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Честит национален
празник!

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,Кмет на Община Тутракан

Уважаеми съграждани от
Община Главиница,

Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам –
първа радост е за мене.
Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
сичко българско и родно
любя, тача и милея.
Аз съм българче, и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе.
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Поздравяваме ви с националния празник на
Република България!
Да го посрещнем достойно и да предадем на
потомците си свещения завет - да пазят като
висша ценност Свободата!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Свободата е най-божественото
състояние на духа!
вободата е невероятно състояние на духа.
Човек може и в клетка
да е, но да се чувства свободен. И обратно - клетката
да е с отворена врата, но
да не намира пътя към Свободата. Трябва да има някой,
който го знае. Или ако не го
знае да го търси. Да забрави
всички блага на този свят и
да се стреми към единственото - възможността да

С

полети свободно и да поведе
другите след себе си. Да
не мисли какво го чака след
този полет, дали пролет
или тежка зима. Важното е
да полети.
На Трети март, когато
почитаме хората, които са
ни донесли свободата едва
ли ни идва на ум, че те са
тръгвали към неизвестното, а това е много страшна
крачка. Сега е много лесно

да кажеш екзалтирано: „Те
изгубиха живота си за нашата свобода”, защото и за
обикновения човек, тогава
както и сега, животът е
най-ценното нещо. Защо да
го губиш заради някакво си
състояние на духа...
И въпреки това, те са
правили тази крачка. Не
само една, а хиляди крачки
до върха - на Шипка. Не
да го покрият с цветя, а

с труповете си. Затова
тази Свобода, която са ни
донесли трябва да ни бъде
милион пъти по-ценна. И
никога, никога, никога да не
забравяме за тези, които
са ни я завоювали. А тяхната битка с клетката да
държи очите ни отворени
за всякакви клетки. Защото
свободата е невероятно
състояние на духа. Най-божественото!
“ТГ”

Одобрен е социален проект
Библиотеката трябва да е на Община Главиница
универсален информационен център Д
Наталия ИВАНОВА, Лидия СВЕТОСЛАВОВА библиотекари в Отдел за възрастни,
Читалищна библиотека-Тутракан:

на стр. 3

невният център за
пълнолетни лица с
увреждания в с. Сокол
ще бъде преобразуван в
Център за рехабилитация
на лица с увреждания. Това
става възможно след като
Управителният съвет на
Проект „Красива България”
на Министерство на труда
и социалната политика
одобри проект на Община
Главиница, който е на стойност около 180 000 лева,
информира кметът Неждет
Джевдет.
Към настоящия момент
Дневният център в с.Сокол
предоставя социални услуги

на 15 потребители. След
реализиране на проекта и
преобразуване на Центъра,
услугата ще е достъпна за
много по-голям брой лица с
увреждания. Потребителите ще получават почасови
рехабилитационни услуги,
които ще са съобразени с
нуждите им.
За да се улесни придвижването на потребителите
от другите населени места, ще се създадат условия за подходящ безплатен
транспорт.
Лицата с увреждания в
община Главиница са около
1500 жители.
“ТГ”

Плюс/Минус

Зимно ми е...
Калина ГРЪНЧАРОВА
времето, и настроението ми е зимно...
"Какви зими имаше
едно време, пък сега..." - подобни възклицания съчетани
с почесване по главата се
чуваха до Оня ден... Оня ден
е денят, когато заваля сняг
и задуха вятър. Оня ден е
денят, когато по улиците и
тротоарите (градски и селски) трябваше да се правят
пъртини. Оня ден е денят,
когато мнозинството ползваше речника на Стоичков,
защото на секундата пред
вратата и улицата му не
бе разчистено. Оня ден е
денят, когато почесващи-

И

те се по главата забравиха
за зимите едно време. Забравиха и да разринат пред
домовете си.
Да не мислите, че обичам
зимата? Нееее, лятото е
моят сезон! Обаче, от хиляна стр. 3
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Тутракан с интерес към биогоривата
НОВИНИ
СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ
ɌɴɪɠɟɫɬɜɟɧɤɨɧɰɟɪɬɩɨɞɧɚɞɫɥɨɜɋɜɨɛɨɞɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧɌɨɣɟɩɨɫɜɟɬɟɧ
ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɬɢ ɦɚɪɬ ɤɨɝɚɬɨ
ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɨɬɛɟɥɹɡɚɧɢ  ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɨɬɨɫɦɚɧɫɤɨɜɥɚɞɢɱɟɫɬɜɨȼɤɨɧɰɟɪɬɚɳɟɜɡɟɦɚɬ
ɭɱɚɫɬɢɟ Ɍɚɧɰɨɜ ɫɴɫɬɚɜ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɜɴɜ ɜɫɢɱɤɢ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɢɫɚɦɨɞɟɣɧɢɫɴɫɬɚɜɢɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɉɨɪɚɞɢɥɨɲɢɬɟɦɟɬɟɨɭɫɥɨɜɢɹɤɨɧɰɟɪɬɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɚɦɚɪɬ ɩɟɬɴɤ ɨɬɱɚɫɚɜɡɪɢɬɟɥɧɢɹɫɚɥɨɧɧɚɱɢɬɚ
ɥɢɳɟɬɨɚɧɟɧɚɪɢȼɯɨɞɴɬɟɥɜ
ОТ НАП - е-СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО
Ⱦɥɴɠɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɇȺɉ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɥɢ ɜɚɥɢɞɟɧ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɚɞɪɟɫ ɳɟ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɫɴɨɛɳɟɧɢɟ
ɡɚ ɜɟɱɟ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ ɩɨ ɪɟɞɚ ɧɚ Ⱦɚɧɴɱɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɟɧɤɨɞɟɤɫɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɞɟɥɨɡɚɧɟɩɥɚɬɟɧɢɜɡɚ
ɤɨɧɨɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɹɫɪɨɤɩɭɛɥɢɱɧɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɋɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨ
ɳɟɛɴɞɟɢɡɩɪɚɳɚɧɨɜɞɟɧɹɫɥɟɞɜɚɳɞɟɧɹɧɚɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ ɉɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɰɟɥɢ ɞɚ
ɩɨɜɢɲɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬɬɚ ɢ ɞɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨɬɨ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɨɬɫɜɨɢɬɟɤɥɢɟɧɬɢ
ɋɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨ ɟ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɴɞɴɪɠɚ
ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɬɨ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ
ɞɟɥɨɜɢɞɚɧɚɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɩɨɤɨɹɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɥɚɬɢ
ɞɴɥɝɚɤɨɧɬɚɤɬɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɹɩɭɛɥɢɱɟɧ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɞɪɭɝɚɩɨɥɟɡɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ȼɢɦɟɣɥɚɨɬɇȺɉɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚɬɧɚɫɜɨɢɬɟɤɥɢɟɧɬɢɩɪɟɞɢ
ɞɚɫɟɫɜɴɪɠɚɬɫɩɭɛɥɢɱɧɢɹɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɨɬɝɨɜɨɪɟɧɡɚɚɞ
ɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟɬɨɧɚɞɴɥɝɨɜɟɬɟɢɦɞɚɧɚɩɪɚɜɹɬɫɩɪɚɜɤɚɡɚ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɢɬɟɫɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɌɨɜɚɧɚɣɥɟɫɧɨɫɬɚɜɚɱɪɟɡ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚɭɫɥɭɝɚɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚɧɚɉɨɪɬɚɥɚɡɚɟɥɟɤɬɪɨɧ
ɧɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɇȺɉ ɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɨɞɩɢɫ ɢɥɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧɤɨɞ ɉɂɄ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɬɟɫɴɨɛɳɟɧɢɹɫɟɢɡɩɪɚɳɚɬɨɬɢɦɟɣɥɚɞɪɟɫ
LQIRFHQWHUW#QUDEJ
НАЙ-ЧЕСТИТЕ ГРЕШКИ ПО ЗОП ПРИ ПРОЕКТИТЕ
ПО ПРСР 2014-2020 г.
ȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´Ɋɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹɢɡɝɨɬɜɢɚɧɚɥɢɡ
ɜɤɨɣɬɨɨɛɨɛɳɚɜɚɧɚɣɱɟɫɬɨɞɨɩɭɫɤɚɧɢɬɟɝɪɟɲɤɢɩɨɁɈɉ
ɤɨɢɬɨɩɪɚɜɹɬɜɴɡɥɨɠɢɬɟɥɢɬɟɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɢɩɪɨɜɟɠɞɚ
ɧɟɬɨɧɚɬɪɴɠɧɢɬɟɩɪɨɰɟɞɭɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɪɚɣɨɧɢ ɉɊɋɊ ɝɐɟɥɬɚ
ɧɚɚɧɚɥɢɡɚɟɞɚɞɚɞɟɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɚɤɚɧ
ɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟɨɬɬɹɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɨɪɴɱɤɢɩɨɛɴɞɟɳɢɬɟɩɪɢɟɦɢɩɨɉɊɋɊ
ɋɪɟɞɧɚɣɱɟɫɬɨɞɨɩɭɫɤɚɧɢɬɟɝɪɟɲɤɢɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɜɴɡ
ɥɨɠɢɬɟɥɢɫɟɨɬɤɪɨɹɜɚɬɧɟɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭɨɛɫɬɨɹɬɟɥ
ɫɬɜɚɬɚɜɨɛɹɜɥɟɧɢɟɬɨɢɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚɤɴɦɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɝɪɟɲɤɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɢɡɝɨɬɜɹɧɟɬɨ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɬɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɢɥɢɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɩɪɨɝɧɨɡɧɚɬɚɫɬɨɣɧɨɫɬɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɬɚ
ɩɨɪɴɱɤɚɧɟɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɫɪɨɤɨɜɟɬɟɜɁɈɉɢɞɪ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɢɡɜɴɪɲɟɧɢɹɚɧɚɥɢɡɫɰɟɥɭɥɟɫɧɟɧɢɟɧɚ
ɜɴɡɥɨɠɢɬɟɥɢɬɟɨɫɬɚɜɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɬɨɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɞɚɫɟ
ɩɪɢɞɴɪɠɚɬɤɴɦɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɬɟɍɤɚɡɚɧɢɹɡɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɢ
ɩɪɨɜɟɪɤɢɢɩɨɫɥɟɞɜɚɳɤɨɧɬɪɨɥɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɩɨɪɴɱɤɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢ ɨɬ ȾɎ
ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´ɊɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹɩɨɉɊɋɊɝ
Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ ɫ ɧɚɣɱɟɫɬɨ ɞɨɩɭɫɤɚɧɢɬɟ ɝɪɟɲɤɢ ɩɨ ɁɈɉ ɩɪɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɬɟɩɨɉɊɋɊɝɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ
ɧɚȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ
УТВЪРДЕНО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДО МЗ ЗА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА
ȼɈɛɥɚɫɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɋɢɥɢɫɬɪɚɜɬɨɪɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɡɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚ
ɤɚɪɬɚɫɜɢɤɚɧɚɨɬɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɂɜɟɥɢɧɋɬɚɬɟɜ
ȾɪɌɟɨɞɨɪɚɇɚɱɟɜɚ±ɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɊɁɂɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢ ɨɬɧɨɜɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɬɟ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚ ɤɚɪɬɚ ɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬɚ ɤɴɦ ɧɟɹ ɤɨɢɬɨ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɡɚɟɞɧɨɫɰɹɥɚɬɚɩɴɪɜɢɱɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɩɨɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨ
ɣɳɟɛɴɞɚɬɢɡɩɪɚɬɟɧɢɞɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚ
ɧɟɬɨɞɨɮɟɜɪɭɚɪɢɝ
ȼɧɚɣɨɛɳɩɥɚɧɰɢɮɪɨɜɚɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɚɩɪɨɟɤɬɚɧɚ
Ɉɛɥɚɫɬɧɚɡɞɪɚɜɧɚɤɚɪɬɚɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɞɝɨɬɜɟɧɩɨɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɜɨɛɥɚɫɬɬɚɢɦɚ
ɛɨɥɧɢɱɧɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹ±ɜɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢȾɭɥɨɜɨȼ
ɫɮɟɪɚɬɚɧɚɫɩɟɲɧɚɬɚɩɨɦɨɳ±ɟɞɢɧɰɟɧɬɴɪɫɩɟɬɮɢɥɢɚɥɚ
ȿɞɧɨɟɫɩɟɲɧɨɬɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
Ɉɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢɥɟɤɚɪɢ±ɩɨɡɢɰɢɢȼɞɨɛɨɥɧɢɱɧɚɬɚ
ɩɨɦɨɳ ɡɚɟɦɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɚɜɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɚ ɞɨ
ɩɴɥɜɚɧɟɬɨ±ɜɢɨɬɫɥɭɱɚɢɬɟɁɚɩɚɡɟɧɚɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɛɳɨ ɞɚɢɦɚɡɚɜɫɟɤɢɥɟɤɚɪɫɴɫɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ
ɜɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹɪɚɡɞɟɥ
ɉɪɢ ɞɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɚ ɜɴɡ
ɦɨɠɧɢɩɪɚɤɬɢɤɢɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɜɡɞɪɚɜɧɚɬɚɤɚɪɬɚɫɟ
ɫɦɹɬɚɡɚɛɚɥɚɧɫɢɪɚɧɨɬɴɣɤɚɬɨɟɨɛɴɪɧɚɬɨɤɴɦɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɨɬɨɛɥɚɫɬɬɚɢɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɬɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ
РЕЗУЛТАТИ ОТ АКЦИЯ НА "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
ɉɪɟɡɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɢɧɚɩɴɬɧɚɩɨɥɢ
ɰɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɫɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɋɴɫɬɚɜɟɧɢɫɚɚɤɬɚɢɫɚɧɚɥɨɠɟɧɢɝɥɨɛɢɩɨɮɢɲ
Ɂɚɫɟɱɟɧɢ ɫɚ ɬɪɢɦɚ ɧɟɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɢ ɜɨɞɚɱɢ ɢ ɫɴɳɨ
ɬɨɥɤɨɜɚɜɧɟɬɪɟɡɜɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɤɚɬɨɜɞɜɚɨɬɫɥɭɱɚɢɬɟɫɚ
ɨɬɱɟɬɟɧɢɧɚɞɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɉɪɟɤɪɚ
ɬɟɧɢɫɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɬɟɧɚɦɨɬɨɪɧɢɩɪɟɜɨɡɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɨɞɚɱɢɫɚɩɪɨɜɟɪɟɧɢɫɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɭɩɨɬɪɟ
ɛɚɧɚɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɜɟɳɟɫɬɜɚ
 ɉɪɟɡ ɢɡɬɟɤɥɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɫɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɫɥɟɤɨ
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɝɪɚɠɞɚɧɢ

дружеството все още е
в правния мир, тъй като
предишният ликвидатор не
изпълнил разпорежданията
на чл.267 от Търговския
закон, според който ликвидаторите са длъжни като
обявят прекратяването на

Калина ГРЪНЧАРОВА
евруарското заседание на Общински
съвет-Тутракан започна с презентация представена от Константин
Велев (на сн.) за ползата от
енергията от възобновяеми
източници и биогорива,
след което съветниците
приеха дългосрочна и краткосрочна програми по чл.10
от Закона за енергията от
възобновяеми източници за
периода 2018-2025 г.
Емилиян Ганев е регистрираният одитор избран
за поредна година за заверка на годишния финансов
отчет на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД за 2017 г. След заверката отчетът ще бъде
представен пред принципала на здравното заведение,
информира неговият управител д-р Недка Цветкова.
На предстоящото Общо
събрание на Асоциация по
ВИК на обособената територия, обслужвана от „В
и К” ООД, гр. Силистра,
което е насрочено да се
проведе на 15 март т.г.,
Община Тутракан ще бъде
представлявана от кмета
д-р Димитър Стефанов, а
при невъзможност за негово участие, съветниците

Ф

избраха зам.-кмета Милен
Маринов.
Общинските съветници
приеха направените инвестиции от "В и К" през
миналата години в града
и общината възлизащи на
21 781 лв.
За три месеца - до 15 дружеството, да поканят
юни, трябва да бъде извър- неговите кредитори да
шена ликвидацията на "Ко- предявят вземанията си.
На сесията бе приета
мунални дейности" ЕООД
Годишна програма за раз-

със съответните законови
действия за заличаване
от Търговския регистър,
гласуваха съветниците. За
нов ликвидатор бе избран
Младен Минчев, който ще
получава 1,5 МРЗ. До тези
решения се стигна след
като Общинският съвет
е бил информиран от Агенцията по вписванията, че

витие на читалищната
дейност в община Тутракан за тази година, както
и разпоредителни сделки
с имоти и земи общинска
собственост.
Със свое решение Общински съвет-Тутракан
преименува досегашната
Мандатна комисия в Комисия по Закона за противо-

действие на корупцията и
за отнемане на незаконно
придобито имущество и
одобри образец за Декларация по закона, която
общинските съветници
трябваше да попълнят. Ден
след тутраканската сесия,

когато изтичаше крайният срок за попълването
им, Народното събрание
направи първа промяна в
Закона за противодействие
на корупцията и отнемане
на незаконно придобито
имущество, който е в сила
от месец. Става дума за
параграф 19 - там е добавена точка, където има
ограничения общинският
съветник да не може да
бъде едноличен търговец,
съдружник, акционер, член
на управителен, надзорен
или контролен съвет на
търговско дружество, което има сключени договори
с Общината, в която е
общински съветник.
Новите задължения на
общинарите бяха отложени
с две години - гласуван бе
гратисен период до местните избори на 1 декември
2019 г.
Следващата сесия на
Общински съвет-Тутракан
е насрочена за 29 март.

АПИ и общините от областта ще правят разчети за средства
за пешеходните пътеки
Областна администрация
Силистра бе проведено второ заседание след предишното през м. януари т.г., посветено
на безопасността на движение по
пътищата от републиканската и от
общинските мрежи.
Заседанието бе връзка с изпълнение на изисквания на Агенция „Пътна
инфраструктура“ и по проверка на
Главна прокуратура на Република
България.
До 28 февруари Областна администрация трябва да представи в
АПИ констативен доклад по темата.
Най-вероятно месец след това
от областта, респективно от ОПУ
Силистра и от общините, ще бъде
искана нова информация за извър-

В

шените дейности за решаване на
проблемите.
Представителите на ОПУ Силистра
и на 7-те общини отчетоха пред
заместник-областния управител
Стоян Бонев свършената работа
по задължението на общините да
изградят или актуализират съществуващите Комисии за безопасност
на движението, както и резултатите
от направените от тях проверки за
наличието и състоянието на пешеходните пътеки.
Общите изводи: не на всички
места са проведени заседания на
комисиите, но са направени проверки, като в повечето общини не са
сметнати разчети за необходимите
средства и следователно не са пред-

видени в бюджета за 2018 г.
По този повод на общините от
региона бе възложено до 10 март
т.г. в писмен вид да предложат в
Областна администрация Силистра
разчети за средства, както и срокове
за изпълнение на подобренията на
пешеходните пътеки съгласно изискванията на измененията от 2016
г. на Наредба 2 от 2001 г.

Междувременно от Областно
пътно управление Силистра ще се
изисква да прегледат и евентуално
актуализират споразумителните
протоколи с общини като Силистра,
Дулово, Алфатар и Главиница относно пешеходни пътеки в градовете,
намиращи се на републикански пътища, но изисквани за поддръжка от
органите за местно самоуправление.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 26 февруари 2018 г.
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 общ работник – основно образование
1 крояч – основно образование, място на работа с.
Цар Самуил
1 общ работник – основно образование, шофьор кат.B,
място на работа с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*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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Наталия ИВАНОВА, Лидия СВЕТОСЛАВОВА библиотекари в Отдел за възрастни,
Читалищна библиотека-Тутракан:

Библиотеката трябва да е
универсален информационен център Зимно ми е...

- Какви са предизвикателствата
пред библиотеката и Вас - библиотекарите, днес?
- Има много клишета за библиотекарите. Като например, че
библиотекарят е старица, с очила
с огромни диоптри и коса на кок.
Или че библиотекарите по цял
ден четат, защото си нямат друга
работа. Или че са някакви обгърнати в мистика енциклопедии на
два крака. По филмите може и да
изглежда така, но в реалността
не точно.
С времето библиотеките се
развиват така, че да са максимално в полза на обществото. А
потребностите на обществото от
информация се променят през последните десетилетия драстично.
Всеки иска да получи информация
бързо и да намери подходящо
четиво без да губи време. Расте
и необходимостта от литература
на чужди езици. Същевременно
ежедневно излизат нови заглавия,
които читателите искат да получат
сега, а не след време. Особено
предизвикателство представлява
конкуренцията между книжни и
електронни книги, както и между
достоверна информация и първото
срещнато нещо в интернет.
Накратко - библиотеката трябва
да е универсален информацио-

г. библиотеката не е закупувала
книги. Това е огромен проблем,
защото е довело до морално остаряване на фонда и загуба на интерес от читателите поради липса
на нови заглавия. И ако преди сме
разполагали с бюджет за ежемесечно обогатяване на фонда, то
днес ние разчитаме основно на
символичните читателски такси,
на това, което може да се задели
от бюджета на читалището и на
спорадични кампании на министерство на културата. Разчитаме и
на дарения, но при тях нещата са
двояки. Понякога дарените книги
са остарели и неатрактивни за
читателите или в лошо състояние,
или вече ги имаме в наличност.
Друг приоритет е опазването на
библиотечните колекции и особено
на фонда в отдел „Краезнание”,
който сме длъжни да предадем на
бъдещите поколения. За съжаление немалък брой читатели, особено ученици, не връщат заетата
литература с години, поради което
се наложи промяна в Правилата
за обслужване на потребителите.
Въведоха се глоби при закъснение,
депозит при по-скъпоструващи
книги и книги, представляващи
част от поредица. На некоректните
читатели се изпращат и предупредителни писма.

нен център с широк спектър - от
„Под игото” на Иван Вазов през
най-новите български и чужди
романи и актуална специализирана
литература до моментни справки в
интернет на всевъзможни теми. А
библиотекарите трябва да са добре
информирани, да ползват всякакви източници на информация, да
спазват най-новите изисквания за
обработка на книги, актуализиране
на фонд, обслужване на читатели,
водене на ежедневна статистика
и др.
Нашата читалищна библиотека
се старае да изпълнява функциите
на общинска библиотека, поради
липсата на такава. Това означава,
че трябва да закупуваме достатъчно нови книги за всякакви нужди
и да консултираме колеги от помалките библиотеки, но бюджетът
ни е като за читалищна библиотека. Затова разчитаме както на
читалищния бюджет и таксите за
ползване на библиотека, така и на
дарения. Благодарни сме на всички
мили хора, които намират време
и желание да ни донесат книги от
личния си фонд.
- Какви са приоритетите на читалищната библиотека през 2018?
Основната ни задача е да направим нашия фонд актуален и разнообразен. В периода 1990-2005

Плюс/Минус

Сред постоянните ни приоритети е привличането на повече
хора от общността към четенето и
ползването на достоверна информация и компютърни технологии.
Разполагаме с работни компютри,
интернет и wi-fi. Човек може
спокойно да се подготвя тук за
училище или работа, използвайки
книжни източници и интернет, както и нашата помощ. Ние работим
активно с други библиотеки и при
необходимост можем да заемаме
от техните фондове литература,
която липсва при нас.
Ако имате работа из долната
част града и се налага да чакате,
можете да запълните времето си
при нас с приятно четиво в ръка.
Дори и в обедната почивка.
- Какви събития планирате за
тази година?
Тази година се навършват 145
г. от основаване на читалището,
което е възникнало като място за
четене и образоване на възрастни.
Смятаме да почетем този юбилей
с по-разнообразна програма като
периодични екскурзии в читалището и библиотеката с игрови
елементи за ученици, открити
уроци по различни актуални теми,
изложби, публикации, кинозабави
и др.
“ТГ”
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Калина ГРЪНЧАРОВА
сички 38 подадени
заявления-декларации
за месечни социални
помощи по чл.9 от Правилника за приложение на
Закона за социалното подпомагане (ППЗСП) от лица
от Тутраканска община са
одобрени и няма откази,
информираха от Дирекция
"Социално подпомагане" в
Тутракан, която обслужва
и съседната община Главиница. С еднократни помощи
чл.16 от ППЗСП е подпомогнато и едно лице, което
е излязло от затвора.
Да получават месечни
социални помощи по чл.9 от
ППЗСП са одобрени и всички подали заявления лица
от населените места на
община Главиница - общо
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52-ма.
Помощи се отпускат и
по още няколко законови
акта. По чл.7 от Закона за
семейни помощи за деца са
подпомогнати 725 семейства от община Тутракан,
по чл.8 - 27 семейства /
майчинство/, чл.5а - 7 семейства /бременност/, чл.
8д - 34 семейства /деца с
увреждания/ и по чл. 6 - 6
семейства /еднократна помощ за живородено дете/.
Статистиката за община Главиница сочи, че
семейни помощи получават
682 семейства, помощи
по чл.8 - 29 семейства /
майчинство/, по чл.5а - 1
семейство /бременност/,
чл. 8д - 26 семейства /деца
с увреждания/ и по чл. 6 - 4
семейства /еднократна за

живородено дете/.
С месечни добавки по
Закона за интеграция на
хората с увреждания в
община Тутракан са подпомогнати 1757 лица с
увреждания, от които 261
лица са с ЕР на ТЕЛК с
чужда помощ. Медицински
изделия са осигурени на 17
лица, а винетки са получили
530 лица.
В община Главиница с
месечни добавки са подпомогнати 1452 лица с увреждания, от които 249 лица
са с ЕР на ТЕЛК с чужда помощ, с медицински изделия
са подпомогнати 9 лица, а
с винетки - 478 лица.
По Националната програма асистенти на хора
с увреждания в община
Тутракан са назначени 7

лични асистенти, а в община Главиница - 16.
По Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД)
с месечни помощи по чл.
49 от ППЗЗД се подпомагат 6 деца настанени в
семейството на роднини,
сочи информацията от
Социалната дирекция за
община Тутракан, а в община Главиница се подпомагат 10 деца настанени
в семейството на роднини
или близки. Едно дете получава месечна добавка към
месечната помощ по чл.
51 от ППЗЗД, тъй като е
с ЕР на ТЕЛК. Едно дете,
настанено в професионално приемно семейство,
получава месечна помощ по
чл. 50 от ППЗЗД.

ЕНЕРГО-ПРО съветва как да намалим сметките за ток
фективното използване на
електроенергията в домакинството е особено важно
през зимата, когато отоплението
се превръща в най-голямото разходно перо в сметките ни за ток.
През този сезон неефективното
използване на уредите и липсата
на надеждна изолация на дома
могат значително да увеличат
месечните ни разходи.
ЕНЕРГО-ПРО продължава да
информира за начините за разумно използване на електроуредите
и за предотвратяване на излишни
загуби на енергия. Ето някои
съвети за пестене на ток, които
са особено актуални в студеното
време:
- Подовата настилка от плочки,
когато не е комбинирана със
система за подово отопление,
предполага повишена загуба на
енергия. В този случай застилането с килим или друго покритие
ще задържи топлината в помещението за по-дълго време.
- При организиране на интериора в дома си предпочитайте
подова настилка, която задържа
топлината, като например паркет
или дюшеме.
- По-генерално решение е
поставянето на подова и стенна
изолация. Инвестицията би до-
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вела до значително намаляване
на зимните сметки за електроенергия.
- Инсталирайте програмируеми
термостати на отоплителните
електроуреди. Ако се снабдите
със смарт термостати, можете да
контролирате с точност работата
им и от разстояние чрез интернет.
- Не поставяйте термостата
в близост до врата към неотопляемо помещение – при всяко
нейно отваряне устройството
ще се включва и ще изразходва
излишно количество електроенергия.
- Можете да поставите т.нар.
рефлектори за радиатори зад
отоплителните уреди, особено
в случаите, когато са монтирани
на външна неизолирана стена. Те
представляват тънък стиропор
с алуминиево покритие и предотвратяват енергийни загуби в
жилището.
- Монтирането на отоплителния уред в ниша в стената
винаги намалява ефективността
на работата му.
- Предпочитайте светлите тонове при боядисване на стените
в дома си. Тъмните тонове в помещенията изискват осветителни
тела с по-голяма мощност, за да
бъде постигнато същото ниво на

осветление.
- Използвайте уредите съразмерно с нуждите си - съобразявайте литража на бойлерите,
хладилниците, фризерите с броя
на членовете в домакинството,
за да не се изразходва излишна
енергия за работата им.
- Избягвайте ненужно честото
отваряне на хладилника, фризера
или включената фурна, за да
предотвратите загуба на електроенергия.
- Изчаквайте храната да изстине преди да я приберете в
хладилника – в противен случай
топлината ще накара уреда да
работи повече, за да достигне
зададената температура на охлаждане.
- Сушенето на пране върху
електрическите уреди води до
понижаване на топлината в стаята
и съответно до необходимост
отоплителното средство да изразходи повече електроенергия.
- Отваряйте широко щорите
през деня, за да използвате
слънчевите лъчи за естествено
осветление и затопляне на помещението.
- През зимните вечери спускайте завесите, за да запазите
топлината в стаята, но по възможност, без да преграждате пътя на

топлината от отоплителния уред
в помещението.
Ако се отоплявате на ток през
зимата, средствата за отопление
са най-големият консуматор на
електроенергия в домакинството. В един енергийно ефективен
дом добрата изолация и разумното използване на висок клас
енергийни уреди допринасят
осезателно за намаляване на
сметките за ток, като в същото
време са фактор за редуциране
на вредните емисии и опазване
“ТГ”
на околната среда.
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долетия по това време тук
е зима, не сме на екватора.
Синоптиците вече са класа
и предупреждават седмици
преди това, какво ни очаква. Ноооо, ние сме българи
- не вярваме така лесно и
все сме сигурни, че и този
път ще ни отмине. Сякаш
не е февруари!

Нищо ново под слънцето,
докато пиша тези редове,
то грее по други географски ширини.
При нас - недоволни въпросителни! Защо снегорините не тръгват веднага
да ринат снега, а го чакат
да спре? Защо снегорините
минават първо по главните
улици, а не по второстепенните е въпрос-трепач?
Защо веднага се затварят
общинските пътища, при
условие че има сключени
договори с фирми и Зе-

меделски кооперации за
зимна поддръжка, на които
се плаща? Защо зимата
отново ни изненада, нали
уж рапортът бе "Винаги
готов!"?
Ситуацията е като в
песента: "...това се повтаря при нас всяка вечер",
разбирай зима.
В част от недоволните
въпросителни има резон,
защото тази зима нямаше
зима... до Оня ден.

Песента "Републикански
пътища" е друга мъка. Там
от години перфектно ни обслужва перфектна фирма...
И рефренът е един и същ.
Оставям клавиатурата и
тръгвам по тутраканските
улици. Ха! Ами то навсякъде
по два реда коли, че и на
тротоарите. Част от тях
снегът така е затрупал,
че снегоринът с кеф ще
ги награби. Тази песен ще
кажете е друга. Да, ама все
зимна...
Къде си лято?

поетично
Юлия
ДИМИТРОВА
гр.Тутракан

Зима
Зимата дойде със снежни ветрове.
И пътища затвори, а уж бяхме готови.
Фурните затвориха в града,
хлябът свърши сутринта.
И мая не могат да доставят,
хората питка да направят.
Зима е все пак...
Малък Сечко зафуча.
И разказа той играта
за баба Марта и децата!

Промяната на адреса за получаване на пенсия ще става с по-малко документи
ри промяна на адреса за
получаване на пенсия няма
да е необходимо да се представя удостоверение за регистрация
по настоящ адрес. Това предвиждат одобрени от правителството
промени в Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж, с които
се облекчава административната
тежест за гражданите. Новите текстове предвиждат, че при смърт
на пенсионер, който е получавал
пенсията си по банкова сметка, няма
да е необходимо наследниците му да
представят в банката документ от
НОИ за закриване на сметката. Институциите ще набавят необходима-
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та им информация по служебен път.
При невъзможност да се издаде удостоверение за наследници
към необходимите документи за
отпускане на наследствена или
персонална пенсия ще може да се
приложи друг актуален официален
документ, удостоверяващ родствената или семейната връзка между
лицето и починалия. Така ще бъдат
уредени случаите, в които, поради
чуждо гражданство на починалия
родител или съпруг, удостоверение
за наследници не може да бъде
издадено и съответно – приложено
към заявлението за отпускане на
пенсия. Предлага се при служебно

преизчисляване, осъвременяване
или определяне на нов размер на
пенсиите поради промяна в минималните размери, установени в
Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване или на
основание постановление за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост, разпорежданията
да се връчват само по искане на
лицата. Тази промяна не нарушава
правата на лицата, тъй като възможността те да се снабдят с екземпляр
от разпореждането не е ограничена
със срок и изрично е предвидено, че
срокът за обжалване тече от датата
на връчването.
“ТГ”
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РЕГИОН
Уважаеми самодейци от
община Тутракан,
Най-сърдечно Ви поздравявам по повод 1 март Ден на любителското художествено творчество!
Благодарение на работата на всички Вас, изкуството
присъства в живота ни всеки ден. Вие участвате в неговото
популяризиране и правите жителите на общината
съпричастни с българската култура и творчески традиции.
Бъдете здрави, весели, все така трудолюбиви,
ентусиазирани и всеотдайни!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Скъпи самодейци,
Приемете моите поздравления по случай 1-ви
март - Ден на художествената
самодейност - празник, обединяващ хората с
различни професии и социален статус, възраст
и пол, но всички водени от любов към
традиционното и съвременно изкуство!
Пожелавам ви здраве, настроение
и жар за изява!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

В СУ "Васил Левски", гр. Главиница:

Декада за Васил Левски
творбите на талантливите ученици
бяха изложени във фоайето на
училището.
По случай патронния празник
на училището учениците, включени в групите от 9 ЦОУД проведоха
тържество, посветено за живота
и делото на Васил Левски под
ръководството на г-жа Мелекбер
Мехмед. Те представиха презентациите „Живот и дело на Васил
Левски“ и „Паметници на Васил
Левски в България и в света“; пяха
песни и рецитираха стихотворения посветени на Апостола на
свободата. Гости на тържеството
бяха г-жа Нела Симеонова с
учениците от 8 ЦОУД; г-жа Рабие
Мурат с учениците от 10 ЦОУД и
г-жа Валентина Караколева с учеМелекбер МЕХМЕД,
Веска НЕЙКОВА
авършиха се 145 години
от деня, в който Васил
Левски увисна на бесилото край гр. София и се превърна
в легенда.
По случай патронния празник на училището, учениците от
групите за ЦОУД /целодневна
организация на учебния ден/
проведоха редица мероприятия
посветени на живота и делото
на Васил Левски. В часовете по
занимания по интереси всички
ученици от ЦОУД разгледаха
снимки и илюстрации за живота
на Апостола. Чуха интересни
разкази написани от учениците,
запознаха се с биографията му,
научиха любопитни факти от
живота му, прочетоха интересни негови мисли, рецитираха
стихове и пяха песни посветени
нему, подготвиха и представиха
презентации.
Проведена бе викторина „Васил
Левски - велик и безсмъртен“. Във
викторината участваха ученици от
7, 8 и 9 ЦОУД, разпределени в три
отбора. Викторината бе организирана от г-н Огнян Пантев, г-жа
Нела Стойчева и г-жа Мелекбер
Мехмед. Отговорите на учениците
се оценяваха от жури в състав: г-н
Петър Донев - учител по история
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и география, г-н Ердинч Изедин
- учител по история и география
и г-жа Мелекшен Исмаил - учител
по български език и литература.
За своето достойно представяне
учениците от отборите получиха
грамоти и награди, връчени от
г-жа Юлвие Тасин - зам.-директор
по учебната дейност, както и много заслужени похвали от журито.
Конкурс по краснопис за Апостола е следващото събитие организирано в училището за групите
от начален курс. С това не приключи нашата седмица за Левски.
Групите от начален и прогимназиален етап подготвиха табла и
кът за великия революционер.
Нарисуваха негови портрети, а

ниците от 11 ЦОУД. Тържеството
завърши с отдаване на почит в
памет на Левски, като всички
присъстващи склониха глави в
минута мълчание.
Съвместно с библиотеката на
НЧ “Христо Ботев - 1940“ в гр.
Главиница учениците от 9 група
за ЦОУД отбелязаха 145 години
от обесването на Левски с презентация, викторина, изготвяне
на табло с мисли на Левски и рецитал и песни посветени на него.
19 февруари е важна дата,
дата, на която всички ученици
не само почитат паметта на великия Апостол, но и се гордеят,
че са възпитаници на нашето
училище.

За тебе Апостоле!
асил Иванов Кунчев,
известен като Васил
Левски, е български
национален герой. Той е
идеолог и организатор на
българската национална
революция, основател на
Вътрешната революционна организация. Роден на
18 юли 1837 г. в Карлово,
обесен на 18 февруари 1873
г. в София.
На 19 февруари т.г. посетихме група "Слънчице"
и група "Васил Левски" в
ЦДГ-с. Зафирово и разказахме на децата за живота
и дейността на Апостола.
Преслав Михайлов ученик
от IVа клас в ОУ „Иван Вазов”, с. Зафирово рецитира
две стихотворения и им
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разказа за залавянето на азъм се пробваха да напрагероя.
вят и лъвския скок.
С помощта на г-жа Елена
Марияна ЛАЗАРОВА
Аврамова и г-жа Иванка
Величка ПЕЙЧЕВА
Дончева децата направиха
НЧ "Христо Ботев"
кът и табло. Те с ентусис.Зафирово
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Уважаеми самодейци и деятели
на художествената самодейност
от община Главиница,
Приемете нашите сърдечни поздравления по случай
1 март - Ден на художествената самодейност!
Това е празник на таланта, духа и културата!
Запазете искрата на будителството жива и я
предайте на поколенията!

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Седмица в памет на Апостола

астлива е историята
на онзи народ, който
може да изведе на националния си олтар личности на
признание и дела за показ. Всяка
година България свежда глава
в знак на свято почитание пред
паметта на Апостола на свободата
Васил Левски.
Следата от делата му и днес
живее във всеки българин. Помним
и славим името му, което е незабравимо за нашата история. Борец,
патриот дал живота си за свободата на България, Васил Левски
остава безсмъртен в нашите сърца.
На 19 февруари в ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий”, с. Нова Черна
беше отбелязана 145-та годишнина от трагичната гибел на Васил
Левски.
Учителският екип заедно с
техните възпитаници посветиха
седмица в памет на Апостола. Проведен бе лъвски скок с участието
на ученици от 3, 4, 5, 6 и 7 клас.
Подреден бе кът на Левски, пред
който стоеше почетен детски караул. За учениците от начален етап бе
организиран конкурс за краснопис
„Аз пиша красиво за Левски”, а с
учениците от прогимназиален етап
- конкурс за есе на тема „Левски
за мен”. Изготвени бяха и табла за
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живота и дейността на Апостола.
А точно на 19 февруари се
проведе интерактивен урок с
учениците от всички класове, в
който малки и големи показаха
знанията си за Левски. Интересно

за възпитаниците ни бе задочното
присъствие на Дякона в лицето
на седмокласника Тойгу Кочанов,
който пресъздаде последния зов
на Апостола към българския народ.
Кристина ГЕОРГИЕВА

Дебют в Националното състезание по
творческо писане на английски език
ɚɩɴɪɜɢɩɴɬɞɟɜɟɬɭɱɟ
ɧɢɰɢɨɬɋɍ´ȼɚɫɢɥɅɟɜ
ɫɤɢ´ ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫɟ
ɜɤɥɸɱɢɯɚɜɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɫɴɫ
ɬɟɡɚɧɢɟɩɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɩɢɫɚɧɟ
ɋɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨɟɫɴɡɞɚɞɟɧɨ
ɡɚ ɞɚ ɧɚɫɴɪɱɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɭɱɟɧɢɰɢɞɚɦɢɫɥɹɬɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɞɚɩɢɲɚɬɢɞɚɫɟɡɚɛɚɜɥɹɜɚɬ
ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ȼ ɧɟɝɨ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚɭɱɟɧɢɰɢɨɬɬɢɞɨ
ɬɢ ɤɥɚɫ ɤɨɢɬɨ ɢɡɭɱɚɜɚɬ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ Ɍɟ ɛɹɯɚ ɪɚɡ
ɞɟɥɟɧɢ ɩɨ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢ ɝɪɭɩɢ
ɤɚɬɨ ɬɟɦɢɬɟ ɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ
ɧɚ ɟɫɟɬɚɬɚ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɨɬ ɜɴɡɪɚɫɬɬɚ ɧɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟȼɪɚɦɤɢɬɟɧɚɟɞɢɧ
ɱɚɫ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɩɢɫɚɯɚ ɟɫɟ
ɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟɡɢɤɩɨɟɞɧɚɨɬ
ɡɚɞɚɞɟɧɢɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɬɟɦɢ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɴɬɧɟɪɚɡɪɟɲɚɜɚɞɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɪɟɱɧɢɰɢ ɭɱɟɛɧɢɰɢ
ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɨɰɟɧɹɜɚ ɫɟ
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ɩɪɟɞɢɦɧɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɬɨɢɨɪɢ
ɝɢɧɚɥɧɨɫɬɬɚɚɧɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚɬɚ
ȿɫɟɬɚɬɚɫɟɨɰɟɧɹɜɚɬɨɬɪɟɝɢ
ɨɧɚɥɧɨɠɭɪɢ ɤɨɟɬɨɫɟɫɴɫɬɨɢ
ɨɬ ɚɧɝɥɨɝɨɜɨɪɹɳɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɢ ɢ ɩɨɧɟ ɟɞɢɧ
ɱɨɜɟɤɤɨɣɬɨɝɨɜɨɪɢɚɧɝɥɢɣɫɤɢ
ɤɚɬɨ ɦɚɣɱɢɧ ɟɡɢɤ  ɇɚɣɞɨ
ɛɪɢɬɟ ɟɫɟɬɚ ɫɟ ɢɡɩɪɚɳɚɬ ɧɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɠɭɪɢɤɨɟɬɨɢɡɛɢ

ɪɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɜɴɜɜɫɹɤɚɜɴɡ
ɪɚɫɬɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɋɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ
ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɨɬ Ɏɨɧɞɚɰɢɹ
ÄɄɨɪɩɭɫ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ± ɄɈɊɉɥɸɋ´ ɫ ɩɨɞ
ɤɪɟɩɚɬɚɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɧɚɭɤɚɬɚɉɨ
ɫɨɥɫɬɜɨɬɨɧɚɋȺɓɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɢȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
“ТГ”
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Тутракански музей участва в първия поетично
Салон на музеите
Румяна
Н
КАПИНЧЕВА,
ад 40 регионални и
национални музеи и
няколко галерии от
цяла България се представят в първия по рода си
„Салон на музеите", който
се провежда в Националния
дворец на културата в София в периода 26 февруари
– 6 март. Инициативата е
на НДК, а проектът е част
от официалната национална културна програма на
българското председателство на ЕС.
Голяма част от включилите се разчитат на традиционни информационни
пана, видеопрезентации и
витрини. Но все пак има и
такива, подготвили по-ангажиращи щандове - като
Екомузеят в Русе и Етнографският музей за дунавски
риболов и лодкостроене в

Тутракан, които заемат
централно място в експозицията. Тутраканският
музей представя някои от
своите най-атрактивни
експонати: лодка „Тутраканка”, плаваща воденица,
моруна… разказва за Тутракан като град на рибарите и воинската слава.
Форумът си поставя за
цел да представи културното наследство на България
като елемент от общото
европейско наследство,
да популяризира музеите
и тяхната дейност сред
българската и чуждестранна публика, да подпомогне
процеса на обмен на професионален опит в областта
на музейните практики и
споделянето на културното
наследство в европейски
контекст.

гр. Тутракан

Селякът и неговото конче
На 1 март той бе посетен от официалните гости
- министри на културата и
делегати-участници в 8-та
среща на АСЕМ, а на националния ни празник - 3 март,
„Салонът" ще бъде отворен
за българската публика и за
гостите, които ще бъдат

тук по време на председателството.
От НДК уверяват, че
инициативата няма да остане единичен акт, а ще се
превърне в една от добрите
традиции в Двореца.
Снимка:
Исторически музей

Гордеем се с делата на Апостола - участие на учениците от начален
етап в патронния празник на СУ „Васил Левски“ в Главиница
одини наред 19 февруари е неучебен ден
за учениците от СУ
„Васил Левски, гр. Главиница, защото на тази дата е
техният патронен празник.
По традиция, в дните преди
него се провеждат различни
мероприятия, посветени на
Апостола на свободата.
Мероприятията посветени на Васил Левски целят не
само запознаване с делото
на великия българин, но и
възпитаване на национално
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инициативата за едновременно четене на произведения за Левски. С насоки от
учителите тази година изборът на първите и вторите класове беше „Синеокият
рибар” от Георги Мишев,
а на третокласниците и
четвъртокласниците - „Аз
съм Левски” от Серафим Северняк. Освен развитие на
четивната техника, инициативата цели запознаване
на учениците по интересен
и увлекателен начин с непо-

знати за тях произведения
на художествената литература посветени на Апостола на свободата.
В училището се провежда
традиционен конкурс по
краснопис „Златна писалка”.
Участват всички изявили
желание ученици от начален
етап. В определен ден на
специална бланка те пишат
текст под диктовка, като
целта е да пишат красиво,
четливо и без грешки. Найдобрите работи се експонират в табло, което краси
коридора на първия етаж до
следващата година.
В часовете учениците от
началните класове научиха
много стихотворения и
песни за Апостола. Най-добрите от тях рецитираха
пред бюст-паметника на
Левски преди поднасянето
на венците: Стилиян Белчев
от Iа клас, Есин Тамер от
IVа клас и Севин Севингел
от IVа клас. Всички класове
от начален етап поднесоха
своите венци и цветя в знак
на признателност към делото на Апостола и падналите
за свободата на България.

Но залъкът не му бил сладък.
Той имал робски вкус.
Горчив, несправедлив порядък
обгръщал го подобно слуз.
Безправието го гнетяло.
Протягало безличието пипала.
Във гърлото му буца се събрала.
Душата му зовяла: „Свобода!”.
Ала веднъж дочул топове,
гърмежи, тропот на коне.
В сърцето бликнали огньове,
надежда озарила селското небе.
Със кончето поел към Шипка.
Свалил му робския хомот.
Да извоюва свобода скалиста.
Да не живее вече като скот.
Сражавали се двама – той и коня,
с копита, с кървави ръце.
Постигнали завинаги разгрома
над своите вековни врагове.
С цветя го чакали децата
свободно щом отдъхнал си върха.
Била погребана змията,
Усмихнала се родната земя.

Две от песните, изпълнени от момичета от вторите
класове под ръководството
на г-жа Север Юмер и г-жа
Наталия Стойчева и мъжка
певческа група под ръководството на г-жа Тодорка
Спасова и г-жа Мелек Абил,
бяха включени в празничната програма. В нея момичетата от третите класове
с ръководители г-жа Семра
самочувствие и гордост
от имена в историята на
България, посветили живота
и делото си на свободата
и съхранението на род и
Родина.
При най-малките ученици
от начален етап запознаването с Левски започва във
фоайето на първия етаж,
където се намира бюстът
на Апостола и е подредена
експозиция от снимки и картини, отразяващи живота и
делото му. След увлекателните разкази на учителите
следват беседите, а при
третите и четвъртите
класове се гледат повече
от една и две презентации, защото всеки смята,
че тази, която е открил в
интернет, е по-интересна
от предложената от съученика му.
Във всяка класна стая ликът на Левски е на почетно
място. Учениците изработват тематични табла, сами
избират картините, които
да поставят на него, като
ги подреждат внимателно в
хронологичен ред.
В традиция се превърна

Той бил селяк. Орял земята
със свое конче - пръв другар.
С невеста, с грижа за децата
се трудел със младежка жар.

Ахмед и г-жа Димитрина
Милушева представиха своя
танц „България”, в ръце с
националния трикольор и облечени в цветовете на знамето. Аплодисментите бяха
удовлетворяваща награда
за достойното участие на
учениците от начален етап
в празничният концерт.
Димитрина МИЛУШЕВА,
Главен учител

Но само кончето отгоре слязло.
Стопанинът му срещнал там смъртта.
А щом светилото залязло,
душата му превърнала се във звезда.
Прегърнали децата коня.
Целунали го сякаш е баща.
А Той усмихнато на небосклона
въодушевено шепнел: „Свобода!"
Безброй герои спят на Шипка.
Предания за всеки се редят.
Полагаме днес малка китка.
Благодарим за подвига им свят.

Приказки за възрастни

Снимката
я беше една снимка.
Изобразяваше тъжна
млада жена. В очите
й се беше запечатала цялата мъка на света. Беше
закачена в прекрасна детска стая. Като че ли тази
детска стая беше създадена за принцеси. В нея
имаше куп играчки. Кукли,
плюшени играчки, топки,
пъзели - какво ли нямаше
тук. Таванът беше обсипан
със звезди. Леглото беше
покрито с розов балдахин.
Полюлеят представляваше
усмихната луна.
Но в тази чудесна стая
никой не влизаше. Не се чуваше детски смях или дори
детски плач. Беше пусто
- безкрайно пусто. Затова
и жената на снимката изглежда беше тъжна.
Един ден вратата на
стаята се отвори и на
прага застана същата
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тази жена. Тя не влезе в
стаята. Погледът й само
я обходи. С тази стая бяха
свързани мечтите й. Преди време разбра, че очаква
дете. Казаха й, че ще бъде
момиче. Тя и съпругът й
пощуряха от щастие. И
създадоха тази стая за
своята бъдеща рожба.
Снимката сложи съпругът
й. Но на нея тя изглеждаше
много щастлива, защото
не беше сама, а с малката
си дъщеричка под сърцето.
Жената се загледа в
снимката. Малко се изненада от печалното изображение, но само въздъхна.
Така и трябваше да бъде
след като бяха изгубили
дъщеричката си. В болницата лекарите произнесоха страшна присъда
- нямаше да има повече
деца. Жената тихо затвори врата и стаята остана

сама с тишината си.
Но един ден вратата на
стаята отново се отвори
и вътре се втурна малко
момиченце.
- Каква хубава стая! Моята ли ще бъде? - извика
то с блеснали очи.
- Да, твоята. Само твоята! - засмя се задъхана от
това да следва детето
жената.
Беше нейната рожба.
Някоя друга майка я беше
родила, но сега беше нейната рожба. И те със съ-

пруга си щяха да направят
всичко за нея.
Момиченцето обикаляше
стаята и се радваше на
всичко в нея. Изведнъж се
спря до снимката.
- Това си ти, нали мамо?
Колко щастлива изглеждаш! - възкликна то.
И наистина – от снимката гледаше най-щастливата жена на света. В очите
й се беше събрала цялата
нежност на света. И ръцете й бяха протегнати към
това малко момиченце.
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ОБЩЕСТВО
Община Главиница, Област Силистра

Заповед
№ РД-01-98/19.02.2018 г.
Долуподписаният Неждет Джевдет Кмет на Община Главиница., на
основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.134, ал.1 т. 6 от ЗУТ, постъпило заявление Вх. №УТ-02-41/19.02.18 г. от Урал Динчер Ахмед
с адрес: гр.Силистра ул.“Македония“ № 92, ет. 1, ап. 1 с приложените
към него документи за образуване на административна преписка.
I. О Д О Б Р Я В А М:
Представената от Урал Динчер Ахмед с адрес: гр. Силистра
ул.“Македония“ №92, ет. 1, ап. 1 задание и скица-предложение за
изменение на действащия план на с. Калугерене - ПУП за изменение плана за застрояване за УПИ I-149, кв. 20 и изменение на улична
регулация от о.т. 12 до о.т. 8.
II. Р А З Р Е Ш А В А М:
Изработването проект на ПУП за изменение плана за застрояване
за
УПИ I-149, кв. 20 и изменение на улична регулация от О.Т. 12 до
О.Т. 8.
Да се представи проект за ПУП-ПРЗ в съответствие с изискванията
на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове. Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид.
Да се представи в три екземпляра - оригинал на недеформируема
прозрачна основа, 2 бр. цветно копие върху непрозрачна основа и
на магнитен носител - cad, а и/или zem и dwg формат. На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план на
населеното място в обхвата на допуснатата разработка за срок не
по-дълъг от една година.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните страни по реда на
чл.128,ал.3 от ЗУТ.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215,
ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневния срок от съобщаването й пред Административен съд-Силистра.
Неждет ДЖЕВДЕТ
Кмет на община Главиница

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 4/21.02.2018 год.

Община Тутракан съобщава, че е издадена Заповед
№ РД-04-228/20.02.2018 год. на Кмета на Община
Тутракан за допълване на граници на нови поземлени
имоти в кадастрален план на с. Белица, одобрен със
Заповед № 1318/26.02.1953 год. частна собственост :
- Нов имот, чиито трайно материализирани граници
съвпадат с проектните регулационни линии (странични
и към улицата) предвидени по действащия план, т.е.
одобрена дворищна и улична регулация е приложена, което е сформирало сегашните граници на имота. Новообразуваният ПИ е със сигнатура № 400, собственост
на Стоянка Георгиева Маринова с площ от 1 450 кв.м.;
- Нов имот, който представлява част от бивш имот
400, попадаща в УПИ VI отреден „За Болница” с площ
от 416 кв.м. и нова сигнатура № 464, със стопанин
н-ци на Никола Димитров Георгиев - съгласно първото
вписване в разписната книга към плана на селото.
Новият поземлен имот е със заснета площ от 4 773
кв.м. и получава номер 463.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от съобщаването и на заинтересуваните страни по
реда на Административно-процесуалния кодекс пред
Административния съд по местонахождение на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 5/22.02.2018 год.

Община Тутракан съобщава, че е издадена Заповед
№ РД-04-228/20.02.2018 год. на Кмета на Община
Тутракан за допълване на граници на нови поземлени
имоти в кадастрален план на с. Белица, одобрен със
Заповед № 1318/26.02.1953 год. частна собственост:
- Нов имот, чиито трайно материализирани граници
съвпадат с проектните регулационни линии (странични
и към улицата) предвидени по действащия план, т.е.
одобрена дворищна и улична регулация е приложена, което е сформирало сегашните граници на имота. Новообразуваният ПИ е със сигнатура № 400, собственост
на Стоянка Георгиева Маринова с площ от 1 450 кв.м.;
- Нов имот, който представлява част от бивш имот
400, попадаща в УПИ VI отреден „За Болница” с площ
от 416 кв.м. и нова сигнатура № 464, със стопанин
н-ци на Никола Димитров Георгиев - съгласно първото
вписване в разписната книга към плана на селото.
Новият поземлен имот е със заснета площ от 4 773
кв.м. и получава номер 463.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от съобщаването и на заинтересуваните страни по
реда на Административно-процесуалния кодекс пред
Административния съд по местонахождение на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

1 - 7.03.2018 г.

Женският месец
есец март е женски
месец. Ту грее слънце,
ту вали сняг. И тъкмо да
излезете в градината за работа,
виелицата ви принуждава да се
върнете на топло в къщи. Но
какво да се прави - мартенски
глезотии.
И ако все пак стане потопличко,
време е да
излезете
и да прекопаете
градината,
ако това не
сте го сторили през
есента. Но
копайте с
права лопата, не с
мотика. Така, хем ще правите
гимнастика, хем ще обърнете
опакото на земята. После наторете земята. Най-добре е с
органична тор.
Някой има ли главоболия с
попови прасета? Тогава събирайте яйчени черупки, с които
да наторите земята. Прасчо
попов много ги обича. Ще ги
хруска и въобще няма да му
дойде на ума за растенията,
които ще сеете.
Ако сте зазимили растенията
си, развържете короните и освободете растенията. Поработете
върху поддръжката на тревния
чам /ако го имате/. Третирайте

М

го с железен сулфат, фундазол
или топсин! След това подсейте
повредените площи със семена
и покрийте с торф или пясък.
Ако имате разсади от резници
или семена трябва да ги прехвърлите в по-големи контейнери или в саксиите, които ще бъдат постоянно. Направете едно
подхранване
с торове и ако
забележите
загниване или
сечене на разсада - намалете поливането
/почвата трябва да има добри дренажни
свойства, за
да не се преовлажнява/,
преместете саксиите на непряка
слънчева светлина и напръскайте с превикур и топсин.
През март започват и първите
резитби. Основно се изрязват
мъртви части и стърчащи от желаната форма клони. На розите
и хортензиите, на един храст
оставете по 4-5 клона, всеки с
по 3-4 пъпки. Тази резитба има
за цел по-добро цветоносене и
се прави, за да не расте растението само на клони, но и да има
достатъчно сили за цъфтеж.
Общо взето напрегната работа е през месец март. Личи си,
че е женски месец.

Градинарят

Управителният съвет на
РПК "Напредък", гр.Главиница,
обл.Силистренска
кани своите член-кооператори на

Годишното отчетно-изборно събрание,
което ще се проведе на 24.03.2018 г. от 9:00 часа в
читалище "Христо Ботев-1941", при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и изключване на член-кооператори.
2. Отчет работата на Управителния съвет на кооперацията през 2017 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на кооперацията и разпределение на финансовия резултат.
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на
Управителния съвет и доклад за работата на КС
през 2017 г.
5. Приемане на резултатите от извършената финансова ревизия.
6. Предложение за продажба на недвижимо имущество на кооперацията.
7. Освобождаване от отговорност поради изтичане
на отчетната 2017 г. на Председателя, Управителния
и Контролния съвет.
8. Освобождаване на Председателя, Управителния и
Контролния съвет поради изтичане на мандата.
9. Избор на Председател на кооперацията.
10. Избор на Управителен съвет на кооперацията.
11. Избор на Контролен съвет на кооперацията.
12. Избор на делегати за годишното събрание на
РКС - Русе.
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Гимнастика на душата
Хармонията между духа и тялото
лед четири седмици е Великден. Намираме се в един
период, в който се пости. Постенето не е свързано само
с приемане на определена храна. То е нещо по-голямо
- постигане на хармония между духа и тялото.
Всъщност пост означава въздържание. Ако се въздържаме от
определен вид храна, ще намалим килограмите. Еха, какво по
хубаво от това! Но по важно е другото въздържание от злобата,
суетата, егоизма. Ще се намираме все едно на везна и ще се
накланяме ту надолу ту нагоре докато постигнем равновесието.
Прочетох някои църковни размишления по повод постите и ми
харесаха. Ето ги:
Като видиш беден не се отвръщай от него, но му помогни, с
каквото можеш;
Не завиждай никому;
Не осъждай никого;
Не поглеждай с пожелание;
Не протягай ръце към онова, което не ти принадлежи;
Не подавай ухо на клевети и лъжливи сведения за ближния си;
Нека устата ти да са затворени за всичко лошо за твоя ближен;
Пости с очи и уши, с ръце и нозе, с ум и сърце!
Бъди благоговеен във всичко, бъди всякога смирен и кротък.
Защото каква полза, ако измъчваш тялото си с неядене, а
душата ти се надува от гордост?
Каква полза имаме от това да бледнеем от пост, когато побледняваме от завист?
Що за добродетел е да не пием вино, а да се опиваме от
омраза?
Или да не ядем риба и месо, а да изяждаме братята си с
клевети?
И така, като постим телесно, нека постим и духовно;
Като очистваме тялото с въздържание от храна и питие, нека
очистваме душите си от суетни и нечисти мисли;
Нека се украсяваме с милосърдие, кротост, смирение, примиряване с враговете,с милост към всички наши ближни.
Как ви се струват тези мисли? Те не са само с църковна окраска. Те са валидни казани от всяка душа. И когато решите да
постите, спомнете си за тях.

С

Учителят

Управителният съвет на
ЗК "Лазур-94" гр.Главиница,
обл.Силистренска
кани своите член-кооператори на

Годишно отчетно-изборно събрание,
което ще се проведе на 24.03.2018 г. от 9:00 часа
на адрес гр.Главиница, ул. "Раковска" №2, в сградата
на кооперацията, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет на кооперацията
за дейността през 2017 г.
4. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за
дейността през 2017 г.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Освобождаване на Председателя на кооперацията.
7. Освобождаване на Управителния съвет.
8. Освобождаване на Контролния съвет.
9. Избор на Председател на кооперацията.
10. Избор на Управителен съвет.
11. Избор на Контролен съвет.
12. Определяне и утвърждаване на размера на
рентните плащания за предходната и настоящата
стопанска година.
13. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 3/21.02.2018 год.

№ 6/26.02.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-227/20.02.2018 г. на
Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен
план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ за
поземлен имот с идентификатор 73496. 501.2991 от
КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв. 62 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№ 327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
по искане и за сметка на Мая Костова Калдарева и
Денислав Василев Калдарев, като заинтересувани лица
- собственици на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед №РД-04-227/20.02.2018 г. на Кмета на
Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/
– създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот
с идентификатор 73496. 501.2923 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на
АГКК гр. София; в кв. 68 от План за улична регулация на
гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год.
на Общински съвет гр.Тутракан по искане и за сметка
на Петко Славов Петков и Валентин Славов Петков,
като заинтересувани лица - собственици на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Храбри български мъже
войните. Неговият внук инж.
полк. Димитър Аврамов помни
спомените на дядо си - за службата му в щаба на ген. Владимир
Вазов, а в последствие и при ген.
Иван Колев.
Аврамов, в чин ефрейтор, служил в щаба и при двамата велики
пълководци, с което се гордеел.
Дядо Аврам не разказвал спомени за битки - бил горд, че служил
при вещите пълководци.
Владимир Вазов, брат на големия писател Иван Вазов, бил едно
от осемте деца на семейство Вазови от Сопот. Завършил Военно
училище в София, става един от
най-известните с редици победи
и подвизи български офицер.
Участник в Първата световна
война, ръководил артилерийска
дивизия. Участва в битката край
Чаталджа, където българската
армия печели забележителна
победа. След това бива изпратен
в тежката битка от Вардар до
Дойран. Тук ген. Вазов показал
умението на стратег и завоюва
отново битката с победа, прилагайки успешни тактики и стимулиране на войните с дух и устрем.
Неговият девиз бил „Повече кръв
в строя, отколкото кръв в боя!”.
Неговата дивизия дала около 500
жертви, а противниковият фронт
/англичани и французи/ губи 5060 хиляди войници.
Признанието ген. Владимир
Вазов получава през 1934 г. в
Лондон. Ветераните от войната
се събират за отбелязване на
героичните подвизи от периода
на Първата световна война. На
парада лорд Милн заповядва:
"Свалете знамената, минава ген.
Вазов - победителят от Дойран!”.
След две години преместват
Аврам Аврамов в щаба на ген.
Иван Колев - също гениален военен стратег - герой от Първата
световна война. Роден е през
1863 г. в бесарабските земи с
българско население. Военното
си обучение получава в София.
Своите умения на стратег проявява през Първата световна война

СМЯХ
- Скъпи, направих ти любимия
Разговор на две приятелки:
сладкиш, да ми простиш, че съм
- И после той просто така ти
ти ударила много лошо колата...
подари Мерцедес?
- Какво си направила?!?
- Да не мислиш, че съм си я
- Любимият ти сладкиш.
изсмукала от пръстите тази история...
Aтлетичен, добре изглеждащ
млад мъж, влиза късно през нощта
- Алооо... Днес си купих чисто
в денонощна аптека:
ново БМВ и вдигнах 300 на магис- Седем презерватива!
тралата...
Младата аптекарка, с две годи- И квоооо... обаждаш се да се
шен стаж в Макдоналдс:
похвалиш ли?
- За тук, или за вкъщи?
- Не... искам само да питам, как
се чисти адреналинът от седалката.
- Докторе, сексът има ли странични ефекти?
- Къде ще ходиш на почивка?
- Ако научи мъжът ви - да.
- Преценявайки бюджета си
реших, че не съм уморен.
Семеен скандал. Жената крещи:
- Секс ще видиш на кукуво лято!
На прием жена укорява мъжа си:
Съседката от балкона:
- Вече за десети път отиваш до
- Ку-ку...
бюфета и си наливаш питие. Какво
ще си помислят хората за теб?
Младеж догонва девойка:
- Могат единствено да ме съ- Госпожице, госпожице, може жаляват.
ли да се запозная с вас?
- Защо?
Девойката се обръща:
- Защото всеки път казвам, че
- Не!!!
е за теб...
- Лелеееееее... много ви благодаря!
- Мамо, а каква си била, когато
си срещнала тати?
Тя: - Пусни ме под одеялото,
- Пияна...
студено е!
Той: - С гащи не те пускам! Тук
- Когато прекаля с пиенето, на
си има дрескод!
другия ден се чувствам като пребит. И ти ли си така?
- Светле, скоро ли ще излизаш
- Не, аз съм ерген…
в майчинство?
- Не, Любче, от къде ти хрумна?
Катаджия изрежда пред пийнал
- Ми то се вижда! Ха! Да не шофьор:
ми кажеш сега, че и приятел си
- Значи сте пил - един джин,
нямаш?!
две ракии и две бири! Сметката
- Имам си! Главен готвач в рес- ви е 50 лева!
торант, а защо?

през 1914 г. в Добруджа. Неговите победи завоювани с конница
стигат до велики патриотични
чудеса. Победите му в Шумен и
Добрич спомагат за успешната
битка и край Тутракан.
Аврамов имал щастието, както
често казвал, да служи в щаба на
великия пълководец. Ген. Колев
бил изключително човечен в
отношението към воините и служещите при него. Умението му да
вдъхновява войниците водело до
титанични успехи.
В настоящия материал ще
разкажем за две забавни за
днешното време случки по време
на битките.
Край Шумен, на бойния
фронт, нощта била много мъчителна, защото щабът е трябвало
да слуша провикванията за
молитвите от джамиите. Освен
това, в близост до лагера имало
блато, от където непрекъснато

крякали жабите. Аврамов и
другите са хвърляли камъни за
да могат да ги укротят, но без
резултат. Ген. Колев извикал

ефрейтор Аврамов, потупал по
рамото и му дал съвет да хване
една жаба и да й върже крака с
дълъг дебел конец, а после да
я пусне обратно във водата. По
този начин жабите престанали
със своята досадна песен, защото приемали конеца за змия,
от която се страхували.
Особено важно за войниците
било раздаването и консумирането на храната. Този спомен
е от района на гръцкия град
Кавала - на брега на Егейско
море за съсредоточение на
дивизията. Чакайки за прехвърлянето им с кораби по морето
на друга територия, край палатките с каруци са носели в баки
сготвена храна за 7 души. Без
да мислят за последствията,
някои войници носели дървени
лъжици, а други алуминиеви като по-интелигентни. Времето

било кратко, трябвало бързо да
се нахранят, като гребат от баката. Тези с дървените лъжици
се хранели бързо и сигурно,
но тези с металните лъжици
били истински нещастници.
Супата била гореща, лъжиците
бързо се сгорещявали, парели
ръцете и гладните войници ги
изпускали на земята. Това предизвикало гняв у потърпевшите
и смях у другите.
Макар и дребни, случките
описват част от проблемите на
бита на войниците.
През 1916 г. било подписано
примирието за края на войната
в 1918 г. Ликувал целият народ
с изключение на населението в
Южна Добруджа. Въпреки успеха на битката край Тутракан,
Ньойското споразумение на

другите братя.
Авторът на предадените спомени, внук на Димитър Аврамов, със същата фамилия, поел
пътя на дядо си. Завършил
Военно училище в Шумен,
продължава дългият военен
път. Изпълнявал военни дела в
София, Варна, Шабла, Пловдив.
Получил инженерно образование във Военна академия
„Г.С.Раковски” и след това
3 години, обучавал запасни
офицери в Школата във Враца.
Десетини години бил в Щаба
на Гражданска отбрана на Република България. Последните
над 4-5 години работил като
Началник щаб на управление
по Гражданска отбрана и мобилизация в гр.София.
Като офицер от запаса инж.

великите сили отреждат владението на Румъния над Южна
Добруджа.
Бащата Лало отишъл пак с
каруца в Орхание /Ботевград/ и
си прибрал синовете - Аврам и

полк. Аврамов живее в родната
красива Рибарица, запазил
боен дух и готовност. Въпреки
пределната възраст има дух да
служи в отбраната на родната
България.

Забавна астрология

"СТАРПОСТ" ЕООД

Криминално за зодиите
тъмна нощ беше извършено убийство. Гадно убийство, грозно убийство. Извършила го е една от
зодиите, но не се знае коя. Събират се всички и
решават, че трябва да прикрият уликите като скрият
трупа. Но как?
- Овенът прави план.
- Телецът мълчи и мисли.
- Близнаците говорят несвързано.
- Ракът е в шок.
- Лъвът казва: “Аз ще се погрижа!”
- Девата търси какво да облече.
- Везната разсъждава: „Ще дойда, няма дойда.”
- Скорпионът взима лопата.
- Стрелецът не харесва лопатата.
- Козирогът: "Аз ще копая!"
- Водолеят е толкова студен, че не се знае дали и
той не е мъртъв.
- Рибите вече пият, плачат, пак пият…
Трупът започва да се разлага, защото те все не
решават какво да правят.
- Планът на Овена не струва - обиден е и няма да
копае.
- Телецът още мълчи, ама не мисли вече.
- Близнаците – говорят повече от друг път (глупости
естествено).
- Ракът се прави на умрял, дано всичко се размине.
- Лъвът: "Аааа, аз няма да си цапам ръцете!"
- Девата не е подходящо облечена.
- Везната още се чуди какво да прави.
- Стрелецът не може да копае с тази лопата.
- Козирогът – е всички знаем, че само говори, нищо
не може да свърши.
- Водолеят – май наистина е умрял.
- Рибата пие трета бутилка водка.
А кой е убиецът ли? Разбира се, че Скорпионът. Той
взима лопатата, копае и си мисли: "Тоя да го закопая,
че после имам още единайсет!"

Търси да назначи КУРИЕР-ПЕШАК
за гр. Тутракан.
За контакти: 0899 970 755

В

Астрологът

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

Анастасия ЯКОВА
азказът ми е за Аврам
Лалов Аврамов - роден
през 1871 г. в Рибарица.
(на снимките) Семейството било
голямо - 5 синове и една дъщеря. В местното училище Аврам
посещавал само първи клас,
но усвоил българското четмо и
писмо. От малък бил принуден
да се занимава с овчарлък. След
започването на Балканската
война всички синове служили в
българската армия. Единият брат
- Никола, бил с физически недъг,
затова не служил в армията.
Въпреки недъга бил принуден 20
години по 20 дни в годината да се
включва в Трудовата повинност в
строеж на пътя Тетевен-Гложене.
От 1890 г. - три години, Аврам
изслужил своя дълг, като войник
в крепостния батальон Видин.
В спомените си разказва, че 2
години бил избиран между 10
души за тръбач. Задълженията
му били отговорни. Първо събуждал дежурния офицер, а след
това сигнализирал за ставане,
строяване, хранене и обучение
на войниците.
След уволнението си се оженва
за девойката Иванка от Нановица,
махала на Ябланица. Раждат им
се 2 дъщери - Съба и Лала. Иванка
скоро заболява, закарват я в
болница в гр.Червен бряг и там
умира. Някой е трябвало да се
грижи за децата и домакинството.
Аврам се задомява за втора жена
- Дина от с.Рибарица. Раждат им
се двама синове - Лазар и Цветан
/бащата на автора на спомените
- инж. полк. Димитър Аврамов/.
Преди началото на Балканската война баща им натоварва
Аврам, Лазар, Сава и Начо /брат
на дядото/ на каруца и отиват в
Орхание /сегашен Ботевград/, за
да се запишат доброволци във
войната през 1912 г. Пристигайки
там, две денонощия чакали на
опашка за записването, тъй като
имало много доброволци.
Аврам служил в продължение
на 4 години, като участник във

Р
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Ротарианска Винария
П

оредната 11-а Винария на Ротари клуб
Силистра с президент
Павлин Иванов стана факт
в дните след Трифон Зарезан. Във виненото състезание се представи и Ротари
клуб Тутракан с президент
Стоян Леков, който също се
включи в проявата.
В ролята на сомелиериоценители, влязоха братята
Боян и Марио Боеви от Винарска изба „Пинк Пеликан“.
Те дегустираха общо 25
проби.
Преди да обявят наградите в 4-те категории вина
- бяло, розе, червено и пелин,
те похвалиха участниците
за успешната реколта, но
им препоръчаха да няма
допълнителни „намеси“,
защото влошават качеството и развалят магията
на майстора на еликсира
при домашни условия.
Пелинът на президента на
Ротари Клуб Тутракан Стоян
Леков бе класирано на трето
“ТГ”
място. (на сн.)

1. Как е бъдеще време на глагола „прозявам се”?
2. Колко завоя има в света?
3. Защо слонът не може да кара мотор?
4. Защо всички в автобус дупчат билет, само
джуджето не?
5. Кой цар има най-голяма корона?
6. Какво е пара?
7. Какво е килим?
8. Защо пада дъждът?
9. Какво става, когато се прегърнат стоножки?

ТЕХНИКАТА ГРАТАЖ

Цеца НИКОЛОВА
одоровден е празник
на коневъдството и
конния спорт. При изгрев слънце мъжете сплитат опашките и гривите
на конете, украсяват ги с
мъниста, пискюли и цветя
и ги отвеждат на водопой.
По традиция, също преди
изгрев, жените пригот-

Т

вят обредни хлябове с
формата на подкова и ги
раздават, като имитират
движението и цвиленето
на конете. После идва
ред на любимото на много
българи конно състезание.
Спечелилият надбягванията обикаля с коня си всички домове, за да честити
празника.
И този празник не беше
подминат от родолюбивите староселци. След
разходка по улиците на
селото с кон, впрегнат
в писана каручка, присъстващите на празника уважиха именниците.
Хубава народна музика
съпровождаше шареното шествие - изпяха се
и песни посветени на
празника, а Тодоровци и
Тодорки почерпиха за здраве. Отново се заредихме с
българщина, заредихме се
с оптимизъм, защото на
хорото, което се изви на
центъра на Старо село, се
хванаха и млади и стари.

Мамо,прочети ми!
ƧƽǇƮǐǌǂǍǁǋǇǏǋǍǌǋǉǋǀǊƽǈǊƽƞǋƾǅ

Н

щура въпросителница

Отговори от миналия брой: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Б, 5-А,
6-А, 7-А, 8-Б, 9-А, 10-А, 11-Б, 12-А

На Тодоровден - в Старо село!

ɚɥɢ ɫɢ ɫɩɨɦɧɹɬɟ ɤɚɤ
Ʉɚɲɥɢɱɤɨɫɟɧɚɫɬɚɧɢɥ
ɜɝɴɪɞɢɱɤɢɬɟɧɚȻɨɛɢ"
Ɍɭɤɬɨɣɡɚɩɨɱɧɚɥɞɚɪɚɫɬɟɢ
ɞɚ ɬɨɱɢ ɡɴɛɢ Ƚɨɬɜɟɥ ɫɟ ɞɚ
ɩɪɟɜɴɪɧɟ ɬɟɥɰɟɬɨ ɧɚ Ȼɨɛɢ
ɜ ɫɜɨɣ ɞɨɦ Ɍɨɝɚɜɚ ɦɚɣɤɚɬɚ
ɨɬɜɨɪɢɥɚ ɩɪɨɡɨɪɟɰɚ ɢ ɫɟ
ɩɪɨɜɢɤɧɚɥɚ
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  ɋ ɭ ɩ ɟ ɪ
ɞɨɤɬɨɪ ɦɨɥɹ
ɬɟ ɟɥɚ ɜɟɞ
ɧɚɝɚ ɬ ɭɤ ȼ
ɞɨɦɚɧɢɫɟɟ
ɜɦɴɤɧɚɥɜɪɚɝ
ɂɋɭɩɟɪɞɨɤɬɨɪɴɬɜɟɞɧɚɝɚ
ɞɨɲɴɥ Ɍɨɣ ɛɢɥ ɫ ɥɟɬɹɳɚ
ɛɹɥɚɩɪɟɫɬɢɥɤɚɢɫɥɭɲɚɥɤɢ
ɤɨɢɬɨ ɦɭ ɫɨɱɟɥɢ ɩɨɫɨɤɚɬɚ
ɑɚɧɬɚɬɚ ɦɭ ɛɢɥɚ ɩɴɥɧɚ ɫ
ɜɫɹɤɚɤɜɢɭɪɟɞɢɡɚɩɪɨɝɨɧɜɚɧɟ
ɧɚɡɥɢɬɟɫɢɥɢ
 ɉɪɢɡɨɜɚɜɚɦ ɬɟ ɧɚ ɞɭɟɥ

ɢɡɜɢɤɚɥɋɭɩɟɪɞɨɤɬɨɪɩɪɟ
ɫɥɭɲɜɚɣɤɢ Ȼɨɛɢ ɢ ɡɚɩɹɥ
ɛɨɣɧɚɩɟɫɟɧ
Äɋɴɫɫɢɪɨɩɳɟɬɟɡɚɥɟɹ
ɋɯɚɩɱɟɳɟɬɟɡɚɞɭɲɚ
ɋɴɫɢɧɠɟɤɰɢɹɳɟɨɫɚɤɚɬɟɹ
ɩɨɞɥɢɱɤɚɬɚɬɢɞɭɲɚ
ɋɴɫɤɨɦɩɪɟɫɢɳɟɬɟɫɦɚɱ
ɤɚɦ
ɓɟɬɟɯɥɴɡɧɚɫɦɚɡɢɥɚ
ɂɧɚɜɴɧɳɟɬɟɢɡɞɠɚɫɤɚɦ
ɞɚɫɢɝɢɧɟɲɫɥɟɞɫɬɭɞɚ
Ʉɚɬɨ ɱɭɥ ɬɨɜɚ Ʉɚɲɥɢɱɤɨ
ɦɧɨɝɨ ɫɟ ɢɡɩɥɚɲɢɥ ɢ ɩɪɟɡ

ɝɥɚɜɚ ɧɚɩɭɫɧɚɥ ɬɹɥɨɬɨ ɧɚ
Ȼɨɛɢɂɡɥɟɬɹɥɩɪɟɡɩɪɨɡɨɪɟ
ɰɚɢɞɢɦɞɚɝɨɧɹɦɚȺɋɭɩɟɪ
ɞɨɤɬɨɪɫɟɡɚɫɦɹɥɢɤɚɡɚɥɧɚ
ɦɚɥɤɨɬɨɦɨɦɱɟ
 ɂ ɨɬ ɫɟɝɚ ɧɚɬɚɬɴɤ ɞɚ ɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɲɧɚɬɚɤɢɜɚɡɥɨɞɟɢ
ɤɚɬɨ Ʉɚɲɥɢɱɤɨ ɞɚ ɜɥɢɡɚɬ ɫ
ɬɟɛ
Ȼɨɛɢ ɨɛɟɳɚɥ ɚ ɋɭɩɟɪ
ɞɨɤɬɨɪɢɡɥɟɬɹɥɨɬɩɪɨɡɨɪɟɰɚ
ɫɴɫɫɜɨɹɬɚɜɴɥɲɟɛɧɚɥɟɬɹɳɚ
ɩɪɟɫɬɢɥɤɚ

Ɇɚɦɱɟɬɨ

Честит рожден ден
и да почерпят:

2 март - Мария ГЕОРГИЕВА, Гл.спец. МП, Община
Тутракан
2 март - Михаил ЗЛАТАНОВ, гр. Тутракан
2 март - Назиле РЕДЖЕБ, ст.спец. Касиер-събирач
МДТ, Община Главиница
3 март - Милена АТАНАСОВА, Кмет на с. Подлес,
община Главиница
3 март - Елена ХРИСТОВА, фирма "Т.А.Т.", Тутракан
3 март - инж. Никола ЙОРДАНОВ, Лесничей, ДГСТутракан

4 март - Филип ТОДОРОВ, Ст.спец. "Лесовъд", Община
Главиница
4 март - Ридван АДИЛ, Ст.спец. "Техник", Община
Главиница
4 март - Шенол АЛИ, Горски стражар, ДГС-Тутракан
5 март - Нювит ЮСУФ, Кмет на с. Косара, община
Главиница
5 март - Джеват ЯШАР, Бивш кмет на община Главиница
6 март - Антон ВЛАДЕВ, Фелдшер, "Спешна помощ"-

ко обичате да рисувате,
но вече ви е писнало да
рисувате само с моливи
и боички, то имаме за вас едно
страхотно предложение. Опитайте
техниката гратаж! Гратажът по своята същност е имитация на гравюра.
Хартиеният носител се покрива с
восък или парафин, следва грундиране в някакъв тон, след което
с издраскване се получава рисунъкът. Боите се нанасят и още докато
са мокри се започва отнемане на
слоеве от боята. Акрилните бои
са много удобни и подходящи за
такава техника. По-просто казано,
гратажът е рисуване чрез надраскване на хартия или картон с остър
инструмент. Известните художници
използват само бял фон и черен
цвят или пък черен фон и бял цвят.
Но ние сега ще ви покажем как да
нарисувате рисунка с тази техника в
различни цветове и тя ще се получи
много интересна и оригинална.
За рисунката ще ви трябват:
обикновен лист хартия и дебел
бял картон, молив, писалка, която
вече не пише, бои гваш - различни
цветове, продават се в почти всяка
книжарница, четка, свещ.
Хайде да започнем!
1. Вземете картона и нарисувайте
на него хаотични форми, както
ви дойде. Трябва да са на целия
картон.
2. След това добре ги оцветете
в различен цвят с боите. С каквито
цветове решите, но да са различни.
Можете например да използвате
само топли цветове или само
студени или пък само цветовете
от дъгата. Цветовете трябва да са
плътни, ако трябва оцветете, изчакайте да изсъхне и оцветете отново.
След това пак изчакайте да изсъхне.
3. След като боята изсъхне, можете спокойно да преминете към
следващата част. Вземете някоя
ненужна свещ и щедро натъркайте
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с нея рисунката. Важното е да има
дебел слой восък върху нея, така
следващата стъпка ще бъде много
по-лесна. Трябва да се образува бял
слой, както е на снимката - тогава
всичко ще е точно. Ако трябва,
натъркайте няколко пъти!
4. Това е най-основната стъпка.
След свещта покрийте листа с плътен слой черен гваш. Не трябва да
остава нито едно място непокрито.
5. Докато листът съхне, нарисувайте рисунката си с молив. Може
да е каквото решите- например
цветя.
6. След това се оформят и самите цветя. Тяхната форма, размери
и листа можете да си измислите
сами. Нека бъдат различни и оригинални, това ще придаде на рисунката оригиналност. Към цветята
можете да добавите и детайли пеперуди, пчели и каквото решите.
7. След като картината е готова
трябва да я пренесете на черния
лист. Как става това? Много лесно.
Поставете черния картон. Отгоре
сложете скицата на рисунката си,
така че ъглите на листа и картона
да съвпадат. Вземете писалката и
с лек натиск повтаряйте контурите
на вашата рисунка. Така вашата
рисунка ще се отбележи на черния
картон. Когато махнете листа ще
видите, че контурите на рисунката
ви са се пренесли върху картона.
8. И сега следва голямото забавление. От получените контури
махайте черната боя. Ако не става
с писалката, опитайте с монета.
Ако восъкът под боята е плътен
слой, както казахме, ще става
много лесно.
9. След това можете по желание
да добавите още малко цвят към
цветята, всичко зависи от вашето
въображение.
Това е, рисунката е готова. Успех
в творчеството!
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