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Днес

Калина ГРЪНЧАРОВА
началото на всяка година, в
населените места от община
Тутракан се провеждат общи
събрания с жителите, на които
освен местният кмет или кметски
наместник участва кметът на общината д-р Димитър СТЕФАНОВ с
част от своя екип. Впечатления от
тези срещи - от какво са доволни
хората, какво още трябва да се
направи в селата, с читателите
на в. "Тутракански глас" сподели д-р
Стефанов:
"Годишен отчет за това, какво са

В

Интервю
на Емилия Миразчийска с
М. Б. Йонеску-Лупяну
ɪɭɦɴɧɫɤɢɹɩɢɫɚɬɟɥɆ
Ȼ ɃɨɧɟɫɤɭɅɭɩɹɧɭ ɫɟ
ɡɚɩɨɡɧɚɯɦɟɧɚɮɟɫɬɢ
ɜɚɥɚ Äɋɨɮɢɹ ɉɨɟɬɢɤɢ³ ɩɪɟɡ
ɸɧɢɈɤɚɡɚɫɟɱɟɢɦɚɦɟ
ɨɛɳɚɩɨɡɧɚɬɚ±ɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚ
ɩɨɟɬɟɫɚ ȿɥɢɡɚ Ɇɚɤɚɞɚɧ
ɫ ɤɨɹɬɨ ɛɹɯɚ ɭɱɚɫɬɜɚɥɢ ɜ
ɩɪɟɫɬɢɠɟɧɤɨɧɤɭɪɫɡɚɪɚɡɤɚɡ
ɤɴɞɟɬɨɪɚɡɤɚɡɢɬɟɢɧɚɞɜɚ
ɦɚɬɚɛɢɥɢɨɬɥɢɱɟɧɢɌɨɝɚɜɚ
ɬɨɣ ɦɢ ɪɚɡɤɚɡɚ ɫɸɠɟɬɚ ɧɚ
ɧɚɝɪɚɞɟɧɢɹɫɢɪɚɡɤɚɡɧɚɢɬɚ
ɥɢɚɧɫɤɢɟɡɢɤɤɨɣɬɨɝɨɜɨɪɢ
ɩɪɢɥɢɱɧɨɢɫɟɭɝɨɜɨɪɢɯɦɟɞɚ
ɦɢɢɡɩɪɚɬɢɧɹɤɨɥɤɨɫɜɨɢɪɚɡ
ɤɚɡɢɤɨɢɬɨɜɴɡɧɚɦɟɪɹɜɚɯɞɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɞ ɧɚ ɛɴɥ
ɝɚɪɫɤɢɚɤɨɧɹɤɨɣɩɪɨɹɜɢɢɧ
ɬɟɪɟɫȼɫɴɳɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚ
ɫɨɮɢɣɫɤɢɹɩɨɟɬɢɱɟɧɮɟɫɬɢ
ɜɚɥɃɨɧɟɫɤɭɅɭɩɹɧɭɫɟɛɟɲɟ

С

ɡɚɩɨɡɧɚɥɢɫɩɪɟɜɴɡɯɨɞɧɚɬɚ
ɩɪɟɜɨɞɚɱɤɚɨɬɪɭɦɴɧɫɤɢȼɚ
ɧɢɧɚȻɨɠɢɤɨɜɚɢɣɛɟɩɨɞɚɪɢɥ
ɞɟɛɸɬɧɢɹ ɫɢ ɫɛɨɪɧɢɤ ɫ ɪɚɡ
ɤɚɡɢ ɢɡɞɚɞɟɧ ɩɪɟɞɢɲɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɜ Ɋɭɦɴɧɢɹ Ƚɨɞɢɧɚ
ɩɨɤɴɫɧɨ ɡɚɝɨɜɨɪɢɯ ȼɚɧɢɧɚ
Ȼɨɠɢɤɨɜɚ ɡɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ
ɞɚ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɦ ɧɟɝɨɜɚ ɤɧɢɝɚ
ɜȻɴɥɝɚɪɢɹɢɬɹɦɢɫɩɨɞɟɥɢ
ɱɟ ɟ ɡɚɛɪɚɜɢɥɚ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɫ
ɪɚɡɤɚɡɢ ɧɚ ɃɨɧɟɫɤɭɅɭɩɹɧɭ
ɜ ɟɞɢɧ ɯɨɬɟɥ ɜ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ
ɛɟɡ ɞɚ ɭɫɩɟɟ ɞɚ ɩɪɨɱɟɬɟ
ɞɨɪɢɢɟɞɢɧɪɚɡɤɚɡɨɬɧɟɝɨ
Ȼɟ ɦɢɧɚɥɚ ɰɹɥɚ ɝɨɞɢɧɚ ɛɟɡ
ɚɡ ɤɚɬɨ ɢɡɞɚɬɟɥ ɢɥɢ ɬɹ
ɤɚɬɨ ɩɪɟɜɨɞɚɱ ɞɚ ɩɪɨɹɜɢɦ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɤɴɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɬɨ
ɦɭɋɩɨɦɧɹɯɫɢɨɛɚɱɟɤɨɥɤɨ
ɨɛɚɹɬɟɥɟɧɢɧɚɱɟɬɟɧɟɬɨɡɢ
на стр. 6

изпълнили, какво е направено и за
какво не са достигнали средства и
време правят по това време кметовете на селата от нашата община.
Аз обикновено присъствам на тези
събрания. След отчета на кмета,
обикновено се продължава с дискусия
с хората, за това какво те искат
да бъде направено през настоящата
година. Разбира се, всичко трябва
да бъде съобразено с наличието на
финансов ресурс, с който разполагаме. Досега са преминали общоселските годишни събрания в селата
Шуменци, Варненци, Сяново, Старо
на стр. 2

Да гониш живота О

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщински съвет-Главиница ще проведе
редовно заседание
на 1 февруари и от 14:00
часа. В предварителния му
дневен ред са включени за
разглеждане 10 докладни
записки.
Най-напред кметът на
общината Неждет Джевдет ще направи отчет за
2017 г. по изпълнението на
Програмата за управление
на общината за срока на
мандата.
След годишен отчет за
състоянието на общинската собственост и ре-

ɆȻɃɨɧɟɫɤɭɅɭɩɹɧɭ
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Староселски празник
на домашното вино

а втора поредна година в Старо село ще
се проведе Конкурс за
домашно вино. Негов главен
организатор е Цветанка
Николова (на снимката). "С
огромно удоволствие искам
да ви поканя на Празника на
виното, каза тя. Първона-

З

чално замислен като конкурс за вино, благодарение
на колоритните участници,
той се превърна в истински
празник, преплел традиция и
майсторлък във винопроизводство".
На 11 февруари от 11:00
часа в бар "Наздраве" (Ален
мак) ще се проведе конкурсът за староселско домашно вино. Според регламента, в него имат право да
участват само винопроизводители от Старо село.
Компетентни сомелиери
ще оценят представеното
от участниците, а доброто
настроение е гарантирано.
"Заповядайте заедно да
се насладим на празника!"
- приканва Цветанка Николова.
“ТГ”

зултатите от нейното
управление през миналата
година, ще бъде приета новата Годишна програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2018 г.
Съветниците ще разгледат и приемат решения по
предложеното изменение в
общата численост и структура на Общинска администрация в Главиница, както
и на щатното разписание
на ДСП в града.
В дневния ред е и докладна записка с предложение
на стр. 3

2

РЕГИОН

НОВИНИ
ȽɊɂɉɇɂɌȿɓȺɆɈȼȿ³əɆȺȽȺɌȺ³ɢ³ɄȺɅɂɎɈɊɇɂə´
ɐɂɊɍɅɂɊȺɌȼɋɂɅɂɋɌɊȿɇɋɄɈ
Ⱦɜɚ ɝɪɢɩɧɢ ɳɚɦɚ ɫɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬɫɩɨɪɟɞɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɬɟɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɌɨɜɚɫɚɳɚɦɨɜɟ
Äəɦɚɝɚɬɚ´ɢÄɄɚɥɢɮɨɪɧɢɹ´ɫɜɢɧɫɤɢɝɪɢɩɩɨɤɚɡɜɚɫɩɪɚɜɤɚ
ɨɬɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚɡɞɪɚɜɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɚɁɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɬɚɨɬɨɫɬɪɢɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɩɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɞɚɧɚɦɚɥɹɜɚɢɟɞɨɫɬɢɝɧɚɥɚ
ɧɚɞɭɲɢɌɟɡɢɫɬɨɣɧɨɫɬɢɫɩɨɪɟɞɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟɫɚ
ɨɛɢɱɚɣɧɢɡɚɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɡɢɦɧɢɹɫɟɡɨɧ
ɉɨɞɚɧɧɢɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
ɩɪɨɰɟɧɬɴɬ ɧɚ ɨɬɫɴɫɬɜɚɳɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɨɪɚɞɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɫɟɞɦɢɰɚɬɚɟɇɹɦɚ
ɭɱɟɛɧɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹɫɩɪɟɤɴɫɧɚɬɢɭɱɟɛɧɢɡɚɧɹɬɢɹ
ɌɘɌɘɇɈɉɊɈɂɁȼɈȾɂɌɂɅɂɈɌɁȿȻɂɅɈɓȿɑȺɄȺɌ
ɉȺɊɂɈɌɉɅȿȼȿɇɋɄȺɎɂɊɆȺ
ȻɥɢɡɨɫɟɦɟɣɫɬɜɚɨɬɫɟɥɨɁɟɛɢɥɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɧɟɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢɩɚɪɢɬɟɫɢɨɬɩɥɟɜɟɧɫɤɚɮɢɪɦɚɤɨɹɬɨɟɢɡɤɭɩɢɥɚɬɸɬɸɧɴɬɢɦɨɬɪɟɤɨɥɬɚɝɨɞɢɧɚɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɯɚ
ɜ Ɋɚɞɢɨ ɒɭɦɟɧ ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ³ɉɪɟɞɚɥ ɫɴɦ 
ɬɨɧɚɫɭɪɨɜɢɧɚɨɬɟɞɪɨɥɢɫɬɧɢɹɫɨɪɬ³Ȼɴɪɥɟɣ´ɧɚɧɨɟɦɜɪɢɉɨɜɟɱɟɨɬɞɜɚɦɟɫɟɰɚɫɢɱɚɤɚɦɩɚɪɢɬɟ´ɡɚɹɜɢ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɹɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥȻɚɣɪɚɦȾɭɪɚɧɉɨɞɭɦɢɬɟɦɭ
ɦɟɠɞɭɢɯɢɥɹɞɢɥɟɜɚɢɦɚɬɞɚɩɨɥɭɱɚɜɚɬɫɬɨɩɚɧɢɬɟɨɬ
ɫɟɥɨɬɨɨɬɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɴɫɫɟɞɚɥɢɳɟɜɉɥɟɜɟɧɉɨɞɨɛɧɚɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚɢɜɫɴɫɟɞɧɢɬɟɧɚɁɟɛɢɥɫɟɥɚ±Ʌɢɫɬɟɰɢȼɴɥɤɚɧ
ɤɚɡɚɨɳɟȾɭɪɚɧ
ȻȿɁɊȺȻɈɌɂɐȺɌȺɄɔɆɄɊȺəɇȺȺ
Ʉɴɦɤɪɚɹɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɝɜɬɪɢɬɟɛɸɪɚɩɨɬɪɭɞɚɜ
ɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢȾɭɥɨɜɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫɚ  Ɍɟɯɧɢɹɬ ɛɪɨɣ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ
ɫɴɫ  ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɤɪɚɹ ɧɚ ɧɨɟɦɜɪɢ Ʉɚɬɨ ɬɴɪɫɟɳɢ
ɪɚɛɨɬɚɥɢɰɚɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɢɡɚɟɬɢɭɱɚɳɢɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
Ɋɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɟ
ɩɪɢɩɪɟɡɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹɦɟɫɟɰȼɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɞɟɤɟɦɜɪɢɝɪɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɟɩɨɧɢɫɤɨɫ
ɇɚ ɛɚɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɚ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ɩɨ
ɡɚɟɬɨɫɬɬɚ ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɡɚ
ɫɬɪɚɧɚɬɚɡɚɞɟɤɟɦɜɪɢɝɟɧɚɫɬɨɢɡɱɢɫɥɟɧɨɤɚɬɨ
ɞɹɥɧɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɜɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɥɢɰɚ
ɤɴɦɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɢɬɟɥɢɰɚɧɚɝɨɞɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɩɪɢɉɪɟɛɪɨɹɜɚɧɟ
ɉɨ ɨɛɳɢɧɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɟɧ
ɛɪɨɣ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɞɹɥ ɢɦɚ ɫɥɟɞɧɢɹ ɜɢɞ ɧɚɣɜɢɫɨɤɨ ɟ
ɪɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɜɨɛɳɢɧɚɄɚɣɧɚɪɞɠɚ±
 ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɰɚ ɫɥɟɞɜɚɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ 
ɋɢɬɨɜɨȺɥɮɚɬɚɪ±
Ⱦɭɥɨɜɨ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±ɢɧɚɣɧɢɫɤɨ
ɜɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɫ ɩɪɟɫɬɨɣ ɧɚ ɛɨɪɫɚɬɚɧɚɞɝɨɞɢɧɚ ɤɴɦɤɪɚɹɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɫɚ  
ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɇɚɞ ɞɜɟ
ɬɪɟɬɢɨɬɬɹɯɫɚɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɚɬɟɡɢɫɨɫɧɨɜɧɨɢɩɨɧɢɫɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ȼɡɥɨɦɧɚɤɪɚɠɛɚɨɬɫɬɨɩɚɧɫɤɚɩɨɫɬɪɨɣɤɚɜɫɟɥɨɋɹɧɨɜɨ
ɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɜɩɟɪɢɨɞɚɹɧɭɚɪɢɑɪɟɡɪɚɡɛɢɜɚɧɟɧɚ
ɦɟɬɚɥɧɚɜɪɚɬɚɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɫɚɨɬɧɟɬɢɥɪɚɤɢɹɦɟɞɟɧ
ɤɚɩɚɤɡɚɤɚɡɚɧɡɚɢɡɜɚɪɹɜɚɧɟɧɚɪɚɤɢɹɢɥɭɥɚɬɚɤɴɦɧɟɝɨ
ɢɫɚɦɨɞɟɥɟɧɟɥɟɤɬɪɨɠɟɧɇɚɚɞɪɟɫɚɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɝɥɟɞɢɟ
ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪɫɚɝɚɫɢɥɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟɩɪɟɡɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢȽɨɪɹɥ
ɟɤɨɦɢɧɧɚɤɴɳɚɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ

До всички член-кооператори на ЗК ”Прогрес”,
с.Варненци, общ.Тутракан, обл.Силистра

ПО К А Н А
УС на ЗК”Прогрес”, с.Варненци, община Тутракан,
кани своите член-кооператори на извънредно изборно
заседание на Общото събрание, което ще се проведе
на 17 февруари 2018 година от 9:30 часа в салона на
Кметството с.Варненци при следния

Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Прекратяване мандата на Председателя на
ЗК ”Прогрес” - Слави Дяков Друмев, поради смърт и
снемането му от отговорност.
2. Избор на Председател на кооперацията с мандат до изтичане мандата на действащия Управителен
съвет.
3. Избор на член за допълване състава на Управителния съвет на Кооперацията.
4. Избор на член на Контролния съвет на Кооперацията.
При липса на кворум заседанието ще се проведе
след 1 час.
30 януари 2018 г.

УС на ЗК ”Прогрес”,
с.Варненци

1 - 7.02.2018 г.

Асфалтиране на улиците в селата
е основното искане на хората там
от стр. 1 поставят.
- На досега преминалисело, Белица, Преславци и те събрания какво поисБреница. Ще се срещнем каха хората да се случи
с всички хора, за да чуем през 2018 година?
и видим какво точно же- Основно - асфалтиране
лаят и какви проблеми ще

на улиците в населените
места.Тази година има
разпределени 450 хил.лв.
за реновиране на улици.
Не говоря за кърпежи, а за
реновиране на улици, като

всеки кмет ще посочи
улиците, които са приоритетни за самото село. И
така полека-лека да можем
да помогнем на хората да
имат едни нормални улици.

Огнеборци от Тутракан и Дулово са
победителите в областния етап на
националния конкурс „Пожарникар на годината”
О

бластна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на
населението”-Силистра
излъчи огнеборците, които
ще я представят на националния конкурс „Пожарникар
на годината” - 2017 г.
В направлението „Пожарогасителна и спасителна
дейност” областен победител е младши експерт
Пламен Стоянов, началник
на дежурна смяна в РСПБЗН-Дулово. Той работи
в системата на МВР от
9 години. Заслужил е номинацията с участието
си в ликвидирането на 35
пожара, провеждането на
3 спасителни операции и
14 пожаро-тактически занятия, както и с показани

отлични резултати в текущите изпити на пожарникарския състав.
Ивайло Владев, инспектор
„Държавен противопожарен
контрол и превантивна дейност” в РСПБЗН-Тутракан,
оглавява класирането в
направлението „Контролна
дейност”. За 13-годишния
си стаж като огнеборец
той е преминал на различни
нива и длъжности в районната служба. Отличен е
не само за постигнати високи резултати в пряката
професионална дейност,
но и заради активната си
работа с младежките противопожарни отряди „Млад
огнеборец”.
Със заповед на директора
на РД „Пожарна безопас-

ност и защита на населението” комисар Румен Мъров двамата огнеборци са
наградени с „Писмена похвала”. Те ще представят

дирекцията на национално
ниво в конкурса „Пожарникар на годината”, който ще
се проведе в столицата за
23-ти пореден път.
“ТГ”

Влиза в действие преносима Що е то "годишен профилактичен преглед"?
система за контрол на скоростта
а всички
здравноосигурени
лица над 18-годишна възраст
(жени и мъже),
независимо дали
са диспансеризирани или не,
НЗОК заплаща
един задължителен профилактичен преглед годишно.
Той се осъществява от общопрактикуващия лекар и включва:
анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна
маса, оценка на психичен статус,
изследване на острота на зрение
(ориентировъчно, без определяне
на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма и изследване на урина с
тест-ленти за протеин, глюкоза,
кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH; определяне на кръвна
захар на гладно в лаборатория
при наличие на риск по-голям или
равен на 12 точки.
Оценката за риск от развитие
на захарен диабет се осъществява
на всички лица над 18-годишна
възраст по FINDRISK – въпросник
за риск от развитие на захарен

З

ова преносима система за контрол на
скоростта на моторните превозни средства
влиза в действие на територията на ОДМВР-Силистра. Техниката е предоставена от МВР и ще се
ползва от служителите на
сектор „Пътна полиция”. С
нея могат да се визуализират регистрационните
номера на автомобилите
както в светлата, така
и в тъмната част на денонощието. Периметърът
й на действие е до 600 м.

Н

Камерата може да засича
скоростните режими и на
насрещно идващите, и на
задминаващите я моторни
превозни средства.
Вече е приключило обучението на служителите,
които ще си служат с
мобилната система, и са
уточнени всички детайли
около експлоатацията й.
Тя ще се ползва на територията и на трите районни
управления, особено в участъците с концентрация на
пътнотранспортни произшествия.
“ТГ”

диабет в следващите 10 години. Останалите
изследвания,
включени в
обема на профилактичния
преглед, са в
зависимост от
възрастовата
група, в която попадате.
Конкретно за жени от 50 до 69
години, включително: мамография
на млечни жлези – веднъж на 2
години.
Над 65 години (жени и мъже):
1. ПКК – ежегодно за календарна
година; 2. Триглецириди; 3.1. общ
холестерол, HDL за лица без сърдечносъдови заболявания, захарен
диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН); 3.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечносъдови
заболявания, захарен диабет, ХБН)
– един път на 5 години. Изследването на LDL-холестерол/общ
холестрол, триглицериди, кръвна
захар, ЕКГ, мамография, (PSA за
мъжете) в рамките на календарната година, направено по друг повод
не се провежда повторно по време
на профилактичния преглед.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 29 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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Днес
Предстои трудна финансова година Приемат
П
бюджета на
ообщина Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟ ɝɥɚɫɭɜɚɯɬɟ
ɛɸɞɠɟɬɚɌɨɜɚɟɧɚɣɬɪɭɞɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɞɨɫɟɝɚ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɢɹɬ
ɪɟɫɭɪɫ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚ ɧɨ ɚɡ ɳɟ
ɧɚɩɪɚɜɹ ɜɫɢɱɤɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨ
ɞɚɩɨɫɬɴɩɹɬɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɡɚɤɦɟɬɴɬɧɚɈɛ-

ɩɪɢ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɚɡɢ ɮɭɧɤɰɢɹ ɟ
ɨɬɛɟɥɹɡɚɧɨ ɜ ɞɨɤɥɚɞɚ ɤɴɦ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɉɬɝɟɥɢɦɢɬɢɪɚɧɪɚɡɦɟɪɴɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɡɚɡɚɩɥɚɬɢ
ɧɚ ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ ɢ ɤɦɟɬɫɤɢɬɟ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɰɢɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɡɚ
ɬɚɡɢɰɟɥɮɢɧɚɧɫɨɜɪɟɫɭɪɫɨɬ

ɩɨɫɨɤɚɧɚɧɚɦɚɥɟɧɢɟɩɪɟɞɜɢɞ
ɧɚɦɚɥɟɧɢɟɬɨɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ɍɨɡɢ ɮɚɤɬɨɪ ɢ ɩɪɟɧɚɫɨɱɜɚɧɟɬɨɧɚɧɨɜɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ
ɧɚɥɚɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɞɴɪɠɚ ɱɨɜɟɲɤɢɪɟɫɭɪɫɡɚɤɨɣɬɨɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɨɬɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬ
ɡɚ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɡɚɩɥɚɳɚɧɟ
ɫɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɢ ɉɪɟɞɜɢɞ
ɬɨɜɚɱɪɟɡɨɛɳɢɧɫɤɢɹɛɸɞɠɟɬ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɫɟ ɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ   ɥɜ
ɂɡɞɪɴɠɤɚɬɚ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɟ
ɨɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɫ ɩɨɫɬɴɩɥɟɧɢɹ
ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɤɚɬɨ
ɧɟ ɫɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɧɟɪɚɡɩɥɚɬɟɧɢɬɟɨɬɝ
ɪɚɡɯɨɞɢɜɬɚɡɢɞɟɣɧɨɫɬ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɩɨɫɬɴɩɥɟɧɢɹ
ɨɛɟɡɩɟɱɚɜɚɬ ɡɚɩɥɚɬɢɬɟ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢɬɟ ɢ ɢɡɞɪɴɠɤɚɬɚ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ȼ ɞɨɤɥɚɞɚ ɤɨɣɬɨ ɟ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɫɚ ɨɩɢɫɚɧɢ
ɜɫɢɱɤɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɪɚɡɯɨɞɢ ɢ

ɜɤɥɸɱɟɧɜɫɩɢɫɴɤɚɜɫɟɥɚɬɚ
ȼɚɪɧɟɧɰɢɢɒɭɦɟɧɰɢ
Ɂɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɚ
ɝɨɞɢɧɚɳɟɛɴɞɟɫɧɚɫɨɱɟɧɨɫɬ
ɤɴɦ ɩɪɢɜɥɢɱɚɧɟ ɧɚ ɜɴɧɲɧɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɩɪɨɟɤɬɢɬɟɡɚɜɧɟɞɪɹɜɚɧɟ
ɧɚɦɟɪɤɢɡɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨɬɨɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɩɴɬɢɳɚ
ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɟɬɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɇɚɫɟɫɢɹɬɚɛɹɯɚɩɪɢɟɬɢɨɳɟ
ɧɨɜɚ Ƚɨɞɢɲɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ
ɫɢɦɨɬɢɬɟɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɉɥɚɧ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɬɟɪɨɪɢɡɦɚɪɟɲɟɧɢɟ
ɡɚ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɐɟɧɬɴɪ
ɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɚɤɬɨ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɛɪɨɹ ɧɚ ɬɚɤɫɢɦɟɬɪɨɜɢɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɪɚɛɨɬɟɳɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ

ɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɫɥɟɞ ɮɢɧɚɥɧɨɬɨ
ɝɥɚɫɭɜɚɧɟɧɚȻɸɞɠɟɬɧɚ
ɹɧɭɚɪɫɤɚɬɚɫɟɫɢɹɧɚɦɟɫɬɧɢɹ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
Ɉɛɳɚɬɚɪɚɦɤɚɧɚɛɸɞɠɟɬɚ
 ɜ ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ ɢ ɪɚɡɯɨɞɧɚɬɚ
ɱɚɫɬ ɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ  
ɥɜɈɬɬɹɯɫɨɛɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɫɚɥɜɨɛɳɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɡɚɞɟɥɟɝɢɪɚɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɥɜɚ
ɢɡɪɚɜɧɢɬɟɥɧɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɡɚ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ   
 ɥɜ ɉɪɟɯɨɞɧɢɹɬ ɨɫɬɚɬɴɤ
ɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜ
ɁɚɎɭɧɤɰɢɹÄɈɛɳɢɞɴɪɠɚɜɧɢɫɥɭɠɛɢɫɚɡɚɞɟɥɟɧɢ
  ɥɜ ɤɚɬɨ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬ
ɥɜɚɨɬɫɨɛɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɥɜȾɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨ
ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɟ 
ɥɜ
ɇɹɤɨɥɤɨ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ

ɞɴɪɠɚɜɚɬɚɧɟɞɨɫɬɢɝɚɫɩɪɹɦɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɹ ɝɨɞɢɲɟɧ ɮɨɧɞ
ɡɚɫɴɳɚɬɚɰɟɥɫɨɤɨɥɨ
ɥɜ ɜ ɬɱ ɡɚ ɡɚɩɥɚɬɢ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢɢɞɚɧɴɰɢɥɜ
ɪɚɡɥɢɤɚɬɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɥɜ±ɡɚɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɹɪɚɛɨɬɧɨ
ɨɛɥɟɤɥɨɋȻɄɈɢɞɪ
ɇɚɪɚɫɬɜɚɧɟɧɚɆɊɁɟɫɥɟɞɜɚɳɢɹɬɩɪɨɛɥɟɦɤɨɣɬɨɧɚɥɚɝɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɡɚɩɥɚɬɢɡɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɡɚ
ɞɚɦɨɠɟɞɚɫɟɞɨɫɬɢɝɧɟɧɢɜɨ
ɧɚɊɁɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɧɚɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɬɚɆɊɁɡɚɫɬɪɚɧɚɬɚ
ȼɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɆɊɁ ɢɡɢɫɤɜɚ
ɨɤɨɥɨɥɜ
ɉɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɨɫɬɚɪɟɥɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɧɚɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ
ɨɛɜɴɪɡɚɧɢɫɛɪɨɹɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɜ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɫɟ ɨɤɚɡɜɚ
ɡɚ ɧɚɲɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ ɤɪɚɣɧɨ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ȿɠɟɝɨɞɧɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɫɟ ɪɟɞɭɰɢɪɚɬ ɜ

ɨɛɨɫɧɨɜɤɚɬɚɡɚɬɹɯ
Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɫɚ
ɥɜɢɜɉɨɢɦɟɧɧɢɹ
ɫɩɢɫɴɤ ɫɚ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɡɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ ɧɚ ɭɥɢɰɢ ɜ
ɝɪɚɞɚ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɨɛɳɢɧɚɬɚɡɚɪɟɦɨɧɬɢɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢ ɫɝɪɚɞɢ ɪɟɦɨɧɬɴɬ ɧɚ
ɞɜɚɜɨɟɧɧɢɩɚɦɟɬɧɢɤɚɫɴɳɨɟ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ Ⱦɚɧɚɢɥ
ɇɢɤɨɥɨɜ ɨɬɱɟɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɦɭ ɡɚ ɜɬɨɪɨɬɨ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ ɧɚ
ɦɝ ɚ ɤɦɟɬɴɬ ɞɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɞɚɞɟɨɬɱɟɬɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Безработните дължат
месечно по 20,40 лв.
за здравни вноски

гурените на друго основание се
осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния
месечен размер на осигурителния
доход за самоосигуряващите се
лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в
размер на 8% върху 255 лв.
От НАП напомнят, че срокът за
внасяне на тези вноски е до 25-то
число на месеца, следващ месеца,
за който се отнасят. Здравната
вноска за месец януари 2018 г.
трябва да се внесе най-късно до
26 февруари 2018 г., тъй като 25
февруари е почивен ден – неделя.
От НАП напомнят също, че всички, за които възниква задължение
сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП
декларация Образец 7. Тя се подава

в офиса на агенцията по постоянен
адрес, в срок до 25-то число на
месеца, следващ месеца, за който
е възникнало задължението за
внасяне на здравноосигурителните
вноски. Тоест, ако от 1 януари 2018
г. трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то следва да
подадете декларация Образец 7 до
26 февруари. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500
до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на
гражданите, които се осигуряват за
своя сметка, се прекъсват, ако не
са внесени повече от три дължими
месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото
на месеца, предхождащ месеца, в
който лицето потърси медицинска
помощ, платена от Националната

здравноосигурителна каса.
Гражданите могат да направят
справка за здравноосигурителния
си статус, както и да проверят
периодите, за които им липсват
здравноосигурителни вноски, чрез
електронната услуга на НАП на
www.nap.bg. Справка за здравния
статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона
на 0700 18 700 на цената на градски
разговор от цялата страна. Услугата
е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата
на телефона. Освен това системата
дава данни и за всички месеци
и години, за които не са платени
задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен
статус по телефона работи 7 дни в
седмицата, 24 часа на ден. “ТГ”

От 1 януари 2018 г. хората, които
сами внасят задължителните си
здравни вноски (например трайно
безработни, които не получават
обезщетение за безработица и
не се осигуряват от държавата
и др.) и не са регистрирани като
самоосигуряващи се по смисъла на
Кодекса за социално осигуряване,
дължат месечно по 20,40 лева. Със
Закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за 2018 г.
от 1 януари 2018 г. е определен нов
размер на минималния осигурителен доход - 510 лв. Според Закона
за здравното осигуряване, неоси-

Община Главиница, Област Силистра
По повод Празника на пчеларите, Община Главиница
организира безплатно пътуване на 10.02.2018 г. /събота/ до гр.Плевен и обратно, за посещение на Международното изложение - ПЧЕЛАРСТВО - ПЛЕВЕН 2018!
Часът на тръгване от гр. Главиница е 7:00.
Пътуването е безплатно!
Изложението е без входна такса!
Срокът за записване на желаещите да пътуват е до
12:00 часа на 09.02.2018 г. /петък/, в отдел "Общинска
собственост" на Общинска администрация гр. Главиница, ет. 4 или на тел. 08636 2128
На изложението ще се представят:
- пчеларски инвентар;
- специализирани платформи и фургони;
- восъчни основи;
- микролаборатории за окачествяване;
- ветеринарни препарати;
- лицензирани производители на майки и отводки;
- опаковки и етикети;
- специализирана литература;
- пчелни продукти и козметика и др

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

СЪОБЩЕНИЕ
Плащането на данъка върху недвижимите имоти,
таксата битови отпадъци и данъка върху превозните
средства за 2018 г. започна на 11 януари на касите в
Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на
адрес гр. Тутракан ул. „Трансмариска” №31 от 8:00 до
12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
За удобство на задължените лица Община Тутракан
предоставя и услуга за плащане, чрез EasyPay.
Плащанията може да се направят и по банков път:
Банка: ЦКБ АД клон Русе
По сметка: BIC CECBBGSF,
IBAN - BG10CECB97908447458500 и код на плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,
44 23 00 – данък превозни средства,
Проверка на задълженията може да се извършва на
телефон 0866/60 621, 60850
*Всеки платил задълженията си до края на месец
април получава 5% отстъпка!

от стр. 1 заседанието е приемането
на Бюджета на общината
за настоящата година. В
приходната и разходната
си част той е в размер на
10 507 976 лв.
Председателят на местния парламент Месут Алиш
е вносител на предложение
за изменение на Правилника за организацията и
дейността на Общински
съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с
Общинска администрация.

за отпускане на финансови
сред
средства за обучението
на уученици при СУ "Васил
Левс
Левски", гр. Главиница от
гимн
гимназиален етап, за придоби
добиване на свидетелство
за управление на МПС, катего
тегория "В" и "Ткт".
На сесията предстои да
бъде приет План за противоде
водействие на тероризма в
общи
община Главиница.
Една от най-важните
точк
точки в дневния ред на

Стартираха конкурсите
„За чиста околна среда“
Екоминистерството обяви официалния старт на националната
кампания „За чиста околна среда“,
в която общини, кметства, училища
и детски градини могат да участват
с проекти за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за
отдих и други. Кампанията е с бюджет 3, 5 млн. лв. и се финансира
от Предприятието за управление
на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС). Тази
година срокът за подаване на
предложения от училища и детски
градини в ПУДООС е 16 февруари,
а за общини и кметства е 2 март.
Класираните проекти ще бъдат
обявени на 13 април. Максимал-

ният размер на финансирането на
общините е 10 000 лв. на проект,
а за училищата и детските градини
е 5000 лв.
Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се
осъществяват с участие на децата,
както и на техните родители. При
общинските проекти висока оценка
ще получат тези, които са свързани
с почистване на замърсени площи
и облагородяването им, създаване
на зони за отдих, ремонт на стари
площадки и други. Важно е участието на гражданите, чрез полагане
на доброволен труд, като гаранция,
че по-късно хората ще се грижат за
“ТГ”
създаденото от тях.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№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
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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На война с 28-ми
пехотен Стремски полк
Н

"Координиране на съвместните
политики и инвестиции в
оборудване в областта на
образованието в трансграничния регион"
„Координиране на съвместните политики и инвестиции в оборудване в
областта на образованието в трансграничния
регион“ е пълното наимено-

000 евро. Водещ бенефициент е Училищен инспекторат – гр. Кълараш.
Основната цел на проекта е развитие на МаST
/математика, природни

ници от VIII, IX и Х класове
с интереси в областта на
природните науки. Със съдействието и подкрепата
на преподавателите по
съответните учебни предмети учениците работят
по свой проект, който ще
представят на първото
от трите изложения в гр.
Калъраш през месец април
2018 г. Като бенифициент
по проекта училището ни
отговаря за IТ – осигурявание на проекта, по който
работи СУ „Христо Ботев“,
Тутракан от 26 април 2017
г. в сътрудничество със СУ
„Емилиян Станев" - Велико
Търново, ПМГ „Св.Климент
Охридски" - Силистра и
от румънска страна - Националния колеж „Барбу
Стрибей“, Теоретическата
гимназия „Михай Еминеску“,
Икономическия колеж – Калъраш, Теоретическата
гимназия „Неагое Басараб" Олтеница и Училище „Александър Одобеску“- Лехлиу
Гара.
Общия бюджет на проекта е 845 662 Eврo, от
които всяко едно от изброените училища ще получат
оборудване на стойност 86

науки и информационно технологии/ в България и Румъния. Специфичните подцели
са: създаване и оборудване
на интердисциплинарни
ателиета в споменатите
училища и изработване на
обща образователна рамка
за по-нататъшното развитие в областта на математиката, природните
науки и информационните
технологии.
За осъществяването на
тези цели в началото на
октомври 2017 г. в СУ
„Христо Ботев“, Тутракан
беше сформиран училищен
екип от учители по физика,
математика, биология и
здравно образование и ИТ,
както и група от 24 уче-

ването, като допринася за
разработването на техническите спецификации на
оборудването и за уебсайта, предлага консултации
за учениците и учителите,
свързани с информационните технологии, модерира

Петър БОЙЧЕВ
ɚɫɬɨɹɳɨɬɨ ɮɨɬɨɬɢɩɧɨ
ɢɡɞɚɧɢɟɟɩɨɫɜɟɬɟɧɨɧɚ
ɝɟɪɨɢɱɧɢɬɟɩɨɞɜɢɡɢɧɚ
ɦɢɩɟɯɨɬɟɧɋɬɪɟɦɫɤɢɩɨɥɤ
ɩɪɟɡɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚ
Ɂɚɬɨɜɚɪɚɡɤɚɡɜɚɬɢɫɩɨɦɟɧɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɚɜɬɨɪɴɬ  ɩɨɪɭɱɢɤ
ȽɟɨɪɝɢɆɢɬɨɜɩɭɛɥɢɤɭɜɚ
ɦɢ ɩɟɯɨɬɟɧ ɋɪɟɦɫɤɢ
ɩɨɥɤ ɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɩɪɟɡ 
ɝɜɝɪɏɚɫɤɨɜɨɨɬɫɴɫɬɚɜɚɧɚ
форума на сайта, създава ɢ ɩɟɯɨɬɟɧ ɪɟɡɟɪɜɟɧ ɩɨɥɤ
потребителски акаунти, ɉɨɞɱɢɧɟɧɟɧɚɪɚɛɪɢɝɚɞɚɨɬ
предлага консултантски ɪɚɌɪɚɤɢɣɫɤɚɞɢɜɢɡɢɹɉɪɟɡ
услуги за онлайн вестника, ɝɩɨɥɤɴɬɟɩɪɟɞɢɫɥɨɰɢинсталира софтуерните ɪɚɧɜɝɪɄɚɪɥɨɜɨ
пакети.
ȼ ɤɪɚɹ ɧɚ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ 
Опитът, натрупан по ɝ ɩɨɥɭɱɚɜɚ ɡɧɚɦɟɬɨ ɧɚ ɬɚ
време на изпълнението на ɩɟɲɚ ɋɚɦɨɤɨɜɫɤɚ ɞɪɭɠɢɧɚ
проекта, ще доведе до из- ɉɨɥɤɴɬ ɭɱɚɫɬɜɚ ɢ ɜ ɞɜɟɬɟ
работването на механизми Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɜɨɣɧɢ
и програми, чрез които ще
ɉɪɟɡ ɉɴɪɜɚɬɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚ
се подобри обучението в ɜɨɣɧɚ ɧɚ ɬɢ ɢ ɬɢ ɧɨɟɦобластта на природните ɜɪɢ  ɝ ɦɢ ɋɬɪɟɦɫɤɢ
науки, в училищата от две- ɩɟɯɨɬɟɧ ɩɨɥɤ ɚɬɚɤɭɜɚ ɢ ɪɚɡɝɪɨɦɹɜɚ ɚɧɝɥɨɮɪɟɧɫɤɢɬɟ
ɱɚɫɬɢ ɩɪɢ ɫɟɥɨ Ɉɪɦɚɧɥɢ ɜ
ɞɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚ ɋɬɪɭɦɚ
ɋɥɟɞ ɬɚɡɢ ɩɨɛɟɞɚ ɩɨɥɤɴɬ
ɩɪɟɤɚɪɜɚ ɡɢɦɚɬɚ ɜ ɫɟɥɨ ɏɚɫɚɧɥɢɢɩɪɟɡɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɝ ɡɚɟɦɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɟɜɟɪɧɨ ɨɬ
Ⱦɨɣɪɚɧɫɤɨɬɨɟɡɟɪɨ
Ɉɬɨɤɬɨɦɜɪɢɞɨɧɨɟɦɜɪɢ  ɝ ɦɢ ɋɬɪɟɦɫɤɢ
ɩɟɯɨɬɟɧ ɩɨɥɤ ɜ ɫɴɫɬɚɜɚ ɧɚ
ɪɚ ɛɪɢɝɚɞɚ ɧɚ ɪɚ Ɍɪɚɤɢɣɫɤɚ ɞɢɜɢɡɢɹ ɨɬɛɢɜɚ ɚɬɚɤɢɬɟ ɧɚ ɫɪɴɛɫɤɢɬɟ ɜɨɣɫɤɢ
ɩɪɢ ɡɚɜɨɹ ɧɚ ɪɟɤɚ ɑɟɪɧɚ ɜ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ Ɍɭɤ ɋɬɪɟɦɫɤɢɹɬ
те страни на Дунава.
ɩɨɥɤ ɫɦɟɧɹ ɨɪɟɞɟɥɢɹ 
ɬɢ ɩɟɯɨɬɟɧ Ɋɨɞɨɩɫɤɢ ɩɨɥɤ
Съдържанието на този ɢ ɞɨɩɪɢɧɚɫɹ ɧɚɣɦɧɨɝɨ ɡɚ
материал не представля- ɪɚɡɝɪɨɦɚɧɚɫɴɪɛɢɬɟɉɪɢɪ
ва непременно официал- ɑɟɪɧɚ ɮɟɥɞɮɟɛɟɥ ɋɬɨɣɤɨ
ната позиция на Европей- Ȼɚɤɚɥɨɜɡɚɞɴɪɠɚɫɤɚɪɬɟɱɧɢɹ
ския съюз
ɨɝɴɧɧɚɱɟɬɢɪɢɤɚɪɬɟɱɧɢɰɢɜ
ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟɧɚɧɹɤɨɥɤɨɱɚɫɚ
ɰɹɥɩɨɥɤɧɚɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɩɪɢɤɪɢɜɚɣɤɢ ɨɬɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɫɜɨɢɬɟɞɪɭɝɚɪɢȻɟɡɢɦɟɧɧɚɬɚ
ɤɨɬɚ ɟ ɧɚɪɟɱɟɧɚ Äɋɬɨɣɤɨɜɚ
ɦɨɝɢɥɚ´ ȼɞɴɯɧɨɜɟɧɢ ɨɬ ɧɟɝɨɜɢɹɩɨɞɜɢɝɤɚɩɟɥɦɚɣɫɬɨɪɴɬ
ɧɚɩɨɥɤɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɆɢɯɚɣɥɨɜɢɦɭɡɢɤɚɧɬɢɬɟɨɬɞɭɯɨɜɢɹ
ɨɪɤɟɫɬɴɪ ɧɚ ɩɨɥɤɚ ɫɴɡɞɚɜɚɬ
ɦɚɪɲɚ ɧɚ ɋɬɪɟɦɰɢ ɤɪɴɫɬɟɧ
Äɋɬɨɣɤɨɜɚ ɦɨɝɢɥɚ´ Ɇɚɪɲ
ɩɨɞɡɜɭɰɢɬɟɧɚɤɨɣɬɨɤɚɪɥɨɜɰɢɠɴɧɚɬɧɟɟɞɧɚɩɨɛɟɞɚɧɚ
ɛɨɣɧɨɬɨɩɨɥɟ
ÄȾɟɰɚɧɚɝɨɪɞɢɬɟȻɚɥɤɚɧɢ
ɫɴɫɞɭɯɤɪɢɥɚɬɧɟɫɴɤɪɭɲɢɦ
ɩɨɬɨɦɰɢɫɥɚɜɧɢɧɚɬɢɬɚɧɢ
ɫɦɴɪɬɬɚɝɨɬɨɜɢɞɚɫɪɚɡɢɦ´
ɇɚɁɚɜɨɹɧɚɪɑɟɪɧɚɩɨɥɤɴɬ ɡɚɝɭɛɜɚ ɛɥɢɡɨ ɞɜɟ ɬɪɟɬɢ
ласниците и техните ръ- ɨɬ ɥɢɱɧɢɹ ɫɢ ɫɴɫɬɚɜ ɧɨ ɭɫководители!
ɩɹɜɚ ɞɚ ɡɚɞɴɪɠɢ ɩɨɡɢɰɢɢɬɟ
Милена СТОЯНОВА

„Приказна математика” в 1-ви клас
Н
а 25 януари т.г. в СУ
„Христо Ботев” учениците от групите
за занимания по интереси
в 1а и 1б клас участваха в
публична изява в изпълнение
на дейностите по проект
BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи специфични знания,
умения и компетентности
- „Твоят час”. Те се пренесоха в чудната приказна
страна и заедно с героите

от приказките решаваха задачи и отгатваха гатанки.
Под ръководството на
г-жа Милена Пенева и г-жа
Виолета Стойкова приказната математика ги разведе в страната любима с
танци, песни и интерактивни игри. С упоритост, знания и смелост учениците
работиха над математическата книжка и успяха да се
справят с поставените им
задачи. Родителите също
бяха провокирани да покажат знания и досетливост,
като решават логически
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задачи.
Гости на изявата
бяха Никола Крачанов, главен експерт образование и
култура в Община
Тутракан и председателят на Съвета
по проект „Твоят
час“ към СУ „Христо Ботев”, Гергана
Войнова. Първокласниците получиха от
родителите си заслужени награди и
много изненади.
Поздравления за първок-

ɫɢ ɩɪɢ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɬɟɠɤɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɨɱɬɢ ɩɴɥɧɨ ɩɪɟɜɴɡɯɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɜ
ɠɢɜɚɫɢɥɚɢɚɪɬɢɥɟɪɢɹ
ɇɚ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ
 ɦɚɣ  ɝ ɫɥɟɞ ɬɪɢɞɧɟɜɧɚ ɚɪɬɢɥɟɪɢɣɫɤɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɚɬɚɤɢ ɫ ɛɨɣɧɢ ɨɬɪɨɜɧɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɬɚ ɮɪɟɧɫɤɚ
ɤɨɥɨɧɢɚɥɧɚɞɢɜɢɡɢɹɚɬɚɤɭɜɚ
ɩɨɡɢɰɢɢɬɟ ɧɚ ɦɢ ɋɬɪɟɦɫɤɢ ɩɟɯɨɬɟɧ ɩɨɥɤ ɧɚ ɩɥɚɬɨɬɨ
Ɇɚɪɝɚɪɚ ɧɚ ɸɠɧɢɹ ɮɪɨɧɬ ɜ
ɆɚɤɟɞɨɧɢɹȺɬɚɤɚɬɚɟɨɬɛɢɬɚ
ɚɞɢɜɢɡɢɹɬɚɧɚɩɴɥɧɨɪɚɡɝɪɨɦɟɧɚɈɬɞɨɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɝɦɢɋɬɪɟɦɫɤɢɩɟɯɨɬɟɧɩɨɥɤɨɬɛɥɴɫɤɜɚɚɬɚɤɢɬɟɧɚ
ɫɴɝɥɚɲɟɧɫɤɢɬɟɫɢɥɢɜɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ ɜɪɴɯ Ɉɪɟɥ ɢ ɜɢɫɨɱɢɧɚɬɚ
ɁɦɟɢɰɚɧɚȾɨɛɪɨɩɨɥɟɧɨɨɝɪɨɦɧɨɬɨɱɢɫɥɟɧɨɩɪɟɜɴɡɯɨɞɫɬɜɨɧɚɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɞɨɜɟɠɞɚ
ɞɨɩɪɨɛɢɜɜɨɬɛɪɚɧɚɬɚɧɚɩɨɥɤɚ Ɍɨɜɚ ɩɪɢɧɭɠɞɚɜɚ ɰɹɥɚɬɚ
ɪɚɌɪɚɤɢɣɫɤɚɞɢɜɢɡɢɹɞɚɫɟ
ɨɬɬɟɝɥɢɨɬɡɚɟɦɚɧɚɬɚɩɨɥɨɫɚ
ɚɋɬɪɟɦɫɤɢɹɬɩɨɥɤɩɪɢɤɪɢɜɚ
ɨɬɬɟɝɥɹɧɟɬɨɤɚɬɨɚɪɢɟɪɝɚɪɞ
ɉɪɟɡ  ɝ ɩɨɥɤɴɬ ɟ ɪɚɡɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɢ ɡɧɚɦɟɬɨ ɟ
ɩɪɟɞɚɞɟɧɨɜȾɜɨɪɟɰɚɋɴɫɬɚɜɴɬɦɭɫɟɩɪɟɞɚɜɚɤɴɦɦɢ
ɩɟɯɨɬɟɧɑɟɩɢɧɫɤɢɩɨɥɤ
ɉɪɟɡ  ɝ ɞɪɭɠɢɧɚɬɚ ɟ
ɨɛɹɜɟɧɚ ɡɚ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɚ ɧɚ
ɦɢɩɟɯɨɬɟɧɋɬɪɟɦɫɤɢɩɨɥɤ
ɩɨɞ ɢɦɟɬɨ Äɦɚ ɩɟɯɨɬɧɚ
ɋɬɪɟɦɫɤɚ ɞɪɭɠɢɧɚ´ ɉɪɟɡ
ɝɞɪɭɠɢɧɚɬɚɟɜɤɥɸɱɟɧɚ
ɤɴɦ ɫɴɫɬɚɜɚ ɧɚ ɧɨɜɨɫɮɨɪɦɢɪɚɧɢɹ ɬɢ ɒɢɩɱɟɧɫɤɢ
ɩɟɯɨɬɟɧɩɨɥɤɢɡɚɟɞɧɨɫɧɟɝɨ
ɜɡɟɦɚɭɱɚɫɬɢɟɜɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɧɢɹɟɬɚɩɧɚȼɬɨɪɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚ
Ɏɨɬɨɬɢɩɧɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɫɟ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɹ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɩɚɬɪɢɨɬɢɪɨɞɨɥɸɛɟɰ
ɩɪɨɮɂɜɚɧȽɚɜɪɢɥɨɜ
Ʉɧɢɝɚɬɚɦɨɠɟɞɚɡɚɤɭɩɢɬɟ
ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɂɫ
ɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɰɟɧɚɥɜ
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Калина ГРЪНЧАРОВА
изпълнение на изискванията на Закона за противодействие на тероризма и решение на Министерския
съвет, с което е приет Национален план за противодействие на тероризма, Община Тутракан изготви
свой План за противодействие на тероризма. Документът бе одобрен на последното заседание на Общинския
съвет на 25 януари. Той е съгласуван с директорите на

В

териториална дирекция на ДАНС, Областна дирекция на
МВР и РД ПБЗН.
Планове и мерки за противодействие на тероризма
трябва да бъдат разработени и от обществените
институции, каквито са училищата. На какъв етап е
работата по тази важна тема, информация дадоха директорите на двете средни училища в Тутракан.

ɨɣɟɧɚɣɜɚɠɧɢɹɬɩɪɚɡɧɢɤɩɪɟɡɦɟɫɟɰɮɟɜɪɭɚɪɢ" Ɍɪɢɮɨɧ Ɂɚɪɟɡɚɧ
ɪɚɡɛ
ɪɚɡɛɢɪɚɫɟȿɢȾɟɧɹɬɧɚɜɥɸɛɟɧɢ
ɛɟɧɢɬɟɧɨɛɴɥɝɚɪɢɬɟɩɨɱɢɬɚɬ
ɩɨɜɟ
ɩɨɜɟɱɟɜɢɧɨɬɨɏɭɛɚɜɨɬɨɜɢɧɨ
ɩɪɚɜ
ɩɪɚɜɢɠɢɜɨɬɚɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɟɧ
ɇɹɦɚ
ɇɹɦɚɞɚɝɨɜɨɪɹɡɚɩɨɥɡɚɬɚɢ
ɜɪɟɞ
ɜɪɟɞɚɬɚɦɭɡɚɳɨɬɨɢɦɚɤɴɞɟ
ɤɴɞɟ
ɤɴɞɟɩɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɨɬɦɟɧ
ɓɟ ɫɢ ɝɨɜɨɪɢɦ ɤɚɤ ɫ ɜɢɧɨ
ɦɨɠɟ
ɦɨɠɟɞɚɫɟɫɴɬɜɨɪɢɤɚɪɬɢɧɚ
ɤɨɹɬɨɩɨɫɥɟɞɚɫɟɩɨɞɚɪɢɧɚ
ɤɨɹɬ
ɜɴɡɥɸɛɟɧɢɹ
ɜɴɡɥ
Ʉɚɤɜɨ ɬɪɹɛɜɚ  ɯɚɪɬɢɹ ɛɭɬɢɥɤɚɫɱɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨɱɟɬɤɚɢ
ɬɢɥɤ
ɩɚɪɰ
ɩɚɪɰɚɥɱɟɂɡɚɩɨɱɜɚɣɬɟ
ɂɡɫɬɭɞɟɬɟɱɚɲɚɬɴɦɧɨɱɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨɦɢɧɭɬɢɎɪɢɡɟɜɟɧɨ
ɪɴɬ
ɪɴɬɳɟɫɜɴɪɲɢɞɨɛɪɚɪɚɛɨɬɚ
ɉɨɫɥ
ɉɨɫɥɟ ɫɤɢɰɢɪɚɣɬɟ ɧɟɳɨ ɧɚ-

К

Дияна СТАНКОВА,
Директор на
СУ "Христо Ботев":
рез РУО-Силистра, получихме по електронната поща
писмо подписано от Главния секретар на МОН, с №9107-320
от 28.12.2017 г. Приложено са
изпратени за сведение и изпълнение РМС №669 от 02.11.2017 г., с
което е приет Националния план
за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225 от
27.09.2017 г. за видовете обекти
по чл. 23, ал.1 от ЗПТ /Закон за
противодействие на тероризма/,
чиито собственици и ползватели
разработват и прилагат мерки за
противодействие на тероризма,
минималните изисквания към
тези мерки и реда за упражняване
на контрол.
В изпълнение на решението
на Министерски съвет в срок до
23.02.2018 г. като институция в
училищното образование следва
да разработим и прилагаме мерки
за противодействие на тероризма.
Като общинско училище, ние
ползваме сграда, двор и спортни
площадки, които са общинска
публична собственост, предоставени от Общината и за които ние
се грижим като добросъвестни
стопани.
Според тази Наредба трябва да
разработим План за сигурност /
със структура и съдържание/,
включващ анализ на риска, зони
за сигурност в обекта, мерки и
процедури за действие – технически мерки, организационни мерки,

Ч

мерки за контрол и проверка,
комуникация, повишаване на
осведомеността и обучение; ред
за оповестяване и информиране;
наличие на физическа охрана,
пропускателен режим; въвеждане
на регистрационен режим; описание на елементите на физическа
защита на обектите. И още - да
определим служител за връзка по
сигурността като информирам за
това Областната Дирекция на МВР
за определеното от мен лице, а
също да се изградят елементи на
физическа защита, съгласно Наредба РД-02-20-6 от 19.12.2016 г.
за техническите изисквания за физическата сигурност на строежите.
Трябва да бъде проведен първоначален и периодичен инструктаж
и обучение на всички служители
като се имат предвид определени
моменти като правила за действие
при засичане на лица със съмнително и нетипично поведение,
установяване на изоставен багаж
– чанти, куфари, недопускане
на събирането на голям брой
посетители в малки помещения,
повишено внимание при получаване на пратки.
С оглед на общата картина на
условията в нашето училище местоположение, брой на външни
входове, вътрешни входове на
сградата трябва да предприемем
конкретни и адекватни мерки за
сигурност и защита на личния
състав - ученици, учители и служители. При разработване на горецитираните документи ще търсим
и съдействието на компетентните
органи при необходимост.

Анелия КАЛДАРЕВА,
Директор на
СУ "Йордан Йовков":
ɧɚɲɟɬɨɭɱɢɥɢɳɟɜɟɱɟ
ɫɦɟ ɢɡɪɚɛɨɬɢɥɢ ɉɥɚɧ
ɡɚɞɟɣɫɬɜɢɟɩɪɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɟɧɚɤɬɄɚɬɨɜɫɟɤɢɩɨɞɨɛɟɧɞɨɤɭɦɟɧɬɬɨɣɫɴɞɴɪɠɚ
ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ
ɨɛɳɚɩɪɨɝɧɨɡɚɡɚɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɢɡɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɚɞɟɣɧɨɫɬɜɟɪɨɹɬɧɢ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢ ɬɚɤɬɢɤɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɨɰɟɧɤɚɧɚɪɢɫɤɚ
Ɂɚɞɚɱɢɬɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɬɟ
ɡɜɟɧɚ ɫɴɳɨ ɫɚ ɜɩɢɫɚɧɢ
Ɍɨɜɚɫɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɚ
ɡɚɩɥɚɯɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɠɚɪɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɭɜɟɞɨɦɹɜɚɧɟ
ɧɟɡɚɛɚɜɧɨ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɨɩɨɜɟɫɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɡɞɚɞɟɧɚɬɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ
ɢɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɟɛɢɜɚɜɚɳɢɬɟ
ɜɨɛɟɤɬɚ
ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɢɧɰɢɞɟɧɬɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢɫɴɫɡɚɞɟɣɫɬɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɜɡɪɢɜɧɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɨɪɴɳɢɹɡɚɦɚɫɨɜɨɭɧɢɳɨɠɚɜɚɧɟ
ɜ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɧɟɡɚɛɚɜɧɨ ɞɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɦ ɈɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɈɛɳɢɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɊɍɈɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɉɪɢɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɫɢɝɧɚɥ

В

ɡɚɩɨɞɝɨɬɜɹɧɟɧɚɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɟɧ ɚɤɬ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɟɧɚɤɬɫɜɡɟɦɚɧɟɧɚ
ɡɚɥɨɠɧɢɰɢɢɢɡɜɴɪɲɟɧɜɟɱɟ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɟɧɚɤɬɜɪɦɟɬɨɡɚ
ɨɩɨɜɟɫɬɹɜɚɧɟ ɟ  ɦɢɧɭɬɢ
ɫɥɟɞɧɚɱɚɥɨɬɨ
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɜ
ɉɥɚɧɚ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɞɨ
ɧɚɲɟɬɨɭɱɢɥɢɳɟɫɦɟɜɤɥɸɱɢɥɢ  ɬɨɱɤɢ Ɂɚɩɨɱɜɚɦɟ
ɫ ɭɜɟɞɨɦɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɋɍ
Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ɡɚ ɡɚɩɥɚɯɚ ɢɥɢ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɟɧ ɚɤɬ
ɫɥɟɞɜɚɨɛɚɠɞɚɧɟɧɚɬɟɥ
ɢ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɬɟ ɡɜɟɧɚ
ɧɚ ɆȼɊ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ
ɟɥɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨɜɭɱɢɥɢɳɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢ
ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ ɟɜɚɤɭɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɫɴɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɟɜɚɤɭɚɰɢɹ
ɨɤɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɩɴɪɜɚ ɩɨɦɨɳ
ɧɚɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɬɟɟɜɚɤɭɚɰɢɹ
ɧɚɰɟɧɧɨɫɬɢɨɬɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɩɪɨɜɟɞɨɯɦɟɫɪɟɳɚɫɧɚɱɚɥɧɢɤɚ ɧɚ Ɋɍ ɧɚ ɆȼɊ ɤɨɣɬɨ
ɩɨɫɬɚɜɢɧɚɧɚɲɟɬɨɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɬɟɦɚɬɚ ɡɚ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɬɟ
ɚɤɬɨɜɟɞɚɞɟɧɚɫɨɤɢɧɚɤɨɥɟɝɢɬɟɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɌɨɜɚɛɟɲɟ
ɦɧɨɝɨɩɨɥɟɡɧɨɡɚɜɫɢɱɤɢ
Ɂɚ ɧɚɫ ɧɟɳɚɬɚ ɫɚ ɦɚɥɤɨ
ɞɚɥɟɱɧɢ ɡɚɳɨɬɨ ɜɫɟɤɢ ɫɢ
ɤɚɡɜɚɇɚɧɚɫɧɹɦɚɞɚɧɢɫɟ
ɫɥɭɱɢɧɨɧɚɭɱɚɜɚɣɤɢɤɚɤɜɨ
ɫɬɚɜɚɧɚɦɧɨɝɨɦɟɫɬɚɩɨɫɜɟɬɚɬɪɹɛɜɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɨɞɚ
ɫɟɡɚɦɢɫɥɢɦɢɩɪɟɞɩɪɢɟɦɟɦ
ɦɟɪɤɢ

Приказки за възрастни

Недостижимият връх
ивеел в небесата един Връх. Той
бил скалист, непристъпен и недостижим.
Когато бил млад се ласкаел от недостъпността
си. Гледал с презрение към
съществата, които се
стремели към него и все
не го достигали. Най-накрая всички се отказали,
защото разбрали поражението си. Той гледал
злорадо. Мислел си, че
целият свят е в краката
му и това било върховно
чувство. Той бил… Връх.
Но минавали хилядолетия и нещо взело да не
му достига. Самотата

Ж

започнала да му дотяга.
Луната и Слънцето били
прекалено далеко. Звездите още повече. Веднъж заговорил един облак, но той
се направил, че не го чул,
а Върхът бил прекалено
горд, за да опита отново.
В главата му започнали
да нахлуват странни мисли. „Какъв е смисълът на
моето съществуване?”,
„Трябва ли да съм толкова
недостъпен?”, „Какво ли е
да си там долу?”
Той отпъждал тези мисли, но те били много
досадни. Завръщали се
все по-често към него.
И той решил да погледне

надолу. Мъничко - с едното
си око. Погледнал - с двете.
И видял един
невероятен
свят. Долу зеленеели гори и
полета. Пеели
ручеи, шумяла
река. Различни същества
огласяли с възторга си
всичко наоколо. Там долу
бил Раят.
И тогава Върхът си
помислил: „ Да си връх не
е приятно нещо. Може
всички да ти се възхищават, но само ти си
знаеш колко е самотно и

ɩɪɢɦɟɪɟɞɧɨɫɴɪɰɟɝɨɥɹɦɨ
ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ ɧɚɬɨɩɟɬɟ ɱɟɬɤɚɬɚ
ɜɴɜɜɢɧɨɬɨɢɡɚɩɴɥɧɟɬɟɫɴɪɰɟɬɨɌɴɣɤɚɬɨɳɟɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ
ɦɚɥɤɚɱɚɫɬɨɬɜɢɧɨɬɨɞɪɭɝɚɬɚ
ɱɚɫɬ ɦɨɠɟɬɟ ɫ ɧɚɫɥɚɞɚ ɞɚ
ɩɢɣɧɟɬɟ ɇɨ ɧɟ ɢɡɩɢɜɚɣɬɟ
ɜɫɢɱɤɨ Ɉɫɬɚɜɟɬɟ ɤɚɪɬɢɧɚɬɚ
ɞɚɢɡɫɴɯɧɟɢɨɬɧɨɜɨɧɚɬɨɩɟɬɟ
ɱɟɬɤɚɬɚɜɴɜɜɢɧɨɬɨɉɨɫɬɚɜɟɬɟ
ɤɨɧɬɭɪ ɢ ɨɬɧɨɜɨ ɦɚɰɚɣɬɟ ɫ
ɱɟɬɤɚ ɢ ɩɚɪɰɚɥɱɟ ɂ ɤɨɝɚɬɨ
ɤɚɪɬɢɧɚɬɚ ɢɡɫɴɯɧɟ  ɝɨɬɨɜɢ
ɫɬɟ ɫ ɩɨɞɚɪɴɤɚ ɡɚ Ⱦɟɧɹ ɧɚ
ɜɥɸɛɟɧɢɬɟ
ɏɚɪɟɫɚɥɢɜɢɢɞɟɹɬɚ"Ɉɫɴɳɟɫɬɜɟɬɟɹȼɧɢɦɚɜɚɣɬɟɫɚɦɨ
ɞɚɧɟɩɪɟɤɚɥɢɬɟɫɜɢɧɨɬɨɇɟ
ɜɪɢɫɭɧɤɚɬɚɚɜɝɴɪɥɨɬɨ

Сръчка

Гимнастика на душата
Г
ое е най-важното нещо да човешкото същество? Разбира се, че Слънцето. То гали не само
тялото, но и душата на човек. Казват, че то
не било само горе в небето. Всеки имал в душата си
едно малко слънце. Дали ще го остави да грее или
ще го скрие в някое малко тъмно ъгълче, това зависи
само от него. Но, ако искаме да сме здрави и напълно
хармонични със себе си, в гимнастиката на душата
трябва да включим упражнения, в които Слънцето да
е действащо лице.
И така, когато сутрин се събудите, погледнете
към Слънцето! Ако е лято, отворете прозореца и
обърнете лице към Слънцето! Със затворени очи
го оставете да целуне лицето ви! Ще усетите как
светлината и топлината му навлиза в тялото ви.
Как прогонва мрачните мисли. Как ви настройва с
положителни емоции. Ако е зима просто застанете
зад прозореца. За лъчите на Слънцето няма прегради.
Е, няма да стопли лицето ви, но ще ви донесе всичко
онова за което стана дума по горе.
В хиндуистката митология слънцето се възхвалява
като символ на здраве и безсмъртие. Тя препоръчва
правенето на слънчево упражнение, което се състои
от 12 пози. Това упражнение се прави на зазоряване,
с лице обърнато към изгряващото слънце. С това
упражнение ще станете не само здрави, но й ще
гледате светлата страна на живота.
Вътрешното слънчице може да ви бъде много полезно. Ако ви боли нещо, например рамото, легнете
и затворете очите си! Представете си, че вътрешното слънце е една златна топка. Тя започва да се
търкаля от пръстите на краката ви и леко полека
достига до рамото, където е болката. Спира се там
и… я прогонва.
Е, какво? Сега ще пуснете ли слънцето в душата
си? Лесно е - опитайте!

К

Озарената

студено. Иска ми се да не
бях връх, а мъничка зелена
долина. Щях да бъда много
щастлив.”
Но това нямало как да
стане, колкото и да му
се искало. Той се останал Връх - скалист и непристъпен. Но никой не
знаел, колко бил станал
достижим.
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ОБЩЕСТВО

Да гониш живота
от стр. 1 търа по гражданско състояние, се
опитвам да научавам разни неща.
Това придава смисъл на нашето
преминаване през този свят.
Да, ял съм черен хайвер. Къде
ли? Бога ми, не помня. Найвкусен обаче остава хайверът от
щука, приготвен от майка ми по
стара семейна рецепта.
- Знаеш ли, че твоите бъдещи
български читатели едва ли някога са опитвали черен хайвер, в
България това е нещо, което ядат
руските олигарси и за което се
знае, че върви добре с шампанско. Кажи ми, ако си мислил за
метафора, какво е за теб темата
за черния хайвер?
- Черният хайвер е метафора за
кръговрата на живота. Към края
на романа, след две десетилетия,
гъркът се връща в мястото, където
за кратко е бил щастлив. Времето
е заличило следите. Събира в

ɚɜɬɨɪ ɢ ɦɭ ɩɢɫɚɯ Äɂ ɜɫɟ
ɩɚɤ ɤɚɤ ɳɟ ɪɚɡɛɟɪɟɦ ɞɚɥɢ
ɬɟɡɢɪɚɡɤɚɡɢɫɚɞɨɛɪɢ"³ɩɨ
ɩɢɬɚɯɦɟɠɞɭɜɪɟɦɟɧɧɨȼɚɧɢ
ɧɚɚɬɹɦɢɨɬɜɴɪɧɚÄɋɢɝɭɪ
ɧɚɫɴɦɱɟɳɟɧɢɞɨɩɚɞɧɚɬ³
Ɉɤɚɡɚɱɟɪɨɞɟɧɢɹɬɩɪɟɡ
ɝ ɜ Ȼɭɤɭɪɟɳ Ɇ Ȼ Ƀɨɧɟɫɤɭ
Ʌɭɩɹɧɭ ɜɟɱɟ ɢɦɚ ɢɡɞɚɞɟɧɢ
ɢ ɞɜɚ ɪɨɦɚɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɬ
ɥɢɱɧɢ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɚ ɫɜɟɬɢɥɚ
ɧɚɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚ
ɤɪɢɬɢɤɚ ɝɨ ɨɰɟɧɹɜɚɬ ɤɚɬɨ
ɟɞɢɧ ɨɬ ɧɚɣɨɛɟɳɚɜɚɳɢɬɟ
ɦɥɚɞɢ ɚɜɬɨɪɢ ɉɴɪɜɢɹɬ ɨɬ
ɬɟɡɢ ɞɜɚ ɪɨɦɚɧɚ ɬɨɣ ɞɚɞɟ
ɧɚɜɟɱɟɭɝɨɜɨɪɟɧɚɬɚɫɢɛɴɥ
ɝɚɪɫɤɚɩɪɟɜɨɞɚɱɤɚɩɪɢɟɞɧɚ
ɤɪɚɬɤɚ ɬɹɯɧɚ ɫɪɟɳɚ ɧɚ ɝɚ
ɪɚɬɚɜȻɭɤɭɪɟɳɩɪɟɡɚɜɝɭɫɬ
ɋɥɟɞɤɨɟɬɨɫɟɨɛɚɞɢɡɚ
ɞɚɤɚɠɟɱɟɚɤɨɳɟɢɡɞɚɜɚɦɟ
ɧɟɝɨɜɚ ɤɧɢɝɚ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɛɢ
ɢɫɤɚɥɬɨɜɚɞɚɟɧɚɣɧɨɜɢɹɬ
ɦɭɪɨɦɚɧÄɉɪɟɫɟɧɱɟɪɟɧɯɚɣ
ɜɟɪ³ Ɂɚɝɥɚɜɢɟɬɨ ɧɢ ɝɪɚɛɧɚ
ɧɚ ɦɢɝɚ ɢ ɚɡ ɛɟɡ ɞɚ ɱɚɤɚɦ
ɩɪɟɜɨɞɚɱɤɚɬɚɞɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ
ɩɪɨɱɟɬɟ ɧɚɫɬɨɹɯ ɚɜɬɨɪɴɬ
ɞɚ ɢɡɩɪɚɬɢ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɟɥɟɤ
ɬɪɨɧɟɧ ɮɨɪɦɚɬ ɡɚɟɞɧɨ ɫ
ɤɪɚɬɤɨɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚɫɸɠɟɬɚ
ɢɨɫɧɨɜɧɢɬɟɥɢɧɢɢȼɟɞɧɚɝɚ
ɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɯ ɢɡɞɚɬɟɥɫɤɢ
ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɨɣɬɨ ɫɥɟɞ ɞɜɟ
ɫɟɞɦɢɰɢɩɨɞɩɢɫɚɯɦɟɌɚɤɚɫɟ
ɩɨɹɜɢɯɚ ɜɴɩɪɨɫɢɬɟ ɡɚ ɬɨɜɚ
ɢɧɬɟɪɜɸɢɫɥɟɞɩɨɱɬɢɬɪɢ
ɦɟɫɟɰɚɨɱɚɤɜɚɧɟɚɜɬɨɪɴɬɞɚ
ɢɡɩɪɚɬɢ ɢ ɨɬɝɨɜɨɪɢɬɟ ɫɢ
ɪɨɦɚɧɴɬ ɜɟɱɟ ɛɟ ɩɪɟɜɟɞɟɧ
ɨɬ ȼɚɧɢɧɚ Ȼɨɠɢɤɨɜɚ ɢ ɫɟ
ɩɨɞɝɨɬɜɹɲɟɡɚɩɟɱɚɬ
ȿɆ

ман „Пресен черен хайвер“ какви
са?
- Моите белогвардейци са
благородници, които завършват
земния си път в Делтата на Дунава. Животът е пожелал те да
бъдат там.
- Каква смяташ, че е таргет групата или идеалната публика за
твоя роман? Знаеш ли, в България
съществува една Асоциация на
белогвардейците, основана през
1992 г. с Фейсбук страница с 2700
лайкове. Питам се дали членовете
й биха могли да се считат за подходяща публика за твоя роман?
- Има определена целева публика на книгите ми, но тя не може
да бъде сведена до членовете
на една асоциация каквато и да
е тя. Моята публика е по-скоро
ограничена от географското
пространство в смисъла, в който
то съответства на един манталитет. Писанията ми са почит към
Балканския полуостров. Дори
стилът да е универсален и съвременен, същността принадлежи на
тези земи и мисля, че няма да е

Хайвер от щука

По стара рецепта
от майката на М.Б. Йонеску-Лупяну
Необходими продукти: една супена лъжица хайвер от
щука (пресен и не много солен), газирана вода, сокът
от един лимон, 1 голяма глава лук, 200 мл слънчогледово олио.
Всички продукти трябва да са със стайна температура, затова се оставят на масата в продължение на
час, час и половина. Не бива да има разлика в температурата на продуктите.
В голяма купа се изсипва хайверът и се мачка с дървена лъжица в продължение на 30-40 секунди, след което
постепенно се добавя олиото. След първите 100 мл олио
добавяме й от количеството лимонов сок и све чаени
лъжички газирана вода, като не спираме да разбъркваме.
Накрая добавяме постепенно останалото олио и лимонов
сок (добре е да пробвате да не стане прекалено кисело,
ако лимонът е голям!). Накрая се добавя нарязаният на
- Има ли връзка романът ситно лук и се оставя да престои на студено.
Добър апетит!
ти „Пресен черен хайвер“ със
сюрреализма и чувстваш ли се
Ingrediente: o lingura de icre 30 – 40 de secunde, dupa care se
привлечен от това артистично de stiuca ( proaspete si nu foarte adauga, putin cate putin, uleiul. Dupa
течение? Изобщо можем ли да sarate), apa minerala cu bule, sucul primii 100 ml. de ulei se adauga din
определим романа като сюрре- de la o lamaie, 1 ceapa mare, 200 cantitatea de suc de lamaie si doua
алистичен или не точно?
ml. ulei de floarea soarelui.
lingurite de apa minerala cu bule,
- Не съществува никаква връзка
Toate ingredientele trebuie sa fie amestecand tot timpul. Apoi se
на романа със сюрреализма. Сюр- la temperatura camerei motiv pentru adauga, putin cate putin, restul de
реалната сцена, с която започва care se lasa toate pe masa timp de ulei si zeama de lamaie (e bine sa
романът – определен като такъв o ora – o ora si jumatate. Nu trebuie se guste, sa nu fie prea acre daca
– е една димка. Нищо не е това, sa existe diferenta de temperatura lamaia este foarte mare!). In final se
което изглежда, че е. Но трябва да intre ingrediente.
adauga ceapa tocata foarte marunt
кажа, че ценя сюрреалистичното
Intr-un castron se pun icrele si se si se da la rece.
течение най-вече в живописта и freaca cu o lingura de lemn timp de
фотографията. Например фотографията „Гражданска защита“ една метална кутия, с надпис „Ру- лесно достъпен за някой читател
(Civilian defense) на Едуард Уестън мъния [отдолу с кралският герб] от други части на света, който ще
(от 1942) е страхотна.
"Държавни риболовни предпри- бъде привлечен по-скоро от екзо- В първите изречения на ро- ятия", Пресен черен хайвер“, ня- тичността на героите и случките,
мана ти фигурират имената на колко буци пръст, още една друга отколкото от драмата отвъд тях.
- Ти не си във Фейсбук, нали?
четирима известни европейски метафора. Гъркът ни подсеща за
художници – Де Кирико, Ернст, Стария Завет: „с пот на лицето Не си се регистрирал в тази соДали и Миро. Имаш ли любим си ще ядеш хляба си, докле се циална мрежа като потребител.
сред тях и какво може да научи върнеш в земята, от което си взет; Мислил ли си поне да си създаедин писател от някой художник, защото пръст си и в пръст ще се деш там страница като писател?
- Не съществувам във вселената
чиито изразни средства са визу- превърнеш" (Битие 3:19).
алните изкуства?
- Как реши да се хвърлиш в на Фейсбук, освен чрез споме- Нямам любим художник, но миналото? 1917, 1941. Ако не навания за мен в страниците на
имам любими картини. От сюрре- се лъжа, и първият ти роман е другите. Например, в твоя профил. Мислил съм, неведнъж, да
алистичните картини могат да се исторически?
научат много неща. Ако съм нау- Моите книги се пишат сами. си направя Фейсбук страница, но
чил нещо, трябва да го откриете. Притежават собствен живот. Ес- се спотаих в един ъгъл и зачаках
- Как избра заглавието на твоя тествено, имам голяма докумен- това да отмине. Надеждата ми се
роман, което е много хубаво и тация по-скоро: документирам оказа основателна. Това желание
грабващо… Бих искала да знам се много, а планът, когато имам не ме държа дълго.
- Смяташ ли, че един писател
дали първо се появи историята такъв, има за цел единствено да
или първо заглавието ти дойде не бъде спазен. Чета няколко ме- трябва да има свой собствен сайт
в
интернет
в наши дни?
на ум?
сеца, мисля и когато започна да
- Несъмнено, да. Освен всичко
- Заглавието… Господи! Колко пиша, не мога да се спра, защото
друго
това
е въпрос и на марго търсих. „Пресен черен хайвер“ искам да видя края. Обикновено
дъхти на готварска книга, но по- ме изненадва! За тази книга, сед- кетинг, и независимо дали ни
вярвай ми, че не можах да намеря нах на писалището си с идеята да харесва или не, книгата е продукт,
по-добро заглавие. Допитвах се напиша сборник с кратки разкази. предназначен за продажба.
- Странен е този твой герой
и до моите приятeли. В крайна Започнах с историята на капитан
сметка остана това, което аз бях Хасан и краят й ме накара да ос- „гъркът“… Как се появи? Ще
изнамерил, с фотографията на ъзная възможността да прокарам разкажеш ли малко повече за
една кутия с хайвер от периода мост към неразказаната история твоя герой – капитан Никос от
между двете световни войни. на гърка, и така се появи романът. Теологос, остров Тасос?
- Гъркът – капитан Никос от
Романът беше вече към края си. Пътищата на фикционалните
- Познаваш ли Делтата на герои се пресичат с тези на ис- Теологос, остров Тасос, е герой
в
един
от разказите в дебютната
Дунав и ял ли си някога черен торически личности. Предлагам
хайвер и къде?
една алтернативна версия на ми книга, чието заглавие даде.
- Само съм минавал. Как може историята в една сенчеста зона, Този мой дебютен сборник с
разкази успя да получи четири
да я познавам? Но като човек, за- в която всичко е възможно.
писан от известно време в регис- Белогвардейците в твоя ро- литературни награди в Румъния.
Гъркът става централен герой в

следващите ми две книги – два
романа. Последният – „Пресен
черен хайвер“. В крайна сметка
гъркът е една метафора на Балканите, не може да бъде убит, вечен
е, свидетел на края на времената.
- Стигаме до най-интересната
част от нашето интервю. Какво ще кажеш за „сексуалната
робиня“ в романа ти? Какво
представлява за теб положението на сексробиня и как си
го обясняваш? В романа, но и в
съвременната култура?
- Съществуването на сексуалните роби е извън всякакво
съмнение. Това явление е съпътствало човешкия род през цялата
му история и само по себе си е
изключително обезпокоително.
Пред варварството полът на
жертвата е без значение. Понякога границата между една невинна фантазия и патологията е
изключително тънка. Всъщност,
зверствата, за които четем във
вестниците или слушаме в новинарските емисии, са резултат от
засечка, заради която фантазията се е претворила в деяние. Естествено, една сексуална връзка
от типа „господар-роб“ може да
бъде по взаимно съгласие, така
че не самото й съществуване
трябва да ни безпокои, а когато
тази връзка, която довежда
протагонистите до подчовешко
състояние.
- Какво мислиш за световния
успех на „50 нюанса сиво“? Чел
ли си книгата? Исках да разбера
дали сексуалната робиня в твоя
роман се появи преди или след
небивалия успех на този толкова
четен роман?
- Не бях в състояние да го
прочета. Опитах! Не беше по мой
вкус, предпочитам Чък Паланюк
с „Ненагледна моя“. Ако добре
си спомням, на задната корица
на румънското издание има
няколко извади от „USA Today”:
“Всичко, което се случва в „Ненагледна…“ е свързано със секса,
чието изобразяване надхвърля
всички граници.“ Нещо такова би
трябвало да бъде и „50 нюанса
сиво“, но не е. Хронологически
моята книга се появи шест години след публикацията на романа
„50 нюнса сиво“. Тласкаш нашия
диалог в една интимна сфера.
Вече отгатвам следващия въпрос
– и той ще бъде недискретен.
Фантазиите започнаха да се въртят в главата ми след срещата с
прочутите романи на Маркиз дьо
Сад „Философия на будоара“,
„Сто и двайсетте дни на Содом“
и „Гамиани или две страстни
нощи“ на Алфред дьо Мюсе.
- Комунистическите репресии
са една много важна тема за
България. Казва ли ни нещо
твоят роман, за което тук още
не знаем?
- За съжаление не знам доколко е позната в България
комунистическата репресивна
система в Румъния и трябва
да призная своето неведение
относно сходното явление в
България, но подозирам същия
модел, субстрат и методи.
- Как реши да станеш писател?
Според теб дали човек става
писател или се ражда писател?
- Първия си роман, един екшън роман, започнах да пиша в
трети клас. Едва се бях научил
да пиша. Успях да завърша няколко страници. Значи изкушен
съм да заявя, че човек се ражда
писател, но от друга страна,
опитът ми казва, че това е само
една предпоставка. Израснах в
домове, пълни с книги, между
хора, които четяха много. От въпроса ти пред очите ми изникна
образа на дядо ми по бащина
линия. Чувам гласа му: „Да си
писател е най-простият занаят
на света, защото нямаш нужда от
капитал: стигат ти една тетрадка
и един молив.“ Разбира се, не е
точно така! Инвестирал си време
и пари в четене, в самия живот, а
едва после, може би, ще станеш
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писател. Спомням си един виц:
„Роди се талант, умря надежда!“.
Без работа, без четене, само от
гениалните проблясъци на един
нешлифован ум няма да оставиш
творчество, може би ще оставиш
няколко следи от твоето преминаване през този свят, но не и
творчество.
- Искаш ли да кажем с какво
друго се занимаваш? Каква е
професията ти и как я избра?
- Понастоящем съм адвокат.
След завършването на висшето
ми образование съм упражнявал само юридически професии. Мисля, че в крайна сметка
професията те избира. И за да
остана в сферата на анекдота,
ще ви направя едно признание:
тъкмо си бях взел матурата и
тръгнах към центъра на града,

за да се запиша в университета. Срещнах се с най-добрия
ми приятел от гимназията и
след няколко бири решихме да
извършим операцията. Нашите
ме бяха убедили да запиша
право, макар че аз исках да уча
история, а той, произхождащ от
семейство на изтъкнати юристи,
едва беше успял да кандардиса
техните да се запише във Факултета по журналистика. В същата
вечер аз записах журналистика,
а той – право. След две години
аз се отказах от журналистиката,
завърших юридическото си образование, станах юрисконсулт,
а след това и адвокат, а той е
известен журналист. Неведоми
са пътищата Господни!
Превод от румънски
език: Ванина БОЖИКОВА

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

Актуален северозападен виц:
Манго пребил Айшето на манта. У районното го питале що е
пребил така жената, не е ли чул за
Истанбулската конвенция. А он:
"Баш затва а пребих - оти ми са
прай на мъж!"
Новогодишен поздрав в затвора:
- За много години!
- За много, ама условно!
- Какви са ти отношенията с
нервите?
- Обтегнати.
Един евреин се вози в такси.
Пристига, слиза от таксито и тъкмо
да плати, се преструва, че му звъни
телефона: - Моше, ... дъра-бъра ...
чакай, че съм си забравил портфейла в таксито.
В този момент таксито потегля
с мръсна газ. Евреинът звъни на
Моше: - Моше, вярно бе, тоя номер
с портфейла действа!

такава!"
В първи клас карат децата да
опишат най-ценната вещ, която
знаят. Петьо става и казва за колата на баща си. Мими разказва за
златното колие на майка си. Иванчо става и казва: - Менструация!
Учителката шокирана: - Иванчо!
Какво говориш? Поне знаеш ли
какво означава тази дума?
Иванчо отговаря: - Какво точно е
не зная, но точно знам, че е много
ценно, защото когато моята по-голяма сестра каза, че й е изчезнала
менструацията, мама побесня,
татко получи инфаркт, а съседът
се застреля.

Веднаж Иванчо се разхожда с
баща си. По пътя срещат непознат
човек и Иванчо го поздравява.
Баща му го пита:
- Откъде познаваш този чичко?
- Ами той е от инспекцията по
чистотата - отговаря Иванчо - Всеки ден като отидеш на работа, той
Да чукаш, преди да влезеш, е идва у дома и пита мама "Чисто ли
въпрос на възпитание. Да чукаш, е?" и проверяват.
след като влезеш, е въпрос на
- Тате, какво е диктатура?
възможности.
- Ох, Иванчо! Като пораснеш,
като се ожениш, сам ще разбеИванчо пита баща си:
реш...
- Тате, извънземните приятели
ли са или врагове?
В час по рисуване учителя се
- Зависи, защо?
навежда над Иванчо:
- Ами кацнаха и взеха баба.
- Ти какво рисуваш?
- Ааа, тогава са приятели...
- Грешницата Мария Магдалена.
- Преди или след греха?
Майката: - Иванчо, каква е тази
- По време на греха.
двойка по диктовка?
- Не знам, мамо! Учителката ни
Иванчо пита баща си:
диктуваше - "Вечер майка ми се
- Тате, а презервативът може ли
разхожда по улицата насам-натам", да се скъса?
а аз написах - "Моята майка не е
- Виж в огледалото!

Забавна астрология
З

Водолей
К

ɚɤɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɟȼɨɞɨɥɟɹ"
ɑɨɜɟɤɩɨɧɟɫɴɥɧɚɪɚɦɨɬɨɫɢ
ɪɢɬɨɧ ɫ ɜɨɞɚ" Ⱦɚ ɚɦɚ ɧɟ
Ɍɨɣ ɧɨɫɢ ɪɢɬɨɧ ɧɨ ɧɟ ɟ ɩɴɥɟɧ ɫ
ɜɨɞɚ ɚ ɫ ɜɢɧɨ ɏɚ ɯɚ ɯɚ ɱɟ ɤɨɣ
ɦɨɠɟɞɚɩɢɟɜɨɞɚɩɪɟɡɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɤɨɝɚɬɨɟɦɟɫɟɰɴɬɧɚɜɢɧɨɬɨȺȼɨɞɨɥɟɹɬɨɛɢɱɚɜɢɧɨɩɨɜɟɱɟɨɬɤɨɥɤɨɬɨɜɨɞɚɬɚ
ȼɨɞɨɥɟɣɟɧɚɩɪɢɦɟɪȻɨɪɢɫȿɥɰɢɧɚɬɨɣɟɜɫɟɢɡɜɟɫɬɟɧ
ɩɢɹɱɤɚɤɬɨɩɨɜɟɱɟɬɨɪɭɫɧɚɰɢɦɟɠɞɭɜɩɪɨɱɟɦȾɚɥɟɱɫɴɦɨɬ
ɦɢɫɴɥɬɚɱɟɡɚɩɚɞɧɹɰɢɬɟɧɟɩɢɹɬɄɴɪɤɚɬɧɨɧɟɢɦɫɟɧɨɫɢ
ɫɥɚɜɚɬɚɉɪɟɞɢɜɪɟɦɟɜÄɌɟɪɦɚ´ɢɦɚɲɟɩɪɢɟɦɱɢɰɢɧɟɦɰɢ
Ɂɚ ɬɹɯ ɫɟ ɡɧɚɟ ɱɟ ɫɚ ɫɥɚɛɢɱɤɢ ɟɞɧɢ ɬɚɤɢɜɚ ɛɥɟɞɢɱɤɢ ɢ
ɤɨɧɫɭɦɢɪɚɬɩɥɨɞɨɜɟɢɡɟɥɟɧɱɭɰɢɈɛɚɱɟɢɦɚɲɟɟɞɢɧɤɨɣɬɨ
ɨɛɨɠɚɜɚɲɟɫɥɚɧɢɧɤɚɢɫɱɭɤɚɧɥɭɤɂɝɨɹɞɟɲɟɫɝɨɥɹɦɚɨɯɨɬɚȺɛɟɲɟɢɫɬɢɧɫɤɢɧɟɦɟɰɆɨɠɟɬɟɥɢɞɚɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ"
Ɉɫɜɟɧɱɟɨɛɢɱɚɬɜɢɧɨɜɟɥɢɤɢɬɟȼɨɞɨɥɟɢɫɚɢɝɨɥɟɦɢ
ɭɱɟɧɢȽɚɥɢɥɟɨȽɚɥɢɥɟɣɄɨɩɟɪɧɢɤɢɞɚɠɟɑɚɪɥɡȾɚɪɜɢɧ
Ɂɚɩɨɫɥɟɞɧɢɹɦɨɠɟɞɚɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɤɚɤɟɪɟɲɢɥɱɟɫɦɟ
ɩɪɨɢɡɥɟɡɥɢɨɬɦɚɣɦɭɧɢɈɛɚɱɟɧɚɣɜɚɠɧɢɹɬɱɨɜɟɤɟ«ɤɨɣ
ɦɢɫɥɢɬɟ"ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɨɏɪɢɫɬɨɋɬɨɢɱɤɨɜɄɨɣɞɪɭɝɨɫɜɟɧɧɟɝɨ
ɦɨɠɟɞɚɤɚɠɟÄȺɡɦɨɝɚɞɚɧɚɰɟɩɹɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜɚɬɚɜɪɚɬɚ´
ɉɪɟɩɨɪɴɤɢɬɟɡɚɡɞɪɚɜɟɬɨɦɭɫɚɞɚɩɢɟɩɨɜɟɱɟɬɟɱɧɨɫɬɢ
ɂɬɨɣɞɨɛɪɨɫɴɜɟɫɬɧɨɩɢɟ«ɜɢɧɨɂɤɨɣɦɨɠɟɞɚɝɨɭɩɪɟɤɧɢ
ɡɚɬɨɜɚȼɢɟɥɢ"Ⱥɤɨɜɫɟɩɚɤɫɟɨɫɦɟɥɢɬɟɳɟɜɢɨɬɝɨɜɨɪɹ
ɫɩɪɨɫɥɨɜɭɬɚɬɚɮɪɚɡɚɧɚɏɪɢɫɬɨɋɬɨɢɱɤɨɜÄȺɣɧɫɰɭɰɜɚɣ
ɰɭɞɪɚɣɞɪɴɧ´

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

Работа в Банско
За ресторант в комплекс "Русковец"
търсят да назначат сервитьори/ки
целогодишно. Квартирите се плащат
от хотела. 600 лв. заплата и проценти.
За връзка: 0878123555 - Кемал Фарис

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

1 - 7.02.2018 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Представен бе ТГС-туристически маршрут
„Защитеното природно наследство на трансграничния
регион във фокуса на туристическото предлагане“
аедно с град Констанца
- Република Румъния,
град Силистра бе домакин на двете финални пресконференции за огласяване на
ТГС-туристически маршрут на
тема: „Защитеното природно
наследство на трансграничния
регион във фокуса на туристическото предлагане“, дело на
АДО „Дунав“ - България, и на
Фондация „Жива природа“ (гр.
Кълъраш), които бяха представени съответно от Мария Цанкова, изпълнителен директор, и
Габриел Шебе, президент.
От Пресслужбата на областната администрация информират, че в работата на пресконференцията се включиха
зам.-кметът на община Силистра инж. Тихомир Борачев,
чийто ресор е „Устройство
на територията“, включващ и
направление „Екология“, както
и Елена Илиева, директор на
Природо-научен музей Сребърна, който е част от едноименния
„Биосферен парк“.
Събитието бе по повод приключването на проект „Разработване и промоциране на
съвместен природо-туристически продукт“, част от който
е създаденият туристически
маршрут с 60 обекта – по 30
от двете страни на река Дунав
в трансграничния район Румъния – България. Проектът бе
реализиран през последните
две години с финансовата подкрепа на Програма Interreg V-A
Румъния-България 2014-2020
г., съфинансирана от Европей-

З

ския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие
(ЕФФР) и от държавните бюджети на Румъния и България.
Маршрутът – резултат от 8
публични дискусии, става факт,
стъпвайки върху разбирането,
че развитието на екотуризма
е особено важно за Дунавския
регион, в който могат да се
открият съхранени природни ценности: водни обекти и
влажни зони със специфични
екосистеми; паркове, които
предлагат възможности за
различни форми на природен
туризъм; защитени местности
и природни забележителности.
Дунавските общини са припознали развитието на туризма
като приоритетна секторна политика на местно и регионално
равнище. Ето защо българската
АДО и румънската Фондация
„Жива природа“ разработиха
с екип тематичен проект, чиято
основна цел е да се увеличи
устойчивото използване на
общото природно наследство
в рамките на ТГС-региона чрез
развитие и промоциране на

интегриран туристически продукт в областта на природното
богатство.
Създаването на трансграничен туристически продукт
и разработката на 2 общи
стратегии за устойчивото му
развитие и за представянето
на маршрута на вътрешния и
външния пазари, вкл. пред туристически дружества на техни
събори във Велико Търново,
Шумен, Добрич, Силистра,
Варна и др. места ще допринесе за увеличаване на броя на
туристите в региона. Предстои
сформиране на Комитет за
управление на стратегиите. За
проекта ще има сайт, направен
е филм, ще бъде пуснато и
мобилно приложение.
Разбира се, всичко това в
контекста на необходимостта
да бъде развита и съответната
инфраструктура – довеждащи
пътища (вкл. екопътеки, велоалеи), санитарни групи, информационни точки, пунктове
за предлагане на сувенири и
на хранителни продукти – чрез
т.нар. меки проекти, но и с

нарочни разработки, финансирани както от местните власти,
така и с европейски средства,
доколкото това все още е
възможно.
Наскоро с участието на зам.областния управител на област Силистра Стоян Бонев
в българския град Русе и в
румънския град Констанца бяха
проведени събития във връзка
с проекта „Разработване и
промоциране на съвместен
културно-исторически продукт:
маршрут „Римска граница на
територията на ТГС Румъния
– България“ с водещ партньор
Асоциация на дунавските общини „Дунав“ по Програма
Интеррег Румъния – България
2014-2020.
Проектът е за 24 месеца и
приключва през м. февруари
2019 г. С него се цели увеличение на устойчивостта при
използване на общото културно наследство в рамките на ТГС
района и представяне на общ
културно-исторически продукт.
Изготвени са и нагледни
материали, в които са представени и обекти от област
Силистра: в Тутракан - Античен град „Трансмариска“ и
Исторически музей, както и
Фестивал „Огненият Дунав“.
В Силистра – Античен град
„Дуросторум“, Регионален
исторически музей, Римска
гробница, Римска вила. По
подобен начин с характерни за
тях обекти присъстват и останалите български, и румънски
области.
“ТГ”

Мамо,прочети
М
амо,прочети ми!
ми!
ƱǂƿǍǐƽǍǅǅƮǊǂǃǊǅǏǂǔǋƿǂǓǅ

еднъж Февруари си
излязъл на двора. Искал да си поиграе с
някого. Но нямало с кого.
От студа всичко живо се
било изпокрило.
- Но как е възможно? На
мен ми е много добре така.
Студът е здравословен и
приятен, така ми е казвала
мама. Как може останалите да не разбират това?
И докато се чудел, видял
малко зайче да прибягва

В

край него.
- Ей, зайо,
хайде да си поиграем!
- Гледай си
работата. В
този студ не
се играе - затракало със зъби зайчето.
- Като е студ, защо тогава не стоиш в дупката
си? - възмутил се Февруари.
- Защото ми свърши храната и трябва да потърся
нещо.
- Така ли? Аз ще ти направя храна. Сега ще ти
направя. Ти само си поиграй
с мене!
И февруари започнал да
прави снежна топка. Снеж-

ната топка станала голяма
и много хубава.
- Ето ти храна. Тази
снежна топка сигурно е
много вкусна - казал доволно на заекът, но той възмутено подскочил и изчезнал
в дупката си.
- Нима зайците не обичат
вкусни снежни топки? - зачудил се Февруари.
- Не - засмяно казал Януари, който го гледал от
вратата. - Зайците обичат
зеле и моркови.
- А какво да правя с тази
топка?
- Ако направиш две ще
стане снежен човек.
Двамата започнали да
правят снежни топки, от
които ставали чудесни

снежни човеци. До вечерта напълнили двора с тях.
Имало най-различни - смеещи се, учудени, сериозни,
с моркови, без моркови, с
шалчета, с въгленчета.
- Ще си ги запазя цяла
година - казал доволно
Февруари.
- Да, ама друг път - засмяла се сестра им Марта.
- Радвай им се сега, защото когато повикам слънцето, то ще ги разтопи.
„Е, добре, де – помислил
си Февруари - но докато
съм аз моите Снежковци
ще живеят и ще си хапват
от снежните топки, които
им правя. Уверен съм, че на
тях много ще им харесат.

Честит рожден ден
и да почерпят:

1 февруари - Алекси БАРБУЧАНОВ, Директор на Дирекция "Местни приходи", Община Тутракан
1 февруари - Яна КУЦАРОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Наталия НИКОЛОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 февруари - Антония КАЛДАРЕВА, ПР на Община
Тутракан
2 февруари - Весела ИВАНОВА, Дирекция "ИООС", Община Тутракан
2 февруари - Сениха НИЯЗИ, Председател на ЧН на НЧ
"Ведрина", с. Косара, община Главиница
3 февруари - Румяна СТАТЕВА, Общински съветник от

ГЕРБ, ОбС-Тутракан
3 февруари - Кремена ДИМИТРОВА, Счетоводител,
Община Тутракан
6 февруари - Цветелина ГЕОРГИЕВА, Нач.-отдел
"Правно, нормативно обслужване и протокол", Община
Тутракан
6 февруари - Траяна КАЛИНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
6 февруари - Виждан ЮЗЕИР, Ст.спец. "АФО", Кметство Коларово, община Главиница
7 февруари - Пламен ПЕТКОВ, Директор на ОУ "Иван
Вазов", с. Зафирово, община Главиница

1 - 7.02.2018 г.
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ААбонирахте ли се за
вв. "Тутракански глас"?
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Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в Пощите в страната
или в редакцията

остроумна въпросителница
1. В какви чинии се сипват супите?
а/ в шарени
б/ в празни
в/ в кръгли
2. Зайчето имало 8 моркова. Изяло всичките без
пет. Колко му останали?
а/ два
б/ три
в/ пет
3. Кой ключ не може да отключи нищо?
а/ повреденият
б/ сол ключ
в/ златният
4. Какво има месец декември за разлика от другите месеци?
а/ 31 дена
б/ сняг и виелици
в/ д
5. Ако един бял кон влезе в Черно море, какъв
ще излезе?
а/ черен
б/ шарен
в/ мокър
6. Какво има най много в река Мисисипи?
а/ крокодили
б/ вода
в/ и
7. Кой град в България боде?
а/ Тутракан
б/ Главиница
в/ Трън
8. Къде морето е сухо?
а/ на картата
б/ на Марс
в/ на Луната
9. Кое платно не може да се отреже?
а/ доченото
б/ пътното
в/ вълненото
10. Какво няма в женската чанта?
а/ несесер
б/ гребен
в/ ред
Отговори от миналия брой: 1-А, 2-В, 3-В, 4-В, 5-Б,
6-А, 7-А, 8-Б, 9-А, 10-А

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