɚɧɚɆȻȺɅ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɡɚɝɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɹɬɨɬɱɟɬɧɚɛɨɥɧɢɰɚɬɚɳɟ
ɛɴɞɟɪɚɡɝɥɟɞɚɧɧɚɫɥɟɞɜɚɳɨɬɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɸɧɢ

В Главиница

На 30 май се проведе
редовното заседание на Общински съвет – Главиница.
Бяха разгледани докладни
записки внесени от кмета на общината Неждет
Джевдет. Одобрение получи
годишния план за ползване
на дървесина и определяне
начина на ползване. Приети
са предложената отмяна
на три решения приети
през 2008,2009 и 2011 г. и
е прието ново във връзка
с дейности в горските
територии на Община Главиница и утвърждаване на
нов ценоразпис за продажба
на дървесина от временен
склад.
Общинските съветници
обсъдиха и приеха предложените изменения в две
Наредби - тази за определяне и администриране на
местните такси и цени на
услугите и Наредбата за
управление на общинската

пътна мрежа.
Община Главиница получи
съгласие да кандидатства
пред Предприятието за управление на дейностите за
опазване на околната среда
за отпускане на средства
под формата на безлихвен заем за закупуване на
сметосъбираща техника,
включваща сметосъбиращ
автомобил /втора употреба/ и контейнери тип
„Бобър” Положително е и
решение по упълномощаване на Кмета на Община
Главиница за издаване на
Запис на заповед в полза на
Министерство на труда и
социалната политика като
обезпечение, гарантиращо
пълния размер на авансовото плащане по проект
„Активизиране пазара на
труда и предоставяне на
иновативни социални услуги
в община Главиница”.
Предстои актуализиране
на част от Наредбите, с
които работи в ежедневната си работа общинската
администрация. По този
повод, с решение са определени представители на
Общинския съвет, които
ще работят по промените това са председателите на
петте Постоянни комисии,
а при нужда от още такива
лица, председателят на Общинския съвет Месут Алиш
ще ги посочи допълнително.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Младите огнеборци от СУ "Йордан Йовков"-Тутракан втори на областното състезание

М

алко не достигна
на отбора на СУ
„Йордан Йовков”Тутракан с ръководител
инспектор Ивайло Владев,
който е съставен от ученици до 7 клас, да станат
победители в областното
състезание "Млад огнеборец". Те поведоха в
дисциплината „Бойно разгръщане на 100-метрова
състезателна пътека”,
но в комплексното класиране останаха втори,
защото Младежкият противопожарен отряд на СУ
“Васил Левски” – Дулово
успя да ги изпревари в
дисциплината „400 метра
щафетно бягане с препятствия” като показаха
най-добро състезателно
време.
Трети се класира отборът на ПГМТ „Владимир
Комаров” – Силистра, воден от инспектор Пламен
Великов.

За успешното си представяне и трите отбора
получиха купи и грамоти,
връчени от главен инспектор Евлоги Стамов,
началник на сектор „Пре-

вантивна и контролна
дейност” в РД “Пожарна
безопасност и защита на
населението”- Силистра.
Като областен победител младежкият про-

тивопожарен отряд на
СУ “Васил Левски” си
извоюва правото да продължи участието си на
републиканско ниво от 2
до 5 юни в КК „Албена”.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 29 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:
1 барман, 2 сервитьори, 1 готвач – основно образование, 1 година опит, двусменен режим на работа
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
1 продавач консултант – няма изискване за заемане

1 заварчик – основно образование
1 стругар – основно образование
1 монтажник, 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
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
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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Проф. Иван ГАВРИЛОВ:

Володя СТОЯНОВ:

Да лекуваш душата и Белите петна на съвременна
България трябва да бъдат осветени!
тялото е едно и също!
от стр. 1 целунат и каза: "Ето това е нашата
и вашата майка". Нямате представа
какво вълнение изпитах... Същото
беше в Несебър, когато подарих
две големи икони на Исус Христос
и на Св. Богородица. Свещеникът
като ги видя, каза, че ги чака от
две години. Отначало не разбрах,
но после се оказа, че били подарени проскенетарите, т.е мястото
от дърворезба, където ще бъдат
поставени иконите. А иконите, които аз дарих се оказаа със същите
размери. И когато поставяхме
иконите, първо на Исус Христос, а
после на Богородица, в църквата
влезе група чужденци-румънци,
всички целунаха иконата на Христос и продължиха навътре. Още не
беше осветена. Нямате представа,
какво удоволствие е да дариш
нещо. Особено сега съм на една
тема - Първата световна война и
дедите ни. На 26 май чествахме 100
години от гибелта на полк.Дрангов
в Лом. На едноименната улица сложихме барелеф, имаше панихида и
тържествено събрание. По същото
време, когато течеше панихидата
за полк. Дрангов, а той 8 години от
най-доброто си време е прекарал в
Лом - от там е съпругата му, там са
се родили трите от петте му деца,
там е започнал да пише като военен публицист, преподавател и т.н.
От там изчезва и оставя едно прощално писмо през 1903 г., в което
повтаря думите на Ботев, че след
Отечеството най-много обича жена
си Райна и децата си, а той отива
като войвода на 120 души и участва в Илинденско-Преображенското
въстание, след това завършва Генералщабната академия. Та, когато
течеше панихидата в Лом, с един
приятел - Стефан Пейков се казва,
(в Ахтопол имаше конференция

ученици ще бъдат отличавани пет
години. И не само това - той подари комплект книги и икони на
училищата - на СУ "Йордан Йовков"
- икона на Св.Св.Кирил и Методий,
а на СУ "Христо Ботев" - икона на
Св.Седмочисленици.
Проф. Гаврилов осигурява преиздаването и на две книги, посветени на българите от Северна
Добруджа и преселването им в
Майка България след Крайовската
спогодба - "Тайните на Дунава"
на тутраканката Анастасия Якова
и "Съхранена памет" на авторски
колектив от Силистра.
- Проф. Гаврилов, кое Ви кара
да дарявате за родолюбието
българско?
- Аз не съм единственият, сигурно има много по заслужили от мен,
но това, което основно ме накара е
забравата, наша къса памет и то на
нашето поколение. А ние сме длъжни да предадем всичко на следващото. Забравяйки от поколение
на поколение нашата история, ние
сме обречени на гибел, поради
простата причина, че народ, който
забрави историята си е обречен
да я повтори. Ние, неучейки се от
грешките си, можем да пострадаме
и като нация, и като държава.
- Когато направите дарение, какво виждате в отсрещната страна?
- Една огромна радост е за мен
да правя дарения, виждам очите на
хората. Подарявал съм много икони. Един ден, в Ломския храм подарих иконата на Света Богородица и
я поставихме на една маса и докато
се суетяхме със свещеника къде да
я поставим на най-удобното място,
влезе една майка с две малки дечица, вдигна ги едно по едно да я

"Черноморска Странджа") и аз го
помолих и местния свещеник там
да направи панихида в чест на
полк.Дрангов. Така, по линията
Лом-Ахтопол беше почетено това
име. Вчера (б.р.- 28 май) благодарение на приятелите от Тутракан и
свещеника направихме панихида
тук и по същото време имаше
панихида в Роженския манастир от
един друг приятел - Живко Литов,
който по моя молба инициира тази
панихида. Така че свързахме другата ос Тутракан-Мелник и полк.
Дрангов беше упоменат навсякъде.
На службата в Тутракан имаше
много хора и всички разбраха за
какво става дума.
- А когато чуете името Тутракан,
с какво го свързвате?
- С българщината и със стремежа
на българина да запази идентичността си. Толкова превратности и
кръстопъти са минавали през тази
земя, толкова нечисти помисли са
имали съседите ни, толкова страдания... Вчера бях в Сребърна, където
ми разказаха, че отстъпващите румънски войски са избили 47 местни
мъже по възможно най-зверския
начин - отваряйки черепите им и
слагайки в калпаците мозъците им.
Това не може да бъде деяние, на
каквато и ще да е страна наричаща
себе си християнска и същевременно е разбойник в това време. Така
че всичко, което е минавало през
Тутракан е съдбата на България и
точно поради тази причина аз смятам, че един от дълбоките корени
на българщината е тук, в Тутракан.
- Вашата професия е една, а
това, което правите е коренно различно от нея. Как се случва това?
- Да лекуваш душата и тялото е
едно и също.

Калина ГРЪНЧАРОВА
Повече от два часа на
брега на Дунав край Тутракан се носеха песните
на Володя Стоянов-Войводата. И не само песните,
а и техните истории научи
публиката, която го аплодира от сърце. И този път
концертът на популярния
изпълнител е дар на тутраканци от големия Българин
проф. Иван Гаврилов.
Всъщност, концертът на
Володя Стоянов е урок за
самочувствието на българина, което идва от дълбините на историята. А тя,
историята, трябва да се
знае и помни...
- За втори път идвате
в Тутракан заедно с проф.
Иван Гаврилов. Какво
ново научихте за нашия
град?
 Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ ɦɟɧ ɟ ɨɬɤɪɢɬɢɟɤɚɬɨɚɪɯɟɨɥɨɝɬɴɣɤɚɬɨɜ
ɧɨɜɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɫɹɤɚɲ ɜ ɫɹɧɤɚɬɚ
ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɟ Ⱥ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɪɢɟ ɜ ɫɟɛɟ ɫɢ ɬɚɤɚɜɚ
ɢɫɬɨɪɢɹ ɱɟ ɚɡ ɫɴɦ ɜɴɡɯɢɬɟɧ
ɨɬɩɥɚɫɬɨɜɟɬɟɢɫɬɨɪɢɹɤɨɢɬɨ
ɫɚɧɚɫɥɚɝɚɧɢɬɭɤɜɬɨɡɢɞɪɟɜɟɧɝɪɚɞɌɨɜɚɟɛɢɥɨɦɹɫɬɨ
ɤɴɞɟɬɨ ɫɚ ɢɞɜɚɥɢ ɪɢɦɫɤɢɬɟ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɢɌɭɬɪɚɤɚɧɟɪɚɣɫ
ɨɝɴɪɥɢɰɚɬɚɪɟɤɚȾɭɧɚɜ
Ɇɚɤɚɪ ɱɟ ɧɟ ɫɴɦ ɪɢɛɚɪ
ɫɟɝɚɭɫɟɳɚɦɱɟɫɴɦɩɪɨɩɭɫɧɚɥɟɞɧɚɝɨɥɹɦɚɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ
ɧɨɬɤɚ ɜ ɱɨɜɟɲɤɚɬɚ ɞɭɲɚ ɤɨɹɬɨɢɦɚɫɥɟɞɢɨɬɧɚɣɞɪɟɜɧɢ
ɜɪɟɦɟɧɚɪɢɛɚɪɫɬɜɨɬɨɤɨɟɬɨ
ɟ ɨɫɧɨɜɟɧ ɩɨɦɢɧɴɤ ɤɚɤɬɨ ɜ
ɫɬɚɪɨɛɢɛɥɟɣɫɤɢɹ ɡɚɜɟɬ ɬɚɤɚ
ɢɜɇɨɜɢɹɡɚɜɟɬɄɚɤɬɨɜɫɢɱɤɢ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɢ ɡɧɚɟɦ ɪɢɛɚɬɚ ɟ
ɫɢɦɜɨɥɧɚɏɪɢɫɬɨɫ

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɡɚɦɟɧɢɦɚɦɧɨɝɨ
ɫɢɥɧɢ ɝɟɪɨɢ  ɞɨɫɤɨɪɨ ɚɡ ɧɟ
ɡɧɚɟɯ ɱɟ ɜ ɫɹɧɤɚɬɚ ɧɚ Ȼɨɬɟɜ ɢɦɚ ɟɞɢɧ ɞɪɭɝ ɜɨɣɜɨɞɚ
ɤɨɣɬɨ ɟ ɦɧɨɝɨ ɝɨɥɹɦ  Ɍɚɧɶɨ
ɜɨɣɜɨɞɚ ɋɥɢɡɚɣɤɢ ɬɭɤ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚ ɡɟɦɹ ɬɨɣ ɫɴɳɨ ɹ
ɰɟɥɭɜɚ ɤɚɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɬɪɴɝɜɚ ɢ
ɜɨɞɢɧɹɤɨɥɤɨɭɫɩɟɲɧɢɛɢɬɤɢ
ɆɚɤɚɪɱɟɩɪɢȻɨɬɟɜɱɟɬɧɢɰɢɬɟɫɚɛɢɥɢɨɤɨɥɨɬɭɤɫɚ
 ɑɟɫɬ ɩɪɚɜɢ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɱɟ ɩɨɞɝɨɬɜɹ ɜɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɧɢ
ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚ ɝɟɪɨɢɬɟ ɢ ɬɨ
ɨɬ ɦɥɚɞɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɛɥɟɱɟɧɢ
ɜɭɧɢɮɨɪɦɢɌɨɜɚɞɨɤɚɡɜɚɦɨɢɬɟɞɭɦɢɨɬɩɪɟɞɢɦɚɥɤɨɧɟ
ɛɢɜɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɩɨɦɚɥɤɢɬɟ
ɝɪɚɞɨɜɟɞɚɨɫɬɚɜɚɬɜɫɹɧɤɚɬɚ
ɧɚɝɨɥɟɦɢɬɟɝɪɚɞɨɜɟɌɭɤɢɦɚ
ɟɞɧɚ ɫɤɪɢɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɟɞɧɢ
ɛɢɫɟɪɢɨɬɱɨɜɟɲɤɢɬɟɞɭɲɢɢ
ɫɴɞɛɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɨɬɫɬɨɹɜɚɥɢ
ɜɟɤɨɜɟɧɚɪɟɞɧɚɲɚɬɚɞɴɪɠɚɜɧɨɫɬɢɬɪɹɛɜɚɞɚɹɩɨɤɚɡɜɚɦɟ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ Ʉɪɚɣɧɨ ɜɪɟɦɟ
ɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɬɟ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɬɟ ɞɚ ɬɪɴɝɧɚɬ ɩɨ ɦɚɥɤɢɬɟ
ɝɪɚɞɨɜɟ ɫ ɝɨɥɟɦɢ ɢɫɬɨɪɢɢ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɟɢɦɟɧɧɨɬɚɤɴɜɝɪɚɞ
Ɋɚɡɝɥɟɠɞɚɣɤɢɝɨɚɡɜɢɞɹɯɱɟ
ɬɨɣ ɟ ɦɧɨɝɨ ɩɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ

ɨɬ ɞɨɫɬɚ ɧɚɲɢ ɝɪɚɞɨɜɟ ɢ ɬɨ
ɝɨɥɟɦɢ Ȼɟɥɢɬɟ ɩɟɬɧɚ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɛɴɞɚɬɨɫɜɟɬɟɧɢɟɞɢɧɨɬɬɹɯɟ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ȼɹɯ ɫɢɥɧɨ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧ ɨɬ
ɤɦɟɬɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɦɟɧɬɨɣ
ɟ ɧɚɱɟɬɟɧ ɦɴɠ ɤɨɣɬɨ ɦɧɨɝɨ
ɞɨɛɪɟ ɩɨɡɧɚɜɚ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɇɢɟɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɦɫɴɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢ ɜ ɟɞɧɨ  ɛɴɞɟɳɟɬɨ
ɧɚɆɚɣɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
- Какво предлагате сега
на своите почитатели
като песни?
 ɉɟɹ ɦɧɨɝɨ ɨɬ ɦɨɢɬɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɩɟɫɧɢ ɬɟ ɫɚ ɧɚɞ 
ɇɚɣɧɨɜɚɬɚɟɈɬɰɴɪɧɢȾɪɢɧ
ɞɨɐɴɪɧɨɦɨɪɟȿɞɢɧɧɚɪɨɞ
ɩɟɟɫɜɨɢɬɟɩɟɫɧɢɢɫɥɚɜɢɫɜɨɹɬɚɜɹɪɚɜȻɟɥɢɦɚɧɚɫɬɢɪɢ
ɤɨɹɬɨ ɩɨɫɜɟɬɢɯ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ ɰɚɪɭɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɰɚɪ ɋɦɭɢɥ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɩɚɦɟɬɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɜɴɡɩɹɬɚɜɴɜɜɫɢɱɤɢɫɜɨɢɦɨɦɟɧɬɢ
ɇɹɦɚɫɥɚɛɦɨɦɟɧɬɤɨɝɚɬɨɫɟ
ɟ ɧɚɥɚɝɚɥɨ ɪɢɛɚɪɹɬ ɨɫɬɚɜɹ
ɦɪɟɠɚɬɚ ɜɡɟɦɚ ɩɭɲɤɚɦɚɧɥɢɯɟɪɚɢɨɬɢɜɚɞɚɛɪɚɧɢɫɜɨɹ
ɪɨɞɢɪɨɞɢɧɚȼɬɨɜɚɟɫɢɥɚɬɚ
ɧɚɧɚɲɢɹɞɭɯ

"Живот за здравеопазването - как? Стилът на диалога
или традицията "Орел, рак и щука"?

Калина ГРЪНЧАРОВА
16-та по ред Национална среща
на медии и медици се проведе в
к.к. "Албена". Тя е организирана
от Фондация МОСТ (Медии, Общество, Семейство, Традиции) и
тази година темата й е "Живот за
здравеопазването - как? Стилът
на диалога или традицията "Орел,
рак и щука"?
За първи път срещата се провежда под патронажа на Президента на България Румен Радев, който
изпрати Поздравителен адрес.
Форумът бе открит от председателя на МОСТ - журналистката
Юлия Пискулийска заедно със
зам.-председателя на Народното
събрание и лице на националната
среща през годините д-р Нигяр
Джафер и от всенародната любимка - актриса Татяна Лолова.
С презентации в програмата

се включиха популярни имена в
медицинската наука и практика
като проф. Ивайло Търнев, проф.
Иво Кременски, проф. Тодор Кантарджиев, проф.Ива Петкова, д-р
Димитър Тасков, д-р Теодор Замфиров, проф.дфн Иван Недков,
маг.-фармацевт Маргарита Грозданова, проф.Мария Бакърджиева,
проф.Николай Габровски, проф.
Маргарита Апостолова, доц.д-р
Павел Станимиров, маг.-фармацевт Николай Герасимов.
Неврологът проф. Ивайло
Търнев разказа за работата на
Експертния център по наследствени нервни и метаболитни
заболявания, създаден преди една
година, който обединява усилия
на невролози от Александровска
болница, Националната генна
лаборатория, европейски учени и
участва в разработването на евро-

пейски консенсус за диагностика,
профилактика и проследяване
на болните с редки болести.Той
проследи статистиката на броя
на болните, които се увеличават,
и отбеляза, че тази апостолска
работа в почивните дни да се
обикалят села и градчета, за да се
направи скрининг на застрашените
родове и фамилии, няма никаква
подкрепа от държавата.
Най-известният български генетик проф. Иво Кременски, по
чиято идея преди 16 години се
реализира срещата на медиците
с медиите, обърна внимание за
възможността бременни жени да
се изследват още през 11-та г.с.
от бременността за наследствени
генетични болести. Според него
80% от редките болести са генетични, а задължително трябва
да бъдат изследвани бременните
жени, всички новородени за три
вида заболявания, кандидатите за
инвитро оплождане, пациентите
с очни болести, сърдечносъдови
заболявания и др. Проф. Кременски подчерта, че България е единствената страна в ЕС, която няма
действаща национална програма
за скрининг на редките болести.
Директорът на Националния
център по заразни и паразитни
болести проф. Тодор Кантарджиев
буквално би тревога за разпространението на морбили у нас. След
стотина случаи в Пловдив, сега

имаме 5 нови болни в Пазарджик
и 2 деца в Монтана. Две от болните
деца в Пазарджик въобще не са
били имунизирани против мор-

били. Според проф. Кантарджиев
ужасната практика да се договарят
майки и лекари децата им да не
бъдат ваксинирани е пагубна.
"Още по-неприятно е, че някои
от тези деца имат записана ваксина, че са ваксинирани, а след
като нямат антитела повече от 21
дни след поставянето на ваксината
нито морбили, заушка и рубеола,
значи ваксината не е поставяна”,
заяви още проф. Кантарджиев.
Той е сигурен, че такъв е случаят
при две деца. Много лесно може
да се докаже дали една ваксина
е поставяна, посочи професорът
и даде за пример опита в други
страни. „В държавите, където се

казва, че не е задължителна вак- Николай Герасимов за историята
синацията, примерно Германия, на фармацията у нас.
Холандия, САЩ, е задължително
Кметът на Троян и зам.-председецата да са ваксинирани като дател на НСОРБ Донка Михайлова
бе също сред гостите. Тя обърна
внимание на дефицита на финансиране на общинските болници и
предложи да се направи ревизия
на стандартите, защото се водят
лекари само на книга, които вземат
огромни заплати. Михайлова предложи още и ревизия на лимитите,
тъй като досегашната практика
показва, че колкото повече работи една болница, толкова повече
затъва финансово. "Общинските
болници са доведеното дете на
системата на здравеопазване",
категорична бе тя.
Форумът завърши с дискусия по
отидат на училище. Само че там темата, в която участваха народне важи бележка от личния лекар, ните представители проф. Георги
както при нас. Там ти взимат кръв и Михайлов, д-р Нигяр Джафер и
като видят, че нямаш антитела към Антон Кутев.
нещо, те ваксинират”, заяви той.
Присъстващите на форума фарПрофесорът съветва тези, ко- мацевти предложиха да се върне
ито са работили в чужбина, не са старото правило “един фармаваксинирани или не знаят, като се цевт – една аптека”, а също да се
върнат няколко дена да ограничат въведат фиксирани цени на лекарконтактите си особено с малки ствата. Стана ясно, че България е
деца.
на челно място в Европа по брой
Тази година на срещата при- на аптеки и на последно по достъп
състваха и фармацевти, които до лекарства. Не бе отминат и просподелиха своите проблеми за не- блемът с липсата на медицински
лоялната конкуренция при цените кадри, който се задълбочава.
на лекарствата и разпространениЗа следващата среща през 2018
ето им в други страни. Любопитна г. бе предложена темата за детскосе оказа темата на фармацевта то здравеопазване.
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Празнично ехо

Ɉɬɥɢɱɧɢɰɢɬɟ

тминаха празничните тържества за
24 май! По традиция, най-добрите дейци
в областта на просветата и културата бяха
отличени със специални
плакети от Община
Тутракан, а във всички
училища проведени тържества.
Много усмивки, много поздравления, много
цветя и пожелания за успешна реализация в живота получиха абитуриентите от Випуск-2017
в двете училища - СУ
"Йордан Йовков" и СУ
"Христо Ботев". Отличниците в учението,
изкуствата и спорта
във всички степени на
средното образование
бяха наградени в училищата.
Разбира се, най-любопитното събитие на 24
май е абитуриентското
шествие, което и този

О

ȼɫɢɱɤɢɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢɛɹɯɚ
ɤɪɚɫɢɜɢɢɨɛɥɟɱɟɧɢɢɡɢɫɤɚɧɨ

СУ "Христо Ботев"-Тутракан:

Празничният месец май!
На 3 май светът отбелязва Международния ден на Слънцето. Чества се от 1995 г. с различни прояви
по света. Отново с учениците от 1
б клас и госпожа Дарина Иванова
отпразнувахме този ден в училищната библиотека. Първокласниците
гледаха презентация и репортаж
с интересни факти за Слънцето.
Слушаха и пяха песни, посветени
на небесното животворно светило.
Четоха с разбиране българска
народна приказка, стихотворение
от Асен Босев, гатанки от Асен Разцветников и Дядо Пънч за Слънчо.
Нарисуваха прекрасни картини,
които ще подредим в изложба.
Продължихме съвместната дейност с учениците от първи б клас
в навечерието на очаквания от
всички 6 май. Ръководени от
своята класна ръководителка есец май е към своя край. най-хубавия български празник Румяна Статева, първокласниците
Ще го помним не само с на 24 май – Деня на славянската посетиха училищната библиотека и
доказаха, че познават пролетните
богатата зеленина и свеж писменост и култура.
въздух, с разцъфналите божури и
алени макове, но и с многобройните празнични дни, част, от които
преживяхме заедно с учениците
от начален етап на обучение от
СУ „Христо Ботев“ в училищната
библиотека.
Любознателните първокласници
вече са грамотни и затова много се
зарадвах, когато посетиха библиотеката, водени от своята учителка
по български език – Дарина Иванова. Малките ученици се отнесоха
сериозно към поставената задача
и четоха старателно художествени
текстове. Какъв по-хубав начин да
покажат, че са готови да посрещнат с радост и удовлетворение
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път събра тутраканци пред Обредния дом.
Кавалкадата от автомобили ги отведе на
коктейла, който дава
всяка година за тях
кметът на общината
д-р Димитър Стефанов.
А там - отново награди! За отличниците на
випуска, за най-добрите
в танцовото, театралното изкуство и в спорта - общо 45 на брой!
Със сигурност това е
добър знак за младите
хора, които вече са пред
отворените врати на
живота!
Няма да пропуснем
тазгодишните Кралица
и Крал на бала и големият брой от желаещи
да участват в импровизирания конкурс. И все
пак, за историята на
тутраканската красота ще отбележим, че
това Людмила Спасова

1-7.06.2017 г.

ɅɸɞɦɢɥɚɢɄɪɢɫɬɢɹɧɄɪɚɥɢɰɚɢɄɪɚɥɧɚɛɚɥɚ

и Кристиян Василев!
Да пожелаем на момчетата и момичетата
от Випуск-2017 да са
успешни във всяка своя

идея, да осъществяват
всяка своя мечта и да
помнят родните училища и град!
Калина ГРЪНЧАРОВА

Методий, България е заслужила
признателността и уважението не
само на славянските народи, но и
на света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско
съдържание в думите напредък,
култура и човечност... “

Учебната година за учениците от начален етап на обучение
приключва. Очакват ги безброй
забавни игри и слънчеви дни. От
сърце им желая весело лято и
приятна ваканция!
Анка КОЗАРЕВА

ɋɛɨɝɨɦɭɱɢɥɢɳɟ

празници и обичаи. Облечени в
народни носии и с красиви накити
на главичките, момичетата представиха обичая „Лазаруване“ и
със звънливите си гласчета изпяха
лазарски песни. След това проследиха с интерес образователните
филми, които им предоставих за
Гергьовден и празника, посветен
на светците Константин и Елена.
Заедно се насладихме и възхитихме на нестинарските огнени
игри, които се изпълняват на 21
май. Продължиха отбелязването
на пролетните празници в класната
стая, където се люляха на изработена от тях гергьовска люлка.
Грейнали от радост личица, смях,
песни и веселие! Какво по-хубаво
от това? Стараем се да бъдем истински българи - не само да ценим
традициите, но и да уважаваме
предците си.
На 15 май, съвместно с учениците от 3б клас и Ирена Проданова,
отбелязахме в училищната библиотека 125-тата годишнина от
създаването на текста на „Химнъ на
Св. Св. Кирилъ и Методи“ с първи
стих „Върви, народе възродени…"
Третокласниците научиха, че Стоян
Михайловски - голям български
писател и обшественик, написва
възторженото стихотворение. Слушаха с интерес как и къде Панайот
Пипков съчинява мелодията на
песента, кога е изпълнена за пръв
път и откога се запява от всички
училища в страната. Четоха оригиналния текст на стихотворението,
гледаха видеоклип с изпълнение
на химна от ученици на училищата
в град Бургас, пяха заедно с тях.
Всяка година на 24 май слушаме с трепет празничния химн и
възхваляваме Кирил и Методий,
българската просвета. Позволявам си да припомня думите на
професор Роже Бернар: „Спасявайки делото на св. св. Кирил и
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Да живее България!
Калина ГРЪНЧАРОВА
32-то издание на Националния
поход "По стъпките на четата на Таньо войвода" бе открит в Тутракан
на 30 май в присъстваха народните
представители вицеадмирал Пламен Манушев, Алтимир Адамов,
Александър Сабанов и Пламен
Нунев, областните управители
на Силистра и Разград - Ивелин
Статев и Гюнай Хюсмен, кметът
на Попово д-р Людмил Веселинов,
проф. Христо Матанов, популярният певец Володя Стоянов
изнесъл голям концерт предната
вечер, представители на военните
окръжия в Силистра и Търговище.
Делото на Таньо войвода и
неговите четници е пример за

младото поколение за любов към
род и отечество, каза в словото си
кметът на Тутракан д-р Димитър
Стефанов. "Днес ние сме тук, за
да сведем глава пред героизма и
саможертвата на четниците и за
всички загинали за свободата на
Родината, за да ни има нас, нашите
деца и внуци, за да я има България!
Да живее България!" - завърши той
обръщайки се към учениците-участници в родолюбивото събитие.
"Да живее България" - ентусиазирано изрече към събралото се
множество и народният представител вицеадмирал Пламен Манушев
след награждаването му със знак
за храброст, който за пръв път е
връчен на ген. Тошев. "Дошло е
време е Тутракан да бъде обявен за
град на българската бойна слава" каза още той.
Със знак за храброст бяха отличени също големият приятел и
дарител на Тутракан - проф. Иван

Гаврилов и кметът на Попово д-р
Людмил Веселинов.
Поздравителни адреси по повод
провеждането на похода "По стъпките на четата на Таньо войвода"
са изпратени от президента на
Републиката Румен Радев, под
чиято егида за първи път се провежда походът, от вицепрезидента
Маргарита Попова и народния
представител и зам.-председател
на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов.
Пред паметника на Таньо войвода с минута мълчание и венци
бе почетено делото му и това на
неговите сподвижници.
Походниците и официалните
гости поднесоха венци пред паметниците на Васил Левски, Панайот

Хитов, ген. Суворов и ген. Пантелей
Киселов в града, след което се
проведе преглед на патриотичната
и маршовата песен.
Край тутраканското село Пожарево, Мемориалната чета "Таньо
войвода" разигра събитията от

17 май 1876 г. - с четири лодки
младите патриоти доплаваха до
българския бряг, целунаха знамето
и положиха клетва.
„Всички знаят за бляскавия
десант край Козлодуй на четата на
Христо Ботев, но малко се знае за
втората чета – на Таньо войвода,
която влиза в България по същото
време, заяви д-р Анатолий Кънев.
От година на година участието
на младото поколение в похода
бележи ръст, което е признак за
значението на проявата. Децата
трябва да имат вяра в себе си, в
способностите и делата си, затова
трябва да има правилен прочит на
историята”, подчерта Кънев.
В местността "Антимовско ханче"
походниците участваха във военни
игри. Победителите - СУ "Никола
Вапцаров"-Силистра, ПГ "Христо
Ботев"-Попово и ПГТАП-Попово,
бяха наградени на следващата
спирка от похода - в с.Стефан Караджа, община Главиница, където
бяха приети възторжено. След като
положиха венци пред паметника
на Стефан Караджа, в залата на
читалището, за тях учениците от
местното училище представиха
богата програма.
Вечерта през първия ден, в Исперих също се проведе Преглед на
патриотичната и маршовата песен.
Там първото място отново е спечелено от Представителния блок на
тутраканските девойки.
В следващите дни, когато към страната ни български войници и
офицери от различни поколения.
В програмата са предвидени
срещи с местни краеведи и самодейци, както и с ФК "Лудогорец".
Ще има и още възстановки на
сражения, прегледи на строевата
и маршовата песен, концерти и
други прояви.
Организатор на похода е Културно-просветното дружество „Родно
Лудогорие”. Проявата е част от
националния календар на МОН и
се осъществява с помощта на общините и музеите в градовете Силистра, Тутракан, Исперих, Разград
и Попово. Като научни консултанти
в похода участват акад. Георги
Марков и проф. Христо Матанов.
В част от събитията по традиция
се включва музикантът Теодосий
похода ще се включат и групи от Спасов със своята инструментална
други градове на страната, учас- група.
тниците в него ще преминат през
Походът ще завърши на 2 юни,
31 населени места в Добруджа и на Керчан баир край поповското
Лудогорието. Във всяко от тях те село Априлово - лобното място на
ще се поклонят пред паметници, Таньо войвода.
изградени в чест на загинали за

В Рибарската махала
Международният ден на музеите
отбелязахме заедно с учениците от 5
б клас, с класен ръководител Ценка
Маринова в Архитектурен комплекс
„Рибарската махала.“ Събитието се
чества за първи път през 1978 г.
Решението за празничната дата - 18
май, е взето преди 40 години в Москва
на 11-та генерална конференция на
Международния съвет на музеите. В
цял свят на този ден служителите на
музеите и галериите празнуват своя
професионален празник.
Слънчевият майски ден зареди
петокласниците с позитивна енергия и
те не усетиха колко бързо пристигнаха
в Рибарската махала след приключването на учебните занятия. Посрещнаха
ни аниматорите на комплекса - Ани
Монева, Дамян Стелиянов и Петър
Тросков. Поканиха ни в беседката с
прекрасен изглед към р.Дунав, където
ни очакваше приятна изненада. Гостиха
ни с току-що приготвена от тях вкусна
мамалига – храната на тутраканските
рибари. Сладкодумната Ани Монева
предразположи учениците и поведе с
тях разговор за продуктите и приготвянето на това ястие. Момичетата и момчетата с желание се включиха в сервирането, облечени в подходящи дрехи
от бита на старите тутраканци – елечета,
фусти, ризи, калпаци, кърпи за глава,
престилки. Отговаряха бързо и точно
на въпросите, които им подготвих за

Архитектурния комплекс. Включиха се
активно и в импровизирания риболов.
Не се затрудниха и познаха отговорите
на всички гатанки, свързани с реката и
нейните обитатели. Последва разходка
из Рибарската махала. От изчерпателния и интересен разказ на Ани Монева
и прожектирания документален филм
„Дунавски легенди“ в Посетителския
център, учениците обогатиха знанията
си и научиха, че „в Тутракан е единственото в страната естествено обособило
се по поречието на реката рибарско
селище. Със своята самобитност, чистота и възрожденски дух Архитектурен
комплекс "Рибарската махала" е съхранен за поколенията в своя автентичен
вид с рибарските мрежи, с лодкарските
работилници и рибарските къщи. Той
напомня като жива легенда за този
поминък на нашите прадеди, предава
се от поколение на поколение.“
За сведение на читателите ще
поясним, че Рибарската махала „е
разположена в североизточната част на
Тутракан. Тя е паметник на културата от
национално значение с висока степен
на автентичност. До началото на ХХ век
в нея живеят 1437 рибарски семейства
и броят на професионалните рибари
нараства на 2296 души при население
7926 жители на града. Независимо от
настъпилите превратности в съдбата
на Тутракан и Южна Добруджа до 40те години на ХХ век, общият брой на

Класиране в Прегледа на патриотичната
и маршова песен
Децата от група "Смърфчета" - ДГ "Славянка" се класираха на първо
място сред детските градини, а втори са ДГ "Патиланчо".
Във възрастовата група 1-4 клас, на първо място е чета "Българанчета" от СУ "Йордан Йовков" - Тутракан, на второ - "Български патриоти"
от СУ "Христо Ботев" - Тутракан, а Грамота за участие получиха група
"Капитаните" от СУ "Христо Ботев" - Тутракан.
В групата от 5-8 клас, първи са група "Млади възрожденци"-СУ "Христо Ботев" - Тутракан, втори - СУ "Йордан Йовков" - Тутракан, трети - СУ
"Хр.Ботев" - Разград, поощрителна награда за новия участник - ОУ "Св.
Св.Кирил и Методий" - Силистра и за ОУ "Никола Вапцаров" - с. Вазово.
Грамота за участие в прегледа получиха дамите от Пенсионерски
клуб - Черноломец, ПЗГ "Добруджа"-Силистра и СУ "Никола Вапцаров"Силистра.
Грамота и плакет от председателя на Общински съвет-Тутракан
Данаил Николов бе връчена на ГТЛП-Попово. ПГ-Попово бе отличена
с грамота от председателя на КПД "Родно Лудогорие" д-р Анатолий
Кънев, а наградата на кмета на Тутракан отиде при ПГСС "Хан Аспарух" - Исперих.
В групата на четите на трето място е Мемориална чета "Таньо
войвода"-Тутракан. На второ място се класира ПГСС "Никола
Пушкаров"-Попово, а първи е Представителният блок на девойките
от Тутракан.

"В духа на Възраждането и занаятите"

риболовците достига до около 5000
души, а на "рибния пристан" има 1300
двуостри рибарски лодки... Научната
стойност на Рибарска махала се откроява и от факта, че в нея има изградени
къщи отпреди 150-200 години и по
своята архитектура имат национално
значение.“
Времето течеше неусетно. Петокласниците не само придобиха нови
знания за поминъка на своите деди, но
и истински се забавляваха. Не бързаха
да си тръгнат. Усмихнатите им личица
и веселите им гласчета оживиха махалата. Убедиха се, че няма друг град
по поречието на Дунав, чиято съдба
да е толкова тясно свързана с реката.
А ученичката Имилияна Йорданова
не пропусна да изрази своята и на
съучениците си благодарност от гостоприемството, съдържателния разказ

и интересната разходка из комплекса
в книгата за впечатления: „Благодаря
страшно много на хората, които ни показаха много интересни и полезни неща
за живота на нашите прадеди, на които
ние сега сме потомци. Благодарение и
на даренията от наследниците, успяхме
да се доближим до атмосферата на това
прекрасно място“.
Обръщаме се към всички Вас, скъпи
музейни работници, с чувство на
благодарност и уважение, защото Вие
правите най-важното – с всеотдайния
си труд съхранявате паметта на нацията и с примера си увличате нови
последователи.
Бъдете здрави и изпълнени с енергия
за нови дела в опазването на материалната култура на старите тутракански
рибари!
Анка КОЗАРЕВА

ɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɞɨɤɥɚɫ
ɜ Ɉɍ Äɂɜɚɧ ȼɚɡɨɜ´ ɫ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ
ɜ ɩɭɛɥɢɱɧɚ ɢɡɹɜɚ ɧɚ ɬɟɦɚ
ȼ ɞɭɯɚ ɧɚ ȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɢ
ɡɚɧɚɹɬɢɬɟ±ȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨ
Ɍɪɹɜɧɚ Ƚɚɛɪɨɜɨ Ⱦɪɹɧɨɜɨ
ɤɨɹɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɇɑÄɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜɝ³ȼɫɴɱɟɬɚɧɢɟɫ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɪɚɡɤɚɡɢɫɧɢɦɤɢ
ɢɢɡɥɨɠɛɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɤɥɭɛɚ ÄȻɟɡ ɛɚɝɚɠ ɢɡ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³
ɪɚɡɤɚɡɚɯɚɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɦɟɫɬɚɬɚɤɨɢɬɨɫɚɩɨɫɟɬɢɥɢɩɪɟɡ
ɩɪɨɥɟɬɧɚɬɚɜɚɤɚɧɰɢɹɉɨɬɨɡɢ
ɧɚɱɢɧɬɟɧɚɩɪɚɜɢɯɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
ɜɴɥɧɭɜɚɳɨɤɚɤɬɨɡɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɬɚɤɚɢɡɚɩɭɛɥɢɤɚɬɚ
Ƚɨɫɬɢ ɧɚ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ ɛɹɯɚ

У

ɭɱɟɧɢɰɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɢ ɨɬ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨɪɨɞɢɬɟɥɢɊɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
ɧɚ ɢɡɜɴɧɤɥɚɫɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
ɟ ɋɜɟɬɥɚ ɂɥɢɟɜɚ ɂɡɜɴɧɤɥɚɫɧɢɬɟ ɡɚɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬ ɨɬ
ȿɋɎ ɢ Ɉɉ ɇɈɂɊ ɩɨ ɉɪɨɟɤɬ
%*023
ÄɊɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɬɟ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɢ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹɬɚ ɢɦ ɡɚ ɭɱɟɧɟ
ɱɪɟɡ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɳɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɡɧɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ
ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɌȼɈəɌ
ɑȺɋ ±ɮɚɡɚȱ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɨɬɨ
ɝɨɫɬɨɩɪɢɟɦɫɬɜɨ ɧɚ ɇɑ Äɏɪ
Ȼɨɬɟɜ³
“ТГ”
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От Редакционната поща

За културата и насрещния вятър...

Васил ТЪРПАНОВ
ълго време не се появявах по страниците на
регионалния печат по субективни причини. Дейността ми
бе ангажирана в две направления:
творческа и обществено-културна
дейност в интерес на едно общо
дело, което завърши много неблагоприятно. Болезнено понесох
този провал, не заради себе си, а
заради културата.
В едно списание, големият
актьор Васил Михайлов казва:
"Трябва да припомним на младите кои сме ние, българите".
Да, наистина, ние, българите сме
голяма работа, но ни пречи много
политическата култура, която на
всички нива на йерархията не е
на висота. Има още една мисъл
на Михайлов: "Колкото повече ос-

Д

таряваш, толкова по-силен става
насрещният вятър". Точно този
насрещен вятър, попречи да се
осъществи, поне на този етап доброто начинание по изграждането
на творчески културен "център",
където да се съхраняват творбите
на творците от региона и се показват на гостите посетили нашия
град. Това събитие обезателно ще
има отзвук, защото то се движеше
под егидата на изградения Организационен комитет и Общината.
Този провал не е елементарно явление, за да се остави без отговор.
Аз се оттеглям от инициативата,
което поех след като наистина не
съобразих срещу какъв вятър съм
тръгнал. Вятърът и тук е променлив и бързо си променя посоката.
Като се подобрят атмосферните
условия, може да опитате пак.
Беше избрано ново инициативно
"съсловие", то ще оправи нещата.
Наистина, добре е човек да се
замисли и да се ориентира в
какво време живеем и има ли
място за такива експерименти и
то с културата. А дотогава нашите
творчески дейци, поети, писатели,
художници, драматурзи, около 28
души, ще чакат като безпризорни,
благоволението на тези, които
трябва да имат съвсем друго отношение. Те не искат много! Искат
уважение и внимание.
През тази пролет в страната
и в Тутракан приключиха доста
културни събития, чествани по

Надникнал във времето,
проходил в пространството...

от стр. 1 ɜɟɪɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɯɭɞɨɠɧɢɰɢɜ
Ɋɭɫɟɢɜɩɨɫɥɟɞɜɚɥɢɬɟɨɛɳɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɢ ɢɡɥɨɠɛɢ ɉɪɚɜɢɥɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɢɢɡɥɨɠɛɢ
ɜ Ɋɭɫɟ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ʉɚɪɥɨɜɨ
ɋɨɮɢɹ
Ɍɨɞɨɪ Ⱦɟɥɟɜ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɩɪɟɞɢɦɧɨ ɤɚɬɨ ɩɟɣɡɚɠɢɫɬ 
ɩɪɚɜɨ ɦɭ ɟ ɇɚɥɢɰɟ ɟ ɥɟɫɧɨ
ɭɥɨɜɢɦɚɬɚɢɬɪɭɞɧɨɡɚɛɪɚɜɹɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧ ɟ ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɪɭɫɟɧɫɤɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɴɪɇɟɞɤɨɜɢɞɨɛɚɜɹ
Ⱦɨɫɬɨɥɟɩɢɟɬɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟɬɨɢ
ɭɬɟɯɚɬɚɥɴɯɚɳɢɨɬɊɨɠɟɧɫɤɢɹ
ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɉɟɪɭɳɢɰɚ ɋɬɨɩɥɹɳɢɬɟ ɫɟɬɢɜɚɬɚ ɢɡɜɢɜɤɢ ɧɚ
ɋɬɪɭɦɚ ɢ Ɇɟɫɬɚ Ⱥɪɞɚ ɢ ɊɭɫɟɧɫɤɢɅɨɦɇɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɬɚ
ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɩɪɢ Ȼɚɥɱɢɤ
ɌɸɥɟɧɨɜɨɋɪɟɛɴɪɧɚɈɠɢɜɹɜɚɳɚɩɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɟɞɢɧɫɜɹɬ
ɜɯɚɪɦɨɧɢɹɢɜɟɞɢɧɫɬɜɨɨɬ
ɤɨɣɬɨɩɪɨɢɡɬɢɱɚɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɳɢɹɠɢɜɨɬɌɨɜɚɜɧɭɲɟɧɢɟɟɢ
ɨɬɰɢɤɴɥɚÄɆȿɅɇɂɄ´ɜɤɨɣɬɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɬɨɧɟɟɢɦɩɟɪɚɬɢɜ
ɧɢɬɨ ɫɚɦɨɰɟɥ Ɇɟɥɧɢɤ ɧɟ
ɟ ɫɚɦɨ ɩɹɫɴɱɧɢɰɢ Ɇɟɥɧɢɤ
ɟ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɚ ɡɟɦɹ ɢ ɱɢɫɬɚ
ɜɨɞɚ Ɇɟɥɧɢɤ ɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜɢɧɨɬɨɆɟɥɧɢɤɟɠɢɜɢɹɠɢɜɨɬ
Ⱦɭɧɚɜ ɫɴɳɨ ɟ ɧɟɨɬɦɟɧɧɚ
ɱɚɫɬɨɬɩɨɫɜɟɳɟɧɢɟɬɨɧɚɪɭɫɟɧɫɤɢɬɟ ɯɭɞɨɠɧɢɰɢ Ɍɨɞɨɪ
Ⱦɟɥɟɜ ɧɟ ɩɪɚɜɢ ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɨɬɨɛɳɨɬɨɩɪɟɤɥɨɧɟɧɢɟɉɪɢ
ɧɟɝɨ ɬɨɣ ɧɟ ɟ ɫɚɦɨ ɢ ɧɟɩɪɟ-

ɝɨɞɢɧɚ Ɂɚɜɴɪɲɢɥ ɟ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɬɤɴɞɟɬɨ
ɟ ɫ ɦɧɨɝɨ ɞɨɛɪɢ ɫɩɨɦɟɧɢ ɢ
ɧɨɫɢ ɨɫɨɛɟɧɚ ɩɪɢɜɴɪɡɚɧɨɫɬ
ɤɴɦɧɟɝɨ
Ɍɨɣ ɟ ɩɨɡɧɚɬ ɤɚɤɬɨ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɫɪɟɞɢ ɬɚɤɚ
ɢ ɜ ɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ȼ ɦɥɚɞɨɫɬɬɚ
ɫɢ ɟ ɛɢɥ ɢɡɬɴɤɧɚɬ ɥɟɤɨɚɬɥɟɬɫɩɪɢɧɬɶɨɪ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɤ
ɧɚ ȼɂɎ ɜ ɋɨɮɢɹ ɋɥɟɞ ɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɦɭɟɛɢɥɭɱɢɬɟɥ
ɜ ɪɨɞɧɚɬɚ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɢ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɉɬɝɪɚɛɨɬɢɤɚɬɨɫɬɚɪɲɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ ɜ Ʉɚɬɟɞɪɚ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ
ɫɩɨɪɬ ɜ Ɋɍ Ⱥɧɝɟɥ Ʉɴɧɱɟɜ
Ⱦɜɚ ɦɚɧɞɚɬɚ ɟ ɧɟɢɧ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɈɬɥɢɱɟɧɟɫɴɫɁɥɚɬɧɚ
ɡɧɚɱɤɚ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨ
ɩɨɜɨɞ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɧɚ
ɬɜɨɪɟɰɚ
ɌɨɞɨɪȾɟɥɟɜɟɫɴɡɞɚɬɟɥɧɚ
ɄɥɭɛɚɩɨɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨÄɂɥɢɹȻɟɲɤɨɜ´ɜɊɭɫɟɧɫɤɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɪɢɨɛɳɢɥ
ɞɟɫɟɬɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɢɧɠɟɧɟɪɧɚɬɚɦɢɫɴɥɤɴɦɱɟɬɤɚɬɚ
ɢ ɩɚɥɢɬɪɚɬɚ ɉɴɪɜɚɬɚ ɢɡɹɜɚ
ɧɚɌɨɞɨɪȾɟɥɟɜɤɚɬɨɯɭɞɨɠɧɢɤ
ɟɧɚɉɴɪɜɚɬɚɦɥɚɞɟɠɤɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɢɡɥɨɠɛɚɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɋɥɟɞɜɚɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ
ɩɥɟɧɟɪ ɜ Ɍɪɨɹɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɢɡɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢ ɩɥɚɬɧɚ ɜ
ɧɹɤɨɝɚɲɧɚɬɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ɧɚ ɫɟ-
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поетично

писах за културата на политиците,
точно това имал предвид, че тя
липсва най-вече в горните етажи. Убеден съм, че Путин е бил
Как бързо детството ти мина,
предизвикан, за да има такова
Порасна ти и възмъжа.
поведение. Доста нападки си
Игрите във квартала отшумяха
позволяват наши политици към
И дадоха нов смисъл на духа!
Русия и Путин. В същия ден, когато се показваше по телевизията
Животът занапред не ще да е лесен,
това мнение на президента Путин,
Концентрирай дързостта си ти!
руската телевизия показа в много
Дъхът на Мама и на Тати - постоянен,
градове на федерацията честваЩе те съпътства и обнадежди.
нето на славянската писменост и
признателността към България за
На стъпка си от първия екзамен,
приноса на кирилицата. Този гаф
Който ще ти бъде атестат.
ще отшуми и ще се забрави, но
Усвоиш ли го, бъди уверен,
нарастват нови. В Македония, в
Че той ще осветява твоя път.
държавата, която си присвои това
име и само България от съседите
Ти, момче, си нашата надежда,
я призна, продължават да злослоНа всички гордост ни бъди.
вят срещу нас. Тази Македония е
Зрелостта ще ти е за награда,
призната от Коминтерна, когато
Смисълът на бъдните ти дни.
тези земи са били български владения. Колко много се изопачава
Около теб са близките ти хора,
историята! Историците са в дълг
В твоята душа ги съхрани.
на нацията, особено на младото
А тогаз, когато почувстваш мъка,
поколение, а не да се делят на
Обичта им ще те утеши.
русофили и русофоби.
През тази пролет преживях
Весели се ти с приятели на бала,
две радости. На 11 март чествах
С любимото момиче ти бъди.
85-годишния си юбилей. Уважиха
Този да е стартът във живота,
ме 28 роднини и приятели, които
Посоката към твойте бъднини!
ме удостоиха с особено внимание,
Васил ТЪРПАНОВ
от което се почувствах поласкан.
Благодаря им и чрез вестника за
дълго
време.
тих
стихотворението
"Екзаменът",
това, че ми поддържат тонуса на
Другата радост ми донесе моят което написах точно на рождения
живота. Желая им цялата радост
и цялото възможно щастие да ги внук (На снимката), който е аби- си ден - 11 март, защото той пръв
споходи и се съхранят при тях туриент и навлиза в нов стадий на ме поздрави. На добър път в живоживота. По този повод му посве- та, скъпо момче! Обичам те много!

Екзаменът

достойнство. 24 май е най-светлия празник за българите. Всички
сме били ученици, всички помним
радостите по честванията, манифестациите и тържествата. Беше
времето на матурите в средните
училища и предварителните изпити в университетите. Не мина
този празник без конфронтация
и то на междудържавна основа.
Дали е било политически гаф или
контрапункт на някои стари нападки... Става реч за изказването
на президента Путин за празника
на България, по въвеждането
на славянската писменост на
многомилионното славянство по
света. Путин прави това изявление
тенденциозно и то в присъствието на президента на Македония
Иванов. Това е провокация, която
беше опровергана. Когато по-горе
ɦɟɧɧɨ Äɬɢɯ ɛɹɥ ɜɴɥɧɭɜɚɳ
ɫɟ´ɉɨɟɬɢɤɚɬɚɜɩɥɚɬɧɚɬɚɦɭ
ɟɧɹɤɚɤɩɨɨɜɥɚɞɹɧɚɩɨɜɬɴɤɚɧɚ ɜ ɛɢɬɚ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɨɤɨɥɨ
ɪɟɤɚɬɚ ɋ ɢɡɥɴɱɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɨɫɨɛɟɧɨɬɨɥɢɱɧɨɭɫɟɳɚɧɟɨɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɩɨɡɧɚɬɢɹɤɚɬɨɮɢɥɨɫɨɮɢɹ
ɧɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɢɡɪɚɡ ɤɪɨɬɤɨ
ɢ ɧɟɧɚɬɪɚɩɱɢɜɨ ɫɟ ɜɩɢɫɜɚɬ
ɫɝɭɲɟɧɢ ɜ ɬɨɩɥɢ ɤɨɬɥɨɜɢɧɧɢ
ɩɚɡɜɢɦɚɥɤɢɫɟɥɚɤɪɨɬɤɢɪɟɤɢɱɤɢɧɟɬɨɥɤɨɜɚɫɪɟɳɚɧɢɬɟ
ɜɧɚɲɟɜɪɟɦɟɫɬɚɞɚɢɬɚɛɭɧɢ
ɋɴɩɪɨɜɨɞɟɧɢɨɬɟɧɢɝɦɚɬɢɱɧɨ
ɱɨɜɟɲɤɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟ ɨɬɤɥɢɤ
ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ
ɨɬɩɪɢɪɨɞɚɬɚ
ȼ ɰɢɤɴɥɚ ÄɉȿɊɉȿɊɂɄɈɇ´
ɩɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɟɧ ɧɚɱɢɧ Ⱦɟɥɟɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ ɩɥɚɫɬɨɜɟɬɟ
ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɫ ɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳɚ
ɬɨɧɚɥɧɨɫɬ ɂ ɨɬɧɨɜɨ ɜɴɜ ɜɟɤɨɜɟɱɧɚɬɚ ɡɚɫɬɢɧɚɥɨɫɬ ɧɚ
ɜɪɟɦɟɬɨɫɟɦɹɪɤɚɬɢɞɧɟɲɧɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɇɟɳɨɤɨɟɬɨɧɚɛɥɸɞɚɜɚɦɟɢ
ɩɪɢɩɨɫɜɟɳɟɧɢɟɬɨɧɚɑɟɪɜɟɧ
Ⱦɚɬɚɦɟɬɜɴɪɞɢɧɚɬɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɧɚɲɟɩɜɚɳɚɡɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬ Ⱥɤɬɭɚɥɧɢɹɬ ɢɡɤɚɡ ɜ ɫɥɭɱɚɹ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɬɚ ɧɚ ɦɢɪɧɢɬɟ
ɯɨɪɚɬɚɦɞɧɟɫɢɭɬɪɟɧɚɜɟɤɨɜɟɱɧɨɬɨ ɢɦ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟ
Ⱦɨɪɢɢɜɚɬɨɦɧɢɹɜɟɤ
ɂɦɚɧɹɤɨɥɤɨɩɥɚɬɧɚɤɨɢɬɨ
ɢɡɝɥɟɠɞɚɬ ɧɹɤɚɤ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɧɨ ɜ ɫɚɥɨɧɚ Ɍɨɜɚ ɟ
ɰɟɥɬɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
Ʉɨɥɤɨɬɨ ɞɚ ɟ ɞɴɥɛɨɤɨ ɥɢɱɟɧ
ɡɚɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɨɬɢɜɴɬɦɭɧɟ
ɦɨɠɟɞɚɧɟɧɢɞɨɤɨɫɧɟɨɩɢɬɴɬ
ɡɚ ɧɚɞɧɢɤɜɚɧɟ ɜ ɞɪɭɝɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ
ɱɨɜɟɲɤɚɬɚɞɭɲɚ
ɂɡɥɨɠɛɚɬɚɧɚɌɨɞɨɪȾɟɥɟɜ
ɫɴɤɪɨɜɟɧɨ ɡɚɦɢɫɥɟɧɚ ɢ ɫɴɤɪɨɜɟɧɨɩɨɞɪɟɞɟɧɚɳɟɛɴɞɟ
ɨɛɟɤɬɧɚɪɚɡɥɢɱɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɢɜɴɡɩɪɢɟɦɚɧɟɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬ
ɬɜɴɪɞɟɧɢɹ ɱɟ ɰɟɥɬɚ ɧɚ ɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨ ɟ ɞɚ ɫɴɡɞɚɜɚ ɦɚɝɢɱɟɫɤɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
 ɢɡɜɴɧ ɪɟɚɥɧɨɫɬɢɬɟ Ɍɨɞɨɪ
Ⱦɟɥɟɜɫɴɭɦɹɜɚɞɚɝɨɩɪɚɜɢ
ȼɫɟɤɢ ɤɨɣɬɨ ɩɨɫɟɬɢ Ɋɭɫɟ
ɦɨɠɟɞɚɪɚɡɝɥɟɞɚɢɢɡɥɨɠɛɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɟɰɚ Ɍɨɞɨɪ
Ⱦɟɥɟɜ ȼ ɝɚɥɟɪɢɹɬɚ ɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ
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Нови отличия за децата от Школата по
изобразително изкуство и керамика
ецата от Школата по
изобразително изкуство и керамика към
НЧ”Христо Ботев – 1901 г.”,
с. Зафирово извоюваха три
отличия от два национални
конкурса - „Мадарски конник символ на историческото минало и европейското
бъдеще на България – 2017
г.” в Шумен, в който участваха за четвърта година и
„Вълшебния свят на Ангел
Каралийчев” в София.
В НК „Вълшебния свят на
Ангел Каралийчев” децата спечелиха отличията в
раздел Приложно изкуство.
Селин Назми Бирджан е на
първо място в първа възрастова група. Тя моделира
скулптора по приказката
на Ангел Каралийчев „Лястовицата”. В същия раздел
и възрастова група Весела
Цонева Аврамова се класира на трето място. Тя сътвори релеф по приказката на
Ангел Каралийчев „Вечно
приятелство".
В конкурса участваха
шест ученика от Школата с
пет творби на приложното
изкуство и пет рисунки по
приказките на Ангел Каралийчев. Церемонията по
награждаване се състоя на
19 май в НДД – гр. София,
но децата не присъстваха
на тържеството по награждаването.
На следващия ден - 20
май, в Регионалния исторически музей – Шумен
се състоя церемонията, па
награждаването на победителите в НК „Мадарски
конник символ на историческото минало и европейското бъдеще на България
– 2017 г.” Класираното дете
от с. Зафирово участва в
церемонията. В деветото
издание на конкурса участваха деца от цяла България.
Малките творци се състезаваха в пет направления ( ли-

Д

тературен конкурс, конкурс
за рисунка, приложно изкуство, компютърна рисунка
компютърна презентация)
Децата от Школата
участваха в направление
Пприложно-декоративно
изкуство. За конкурса те
изпратиха десет творби
на приложното изкуство
от Галена Георгиева – 10
г., Свилен Петков – 11 г.,
Преслав Петров – 10 г.,
Весела Цонева – 9 г., Кремена Георгиева – 8 г., Селин
Назми – 9 г.. Журито класира творбата на Преслав

Петров Михайлов на първо
място в първа възрастова
група. Наградата му връчи
директорката на ОДК –
Шумен Павлинка Марева.
За своето първо място той
получи, медал, грамота
и предметна награда. За
призьорите на конкурса,
техните родители и ръководители беше изнесена
литературно-музикална
програма и организирана
екскурзия до с. Мадара и
Мадарския конник..
Лорета СТАНЕВА

СМЯХ

- Скъпи, днес се навършват 10 години от сватбата
ни. С какво ще я отбележим?
- С едноминутно мълчание, скъпа!
Отивам при китаеца да
купя някакви очила. Гледам
такива, гледам онакива… С
ултравиолетова защита, с
такива рамки, онакива на
цвят… Идва китаецът и
ми казва:
- Аз има за теб специални
очила, ела.
Взимам аз от него тези
очила, слагам ги, поглеждам - всички наоколо голи!
Свалям ги - облечени, пак ги
слагам - голи! Не питам за
цена, взимам ги, бегом на
улица и повтарям теста.
Слагам ги - всички голи!
Свалям ги - облечени! Бързо
се прибирам вкъщи с очилата, за да се изфукам пред
жената. Влизам - жената и
комшията голи! Свалям ги голи! Ега ти, китайските

боклуци! Кога успяха да се хме да пишем тази азбука? за митничарите, толкова
развалят!
Методий: – Se taq, brat!
повече заобичвам катаджиите...
Истинският джентълмен
Не се мъчи да избягваш
никога няма да каже: - Тъпа изкушенията, с времето те
Казват, че късметът
си беше, тъпа си остана.
сами ще започнат да те винаги те намира.
Той ще каже:
избягват.
Аз ли се крия добре,той
- Вие сте неподвластна
Колкото повече научавам ли не ме търси...
на времето, госпожо.
Умряла Гергина. Отишъл
мъжът й Киро да публикува
некролог във вестника.
- Обяви до 5 думи са безплатни. Какво да пишем?
- пита служителката
- "Гергина почина".
- Само това ли? Остават
още 3 безплатни думи.
- Добре, пиши тогава "Гергина почина. Продавам
Golf-тройка."
Между двама терористи
камикадзе:
- Вълнуваш ли се Ахмед?
- Да! Ще ми е за пръв път.
Въпрос към малко момиченце: - Как се казваш?
- Теодора.
- Майка ти как ти вика?
- Дрисла.
- Разправят, че имаш
много мързелив петел. Вярно ли е?
- Вярно е. Когато петелът на съседите кукурига,
моят само кима с глава в
знак на съгласие.
Кирил: – Защо се труди-

ПРОДАВАМ
Водна помпа, внос от Германия.
Цена по споразумение.
За справки на тел.: 0895 791 284

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

Жена се прибрала вкъщи много пияна. Влезнала
тихо в хола, без да я усети
мъжът й. За да не разбере
колко е пияна, отворила
лаптопа, седнала на масата
и се правила, че пише нещо.
След малко влезнал съпругът и казал: - Офф, боже,
пиянде с пиянде, затваряй
тоя куфар и си лягай!
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Да живее дружбата между мидите
натюр и горнооряховския суджук!
Т

утраканският кметъл
д-р Димитър Стефанов и Цонко Цонев
Кметъла - показаха за пореден път майсторлък при
готвенето на кметълския
специалитет "миди натюр".
Това се случи по време на
Празника на горнооряховския суджук на 27 май.
"Да живее дружбата между мидите натюр и горнооряховския суджук!" - написа
в профила си в социалната
мрежа Фейсбук Цонко Цонев
Кметъла. Той събра погледите и с още един специалитет - суджук от миди!
На тазгодишното издание
на "ОгнениятДунав", тутраканци очакват отново
кулинарните чудесии на
двамата кметъли.

Сашо Андреев европейски шампион!

“ТГ”

Турнир по тенис на маса
родължават спортните
изяви, част от Майските
дни на културата и спорта
в Тутракан. И тази година в турнира
по тенис на маса, организиран от
Община Тутракан и Спортен клуб
по тенис на маса "Престиж", се
включиха над 50 участници. Те
се състезаваха в три възрастови
групи.
В сборната група на първо място
се класира Димитър Тодоров от
Тутракан, следван от Бурчин Юмер
и Синем Ибрям ат с. Нова Черна.
В групата "Момчета 5-8 клас"
победител е Начо Джаджев от
СПИ-Варненци, второто място бе
за Диян Йосифов и трето място
за Адриан Денев.
В най-голямата възрастова група "Юноши 9-12 клас" класирането
оглави Даниел Панов от СПИ-Варненци, втори е Константин Дочев,
а трети - Иво Тодоров, и двамата
от Тутракан.
“ТГ”

П

а завършилото Европейско първенство
по канадска борба
в полския град Катовице, тутраканецът Сашо
Андреев се изправи пред
един от най-знаменитите
състезатели в този силов
спорт - Евгений Прудник и
успя да го надвие и да спечели златния медал на лява
ръка при мъжете до 90 кг, а
Красимир Костадинов загуби схватката на лява ръка
с руската легенда Витали

Н

"Бързи, смели,
сръчни"

Лалетин и остана втори.
В крайна сметка, 4 бронзови, 1 сребърен и 1 златен
медал от Европейското
първенство в дивизия мъже
на лява ръка за отбора на
България е резултатът.
Димитрина Димитрова е
трета в категория жени до
55 кг, Пламен Димитров при
мъжете до 85 кг, Любомир
Миланов при мъжете до 100
кг и Детелин Йончев при
80-килограмовите мъже.
“ТГ”

Голяма бе емоцията по време на състезание "Бързи, смели, сръчни", в което участваха ученици от начален курс на обучение от
всички училища на територията на община Тутракан. Теглене на
въже, бягане с черпак с топче за тенис, бягане с чували - това бяха
дисциплините, в които всеки се стремеше да стане победител.
В подобни състезания - победители са всички! И бяха наградени
с комплект топки от организаторите - Община Тутракан!

Честит рожден ден
и да почерпят:

1 юни - Милица СТОЯНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 юни - Едис МЕТИН, Гл.спец. "Общинска собственост",
Община Главиница
2 юни - Сюзан ХАСАН, Зам.-кмет на Община Главиница
2 юни Михаела ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 юни - Вилияна ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 юни - Ненка НИКОЛОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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