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Бюджетът на Община Тутракан ННе стихват атаките
телефонните
ще бъде приет днес нна
измамници!
и
Внимание!

дна от най-важните
сесии за настоящата
година ще се проведе
на 25 януари - на нея ще
бъде разгледан и приет
Бюджет-2018 на община
Тутракан.
В приходната си част
той е в размер на 12 158
627,00 лв. , в т.ч. за делегирани от държавата
дейности средствата са 6
649 425,00 лв.
Приходите за местни дейности са в размер на 5 509
202 лв., като собствените

Е

приходи са 2 970 300,00 лв.
В разходната част, която
според законовите изисквания е също 12 158 627,00
лв., средствата са разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи.
Поименният списък на
капиталовите разходи по
обекти, функции и източници на финансиране е в
размер на 2 305 740,00 лв.
В дневния ред на заседанието на Общинския съвет е включен и отчет
на стр. 2

План за противодействие
на тероризма е в дневния
ред на заседанието на
Общински съвет-Тутракан

С награда за масово
в участие в
Националния конкурс
"Култура за всички деца" бе
отличено СУ "Христо Ботев"
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɫɩɟɱɟɥɢ
ɧɚɝɪɚɞɚɨɬɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɤɨɧɤɭɪɫɄɭɥɬɭɪɚɡɚɜɫɢɱɤɢɞɟɰɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɤɥɭɛɘɇȿɋɄɈɜɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨ
ɫ Ɏɨɧɞɚɰɢɹ 626  Ⱦɟɬɫɤɢ
ɫɟɥɢɳɚɢɋɨɮɢɣɫɤɚɬɚɨɩɟɪɚ
ɢɛɚɥɟɬɭɱɟɧɢɰɢɫɚɢɡɪɚɛɨɬɢɥɢɤɚɪɬɢɱɤɢɤɨɢɬɨɫɚ
ɩɪɨɞɚɥɢɜɢɦɟɬɨɧɚɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɤɚɭɡɚ ɋɴɛɪɚɧɚɬɚ
ɫɭɦɚɥɜɟɩɪɟɜɟɞɟɧɚ
ɜɤɪɚɹɧɚɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɩɨ
ɛɚɧɤɨɜɚɬɚ ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ 626 
Ⱦɟɬɫɤɢɫɟɥɢɳɚ
Ɍɟɛɹɯɚɤɥɚɫɢɪɚɧɢɧɚɩɴɪɜɨ
ɦɹɫɬɨ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɬɚ ɡɚ ɧɚɣ
ɦɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɜɚɥɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɬ
ɟɞɧɨ ɭɱɢɥɢɳɟ ɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ
ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟɡɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɟɧɤɚɛɢɧɟɬɢɦɜɪɴɱɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɤɥɭɛ
ɘɇȿɋɄɈ Ʉɪɢɫɬɢɹɧ Ʉɚɥɱɟɜ
ɧɚ ɫɴɛɢɬɢɟ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɫɴɫɬɨɹ
ɧɚɹɧɭɚɪɢ
ɉɨɦɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ Ɍɨɞɨɪɤɚ
Ʉɚɪɚɫɬɨɹɧɨɜɚɩɪɢɟɧɚɝɪɚɞɚɬɚ
на стр. 5

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

"Пресен черен хайвер"

ɧɚɫɬɪhhh

Съдбата на господин Нож

ɧɚɫɬɪhhh

Техни жертви стават основно
възрастните хора - предупредете
близките си, обяснете им да не
дават пари на непознати под
никакъв предлог
ърза реакция на криминалисти от ОДМВР-Силистра доведе
до предотвратяване на
няколко телефонни изман територията на
ми на
областта
от началото
обла
на 2018 г. В резултат на
създадената организация
за противодействие на
този вид престъпления, в
редица случаи намесата на
полицейските служители се
е оказала решаваща за възпрепятстване на плащания
към престъпниците.
Атаките на телефонните
измамници не стихват и
през новата година. В първите дни на януари тяхна
жертва стана 81-годишна
жена от областния град.
Тя се раздели със сумата
от 10 000 лв., след като
окачи торбичката с парите на портата на дома си.
Всекидневно в дежурната
част на ОДМВР-Силистра постъпват сигнали на
граждани за обаждания
на телефонни измамници. Обикновено се прилага
актуалната напоследък
схема, свързана с искане
на съдействие от името
на полицейски служител
за залавяне на телефонни

Б

измамници.
Как действат престъпниците? Обажданията
постъпват предимно на
стационарните телефони
на възрастни хора. Първоначално с жертвата се
свързва мъж, който се
представя за полицейски
служител. Обяснява, че в
района действат телефонни измамници, които
вероятно ще се свържат с
нея. Последва второ обаждане от съучастник, който
прилага класическа схема
за измама – например иска
пари за лечение на болен, но
го прави по толкова груб и
очевиден начин, че жертвата да разпознае измамата.
Не са редки случаите и на
отправени закани за саморазправа или за нанасяне на
побой. Веднага след като
жертвата затвори, постъпва следващо обаждане
от „полицейския служител”,
който иска съдействие за
залавянето на престъпниците. След като получи
съгласие, дава указания
мъжът или жената да хвърли през балкона наличните
си пари или да ги остави
на определено място, за
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
БАЛ НА СПОРТИСТА
ɇɚɣɞɨɛɪɢɬɟ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢ ɡɚ ɨɬɦɢɧɚɥɚɬɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɳɟ
ɛɴɞɚɬɨɬɥɢɱɟɧɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɹɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧȻɚɥ
ɧɚɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢɧɮɨɪɦɢɪɚɝɥɟɤɫɩɟɪɬɆɥɚɞɟɠɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɢ
ɫɩɨɪɬȼɚɫɢɥȾɨɣɧɨɜɋɴɛɢɬɢɟɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɦɚɪɬ
ɨɬɱɚɫɚɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɐɂȾ
ɇɨɦɢɧɢɪɚɧɢɫɩɨɪɬɢɫɬɢɨɬɤɥɭɛɨɜɟɳɟɫɩɨɪɹɬɡɚɩɪɢɡɚ
ɋɩɨɪɬɢɫɬ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ Ɍɨɜɚ ɫɚ Ʉɥɭɛ ɩɨ ɛɨɪɛɚ ɂɫɬɴɪ
ɄɥɭɛɩɨɤɚɧɚɞɫɤɚɛɨɪɛɚɇɚɞɦɨɳɢɟɎɄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɎɄɁɚɪɹ ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ Ʉɥɭɛɧɚɝɴɥɴɛɨɜɴɞɢɬɟ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɜɹɬɴɪ ɒɚɯɤɥɭɛ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ Ʉɥɭɛ ɩɨ
ɜɨɞɨɦɨɬɨɪɟɧɫɩɨɪɬɢɄɥɭɛɩɨɬɟɧɢɫɧɚɦɚɫɚɉɪɟɫɬɢɠ
НАД 1300 ДУШИ ОТ СИЛИСТРЕНСКО СА
СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР
ɉɪɟɡ ɦ ɞɟɤɟɦɜɪɢ  ɝ   ɥɢɰɚ ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɫɚɫɟɜɴɡɩɨɥɡɜɚɥɢɨɬɩɪɚɜɨɬɨɞɚɫɦɟɧɹɬɫɜɨɹɥɢɱɟɧ
ɥɟɤɚɪɈɬɬɹɯɫɚɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɢɢɡɛɨɪɴɬɟɧɚɩɪɚɜɟɧ
ɨɬɬɟɯɟɧɪɨɞɢɬɟɥɢɥɢɧɚɫɬɨɣɧɢɤɇɚɣɦɧɨɝɨɥɢɰɚɫɦɟɧɢɥɢ
ɫɜɨɟɬɨ*3ɢɫɚɨɬɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚȻɪɨɹɬɢɦɟɇɚ
ɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɟɨɛɳɢɧɚȾɭɥɨɜɨɫɚɧɚɬɪɟɬɨɨɛɳɢɧɚ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɴɫȼɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɜɨɹɥɢɱɟɧɥɟɤɚɪ
ɫɚ ɫɦɟɧɢɥɢ  ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɢ ɥɢɰɚ ɚ ɜ Ɉɛɳɢɧɢɬɟ
ɋɢɬɨɜɨɢɄɚɣɧɚɪɞɠɚɤɴɞɟɬɨɦɚɥɴɤɛɪɨɣɥɢɰɚɩɪɚɜɹɬɩɪɨɦɹɧɚɧɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɫɢɬɟɫɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɡɚɨɛɳɢɧɚ
ɋɢɬɨɜɨɢɡɚɨɛɳɢɧɚɄɚɣɧɚɪɞɠɚȿɞɜɚɥɢɰɚɠɢɜɟɟɳɢ
ɜɨɛɳɢɧɚȺɥɮɚɬɚɪɫɚɩɪɟɞɩɨɱɟɥɢɞɚɢɡɛɟɪɚɬɧɨɜɥɢɱɟɧ
ɥɟɤɚɪɡɚɧɚɩɪɟɞ
ɉɪɟɡ ɦ ɸɧɢ  ɝ ɨɛɳɨ   ɥɢɰɚ ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɫɚɫɟɜɴɡɩɨɥɡɜɚɥɢɨɬɩɪɚɜɨɬɨɞɚɫɦɟɧɹɬɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢɹɫɢɥɟɤɚɪɚɩɪɟɡɦɞɟɤɟɦɜɪɢɝɨɞɢɧɚ
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ɉɪɨɦɟɧɢɬɟɩɪɟɰɢɡɢɪɚɬɬɟɤɫɬɨɜɟɜɁɚɤɨɧɚɤɨɢɬɨɫɟɨɬɧɚɫɹɬɞɨɩɨɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɨɛɳɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ȼɤɥɸɱɜɚ ɫɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɚ ɡɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɨɬ
ɫɬɪɚɧɚɧɚȾɴɪɠɚɜɟɧɮɨɧɞÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³±Ɋɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚ
ɚɝɟɧɰɢɹɡɚɢɡɤɭɫɬɜɟɧɨɫɴɡɞɚɞɟɧɢɭɫɥɨɜɢɹɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟɩɨɜɫɢɱɤɢɫɯɟɦɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɋ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɢ ɩɨɝɨɥɹɦ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɤɚɬɨɫɟɩɪɟɞɜɢɠɞɚ
ɡɚɩɨɜɟɞɬɚɧɚɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɯɪɚɧɢɬɟɢɝɨɪɢɬɟ
ɡɚɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɢɹɫɥɨɣÄɉɥɨɳɢɞɨɩɭɫɬɢɦɢɡɚ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ³ɞɚɛɴɞɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɨɫɜɟɧɧɚɨɮɢɰɢɚɥɧɢɹ
ɫɚɣɬɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɯɪɚɧɢɬɟɢɝɨɪɢɬɟ
ɢɜÄȾɴɪɠɚɜɟɧɜɟɫɬɧɢɤ³
КРИМИНАЛЕ
ɑɪɟɡɜɡɥɨɦɹɜɚɧɟɧɚɩɪɨɡɨɪɟɰɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɤɪɚɠɛɚɨɬ
ɜɢɥɚɜɫɟɥɨɋɹɧɨɜɨɜɩɟɪɢɨɞɚɹɧɭɚɪɢɇɟɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɤɴɦɦɨɦɟɧɬɚɥɢɰɟɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɟɨɬɧɟɥɨɬɟɥɟɜɢɡɨɪɦɭɡɢɤɚɥɧɚɭɪɟɞɛɚɦɨɬɨɪɧɢɬɪɢɨɧɢɤɨɫɚɱɤɚɞɜɚɴɝɥɨɲɥɚɣɮɚ
ɢɞɪɭɝɢɩɨɞɪɟɛɧɢɜɟɳɢɇɚɚɞɪɟɫɚɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɝɥɟɞɢɟ
ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɂɚɩɚɥɜɚɧɟɧɚɞɴɪɜɟɧɚɝɪɟɞɚɜɝɪɚɞɟɧɚɜɤɨɦɢɧɧɨɬɹɥɨ
ɟɩɪɢɱɢɧɚɬɚɡɚɩɨɠɚɪɜɤɴɳɚɜɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɜɴɡɧɢɤɧɚɥ
ɧɚɹɧɭɚɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɂɡɝɨɪɟɥɢɩɨɨɤɨɥɨɤɜɦ
ɤɚɪɚɬɚɜɚɧɢɥɚɦɢɧɢɪɚɧɩɚɪɤɟɬɢɫɟɨɩɭɲɢɥɢɤɜɦɫɬɟɧɢ
ɩɪɟɞɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧɞɚɩɨɬɭɲɚɬɩɨɠɚɪɚ
ɋɩɚɫɟɧɚɟɤɴɳɚɬɚ

Не стихват атаките
на телефонните
измамници!
от стр. 1 на служебните си задачи.
Затова не хвърляйте пари
и ценности през балкона,
вярвайки, че оказвате съдействие на полицията.
Не съобщавайте адреси и
лични данни за свои близки
по телефона!
При всяко съмнително
обаждане, в което някой ви
иска пари, прекъснете веднага телефонната връзка!
Използвайте телефона едва
след като чуете сигнал
„свободно”. Не предприемайте нищо, преди да се
свържете с близките си или
с полицията.
В случай на съмнително
обаждане или опит за телефонна измама, незабавно
подайте сигнал на тел.112
или се свържете с дежурния
в ОДМВР-Силистра на тел.
(086) 886 323.

да може измамниците да
бъдат заловени от полицията в момента, когато ги
вземат. Гарантира, че сумата ще бъде върната след
края на операцията. Характерно е, че измамниците
искат мобилния номер на
жертвите си и поддържат
непрекъснат контакт, за
да ги държат под контрол
и да направляват действията им.
За пореден път ОДМВРСилистра алармира: жертви на телефонни измами
стават основно възрастните хора – предупредете
близките си, обяснете им
да не дават пари на непознати под никакъв предлог!
Не съществува практика
полицията да иска пари от
гражданите за изпълнение

“ТГ”
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Бюджетът на Община Тутракан
ще бъде приет днес
от стр. 1 ята на Общински съвет
от страна на общинската
администрация.
За разглеждане е предложена и нова Годишна
програма за управление и
разпореждане с имотите
общинска собственост,
а след приемането й, ще
бъдат взети решения по
няколко разпоредителни
сделки.

за неговата дейност през
второто полугодие на м.г.,
който ще представи председателят на местния законодателен орган - Данаил
Николов.
За същия период, общинският кмет д-р Димитър
Стефанов ще даде отчет
за изпълнение на решени-

На тази сесия ще бъде
утвърден списък на общинските жилища за 2018 г.
Решение се очаква и по
предложените докладни
записки за разкриване на
Център за обществена
подкрепа в Тутракан и за
увеличаване броя на таксиметровите автомобили,
работещи на територията
на общината.

Интересен момент от
заседанието ще бъде предложеният План за противодействие на тероризма.
Какви мерки разработват
и прилагат за противодействие на тероризма в
училищата в Тутракан, очаквайте в следващия брой
на в. "Тутракански глас".

Възможност за създаване на нов социален център
В

заседателната зала
на Областна администрация Силистра
по покана на областния
управител Ивелин Статев и с участието на
главния секретар Елена
Томова бе проведена първата по рода си консултационно-презентативна
среща с представители
на различни институции

вител Ивелин Статев.
До момента вече са набелязани подходящи помещения, които са държавна
собственост, но предстои да бъде извървян
още път, докато стане
възможно осъществяването на предложението.
Част от този път е
и проведената среща,
на която участниците

като пилотен за България
проект и на практика
дава възможност всички
действия с лица, пострадали при специфични сексуални обстоятелства,
да бъдат извършвани на
едно място.
Става дума за комплексна социална услуга,
в която част от работата се извършва от
екип, включващ съдебни
във връзка с бъдещ Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие в
Силистра, съобщиха от
пресслужбата на областната управа.
За идеята за пръв път
стана дума през м. ноември м.г., когато в Областна администрация
гостува г-н Ангел Симеонов, който е ръководител
на ЦПЖСН „Вселена“ в
град Бургас. Тогава той
в рамките на заседание
на Експертен регионален
съвет по проблемите на
домашното насилие в
област Силистра представи работата на Центъра, създаден с изключителното съдействие на
Британското посолство
в София.
Тогава на форума стана
ясно, че е готов да съдейства за създаване на
втори център в Силистра, в подготовката на
реализацията, на който
се зае областният упра-

– кметове и заместниккметове на общините
от областта, както и
представители на община Силистра, на Окръжна
прокуратура, на ОДМВР
и социалните служби,
бяха запознати с Център
„Вселена“.
Предоставен е за обсъждане по места на
проект за договор за сътрудничество, в който се
описват ангажиментите
на участващите в проекта страни. Предстои
да бъде направен анализ
като цяло за областта
и в частност за всяка
община, за да бъде очертана рамката на проблема „жертви на сексуално
насилие“, включително и
предвид необходимостта
да бъдат взети решения
на съответните общински съвети.
Център за подкрепа
за жертви на сексуално
насилие „Вселена“ Бургас
работи от няколко години

психиатри, психолози и
лекари. Бъдещ Център
за подкрепа за жертви
на сексуално насилие в
Силистра би съществувал по модел, работещ
във Великобритания, и не
случайно Британското
посолство е оборудвало
центъра в Бургас, на
който финансира част от
дейностите, а осъществява и обученията. “ТГ”

Комисии по безопасност
К
нна движението ще
иизграждат всички общини
омисии за безопасност на движението
трябва да бъдат изградени във всички общини
град
област Силистра до 20
в об
февруари т.г. в изпълнение
февр
изисквания на Агенция
на и
„Пътна инфраструктура“.
„Път
Това стана ясно на работн
ботна среща, проведена в
Областна администрация
Обла
Силистра по покана на
Сили
областния управител Ивеобла
лин Статев, който заяви:
„Темата е достатъчно
„Тем
актуална и е необходимо
акту
да има комисии, които по
общини да вземат предвид
общи
сигналите на гражданите,
сигн
както и на МВР, във връзка
какт
със състоянието на пешеходните пътеки“.
ходн

К

В Областна администрация Силистра трябва да
бъде обобщена информация
от протоколите по общини,
за да бъде изготвен цялостен регионален доклад,
който да бъде пратен в
АПИ до 28 февруари 2018 г.
с предложения за мерки и
предписания, вкл. и съгласно Наредба 2 от 2001 г.,
отнасяща се до пътната
сигнализация.
В срещата участваха
представители на 7-те
общини, от докладите, на
които стана известно, че
в момента само в Община
Силистра има структура
със същото предназначение.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 15 януари 2018 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 образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование

1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
- За стажуване
1 технически организатор
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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1 нови социални
Информационна работна среща 100
за професионалното образование ууслуги за хора с
уувреждания ще бъдат
В
ссъздадени до 2021 г.
С

заседателната зала на
Областна администрация
Силистра с участието на
областния управител Ивелин Статев бе проведена информационна
работна среща във връзка с изготвения от Регионално управление
на образованието Силистра Анализ
на професионалната мрежа в областта, съобщиха от Пресслужбата
на Областната управа.
Началникът на РУО д-р Габриела
Миткова произнесе встъпителните
думи по неговото съдържание и
цели пред аудиторията (материалът е раздаден предварително на
участниците в срещата) – директори на професионални гимназии,
работодатели, синдикални дейци и
представители на браншови обединения. Тя напомни, че дискусията по предстоящия нов държавен
план прием ще бъде отворена след
15 февруари т.г.
Работната среща е етап от осигуряване на публичност и прозрачност в осъществяване на политиката за оптимизиране на мрежата
от професионални гимназии в областта. Подобно не е извършвано
в Силистренско от 2000 г. насам,
при това в условия на намаляване
на броя на учениците и на нова

икономическа ситуация в страната
и в региона.
Следващата седмица отново по
покана на областния управител на
област Силистра ще бъде проведена друга среща – този път с представители на работодателските
среди и браншовите организации.
На нея предстои да бъде чут техният анализ на проблемите, свързани
с профила на необходимите кадри
в производството.
Какво показват данните, водещи
до извода, че е неизбежна оптимизацията на професионалното

образование в област Силистра
– чрез спазване на комплексни
критерии, вкл. вземайки предвид
т.нар. дуално обучение (учене чрез
работа), и избягване на механично
събиране на училища, намиращи
се на ръба на оцеляването?
В дневна форма на професионално образование в момента в 6
от общините в област Силистра се
обучават 2 224 ученици в 37 паралелки на 14 училища. В задочна
форма са 597 ученици в 6 училища,
а самостоятелна форма ползват 95
ученици в 2 училища.

Главният извод на анализа на
РУО на МОН: „Бъдещото развитие
на професионалното образование
е в оптимизиране на мрежата,
стабилизиране на проблемните
училища, обновяване на професии, повишаване на качеството
на обучението и на дисциплината,
въвеждане на дуална система на
образование“.
Тенденциите: поляризиране на
училищата по брой ученици, като
диспропорциите са най-вече в
най-голямата община в областта
– община Силистра, където обаче
са най-много на брой професионалните гимназии, което налага
преосмисляне на тяхната география и структура.
Предприетите действия в бъдеще време във връзка с оптимизацията ще се подчиняват на
няколко момента: близост на
специалностите, запазване на професиите, грижа за всички учители
и провеждане на адаптивен процес
на учениците в новата учебна среда. До 31 май т.г. трябва да бъде
направено предложение до МОН за
оптимизиране на професионалното образование в отделните административни области в страната.
“ТГ”

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

За българката и знамето на Априлското въстание

а 18 януари се навършиха 162 години от
рождението на Райна
Попгеоргиева ФутековаДипчева, по-известна като
Райна Княгиня. Българката,
която ушива и първа развява знамето на Априлското
въстание. На третия ден
от обявяването на въстанието, двадесетгодишната
учителка е определена от
Георги Бенковски за знаменосец на революцията и
преминава на бял кон със
знамето в ръка по улиците на Панагюрище, за да
се превърне в символ на
една от най-славните и
драматични страници от
българската история.
С петокласниците и шестокласниците от групите
целодневно обучение, госпожа Румяна Стоянова и
госпожа Анелия Иванова
почетохме паметта и отбелязахме годишнината от
рождението на тази достойна за уважение истинска българка с интерактивен урок в библиотеката.
Гледахме вдъхновяващ клип
„Къща на Райна Княгиня“,
разкриващ колко изключителна жена е била тя.
Смела, скромна, родолюбива. Научихме, че е първата дипломирана българска
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хме стихове за българската
княгиня от Ивелина Никова
и откъси от книгата „На
оръжие, братя…“ от Петър
Стъпов. Със сценарий,
създаден от учителката
Радослава Кичукова по произведението на Атанас
Цанков – „Райна Княгиня“,
направихме драматизация. Госпожа Стоянова ни
зарадва с нарисувана от
нея картина за народната
героиня.
За нас Райна княгиня е истинска българска светица,
името, на която е записано
със златни букви в българската история.
Поклон пред паметта й…
Анка КОЗАРЕВА
акушерка. Забележителна е
не само със собствената
си съдба, но и с четиримата си сина офицери. Те
са участвали във всички
войни и са наградени с
много ордени за храброст.
Отделихме специално внимание на четвъртия син
– полковник Асен Дипчев,
когото Първата световна
война заварва като ученик
в гимназията, но той напуска училището и заминава на
фронта като доброволец.
Проявява себеотрицание
при атаката на Тутраканската крепост и разгрома
на румънския гарнизон на
5 септември 1916 година.
Един от първите, които
влизат в крепостта, пеейки
а 22 януари се напесента „О, Добруджански
вършиха 230 години
край!“, е редник Асен Дипот рождението на
чев, за което е награден с
Джордж
Байрон - британорден за храброст… С интерес проследихме и клип, ски поет, представител на
в който стотици хора от романтизма.
В навечерието на годишцяла България, пристигнали
в Панагюрище, се вклю- нината, с учениците от
8а
клас и г-жа Геновева
чат в масовото пеене на
народната песен за Райна Стоянова навлязохме в
Княгиня. Събитието ста- неговия поетичен свят с
ва на историческия хълм интерактивен урок в биб"Маньово бърдо", където по лиотеката. Запознахме се
време на Априлското въс- с живота и дейността на
тание местните поборници твореца от презентация.
се бият срещу турската Проследихме литературвойска и башибозук. Чето- но-музикална композиция

мерки за управление на
социални предприятия за
насърчаване на трудовата заетост на хората с
увреждания, подобряване
на нормативната уредба
и ефективността на системата за дългосрочна
грижа и обучения за повишаване на капацитета
на специалистите в тази
област.
Включени са и дейности
за закриване на 10 специализирани институции за
лица с психични разстройства и умствена изостаналост с недобри условия
на живот. От тях ще
бъдат изведени над 700
потребители, за които
ще се осигури качествена
грижа чрез осигуряване на
социални услуги в общността, включително и
от резидентен тип.
Финансирането на мерките по плана ще е по
линия на оперативните
програми „Развитие на
човешките ресурси“ и
„Региони в растеж“ и от
държавния бюджет. “ТГ”

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа

Урок за Джордж Байрон
и неговата поезия

Н

то нови социални
услуги в общността
за над 2000 лица с
увр
увреждания и възрастни, които не могат да
се обслужват сами, ще
бъд
бъдат създадени до 2021
г. Това предвижда Планът за изпълнение на
Нац
Националната стратегия за дългосрочна грижа
за периода 2018-2021 г.,
кой
който беше одобрен от
пра
правителството. Над 30
000 души с увреждания и
въз
възрастни хора ще могат
да ползват патронажна
гри
грижа и социални услуги
домашна среда – лив д
чен асистент, социален
аси
асистент и домашен помощ
мощник, през следващите
чет
четири години.
Основната цел на плана
е д
да се подобри качествот
вото на живот и възмож
можностите за социално
вкл
включване на хората с увреж
реждания и възрастните
хор
хора чрез осигуряване на
мре
мрежа от услуги и мерки
за подкрепа в общността. Документът включва

№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30,
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30,
19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15,
19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя
- 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан
до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости"
до с. Бреница - 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан

с част от стихотворенията, които е написал
Лорд Байрон, в изпълнение
на Богдан Дуков. Гледахме
видеоклип „Любовта - по
стихове на Байрон“. Слушахме песента „Ти“ по негов
текст, изпълнена от група
„Българи".
Джордж Байрон, белязал епохата си със своя
талант, ще се изучава в
часовете по литература
в девети клас по новата
учебна програма като гениален поет и нежен лирик.
Анка КОЗАРЕВА

За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
за Велико Търново - 7:00 ч. и обратно от Велико
Търново в 15:30 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35
- от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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Ехо от Бабинден
на жените от своите села.
Олга Атанасова - секретар на читалище "Светлина", с.Варненци подари
на началника на АГО д-р

ɉɪɚɡɧɢɱɧɢ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɢɦɟɬɨɧɚ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬ
ɪɚɤɚɧɩɨɞɧɟɫɟ
ɡɚɦɤɦɟɬɴɬ
ɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚ
ȼɚɫɢɥɟɜɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ко сте интернет
фенове и отворите
Уикипедия, за Бабинден ще прочетете, че "е
един от големите народни
женски празници, посветен
на „бабите" - жените, които помагат при раждане,
и на младите булки и невести, които са раждали.
Обредността през този
ден е подчинена главно
на желанието да се засвидетелстват почит и
уважение към възрастните
жени, които са „бабували“
на родилките. Този празник
е езически и идва от далечните праславянски времена, но се е запазил и по

А

празнува от млади и стари,
а еуфорията от подготовката и същинския празник
е голяма.
И тази година на акушерките и гинеколозите от
АГ-отделение на тутраканската болница беше спретната "визитация" от техни
"колеги" от Старо село,
с.Варненци и с. Шуменци.
Измити бяха ръцете на
началника на отделението
д-р Любомир Бойчев, на д-р
Богомил Бойчев, д-р Павел
Ангелов, д-р Деян Малчев,
д-р Николай Костадинов и
ст.акушерка Галя Змеева.
Краваи и кокошки, баници
и сладкиши, както повелява
традицията, бяха поднесени в знак на благодарност.

"Шушана", а текстът - техен).
За професионалния празник на акушерите от АГО
и Медицински център "Св.

Това е текстът на песента, която сътвориха староселки. Тя е специално посветена на младите акушер-гинеколози д-р Деян Малчев и д-р Павел Ангелов.
А клипът с тяхното изпълнение по време на "визитацията" им в АГ-отделение на тутраканската болница събра стотици хиляди почитатели в социалната
мрежа Фейсбук - с над 340 хиляди преглеждания, над
5 700 пъти споделен и над 4 хиляди пъти харесан.
(Б.р.: до редакционното приключване на броя)

ɑɟɫɬɢɬɤɚɡɚ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɨɬ
ɫɁɟɛɢɥ

Любомир Бойчев красиво
изработен от нея щъркел
- птицата-символ, която
"носи" бебетата.
Изненада и истински фурор в отделението внесоха

Иван Рилски" специално
поздравление от Община
Тутракан поднесе при своето посещение в болницата
зам.-кметът Петя КнязоваВасилева.

Дойде ли Бабинден,
стягаме се за купон докторите ний да поздравим Малчев и Ангелов.
Ой, доктор, докторе,
светне ли лампата трябва да си на линия ти,
бебето да се роди.
Вие сте първите,
давате нов живот!
Гордейте се, влагайте любов
във професията си!
Ой, доктор, докторе,
светне ли лампата трябва да си на линия ти,
бебето да се роди.

бяха в отделението - измиха ръцете на д-р Любомир Бойчев и д-р Богомил
Бойчев и поднесоха своите
Ⱦɚɩɨɥɟɟɦɫɤɪɚɬɭɧɤɚɢɢɡɦɢɟɦ
поздравления.
ɪɴɰɟɬɟɧɚɞɪȺɧɝɟɥɨɜ
Емоцията от Бабинденския празник в Тутракан
самодейките от Старо
От няколко години и пред- видяха и зрителите на
село с изпълнение на песен, ставители на НЧ "Христо националната телевизия посветена на новото по- Ботев", с. Зебил, общи- БНТ-1 и БНТ-2.
пълнение лекари - д-р Деян на Главиница посещават
Малчев и д-р Павел Ангелов тутраканските акушери.
(музиката от популярната И тази година те отново

Припомняме, че през 2017
г. в Родилния сектор на АГО
в МБАЛ-Тутракан се родиха повече от половината
бебета в Силистренска
област - 524.
От началото на годината
до празника тук са родени
29 бебета, от тях 3 двойки
близнаци.

Ȼɥɚɝɨɩɨɠɟɥɚɧɢɹɨɬɤɦɟɬɚɧɚ
ɫɒɭɦɟɧɰɢɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ

време на Възраждането е
бил изключително почитан.
Днес Бабинден губи доста
от обредните си обичаи,
но пък се празнува от повъзрастните и е свързан с
много смях и веселие".
Всъщност, Бабинден се

Кметиците на Шуменци
и Варненци - Калина Михайлова и Снежана Михайлова,
облечени в национални носии, с много прочувствени
думи поднесоха поздравленията и благопожеланията-

ɋɦɟɧɱɟɩɥɢɫɤɚɦɟɜɨɞɚɡɚɞɚɢɡɦɢɟɦ
ɪɴɰɟɬɟɧɚɞɪɆɚɥɱɟɜ

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɚɤɭɲɟɪɝɢɧɟɤɨɥɨɡɢɢɚɤɭɲɟɪɤɢɛɹɯɚɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢɨɬ
ɝɪɭɩɚɫɚɦɨɞɟɣɰɢɨɬɫɒɭɦɟɧɰɢɜɨɞɟɧɚɨɬɤɦɟɬɚɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ

ɢɨɬɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢɢɬɟɯɧɢɹɤɦɟɬ
ɋɧɟɠɚɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ

ɋɬɚɪɨɫɟɥɤɢɜɩɪɚɡɧɢɱɧɚɚɤɰɢɹ
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С награда за масово участие в поетично
Националния конкурс "Култура за всички Антоний
ДИМОВ,
деца" бе отличено СУ "Христо Ботев" гр.Шумен
от стр. 1 ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɬɬɟ ɤɧɢɝɢ ɨɬ ɩɨɪɟɞɢɰɚɬɚɄɚɪɢɛɫɤɢɩɢɪɚɬɢ
ɆɚɪɫɟɥɈɡɟɪɛɟɧɚɝɪɚɞɟɧɚ
ɫ ɤɧɢɝɚɬɚ Ȼɟɡ ɞɨɦ  ɬɟɦɚɬɢɱɧɚɞɚɧɚɩɨɦɧɹɡɚɤɚɭɡɚɬɚ
ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ  ɜ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɨɬ 626Ⱦɟɬɫɤɢ
ɫɟɥɢɳɚ

ɥɚɩɬɨɩɩɪɨɟɤɬɨɪɢɩɪɨɠɟɤɰɢɨɧɧɚ ɞɴɫɤɚ Ɍɹ ɤɚɤɬɨ ɢ
Ʉɪɢɫɬɢɹɧ Ʉɚɥɱɟɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɯɚɢɩɨɡɞɪɚɜɢɯɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɡɚɭɫɩɟɲɧɨɬɨɭɱɚɫɬɢɟ
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦȼɢɞɚɝɢɩɨɥɡ-

"Дивергенции" се
нари
нарича новата стихосбир
сбирка на журналиста
от Радио Шумен - Антони
тоний Димов. Това е
след първата - "Съвсем",
след "Вестибулария", "Наръчник за творческо писане" и "Е_липса".
Стихосбирката е издадена
от ИК "Пергамент",
ɨɩɟɪɚɩɨɬɟɯɟɧɢɡɛɨɪ
ɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɨɳɟɟɞɧɚɤɚɦɩɚпо
проект към Общински
ɄɪɢɫɬɢɹɧɄɚɥɱɟɜɩɪɟɞɚɞɟ ɧɢɹɆɚɪɬɟɧɢɱɤɚɫɤɚɭɡɚɜ
фонд "Култура" на Община
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚ- ɩɨɦɨɳɧɚɞɟɰɚɫɨɧɤɨɥɨɝɢɱШумен.
ɬɟɥɧɢɹɦɢɧɢɫɬɴɪɢɩɪɢɤɚɧɢ ɧɢɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ
С част от стиховете
на "Дивергенции" в този
брой стават съпричастни
пета
петата книга на Димов, и читателите на в. "Туткоят
която излиза 17 години ракански глас".

ɜɚɬɟɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɜɴɜ
ȼɚɲɟɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ  ɨɛɴɪɧɚ
ɫɟ ɤɴɦ ɜɫɢɱɤɢ Ʉɚɥɱɟɜ Ɍɨɣ
ɧɚɝɪɚɞɢ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɜɡɟɥɢ
ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ Ɇɚɪɬɢɧ Ʉɪɚɫɢɦɢɪɨɜ
ɟɩɪɨɞɚɥɤɚɪɬɢɱɤɢɡɚɤɚɭɡɚɬɚ
ɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬɥɜɢɩɨɥɭɱɢ
ɡɚɩɪɨɹɜɟɧɢɬɟɦɟɧɢɞɠɴɪɫɤɢ

Ɂɚ ɫɜɨɟɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚɝɪɚɞɚ ɩɨɥɭɱɢ ɢ
ɂɜɟɥɢɧɚɂɜɚɧɨɜɚɂɨɳɟɫ
ɧɚɝɪɚɞɢ ɛɹɯɚ ɨɬɥɢɱɟɧɢ Ⱥɪɬ
ɤɥɭɛɚɢɛɤɥɚɫȾɟɜɟɬɬɟ
ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨɞɝɨɬɜɢɥɢ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɫɴɳɨ
ɛɹɯɚ ɨɬɥɢɱɟɧɢ  ɡɚ ɬɹɯ ɫɚ
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɛɢɥɟɬɢɡɚɨɩɟɪɧɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ Ɋɭɫɟɧɫɤɚɬɚ

Плиска
камък
върху камък
върху камък
а отгоре
дъвката ми

Крепостна стена

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

Математиката е забавна

ɧɨɝɨ ɱɟɫɬɨ ɜ ɠɢɜɨɬɚ
ɫɟɧɚɥɚɝɚɞɚɦɢɫɥɢɦ
ɥɨɝɢɱɧɨ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚɬɚɟɧɚɭɤɚɬɚ
ɤɨɹɬɨɧɢɞɚɜɚɭɦɟɧɢɹɢɭɜɟ-

М

ɪɟɧɨɫɬɞɚɫɟɫɩɪɚɜɢɦɫɜɫɹɤɚɤɴɜ ɜɢɞ ɬɚɤɢɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ɍɹ ɟ ɟɡɢɤ ɤɨɣɬɨ ɭɱɢɦ ɱɪɟɡ
ɪɚɡɛɢɪɚɧɟ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɚ ɤɥɚɫ ɤɨ-

ɢɬɨ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ ɤɥɭɛ ÄɁɧɚɦ ɢ
ɦɨɝɚ³ ɩɨɞ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɝɠɚɊɭɦɹɧɚɋɬɚɬɟɜɚɨɛɢɱɚɬ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɬɚ ɢ ɡɚ ɬɹɯ ɬɹ ɟ
ɥɟɫɧɚɢɢɧɬɟɪɟɫɧɚȾɨɤɚɡɚɯɚ
ɝɨɱɪɟɡɡɚɛɚɜɧɢɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧɭɪɨɤɤɨɣɬɨ
ɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ
Ɇɨɦɢɱɟɬɚɬɚ ɢ ɦɨɦɱɟɬɚɬɚ
ɩɨɤɚɡɚɯɚ ɱɟ ɡɧɚɹɬ ɢ ɦɨɝɚɬ
ɍɛɟɞɢɯɚ ɧɢ ɱɟ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬ
ɛɴɪɡɢɧɚ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨ ɦɢɫɥɟɧɟɋɩɪɚɜɢɯɚɫɟɫɬɟɤɫɬɨɜɢɬɟ
ɡɚɞɚɱɢȻɴɪɡɨɢɭɜɟɪɟɧɨɨɬɤɪɢɯɚɜɟɪɧɢɬɟɨɬɝɨɜɨɪɢɇɟɝɢ
ɩɪɢɬɟɫɧɢɯɚɞɨɪɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɬɟɞɢɤɬɨɜɤɢɍɦɧɨɠɚɜɚɯɚ
ɫɴɛɢɪɚɯɚɢɡɜɚɠɞɚɯɚɫɭɫɬɧɨ
ɫɦɹɬɚɧɟɇɟɩɨɡɜɨɥɢɯɚɞɚɝɢ
ɩɨɞɜɟɞɚɬ ɢ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɢɬɟ
ɢɝɪɢɇɚɭɱɢɯɚɤɚɤɩɨɞɨɛɪɟɞɚ
ɫɟɫɩɪɚɜɹɬɫɬɚɛɥɢɰɚɬɚɡɚɭɦ-

ɧɨɠɟɧɢɟɫɱɢɫɥɚɬɚɨɬɞɨ
ɪɢɦɭɜɚɧɚɤɚɬɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɡɚ ɝɨɪɫɤɢ ɠɢɜɨɬɧɢ  ɇɚɛɥɸɞɚɜɚɯɚ ɞɪɭɝ ɡɚɛɚɜɟɧ ɦɟɬɨɞ
ɡɚɛɴɪɡɨɢɥɟɫɧɨɭɦɧɨɠɟɧɢɟ
ɫɱɢɫɥɨɬɨɋɴɫɬɟɡɚɜɚɯɚɫɟ
ɤɨɣ ɟ ɩɨɛɴɪɡ ɢ ɜ ɢɝɪɚɬɚ ɡɚɛɚɜɥɟɧɢɟɫɥɚɛɢɪɢɧɬɢɤɨɹɬɨ
ɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɡɚ ɭɦɚ ɉɹɯɚ
ɫ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟ  ɩɟɫɟɧɬɚ ɡɚ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɬɚ
ȼ ɡɚɛɴɪɡɚɧɨɬɨ ɧɢ ɟɠɟɞɧɟɜɢɟɬɚɡɢɫɟɪɢɨɡɧɚɧɚɭɤɚɟɧɚɜɫɹɤɴɞɟɢɜɴɜɜɫɢɱɤɨɇɚɲɢɹɬ
ɫɜɹɬɧɟɛɢɦɨɝɴɥɞɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɛɟɡ ɧɟɹ Ɂɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɨɛɚɱɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɪɟɬɜɨɪɹɜɚ
ɜ ɩɪɢɹɬɧɨ ɡɚɛɚɜɧɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɤɨɟɬɨɞɚɝɢɧɚɫɴɪɱɚɜɚɞɚ
ɭɫɜɨɹɜɚɬɩɨɥɟɡɧɢɡɚɪɟɚɥɧɢɹ
ɠɢɜɨɬɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɭɦɟɧɢɹ
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ

Приказки за възрастни

Съдбата на господин Нож
и ве е х а н а м а с а та
семейство прибори
- Господин Нож, госпожица Вилица, госпожа Лъжица
и мъничката Лъжичка. Всички ги
смятаха за задружни и щастливи.
Те изпълняваха съвестно всяко свое задължение. Господин
Нож режеше, госпожица Вилица
набождаше, госпожа Лъжица
гребеше, а мъничката Лъжичка, смеейки се бъркаше в крем
брюле.
Обаче нещата не вървяха така
както си мислеха останалите. Госпожа Лъжица много искаше да се
сприятели с госпожица Вилица.
Тя й беше пример за подражание.
Каква тънка талия, каква осанка!
Да можеше да прилича на нея!
Госпожица Вилица обаче гледаше
с досада на нея. Каква дебелана?
И ястията, които обслужваше

Ж

бяха толкова прости – някакви си
чорби. Госпожица Вилица беше
влюбена в господин Нож.
Ах, колко е хубава остротата Ви! Отрежете, моля Ви, ако
обичате и ако Ви е удобно това
месно парченце!- говореше му
тя угодно.
Господин Нож обаче не й обръщаше внимание. Той мислеше
за големи неща. Например как е
била създадена масата и от кого.
„Навярно там някъде има висша
сила. Даа!” Понякога хвърлеше
едно око на съседките си с възмущение. „Тези тук ме дърпат назад.
Не мога да търпя тази дръглива
Вилица, тази дебела Лъжица и
тази палава Лъжичка. Ако не ми
висяха на шията щях да бъда,
ехе, нещо по-голямо, например,
кама. Или не, по-скоро сабя.
Щях да режа и набодвам големи

късове месо, без да
имам нужда от тях. ”
Мисълта да стане
сабя се загнезди в
главата на господин
Нож. Той престана да
се грижи за остротата си. Стана нехаен
към задълженията
си. Веднъж, когато не
можа да отреже едно
парче от сочна пържола беше захвърлен
ядосано на пода и попадна в една дупка.
„Сега най-сетне имам възможността да стана сабя" - доволно си
помисли той.
Но не стана. Ръждяса си сам в
дупката, защото така и не го намериха. Скоро мечтите му да стане
сабя се стопиха и се замениха с
друга - да се върне на масата.

Но не би.
На негово място сложиха друг
Нож. Той беше съвсем друг. Говореше приятелски с госпожица
Вилица, споделяше с госпожа
Лъжица, разказваше детски приказки на малката Лъжичка. И ги
сплоти. Даа, и всички забравиха
за предишния господи Нож.
Може би така му се пада!

поредната
върху която
ще изпиша
осемте си имена
пикаейки

Дворът
на кирилицата
контрол пеят в шумен
кучко марш в ковчега
а ехото заглъхва
в плиска
кучко марш
на двора

2015
хванаха Левски
забулиха го
като заложник
туриха му въже
на шията
отново
и го повдигнаха
едва тогава
откриха паметника
и заспориха за филма
. . .
в агитката
този който вееше
флага
беше намерил място
до трите ленти
на анцуга
да вмести и 2 свастики

Гимнастика на душата
Г
ɤɨɟɞɧɚɫɬɨɦɧɚɟɫɩɭɤɚɧɚɢɜɨɞɚɬɚɢɡɬɢɱɚɨɬɧɟɹɬɨ
ɩɪɨɫɬɨ ɯɜɴɪɥɹɲ ɫɬɨɦɧɚɬɚ ɇɨ ɚɤɨ ɞɭɲɚɬɚ ɟ ɫɩɭɤɚɧɚɧɟɦɨɠɟɲɞɚɫɟɨɬɴɪɜɟɲɨɬɧɟɹɆɨɠɟɲɞɚɫɢ
ɠɢɜɟɟɲɫɬɚɡɢɩɭɤɧɚɬɢɧɚɩɨɫɥɟɞɚɫɟɩɨɹɜɢɧɨɜɚɢɧɨɜɚɢ
ɠɢɜɟ
ɧɨɜɚɢɬɚɤɚɞɨɤɚɬɨɧɟɡɚɩɪɢɥɢɱɚɧɚɪɟɲɟɬɨɉɨɦɢɫɥɟɬɟɤɚɤ
ɧɨɜɚ
ɫɟɠ
ɫɟɠɢɜɟɟɫɪɟɲɟɬɴɱɧɚɞɭɲɚɇɚɧɹɤɨɢɧɟɢɦɩɭɤɚɞɚɠɟɹ
ɫɦɹɬɚɬɡɚɧɟɳɨɜɟɥɢɤɨɧɨɜɫɴɳɧɨɫɬɡɥɨɬɨɩɪɨɧɢɤɜɚɩɪɟɡ
ɫɦɹɬ
ɜɫɢɱɤɢɩɪɨɛɨɣɧɢɤɨɢɬɨɫɚɫɟɨɬɜɨɪɢɥɢ
ɜɫɢɱ
ɑɭɞɟɫɧɚɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɡɚɭɤɪɟɩɜɚɧɟɧɚɞɭɲɚɬɚɟɦɟɞɢɬɚɰɢɹɬɚȼɍɢɤɢɩɟɞɢɹɬɚɩɢɲɟɱɟɬɹɟɩɪɚɤɬɢɤɚɡɚɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚ
ɹɬɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɭɦɫɬɜɟɧɨɢɞɭɯɨɜɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɱɟɫɟɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚ
ɮɢɡɢ
ɧɚɢɡɬɨɤɨɬɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢɓɟɤɚɠɟɬɟɱɟɬɨɜɚɟɧɟɳɨ
ɧɚɢ
ɦɧɨɝ
ɦɧɨɝɨɬɪɭɞɧɨȿɧɟɟɌɪɹɛɜɚɜɢɭɟɞɢɧɟɧɨɦɟɫɬɟɧɰɟɬɢɲɢɧɚ
ɢɜɴɬɪɟɲɧɨɫɴɫɪɟɞɨɬɨɱɚɜɚɧɟ
ɢɜɴ
ɉɴɪɜɨɨɫɢɝɭɪɟɬɟɫɢɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟɧɚɤɨɟɬɨɞɚɫɟɧɚɫɥɚɞɢɬɟɇɚɩɪɢɦɟɪɜɱɚɫɨɜɟɬɟɩɪɟɞɢɡɚɥɟɡɫɥɴɧɰɟɤɨɝɚɬɨɜɟɱɟ
ɬɟ
ɧɟɫɬɟɧɚɪɚɛɨɬɚɂɥɢɫɭɬɪɢɧɪɚɧɨɩɪɟɞɢɢɡɝɪɟɜɧɨɧɚɤɨɝɨ
ɧɟɫ
ɥɢɦ
ɥɢɦɭɫɟɫɬɚɜɚ
ȼɬɨɪɨɧɚɦɟɪɟɬɟɟɞɧɨɬɢɯɨɦɹɫɬɨɦɚɥɤɨɬɪɭɞɧɨɜɧɚɲɚɬɚ
ɞɟɣɫ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬɧɨɧɟɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɢɫɟɞɧɟɬɟɭɞɨɛɧɨɇɨ
ɚɤɨɜɢɫɟɢɫɤɚɦɨɠɟɬɟɢɞɚɫɢɥɟɝɧɟɬɟɩɨɝɪɴɛɩɨɤɨɪɟɦ
ɚɤɨ
ɤɚɤɬɨɜɢɫɟɢɫɤɚ
ɤɚɤɬ
Ɍɪɟɬɨɡɚɬɜɨɪɟɬɟɨɱɢɢɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜɟɬɟɪɚɣɫɤɚɝɪɚɞɢɧɚ
ɂɥɢɛɟɡɥɸɞɟɧɩɥɚɠɂɥɢɬɨɜɚɡɚɤɨɟɬɨɫɢɦɟɱɬɚɟɬɟ
ɂɥɢ
ɑɟɬɜɴɪɬɨ ɞɢɲɚɣɬɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ ɨɫɬɚɜɟɬɟ ɜɴɥɧɢɬɟ ɧɚ
ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟɬɨɞɚɜɢɧɨɫɹɬɓɟɫɟɩɨɬɨɩɢɬɟɥɟɤɚɩɨɥɟɤɚɜ
ɫɩɨɤ
ɛɟɡɤɪɚɣɧɚɬɚɜɫɟɥɟɧɚɧɚɭɦɚɫɢɂɳɟɩɨɩɚɞɧɟɬɟɜɧɟɩɨɞɨɛɟɡɤ
ɡɢɪɚɧɢɤɴɬɱɟɬɚ
ɡɢɪɚ
ɆɨɠɟɨɬɧɚɱɚɥɨɧɢɳɨɞɚɧɟɫɟɩɨɥɭɱɢȾɚɧɟɦɨɠɟɬɟɞɚɫɟ
ɨɬɩɭɫɧɟɬɟɢɥɢɞɚɜɢɞɢɬɟɪɚɣɫɤɢɹɨɫɬɪɨɜɇɹɦɚɧɢɳɨȼɫɢɱɤɨ
ɨɬɩɭ
ɫɬɚɜɚɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɆɨɠɟɞɚɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟɚɪɨɦɚɬɧɢɫɜɟɳɢɞɚ
ɫɬɚɜ
ɦɟɞɢɬɢɪɚɬɟɡɚɟɞɧɨɫɥɸɛɢɦɱɨɜɟɤɞɚɩɪɨɱɟɬɟɬɟɤɧɢɝɢɩɨ
ɦɟɞɢ
ɜɴɩɪɨɫɚɞɚɩɨɫɥɭɲɚɬɟɞɢɫɤɨɜɟɫɦɟɞɢɬɚɰɢɹ
ɜɴɩɪ
ɂɚɤɨɭɩɨɪɫɬɜɚɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɴɬɳɟɞɨɣɞɟɓɟɪɚɡɛɟɪɟɬɟɤɨɥɤɨɩɨɥɟɡɧɚɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɟɦɟɞɢɬɚɰɢɹɬɚɡɚɬɹɥɨɬɨɢɞɭɲɚɬɚ
ɤɨɩ
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ȼɞɴɯɧɨɜɢɬɟɥɹɬ
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I
Срещат се при сушилните. Чакат
ги две лодки. Едната натоварена догоре с храна и пиене. Над купчините
провизии, грамофон.
През 1917-а, в разгара на войната, сюрреализмът се ражда в Париж
и Сулина. Художниците Джорджо де
Кирико, Макс Ернст, Салвадор Дали
и Жоан Миро остават в историята,
гъркът изчезва, сякаш никога не го
е имало.

ОБЩЕСТВО
Нови книги

"Пресен черен хайвер"
"Icre negre proaspete"

о средата на м.март издателство "Скалино" ще издаде романа "Пресен черен хайвер" на румънския писател М.Б. Йонеску-Лупяну, когото светила на румънската
литературна критика оценяват като един от най-обещаващите млади автори.
Романът е доста озадачаващ - написан в нестандартен и нехарактерен стил.
Преводът е на Ванина Божикова.
От издателството планират няколко представяния на книгата през тази година в
България. Едно от възможните места е и Тутракан.
Препълнената с провизии лодка.
В този брой на в. "Тутракански глас" предлагаме откъс от романа "Пресен черен
Лъскавата фуния на грамофона
хайвер", както и синопсис на Боян Тончев, а в следващия очаквайте интервю на Емилия
под първите утринни лъчи. Нехаен в
Миразчийска с автора М.Б. Йонеску-Лупяну.
зеления си кадифен ловен костюм,
пуши пура, изтегнат върху една
Трийсет и трима.
Добруджанска
черга. Звукът на хармониката на
Символично число
Альоша. Поздравява рибарите, поз- служба за сигурза неверниците.
дравява работещите в сушилните, ност.
Капитан Хасан,
Единствено
които за миг прекъсват заниманията
прислужникът му,
почти
самоубийси. Следват с очи конвоя. Не ми потопчията, кормжелавайте късмет! И размахва шап- ствените мисии,
чията, двайсет и
изпълнявани
от
ката си, украсена с пера и значки.
трима моряци и
Неповторима гледка. Присъства- служителите на
високопоставенилите разказват дори и на мъртвите. новосъздадената
ят пратеник. Неинституция,
следПриятелите на гърка.
достатъчно проват по-бързо от
визии и муниции.
промяната на наиЗапой в Делтата.
Пътуване през
Един ден лов. Две-три пушки, менованието й.
мъгли, по водите
Сто шейсет и
гаранция за достоверност.
на едно негостошест арестувани
приемно море, с
германски шпиоII
ɆȻɃɨɧɟɫɤɭɅɭɩɹɧɭ
големи шансове да
(...) защото тоя мой син мъртъв ни. На 75 киломесе озоват преждетра
зад
редиците
беше, и оживя, изгубен беше, и се
в кожусите си.
временно
в
Градината
на Пророка.
на вражеския фронт е заловен
намери.
Гъркът е облечен в зелен кадиГлавата на пратеника, набучена
полковник Фон Майер, шеф на фен ловен костюм. Над ловната
Руско-японската война не при- немската информационна служба чанта, сгъната черга. На рамото – на копие.
През нощта, при насрещен вяключва добре за Руската империя. в Добруджа.
пушка 16-и калибър. Останалите,
Спомнят си за казаците; те спав ежедневните си черни вълнени тър, поемат към Константинопол.
Руската флота в Дунава и Черно костюми, с бели ризи, закопчани до По пладне се отприщва бурята.
сяват Зимния дворец в деня на
море в пристанищата Килия, Вълков последното копче, и без вратовръз- Спускат платната. Преди зазоряКървавата неделя.
После решават да върнат блудни- и Сулина: няколко контраминонос- ки – нещастни държавни служители. ване морето се успокоява като по
те синове от Добруджа. По волята ци, канонерки, шлепове с муниции Дори и шефът носи костюм като чудо. Такава мъгла, че от носа не
на Царя повече от двете столетия, и други съдове, за нищо пари – два всички останали. Няма как да е виждат кърмата. Удрят се в скалив които казашките войски се бият милиона леи. За толкова се е спаза- другояче: преди началото всички те. Заклещени сред тях, няколко
на страната на Османската импе- рил шефът, 2.000.000. Цифра, която са излезли изпод ръцете на един и души от екипажа са пометени
от палубата от високите вълни.
рия срещу Матушка Рус, потъват му носи лош късмет. След двайсет и същи тулчански шивач.
Капитанът заповядва да отрежат
три години ще се спазари за същата
в забвение.
V
сума. Залогът: животът му.
В далечината отеква грохотът на мачтата и да изхвърлят зад борда
През 1907 в Москва се сфорвисококалибрените немски оръдия, ненужните вещи. Под първите утВъв Вълков някои бързат. От- разположени по възвишенията око- ринни лъчи слизат на брега.
мира липованският емиграционен
С навити на топ дрехи, които
далеч,
с
военните
карти,
опънати
комитет.
ло Тулча и Исакча. Нощем лъчите на
При устието на Дунав казаците между чашите с кафе и коняк, прожекторите прелитат по реката държи над главата си, капитан
Хасан преплува ледените води до
формално са просто спомен: липо- сред дима на ориенталския тютюн и небето.
покрития с камънак плаж.
ваните са ги асимилирали; или пък организират нападението.
Необитаем остров.
не! В Делтата се разказва за зверска
Лодката се плъзва под върбите.
Круширал кораб, разбит от
В
Жилава,
в
килия
№
1
на
13-и
омраза, за страховиты отмъщения
Лабиринт от потоци, канали, блата
вълните.
и убийства между рыбари, нераз- корпус, го правят на решето. Без да и езерца. Тръстика и мочурища.
Отчайваща гледка за двайсет и
крити и до днесъ. А сегиз-тогиз се знаят един за друг, двама души съОт време на време лодкарят
петима души.
носи мълвата, че сред рыбиарските бират поотделно сумата за живота прекъсва четенето на гърка.
VII
групы се крият агенти и дори чужди му. Бързат да я занесат. Закъсняват.
Сякаш се познават цял живот.
III
офицеры.
Техен човек е.
Яш, 18 юни 1917
В
открито
море,
в устието на
- Гъркът знае много истории! Да
Господин Директор,
Манджурия.
го помолим да ни разкаже някоя! Дунава, на остров Лефкос – Бял,
живее
Ахил.
Майка
му, богинята
В
резултат
на
дадените
ми
праТрийсет и седем хектара земя
Може би нещо от оная тухла! Да
Тетида, е извадила тялото му от
per capita и правото да ловят риба вомощия да организирам и ръко- минава по-бързо времето!
водя Службата за контраразузнав Амур.
Шефът се усмихва. Рядко го огъня. На покрития с брястове и
ване в Делтата на Дунава, имам прави. След смъртта му момчетата тополи остров започва нов живот
Една липованска държава далеч, честта да ви докладвам следното: ще могат да преброят на пръсти заедно с Елена от Троя. Денем
На 24 март тази година заедно усмивките му.
вятърът отнася надалеч звъна на
много далеч.
Осип Павлов. Балъкчия. Бивш. с поверения ми персонал поехме
Гъркът присъства във всички тези оръжието, нощем – шума от вакханалиите.
Риболовното управление е хлопна- към Делтата.
моменти.
През първите 15 дни обходихме
Така се кълнат моряците.
ло кепенците.
- Ще продължи доста! Дълга
Измислици на древните автори!
Поема към Москва. Размноже- цялата Делта и установихме извън- история е! Самият аз все още не
редно
положение.
ната му снимка в униформа на
знам края й!
То се дължи на: I) румънските
Едва през 1882 година Назаполковник от царистката армия
- Целите сме в слух!
се разпространява сред рибарите. дезертьори от руски произход; II)
А Той отговори и му рече: ти ретян, бивш представител на
българската
и
немската
пропаганФаровата
компания на ОсманНадушил е парата. Представя се за
казваш.
ската империя, ще свидетелства
имперски пратеник. Евтино като бо- да сред руските войски; III) руския
VI
за петнайсетте дървета (accacia
зата: по два пола на калпак – такса заместник-консул в Сулина, г-н
и Ayleantus; вероятно, Ailanthus
емиграция. Не знаем дали е издавал Презанов.
Крим, пролетта на 1739.
От началото на европейската
altissima!), които засажда седеми квитанции.
Приключили са мисията.
война
около
40%
от
елементите,
Шейсет и двама рибари липовани
От няколко дни бурята вилнее осем години преди да напише своя
избират Обетованата земя. Впо- които следва да бъдат мобили- в мрачното небе, сливащо се с труд Исторически и географски
бележки за провинция Добруджа.
следствие повечето се завръщат в зирани, се крият из блатата и морето на линията на хоризонта.
отказват да се явят, за да отбият
Никой друг не е споменавал онези
Делтата на Дунава.
Из Добруджа обикалят и бунтов- военната си повинност. След
Османската империя губи. Това дървета, което означава, че ако не
мобилизацията
дезертьорите
се
ници от „Княз Потьомкин Тавричене е тайна за никого. Кримските са просто химера, скоро са приский“. Преследвани от властите, умножават, а по време на дефан- ханове се сменят с главозамай- ключили в огъня.
До привеждането на други допостоянно заподозрени, някои от зивата на нашата армия техният ваща бързина. Красивият дворец
брой нараства неимоверно. Де- Бахчисарай и джамията са разру- казателства единствените дървета
тях успяват да се покрият.
1917, Независимата Република на зертьорите са започнали да се шени. Санкт Петербург напредва на острова остават донесените от
побратимяват с руската армия, тъй на север в Черно море. Преди края морските вълни.
Делтата на Дунава.
Една прокълната скала с малко
като болшинството от населението на годината ще изгубят Азовско
в Делтата на Дунава е от руски море. Татарите оказват неоценима по-големи размери, брулена от
Службата чака.
вятъра,
жегата и морските вълни,
произход.
(...)
В началото на годината са шепа
подкрепа в Кавказ и на Балканите.
М. Морузов
хора.
Властващият хан Менгли Гирай които някой ден ще я погълнат.
IV
Никакво изворче. Бориш се с
Служба за контраразузнаване в
трябва да бъде озаптен или отстраЕдин до друг, шефът и човекът, нен. Тайно отвеждат пратеника на жаждата, прокълнат от боговете.
Делтата на Дунава.
Екип за сигурност в Делтата на очакван на кея: някакъв грък. Никой великия падишах. Пускат котва неVIII
от членовете на екипа не го познава. далеч от село Ахтиар. Обикновени
Дунава.
Зиме и пролет островът е обгърОткъм Русия вее севернякът. платна и четиринайсет двойки весБригада за сигурност в Делтата
Прониква през шевовете. Треперят ла. Трийсет и трима души на борда. нат от гъста мъгла.
на Дунава.
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елтата на река Дунав – плодородна и прокълната земя, в която през дълги исторически
периоди човешкият живот има малка или даже
съвсем никаква стойност.
Територия, прорязана като от ръкавите на кървава
река от безкрайно насилие, без значение от епохата
– руско-турските конфликти от 18-ти и 19-ти век,
болшевишката революция, Първата и Втората световни войни или диктатурата на съветската власт.
„Пресен черен хайвер“ е един привидно разпилян
пъзел на нищетата на човешкия живот, сглобен от
документални щрихи на действителни събития, както и от художествените съдби на полу-легендарни
персонажи. Канибализъм, убийства по принуда или за
удоволствие, военни зверства и култ към оръжието,
като основно средство за отнемане на живот –
това е само част от майсторски поднесения разказ
на Йонеску-Лупяну за трагичната съдба на Северна
Добруджа.
Боян ТОНЧЕВ

Д

28 април - 1 май 2018 г.

Екскурзия до Атина
I ден - 28.04.2018 г. - Отпътуване от Тутракан на 27.04. /петък/
20 часа.
в 20:00
Пътуване по маршрут Благоевград-Солун-Атина. Следобед прис
пристигане
в Атина. Настаняване. Вечерна пешеходна разходка в
квар
квартала
„Плака” - старият град на Атина, живописно разположен
по
в подножието
на Акропола. Нощувка.
II ден - 29.04.2018 г. - Закуска. Туристическа програма в Атина с
екскурзовод
на български език: панорамна обиколка на града – пл.
екск
„Омония“,
пл. „Синтагма”, Парламента, храма на Зевс, античния
„Омо
олимпийски
стадион, Арката на император Адриан. Посещение на
олим
Акропола
(входната такса се заплаща допълнително); посещение
Акро
на новия музей на Акропола, където са всички оригинални артефакти
факт от обекта, както и макети на фасадите. На последен етаж е
залата
зала за прожекции, където се върти нонстоп филм за историята
му. Самата сграда е уникална и със стъклени подови конструкции.
Свободно
време в центъра на града. Възможност за традиционна
Своб
гръцка
гръц вечеря (с доплащане). Нощувка.
III ден - 30.04.2018 г. - Закуска. Свободно време в Атина или
тури
туристическа
програма по желание /с доплащане/ - еднодневна екскурз до Коринтски залив, с круиз по самия канал със специално
курзия
кора
корабче.
Пътуването е по крайбрежната магистрала /Саронически
зали към красивия град Лутраки /на Коринтски залив/, панорамен
залив/
погл от манастира над града към залива, канала и града със зашепоглед
метя
метяваща
гледка. Лутраки е най-старият балнеокурорт на Гърция.
Има възможност да се слезе до Истмия, за да се види потопяващия
се мост в началото на канала. Корабчето тръгва от входно-изходен
пункт
пунк към Саронически залив /Истмия/, преминава целия канал към
Коринтски
залив при входно-изходен пункт /Посейдония/ прави
Кори
обратен
завой и се връща в изходната точка /круизът се провежда
обра
при минимум 30 човека/. Цената на допълнителната екскурзия
включва
транспорт, екскурзовод на български по програмата и не
вклю
вклю
включва
билет за круиза /виж в „Цената не включва“/. Екскурзията
з
се заявява
и заплаща в България. Нощувка.
IV ден - 01.05.2018 г. - Закуска. Отпътуване за България. Пристига рано сутринта на следващия ден.
тигане
Цена: 388 лв. на база 40 туристи
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, пътни такси,
но
3 нощувки
/настаняването е на база нощувка и закуска в хотели 3
или 2 звезди/, водач-придружител; екскурзоводско обслужване,
заст
застраховка
и “Снимка за спомен” - колаж от снимки направени
в
по време
на екскурзията.
Цената не включва:
Еднодневна екскурзия до Коринтски залив, Лутраки - 30 лв. на
човек
чове при минимум 30 записани туристи, цена на билет за круиза
- 15 евро на човек.
Гръцка вечер с фолклорна програма - при минимум 20 туристи
- 50 лв.
АТИНА
- Акропола - 20 EUR - Комбиниран билет за Акропола и още 6
обек - Римския форум, Древногръцката агора, древното гробище
обекта
Кера
Керамикос,
Асклепиона, Храма на Зевс, безплатен за лица под 18
г., за лица над 65 г. - 10 ЕUR.
- Музей на Акропола - 5 EUR, безплатен за лица под 18 г., за
лица над 65 г. - 3 ЕUR.
- Национален археологически музей - 10 EUR, безплатен за лица
под 18 г., за лица над 65 г. - 5 ЕUR.
Музеите изискват документ за самоличност за удостоверяване
в
на възрастта
при ползване на намаление.
ВАЖНО: Считано от 01.01.2018 г., при нощувки в Гърция туристит заплащат задължително градска такса (city tax) в размер на
стите
0.50 EUR на стая на ден в хотел 2*; 1.50 EUR на стая на ден в хотел
3*; 3.00 EUR на стая на ден в хотел 4* и 4.00 EUR на стая на ден в
хоте 5* (заплаща се задължително и индивидуално на рецепцията
хотел
в
на всеки
хотел!);
В Гърция са валидни следните отстъпки от входните такси при
посе
посещение
на музеи и археологически обекти:
- деца до 18 г. - безплатно (след показване на документ за
само
самоличност);
- лица над 65 г. - 50 % намаление от стойността на входната такса
(сле показване на документ за самоличност);
(след
- студенти, притежаващи международни студентски карти ISIC –
безп
безплатно
(след показване на картата).
За записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890, 0895 425453
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ХОБИ
СМЯХ

Всеки ден, прибирайки се вкъщи, Генко проверяваше семейното
положение на жената във “Фейсбук”. “Омъжена” – значи всичко
е наред. “Разведена” – вкъщи го
чака скандал. Но когато прочете
“Вдовица” – разбра, че жена му
знае за любовницата.
B cъдa питaт пoдcъдим измaмник: - Bяpнo ли e, чe cтe yкpил
дaнъци тaкa, кaктo paзкaзa пpeди
мaлкo oбвинитeлят?
- He, пo дpyг нaчин ги cкpиx,
нo и нeгoвият мeтoд зacлyжaвa
внимaниe.

- Ама тази жена е покварена!
- възмутено казва радио Ереван.
- Не, покварена е тази, която има
съпруг и много любовници.
- Тя не е ли развратна? - учудва
се радио Ереван.
- Развратна е тази, която няма
съпруг, но има много любовници.
- Как, това е пропаднала...
- Пропадналата няма нито съпруг, нито любовник.
- Е, това е самотна!
- О, не, грешите, самотна е тази,
която има съпруг и няма любовник.

Рибарски признаци: Ако рибарят
е клекнал с лице към водата - лови
Жена се забавлява с войник. риба. Ако е клекнал с гръб към
Пристига съпругът. Войникът се водата - пуска захранки.
скрива на балкона. Стои там час-два,
Разговор между ловци: - Как разстава му студено, и както е по униформа, влиза обратно в стаята. Съ- бра, че онази мечка е стръвница?
- По погледа - същият като на
пругът крясва: - Какво правите тук?
- Моля, запазете спокойствие. жена ми!
Имаше учение, и аз скочих с параСлед уикенда рибар разказва:
шут, но понеже нямам опит, паднах
- Вчера хванах огромен сом! Два
на вашия балкон.
Жената се преструва на изнена- часа се борих - едва го извадих от
водата! Преметнах го на гърба си
дана: - Но как така?!
- Успокой се, мила, случва се! - и - изведнъж! - гледам срещу мен
- пазача на водоема!
казва съпругът.
- И какво направи със сома?
- Вчера у Петрови трима геолози
- Бързо го скрих в джоба си!
търсеха нефт в банята...
Жена дресира кученце. Мъжът:
Питат радио Ереван: - Може ли
мъж, обременен от комплекси, да - Скъпа, няма да се получи! Само
хабиш нерви!
има успех сред хубавите жени?
Жената: - То и с теб в началото
- Може - отговаря радиото. Ако комплексите му са хотелски и ми беше трудно, ама...
петзвездни!
- От колко време сте женени? - Коя жена е почтена? - пита От 23 години.
- От 23 години? Не е за вярване...
за помощ радио Ереван, а радио
- За вярване е, не е за разпраПариж отговаря: - Тази, която има
вяне...
съпруг и любовник.

Забавна астрология
З

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Водолей
Чували ли сте да казват
за някой: ”Ах, той е същински ангел!” Други пък викат:
”Ама какъв ангел, жив дявол
си е той!” Да знаете, че тава дума за Водолея. Той
пляска със крилца и боде с рогца. Да, такъв човек е
той. Сложен, изменчив, разнопосочен. Обаче ангелското в него надделява, и любимото му място е… дъгата.
Върху дъгата той живее
и разгадава всеки неин цвят.
Запазва вярата си в нея,
изпълва го небесния заряд.
Във утрешния ден му е адреса
на лазура свети пощенския код.
За него стихове чаровна поетеса
в сърцето къса, все едно са плод.
Умът му е свободен като вятър,
Навсякъде свободно си лети.
Светът за него сцена е и театър,
а той е главно действащо лице, нали?
Девизът му: ”Аз мога!”знае всеки.
След него лесно се върви.
Че има той отъпкани пътеки,
но първо към дъгата той лети
Разбрахте ли? Към дъгата лети човекът. Абе, дяволът не беше ли ангел паднал от дъгата? Нищо чудно,
че му се иска да се върне на нея. И отново да стане
ангел. И знаете ли? Мисля, че в съня си Водолея вижда
как дявол и ангел се люлеят на дъгата хванати за ръце.
Кой знае? Може би гледа много филми, за да сънува
такива неща. А може би не.

Астрологът

Сканди

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

СУДОКУ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Баба и внуче
Скъпа моя бабо,
мила и добричка,
дай да ти погаля
твоята косичка,
че ти ме отгледа
от мъничко бебе
искам да съм, бабо
винаги до тебе.
„Баба и внуче” - под този надслов премина празничната програма, която поднесоха за своите
баби децата от Изнесена група
„Слънчице” в с. Зафирово с ръководители Елена Аврамова и
Тезджан Мюсреф на 17 януари т.г.
Празникът се проведе в НЧ „Христо
Ботев - 1901 г.”, а негови гости
бяха Марияна Донева - директор
на „Св. Св. Кирил и Методий”,
към което детско заведение се
числи Групата, Жоржета Стефанова – главен специален „АФО”
в Кметство с. Зафирово, Величка
Пейчева – библиотекар, Марияна
Лазарова - секретар, разбира се, група „Слънчице” забавляваха своите гости с песни, народни игри,
и баби на децата от групата.
Момиченцата и момченцата от хора, стихотворения и любими
приказки за баба. Библиотекарят

на читалището Величка Пейчева разказа любима приказка на
децата, а бабата на Кристияна
Димитрова – Наталия Стойчева,
позд
поздрави
децата с народна песен.
Всички баби със своите сръчни
ръце зарадваха своите внуци с
кули
кулинарни
вкусотии, с които бе
напр
направена
изложба.
Бабите получиха подаръци от
своите
свои внучета – медальон „Супер баба №1” и картина на тема

„Прегръщам те мила бабо” – с
ръчичките на всяко дете.
Марияна Донева благодари за
чудесната програма и дари децата
с подаръци. Жоржета Стефанова
също благодари за чудесната
програма и подари на децата
лакомства.
Ръководителките на програмата
сърдечно благодарят на всички
присъстващи за чудесния празник.
Елена АВРАМОВА
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Мамо,прочети
М
амо,прочети м
ми!
и!
ƼǁǋƿǂǏǂǊƽƩƽǈǗǇƮǂǔǇǋ
алък Сечко бил своенравно дете. Често бил весел
и обичлив и слънцето
много му се радвало. То напичало,
а снежинките заигравали топъл
танц. Децата излизали навън и
правели снежни човеци.
Но когато Малък Сечко се ядосал, навън наставала страшна
зима. Дърветата се обсипвали с
ледени висулки. Вятърът свирел
пронизително и завихрял вихрушки. Изплашено слънцето се скривало зад гъсти облаци. На земята
натрупвал толкова сняг, че хората

М

не могли да излязат от
къщите си.
И защо се нервирал
Малък Сечко? За дребни
неща. Ту кашата му била
студена. Ту интернетът на таблета
му изчезвал. Ту не можел да
премине някое ниво на играта си.
Нали ви казах- дребни неща. Но
тези дреболии докарвали на хората
много главоболия.
Един ден страшно се ядосал на
майка си. Представете си, гушкала
повече братчето му Февруари
отколкото него. Малък Сечко излязъл навън и се втурнал към гората.
Блъскал яростно храстите и дъхът
му заледявал всичко наоколо.
И както си трещял, изведнъж в

краката му паднало малко врабче.
То било цялото вкочанено и приличало на ледена статуйка. Малък
Сечко вдигнал крак да го ритне, но
кракът му замръзнал във въздуха.
Станало му някак жал за врабчето.
Навел се и го вдигнал. Сърчицето
му било спряло, но очичките му
били широко отворени, сякаш
изненадани от смъртта.
Гневът на Малък Сечко стихнал.
„Как можах да се ядосам! Та мама
ни обича по равно. Февруари е помалък от мен и затова му трябват
повече грижи. Заради мен това
малко врабче умря. Как ми се
иска животът отново да се е върне
при него.”
Малък Сечко не усетил кога

слънцето изгряло и усмихнато го
гледало. Лъчите му стоплили всичко наоколо. И изведнъж врабчето
разтърсило глава и разперило крила. Кацнало на рамото на Малък
Сечко и щастливо зачуруликало.
Сърцето на Малък Сечко се изпълнило с щастие и той се втурнал
към къщи. Там го чакала майка му,
която нежно го прегърнала.
И така, когато понякога през
януари настане страшна зима,
знайте - Малък Сечко се е ядосал
нещо. Или интернетът е прекъснал
или кашата му загоряла. Обаче
на него бързо му минава. Така че
бъдете спокойни! Скоро му минава
и слънцето изгрява.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

26 януари - Петя КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА, Зам.-кмет на
Община Тутракан
26 януари - Валя ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "Бюджет и образование", Община Тутракан
26 януари - Рена ДЪНГЪРСКА, Архивар, Община Тутракан
27 януари - Красимир ВЕЛИКОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
27 януари - Никол ГЕОРГИЕВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
28 януари - Боян ТОМОВ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Главиница

28 януари - Ваня СОФРОНИЕВА, Чистач, Община
Тутракан
29 януари - Илиян НЕДЕЛЧЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 януари - Таня ТОДОРОВА, Деловодител, Община
Тутракан
30 януари - Стефка СТАНКОВА, Директор на Дирекция
"Хуманитарни дейности", Община Тутракан
30 януари - Юлия ДИМИТРОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
31 януари - Кристин ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

бяла и червена
красота
25 - 31.01.2018 г.

лагословен месец е март.
Тогава идва пролетта. Земята се събужда. Цъфтят
кокичета минзухари и синчец.
И…. се слагат мартенички. Ще
попитате защо ви говоря за това
още през месец януари?
Защото сега е времето да започнете да ги правите, за да ги
подарите на близки и познати.
Разбира се най- лесно е да си
ги купите. Има хиляди модели
по магазините. Но ако сами ги
направите, ще вградите в тях любов и нежност и обич и доброта.
И ще сътворите магия и истинско
заклинание за здраве и щастие.
Какво ви трябва? Бяло и червено кълбо прежда. И много
изобретателност?
Да си направим, например,
гривничка. От бяло и червено
памучно кълбо отрежете конци с
дължина около 20 см! Свържете
долните им краища с възелче!
Поотделно усучете всеки конец
надясно! После ги пуснете!
Така те сами ще се усучат един
около друг. Направете възелче
и в горния им край! Изрежете с
ножица стърчащите влакънца!
По желание, можете да нанижете няколко мъниста, преди
да направите второто възелче.
Или пискюли. Изработете
дълга гривна по гореописания
начин! Намотайте червен конец
50-60 пъти около картонче с
размерите на визитна картичка!
Прокарайте в средата единия
край на гривната – под намотаните конци, и го завържете
на възел! Изнижете пискюла
от картончето! „Главичката” ще
направите, като на около 0,5-1
см от горния му край навиете
няколко пъти бял конец. Захванете с него и края на гривната и
го завържете на възел! Разрежете в основата пискюла, за да
получите ресничките! За да не
останат някои нишки по-дълги,
други – по-къси, ги подравнете
с ножица. По същия начин изработете белия пискюл! През горната му част прокарайте другия

Б

край на двуцветната гривна и
го завържете на възел! „Главичката” завържете с намотан
няколко пъти около нея червен
конец. Завържете двуцветната
гривна на фльонга!
Или мартеници-моливи.
Увивате истински моливи или
химикалки в бяло и червено,
добавяте мъниста и ето готови
мартеници за пишещи хора. Те
наистина останаха малко, но
може да подарите на ученици
и учители.
Или мартеници-вази. Вземате
подходящи шишета, вази или
кутии и посредством лепило
ги облепвате с бели и червени
конци. Във вазите можете да
си сложите пролетни цветя, а в
кутиите подправки или каквото
ви е полезно.
Или мартеници-дървета. За
декорация може да украсите
клонки с бели и червени цветчета - от хартия, прежда, филц
или мъниста.
Или мартеници-статуетки.
Може да направите щъркелчета - предвестници на пролетта.
Необходима ви е топка хартия,
тел и разбира се бяла и червена
прежда. От топката хартия и
телта конструирате тялото на
щъркела, облепяте го с конци и
фигурката е готова. Разбира се
може да си направите и други
фигурки, според това какви
са любимите ви предмети или
животни.
Или мартеници-паяжинка.
Правят се лесно като съберете
на кръст 3 или 4 дървени шишове за печене. Вържете ги по
средата и започнете да омотавате, така че да се покрие цялото
пространство. В зависимост
от големината на пръчките и
дебелината на преждата могат
да се получат мини паяжинки
за ревера на палтото и огромни,
които да закачите на стена.
Колко много идеи, а? Давайте! Правете, подарявайте и
спечелете приятели!
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