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За успехите по български език
и литература в една
природоматематическа паралелка
Хб клас в СУ „Йордан
Йовков“-Тутракан е паралелка с природоматематически профил, което
означава, че в по-голям брой
часове се изучават математика, английски език и
биология. Независимо че
учебното време, отделено
за български език и литература, е ограничено и поради
това недостатъчно, резултатите към този момент
са красноречиви - двама
ученици достойно представят природоматематическата паралелка по един
непрофилиращ предмет.

Фактите

ȾɟɫɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɨɬɋɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜȾɟɧɢɫɥɚɜɆȺɊɂɇɈȼɢɇɢɯɚɥɋȺɅɂɆɫɴɫɫɜɨɹɬɚ
ɭɱɢɬɟɥɤɚɩɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚȽɢɧɤɚȽȿɈɊȽɂȿȼȺ

След провеждането на
общинския кръг на Националната олимпиада по български език и литература
Денислав Златков Маринов
от Xб клас е единственият
гимназист от Община Тутракан, класиран за областен
кръг. На него той отново
повежда класирането в своята възрастова група. Младият тутраканец, завоювал
66 точки, е предложен от
на стр. 3

Цена 0.70 лв.

Предстоящо

"България моята Родина"
О

Калина ГРЪНЧАРОВА
бластният конкурсрецитал "България моята Родина" ще се
проведе на 22 и 23 март в
Тутракан. Негови организатори са Община Тутракан
и Общински център за
извънучилищни дейности.
Събитието е посветено
на Националния празник на
България и 140 годишнината от Освобождението.
Целите, които си поставят организаторите са да
се съхрани и популяризира
българската поезия и българското национално самочувствие в младите хора,
както и да се стимулира
интересът на все повече
младежи към българската
поезия и българските автори.
Според предварително
обявения регламент, от
всеки клас на всяко училище
се допускат до двама инди-

видуални участници и едно
групово участие.
Участниците ще се състезават в три възрастови
групи - от I-ви до IV-ти
клас, от V-ти до VIII-ми клас
и от IX-ти до XII-ти клас.
Журито ще присъди награди - от 1-во до 3-то място във всички възрастови
групи. Във всяка група ще
бъдат връчени и поощрителни награди, а всички
участници ще получат Диплом за участие.
Заявки за участие в областния конкурс "България
- моята Родина" се приемат
до 19 март на адрес: tn_
ocid@abv.bg. Регистрация
на участници в деня на конкурса няма да се извършва.
Организаторите осигуряват и наградите на
победителите в трите
възрастови групи.
Конкурсът ще се проведе
в залата на Обредния дом в
Тутракан.

Българските традиции
на живо в с. Варненци

на стр. 4
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НОВИНИ
ɋɆɍɓȿɇɂəȼȿɅȿɄɌɊɈɁȺɏɊȺɇȼȺɇȿɌɈ
Ɉɬȿɥɟɤɬɪɨɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɋɟɜɟɪɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɱɟɜɩɟɪɢɨɞɚɞɨɦɚɪɬɨɬɱɞɨɱɩɨɪɚɞɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ
ɧɚɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɧɚɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚɡɚɞɨɫɬɚɜɤɚɧɚɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹɫɚɜɴɡɦɨɠɧɢɫɦɭɳɟɧɢɹɧɚɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨɜ
ɪɚɣɨɧɚɧɚɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫȺɧɬɢɦɨɜɨɫȻɚɳɢɧɨɫȻɟɥɢɰɚ
ɫȻɪɟɧɢɰɚɫȼɚɪɧɟɧɰɢɫȾɨɥɧɨɊɹɯɨɜɨɫɁɚɮɢɪɨɜɨɫ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨɢɫɒɭɦɟɧɰɢ
ȼɔɁɆɈɀɇɈɋɌɁȺɁȺɋɌɊȺɏɈȼȺɇȿɇȺ
ɋȿɅɋɄɈɋɌɈɉȺɇɋɄȺɌȺɉɊɈȾɍɄɐɂə
УС на ДФЗ-РА утвърди ресурс от 1,5 млн. лева по Схемата за
държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии
при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът за кандидатстване е от 20 март 2018 г.до изчерпване на ресурса по схемата
и не по-късно от 31 август 2018 г.
Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат
селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични
събития. Помощта се предоставя под формата на заплащане на
застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане
на продукцията. Максималният размер на финансирането, което
може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността
на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха.
Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в
отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на
областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 28 септември. Срокът
за сключване на договорите и изплащането на помощта е до 14
декември 2018 г.
ɉɊɈȼȿɊɄɂɇȺɉɔɌɇȺɉɈɅɂɐɂə
Трима водачи, шофирали, без да притежават свидетелства за
управление на МПС, са засечени при проверки на пътна полиция в
периода 05-11.03.2018 г. в Силистренска област. Един е заловен да
управлява автомобила си с над 1.2 промила алкохолно съдържание
в издишания въздух. Общият брой установени нарушения през
изтеклата седмица е 702. Съставени са 42 акта и са наложени 633
глоби по фиш. При проверките е засечен 1 автомобил без винетен
стикер. За допуснати нарушения са прекратени регистрациите на 2
моторни превозни средства. Извършени са 44 проверки за употреба
на наркотични вещества от водачите.
През периода от 05 до 11 март 2018 г. в Силистренска област
са регистрирани 2 пътнотранспортни произшествия с двама леко
пострадали граждани.
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɨɝɧɟɛɨɪɰɢ ɫɚ ɫɩɚɫɢɥɢ ɨɬ ɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟ
ɤɴɳɚ ɜ ɫɟɥɨ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨ ɫɬɚɧɚɥɨ ɧɚ 
ɦɚɪɬɨɤɨɥɨɱɚɫɚɄɴɫɨɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟɩɪɢɱɢɧɢɥɨɩɨɠɚɪɚ
ɤɨɣɬɨɨɛɯɜɚɧɚɥɤɚɧɚɩɟɦɚɫɚɢɞɜɚɫɬɨɥɚɋɥɟɞɧɚɦɟɫɚɬɚ
ɧɚɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟɟɫɩɚɫɟɧɚɤɴɳɚɬɚ
Ʌɟɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ Äɉɟɠɨ´ ɟ ɢɡɝɨɪɹɥ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪ ɧɚ 
ɦɚɪɬ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ Ʉɨɥɚɬɚ ɫɟ ɡɚɩɚɥɢɥɚ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɩɨ ɩɴɬɹ ɦɟɠɞɭ ɋɬɚɪɨ ɫɟɥɨ ɢ Ʉɭɛɪɚɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ ɤɴɫɨ
ɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢ ɢɡɝɨɪɹɥɚ ɉɨɠɚɪɚ ɩɨɬɭɲɢɥɢ ɨɝɧɟɛɨɪɰɢ ɨɬ
ɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ʉɴɳɚ ɫɚ ɨɬɜɨɞɧɢɥɢ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɨɝɧɟɛɨɪɰɢ ɧɚ  ɦɚɪɬ
Ⱦɨ ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨ ɫɟ ɫɬɢɝɧɚɥɨ ɫɥɟɞ ɫɩɭɤɜɚɧɟ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɬɪɴɛɚ
ɇɟɩɪɚɜɢɥɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɨɬɨɩɥɢɬɟɥɟɧɭɪɟɞɞɨɜɟɥɨɞɨ
ɩɨɠɚɪ ɜ ɤɴɳɚ ɜ ɫɟɥɨ ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɜɱɟɪɚ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ
Ɉɝɴɧɹɬ ɨɛɯɜɚɧɚɥ ɢ ɭɧɢɳɨɠɢɥ ɨɤɨɥɨ  ɤɜ ɦ ɩɨɤɪɢɜɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɢɬɨɜɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɦɟɛɟɥɢ ɜɪɚɬɢ ɢ ɩɪɨɡɨɪɰɢ
ɉɨɠɚɪɴɬɟɩɨɬɭɲɟɧɨɬɟɤɢɩɧɚɊɋɉȻɁɇɌɭɬɪɚɤɚɧɫɩɚɫɟɧɚ
ɟɤɴɳɚɜɫɴɫɟɞɫɬɜɨ
ɄɴɳɚɟɫɩɚɫɟɧɚɨɬɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟɢɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚȼɛɥɢɡɨɫɬ
ɞɨɧɟɹɝɨɪɟɥɢɫɭɯɢɬɪɟɜɢɧɨɨɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɦɟɫɬɧɢɹɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤɫɟɫɩɪɚɜɢɥɢɫɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɩɪɟɞɢ
ɞɚɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɡɚɝɭɛɢɉɨɠɚɪɴɬɤɨɣɬɨɟɜɴɡɧɢɤɧɚɥɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɜɱɟɪɚɟɩɪɢɱɢɧɟɧɨɬɧɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɝɴɧ

ФААК България ЕАД гр. Тутракан
търси да назначи работници на длъжност

„Оператор, производствена линия“
Описание на длъжността:
Ûp¾ÆÉ¼º½»ÛÇÀÐ»ÈÃÒÈÃÛÃÛÀÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÛÒ»ÌÍÃÛÌÛÊÈÀ½матични и електрически инструменти като:
- пневматични и електрически отвертки;
- хидравлични и пневматични преси;
- ръчни инструменти като отвертки, гаечни и
динамометрични ключове, други.
Û mÅ»¼ÀÆº½»Û ÃÛ ÉÅÉÇÊÆÀÅÍÉ½»Û ÃÂË»¼ÉÍÀÈÃÍÀÛ ÎÌтройства.
Ûf»½ÕËÓ½»ÛÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÛÌÛÍÀÌÍ½»ÈÀ ÛÒËÀÂÛ»½ÍÉÇ»тични и ръчни устройства.
ÛmÅÉÇÊÆÀÅÍÉ½»ÛËÀÂÀË½ÈÃÛÒ»ÌÍÃÛÃÛ»ÅÌÀÌÉ»ËÃ
ÛmÅÉÇÊÆÀÅÍÉ½»Û¾ÉÍÉ½ÃÍÀÛÃÂ¿ÀÆÃºÛÛ
Фирмата предлага:
- Трудов договор.
- Работа в динамична среда.
- Редовно изплащане на трудовите възнаграждения.
- Допълнителни бонуси в зависимост от постигнатите резултати.
Автобиографии се приемат на адрес:
ул. „Ана Вентура“ 5А (портала на „Терма“)
за Мартина Георгиева

15.03.2018 г.

ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ БЯХА
ЧАСТ ОТ ITB BERLIN 2018
- Кметът д-р Димитър Стефанов и председателят на ОбС-Тутракан
бяха включени в делегацията
а втора поредна година делегация от
общини, членуващи в
Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО),
участва в най-голямата
световна туристическа
борса ITB Berlin, в немската
столица. В откритото на 7
март изложение взеха участие д-р Юлиян Найденов,
кмет на Община Силистра,
д-р Димитър Стефанов,
кмет на Община Тутракан,
г-н Данаил Николов, председател на Общински съвет
– Тутракан, г-жа Янка Господинова, кмет на Община
Алфатар, г-жа Диана Копчева – кмет на с. Новград,
Община Ценово.
Специализираната борса
ITB Berlin е едно от водещите събития в света на
туристическата индустрия,
което ежегодно събира
представители на над 180
държави от 5 континента и
се посещава от повече от

З

170 000 души. Програмата
на изложението включва
срещи, дискусии и форуми,
на които се представят и
обсъждат актуални тенденции, проблеми, предизвикателства и възможности в
туризма. Регионални, национални и международни
туристически организации,
туроператори и туристически агенции, хотелиери,
туристически атракции,
медии, информационни агенции и издателства вземат
участие в туристическата
борса.
Представителите на
местната власт от Дунавския регион в България
имаха възможност да популяризират културно-историческите и природни
забележителности, обединени в два българо-румънски
маршрута: „Римска граница“ и „Защитено природно
наследство“. Маршрутите
бяха разработени от Асоци-

ацията на дунавските общини в изпълнение на проекти,
финансирани по Програмата
за трансгранично сътрудничество Interreg V-A РумънияБългария 2014-2020 г.
Работното посещение,
организирано от АДО „Дунав“, е част от дългосроч-

ната стратегия на организацията за утвърждаване
на единна визия за развитие
на туризма в Дунавския
регион и за промоциране на
свързания с това потенциал
в регионален, национален и
международен план.
“ТГ”

Достъпът до информация - тема на
Годишна среща на координаторите на ПДИ

аботна среща, на която бе представена
актуалната картина
на използването на Закона
за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) в България се проведе в София на
9 март. В нея взе участие
координаторът на ПДИ за
област Силистра - Калина
Грънчарова (на сн.горе). На
събитието организирано
от институцията, която
е един от инициаторите
на приемането на такъв
закон в страната - Фондация Програма Достъп до
Информация (ПДИ), координаторите представиха информация за използването

Р

дебните дела, подкрепяни
от ПДИ, за които разказа
адв.Кирил Терзийски.
Дияна Банчева представи
комуникационните канали
на ПДИ, чрез които до
всички граждани достига
полезна информация както за работата на ПДИ,
така и за приложението на
ЗДОИ. На интернет страницата - www.aip-bg.org,
е публикувана множество
информация свързана със
закона, вкл. ежемесечният
Информационен бюлетин и
Блог "Точка на достъп".
„Партньорство за открина ЗДОИ по области. Един
от основните изводи е, че то управление” или първа
ЗДОИ разширява своята
актуалност на ползване
сред граждани, неправителствени организации и
журналисти.
Годишният доклад на ПДИ
представи изпълнителният
директор на Фондацията Гергана Жулева, а за тенденциите и проблемите в
законодателството през
изминалата 2017 г. говори
ръководителят на правния
екип - адв.Александър Кашъмов.
Интересни са и случаите,
постъпили за правен съвет
и консултация, както и съ-

година от Трети план за
действие '2016/2017 представи Стефан Ангелов.
По традиция, в края на
срещата е обявяването
на носителя на наградата
"Координатор на годината".
За своята активна работа
през 2017 г. с тази награда
за втори път бе отличен
журналистът от в. "Знаме" - Тодор Грозев, който
е координатор за област
Пазарджик (на сн.долу).
P.S.: Информация за използването на ЗДОИ в област Силистра очаквайте
в следващите броеве на в.
"Тутракански глас".

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 12 март 2018 г.
1 гладач – основно образование, място на работа
с.Цар Самуил
1 чистач/ хигиенист – няма изискване за заемане
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 общ работник – основно образование
1 крояч – основно образование, 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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15.03.2018 г.

на душата
За успехите по български език Гимнастика
Домът на нашето тяло
Т
и литература в една
природоматематическа паралелка
от стр. 1 комисия е допуснала само
21. Сред тях е Денислав,
а резултатът му е втори
в класирането. Младежът
успява да се пребори с конкурентите си от най-елитните столични и областни
училища. Единствено Денислав ще представлява
Община Тутракан и Област
Силистра във възрастовата група VIII-X клас на
националния кръг на Олимпиадата по български език
и литература, който ще се
проведе в град Сливен на 31
март и 1 април 2018 г.
Това не е единственият
успех на ученика. На втория

Регионалното управление
на образованието (РУО)
в Силистра за участие в
националния кръг, който е
най-престижният форум за
изява на знанията и уменията на ученика, както и на
учителя, който го подготвя. Денислав се състезава
във въведената за пръв път
тази година сборна възрастова група VIII-X клас,
т.е. той се бори в тройно
по-голяма по численост
група. От общо 72 ученици,
предложени от всички РУО
в страната, Националната

финален (национален) кръг
към националното състезание по български език и
литература „Любословие“,
организиран от Сдружението на учителите филолози
в България, който се проведе на 21 февруари, Денислав
е със седми резултат в
страната.
Сред победителите в
Xб клас е и Нихал Недрет
Салим. След успешно преминаване през първите
два кръга на Националното
състезание „Стъпала на
знанието. Български език и
литература“ тя е допусната до финалния кръг, който

предстои.

Учителят
Зад завоеванията на учениците от Xб клас стои
Гинка Георгиева, техен
учител по български език и
литература от пети клас
досега. Тя е човекът, който
всеотдайно изгражда у тях
усет и любов към словото
и вещо им разкрива богатството на литературния
свят. Затова успешните
резултати са закономерни
и са влог към постиженията на нейните ученици през
предходните години.
“ТГ”

Промяна на абонаментната такса
за преминаването на български
леки автомобили през Дунав мост
Българо-румънска търговско-промишлена палата
постъпи информация за
промени от началото на 2018
г. в режима за преминаване на
българските леки автомобили по
Дунав мост или т. нар. „абонамент“
за представителите на бизнеса за
преминаване по моста. Досега те
заплащаха за 30 преминавания,
1.20 рум. леи на пътуване, колкото
и румънските представители на
бизнеса.
От началото на тази
година стойността на
„абонамента“ е била повишена на 11 рум. леи за
едно преминаване на Дунав
мост – единствено за леките автомобили с българска
регистрация, а максималният брой на пътуванията в
рамките на абонамента е

В

намален на 20. За автомобилите с румънска регистрация сумата е оставена
непроменена.
Като организация-представител на бизнес средите с интереси от двете
страни на границата, ние
веднага се свързахме с Н.
пр. Тодор Чуров – Извънреден и пълномощен посланик
на РБългария в Румъния с
официална молба да отнесе
въпроса до институциите
в Румъния, които имат отношение към този проблем
и проведе разговори за изясняване на случая.
В отговор от Посолството ни информираха, че веднага е проведена среща на
ръководителя на Службата
за търговско-икономически

въпроси Ивайло Маринов
и завеждащия Консулска
служба Мирчо Иванов с
представители на румънската Национална компания
за управление на пътната
инфраструктура (CNAIR),
които са обяснили, че със
заповед на Министъра на
транспорта на Румъния
са предприети мерки за
улесняване на румънските
представители на бизнес
средите, живеещи в Румъния и работещи в България,
както и уеднаквяване на
таксите, събирани на мостовете от румънска страна. Идеята е напълно да
се премахнат таксите за
преминаване на моста от
румънски граждани, работещи в България и живеещи

в Румъния, като в същото
време е отбелязан фактът,
че не съществува реципрочност по отношение на
таксите за преминаване на
моста, тъй като българската страна не предоставя
възможност за заплащане
на абонамент, независимо
че таксата от нашата
страна на съоръжението е
по-ниска.
В края на срещата участниците са поели ангажимент да информират
компетентните български
и румънски институции
относно поставените от
Българо-румънска търговско-промишлена палата въпроси, с цел проблемът да
бъде обсъден на експертно
равнище и решен.
“ТГ”

Промени в Наредбата за определяне на Повишаването на заетостта на
жените е сред приоритетите в
процедурите за администриране на
нередности по програми, съфинансирани от ЕС Плана за насърчаване на равнопоставеността на половете
елта на приетите
промени в Наредбата
за определяне на процедурите за администриране
на нередности по фондове,
инструменти и програми, съфинансирани от ЕС е да бъде
облекчена административната тежест при администрирането на нередности.
С приетите изменения и
допълнения на Наредбата
за определяне на процедурите за администриране
на нередности по фондове,
инструменти и програми,
съфинансирани от Европейския съюз се постига синхронизация на процедурата
за администриране на нередности по наредбата с тази
по Наредбата за администриране на нередности по
Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
По този начин ще бъде
улеснен процесът по докла-

Ц

дването на нередности и по
поддържането на регистъра
на постъпилите сигнали
и установени нередности.
Уеднаквяват се и правилата,
по които се съставят националните идентификационни
номера за нередностите за
програмите от програмен
период 2014-2020 г. Въвежда
се правно основание за приключване на нередностите,
в случаите когато са изчерпани всички възможности
за принудително събиране
на недължимо платените и
надплатени суми, както и
на неправомерно получените
или неправомерно усвоените
средства, представляващи
суми на нередните разходи
по съответните нередности.
Постановлението влиза
в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
“ТГ”

равителството прие
Националния план за
действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете
за 2018 г. Документът
включва мерки за повишаване на заетостта сред
дамите и за намаляване на
разликите в заплащането
между половете. По данни
на Евростат през 2016 г.,
средно в ЕС коефициентът
на заетост при мъжете е
72%, а при жените - 61%.
Сред приоритетните области в плана са и борбата
с насилието, основано на
пола, насърчаването на равенството между гюловете в процесите на вземане
на решения.
Предвидени са и мерки
за насърчаване на рабо-

П

тодателите да наемат
на работа безработни
лица - самотни родители
(осиновители) и/или майки
(осиновителки) с деца до
5-годишна възраст. Акцент
в плана са дейностите за
по-добро съвместяване на
професионалния и личния
живот на родителите с
малки деца и предоставяне
на заетост на безработни
чрез осигуряване на възможности за полагане на
грижи за деца.
Предвиждат се и национални кампании за повишаване на чувствителността
и нетърпимостта на обществото спрямо насилието,
основано на пола, както и
за по-доброто разбиране на
ролята на институциите в
борбата срещу него. “ТГ”

ялото е домът на нашата душа. Ако е чистичко
и подредено, тогава душата ни ще е в мир и
хармония. Ако е разхвърляно и мръсно, душата ще
более. А мястото, към което е привързано нашето
тяло това естествено е покривът, под който живеем.
Гнездото, което сме си създали. Огнището, което ни
топли. Неразрушимата крепост. И още, и още, и още.
Една от мечтите през живота на човек е да си
създаде дом. И това е напълно логично. Всеки иска да
има свое местенце на уют, където да се скрие поне за
малко от ветровете на днешния свят. И така имате
вече дом, но той е празен. Какво ще направите? Ще
хукнете по мебелните магазини, ще се заровите в
интернет, ще възложите на някой обзавеждането?
Който и начин да изберете, огледайте го още веднъж
и си задайте въпроса има ли значение подредбата. И
ако си отговорите положително, доверете се на Фън
Шуй. Това е древно китайско изкуство за създаване
на баланс и хармония. Имате ли я в къщи, ще я имате
и в душата си.
Влезте първо във всекидневната! Тук ще прекарате по голяма част от живота си заедно със семейството. Не я боядисвайте в бяло. Не се намирате в
болница. Нанесете с четката светло бежов цвят или
резедав или дори бледо виолетов. Така ще затоплите
стаята и ще й предадете характер. Представете
си, че водите задушевен разговор. Тогава ви трябва
канапе, удобни кресла, и малка масичка. Добавете
разноцветни възглавнички и пухкаво одеяло. Поставете цветна чипровска черга или малко килимче на
пода, но ги поставете под ъгъл, а не успоредно на
стените. Така ще намигнете малко артистизъм.
Обърнете внимание на светлината, която струи през
прозорците. Не я ограничавайте. Нека пердетата са
прозрачни с светъл цвят. И ако имате възможност
сложете камина. Или печка със стъклени панели. Вечер
ще угасите осветлението и с чаша вино ще се загледате в играещите пламъци. Тогава ще разберете,
че най-важното на този свят е душевният мир и вие
сте успели да го постигнете.
Второто по значение помещение е спалнята. Но за
нея ще поговорим следващия път.

Учителят

Стартира прием на заявления за
хуманно отношение към птиците

о 20 март 2018 г. в
областните дирекции
на ДФ „Земеделие“
ще се приемат документи
по схемата „Помощ за реализирането на доброволно
поети ангажименти за
хуманно отношение към
птиците“. Размерът на финансовата подкрепа за 2018
г., определен от УС на ДФ
„Земеделие“, е 34 560 000
лв. Помощта е с период на
действие 2018-2022 г.
Държавната помощ има
за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети
ангажименти за хуманно
отношение към животните
в сектор „Птицевъдство“.
Подпомагането се предоставя годишно за покриване
на разходи или пропуснати
доходи на земеделски стопани – птицевъди, които
се ангажират да прилагат
една или повече от мерките
за период от най-малко 5
години.
Допустими за подпомагане са следните птици по
видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до
78-ма седмица); родители
от кокошия вид (от 18-та
до 60-та седмица); бройлери

Д

един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един
оборот (до 12-та седмица
- 84 дни).
Птицевъдите могат да
кандидатстват по следните мерки за подпомагане:
ÛkºËÅ»Û_ÛgÂÊÉÆÂ½»ÈÀÛÈ»Û
фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5
мг/кг;
Û kºËÅ»Û `Û mÌÃ¾ÎËº½»ÈÀÛ
на свободна подова площ
не по-малка от 10% над
задължителния стандарт.
Мярката се прилага само
за родители от кокоши вид;
Û kºËÅ»Û aÛ nÉ¿É¼Ëº½»ÈÀÛ
на условията за хуманно
отношение към птиците по
време на транспорт (само
за доставки до кланицата)
Û kºËÅ»Û bÛ l»Ç»Æº½»ÈÀÛ
емисиите на амоняк с 30 %
(гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез
добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит,
алуминосиликати – каолин,
бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Мярката се
прилага само за бройлери.
Изплащането на държавната помощ ще започне от
27 март 2018 г. Указанията
по схемата са публикувани
“ТГ”
на сайта на ДФЗ.
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Българските традиции
на живо в с. Варненци
с кукерските костюми и маски, и
с дървеното рало. Техният танц
имитира изораването на нивата и
сеитбата. "Черешката" на ритуала
бе раждане на бебе от работеща
на полето жена.
Уникално бе представянето на
кукерите от гр.Алфатар. Заслужени
са спечелените награди от национални и национални награди, за
които бе информирана публиката.
Типичните за този край кукерски костюми и маски очароват с
материалите и разнообразните
орнаменти.
Голяма изненада за форума бе и
представянето на фолклорна група
от с.Добрина, община Провадия.
Анастасия ЯКОВА
бновяването на българския фолклор и традиции
оживяват и предизвикват
гордост от богатството на разнообразни ритуали, изненадващи
носии и богатство на атрибути
включващи делника и празника на

О

българите! Такива чувства вълнуваха присъстващите на Националния
събор „Добруджански кукерите” в
с.Варненци, който се проведе за
четвърти път. След известно прекъсване през годините той се възстановява през 2014 г., за да стане
биенале. Организатор на събитието
е НЧ ”Светлина” със секретар Олга
Атанасова и с подкрепата на Община Тутракан. Г-жа Атанасова със
своят опит във фолклорните изяви
и този път създаде добра организация като вложи емоционален характер на форума. Слънчевият ден
благоприятства на многобройни
любители на фолклора заредени
с фотоапарати и камери.

За начало и настроение Теменужка Янкова приветства присъстващите с песента „Добруджански
роден край”.
Над 150 бяха участниците в
конкурса с богат колорит на костюми и ритуали. Всичко видяно
надхвърли очакванията на хората!

Автентичните костюми бяха в
оригинал с всички атрибути към
облеклото. Чановете опасващи
поясите в танците издаваха звуци
в ритъм, изработените маски скриваха лицата, но наслагванията над
главите изумяваха с разнообразни
материали - ленти, пера от различни птици, изработени цветя и други
изненади на човешката фантазия.
В ръцете си кукерите държаха различни предмети - криваци, тояги,
ножове, с които гонеха дългата
студена зима. Танците придружени
от музиката изпълнена от гайди и
гъдулки допълваха уникалният колорит на празника. Всяка предста-

вена група освен танци изпълни и
традиционен ритуал. Не липсваше
борбата с мечки и страшилища.
Представянето започна с Кукерската група на читалището в
с.Айдемир. Тази прочута фолклорна група е печелила редица
призови места в национални маскарадни фестивали. Оригинална
в своето изпълнения бе и групата
на с.Калипетрово. В своят танц
те представиха типичен за този
край ритуал, в който се отличиха с
характерните костюми. Медените
чанове огласяваха площада.
Видяхме и фолклорната група
от с.Кайнарджа също с уникални
кукерски костюми.
Макар и в малък състав, представителите на читалището в с. Белица
представиха традиционния обичай
Бразая за прогонване на зимата.
Фолклорната група към читалището с.Старо село изненада
журито и наблюдаващите освен

Интересен бе техният обичай „Камиларите", свързан с кукерството.
Последни в парада на Националния събор "Добруджански кукери"
излязоха домакините - Черните кукери от с. Варненци с ръководител
Димитър Добрев. Те са единствени
по рода си в България, а обредният
им танц предизвика овациите на
присъстващите.
Радващото е, че в събора участваха предимно млади хора. А
докато журито оценяваше представеното всички се включиха в
народните хора на площада.
Незабравими спомени остава
необикновеният кукерски събор в
с. Варненци - с костюмите, фолклорните танци и изненадващи
ритуали! Тръгваш си удовлетворен
от видяното, от амбицията на младостта. Можем да бъдем спокойни,
че българският дух живее в подрастващото поколение!

15.03.2018 г.

„Добружански кукери” Варненци 2018

а 10 март 2018г. в село Варненци се проведе IV-ят Национален
събор на маскарадните игри „Добружански кукери” - 2018.
На площада в центъра на селото осем кукерски групи
с над 150 участници показаха българската традиция. Публиката
имаше възможността да се наслади на автентични кукерски маски
и кукерски ритуали.
Съборът бе с конкурсен характер и жури в състав: доц. Йордан
Касабов, Йордан Филипов, Петя Князова-Василева - зам.-кмет на
Община Тутракан и Снежана Михайлова - кмет на село Варненци,
определиха наградите.
Групата от Айдемир бе отличена със Специалната награда на кмета
на с. Варненци. Специална награда за „Обредност и култова игра”
получиха кукерите от Калипетрово.
Домакините - Черните кукери от с. Варненци с ръководител Димитър Добрев получиха награда за „Цялостно представяне и автентичен
костюм”.
С наградата за „Ритуалност в кукерския обред” си тръгна групата
от гр. Алфатар.
Кукерите от провадийското село Добрина грабнаха наградата за
„Традиционализъм и колоритност”, а тези от Кайнарджа - с награда
за „Опазване на традициите в кукерската игра”.
Наградата за „Най-добра маскарадна игра” отиде при групата
от с.Белица, а наградата за „Приемственост в кукерската игра” - в
с.Старо село.
Организатори на събитието са Община Тутракан, Кметство Варненци и НЧ „Светлина - 1904", с. Варненци.
Празникът завърши така, както и започна – с кръшно българско
хоро, на което се хванаха и малки и големи.

Н

В СУ „Христо Ботев"-Тутракан:

Роден край, бащин край! Интерактивен урок за 3 март
град. Момичетата и момчетата
прочетоха с желание текстовете от
„Патриотичен буквар“, разкриващи
какво е за нас България и какво е
роден дом. Рисуваха с думи, защото „на света е само една - нашата
мила родна страна!" Много емоционално и ентусиазирано учениците
рецитираха наизуст стихове за
родината. Голяма част от тях четоха изразително стихотворения
от български автори, посветени на
нашето мило отечество, на нашия
роден край. Това са неповторимите

„Роден край, бащин край,
ти си земен рай!
… няма я по света
тая красота!“
През тази седмица в училищната
библиотека, съвместно с г-жа Валентина Кирилова, организирахме
за учениците от 3б клас урок по
родолюбие на тема „Роден край,
бащин край!".
В началото на урока третокласниците проследиха видеоклип,

разкриващ красотата на нашата
родина. Слушаха с интерес песента
по темата и с бурни аплодисменти
показаха удовлетворението от
видяното и чутото. Споделиха кои
български туристически обекти
са посетили. Слушаха развълнувани и песента „Тутракан, мой
любими“, изпълнена от Христо
Кидиков. Коментираха разпознати
предпочитани от тях кътчета от
виртуалната разходка из нашия

Иван Вазов, Петко Славейков, Ран
Босилек, Младен Исаев, Лиана
Даскалова, Трайко Симеонов, Петя
Дубарова…
Урокът приключи с колективно
изпълнение на песента „Де е България?“ по стихове на Иван Вазов
и музика от Панайот Пипков.
България! Тя е нашата родина!
Най-красивото кътче на света!
Обичаме я и ще я носим винаги в
сърцата си…
Анка КОЗАРЕВА

лександър Димитров уредник в Историческия
музей и Стефка Капинчева
- библиотекар в НЧ „Н. Й. Вапцаров-1873” гостуваха на ученици
от IIIа клас в СУ „Христо Ботев”
с интерактивен урок, посветен на
Националния празник на Република България.
На 3 март (19 февруари по стар
стил) 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между
Русия и Османската империя, с
който се слага краят на Руско-турската война от 1877-1878 г. Войната е наречена Освободителна, тъй

А

като довежда до освобождаването
на част от българите от Османската
империя и създаването на Третата
българска държава.
Александър Димитров поднесе
на учениците интересна презентация изпълнена с много любопитни
факти и снимки, свързани с бележитата дата и приноса на Тутракан
и тутраканци в Освобождението.
Г-жа Капинчева разказа на учениците за мястото и ролята на 3 март
в българската история.
В края на часа децата пяха, отговаряха на въпроси от викторината,
рецитираха стихове.
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Аз говоря на майчиния си
Изложбата "Спасение и страдание"
значи имам минало,
предизвика голям интерес сред учениците език,
съществувам и се развивам

а 9 март, в навечерието на Деня на спасението на българските
евреи, в Изложбената зала
на Историческия музей
се откри гостуващата
експозиция "Спасение и
страдание" на сдружение
„Европейски пространства

Н

21“. Председателят на
сдружението Цвета Ненова запозна посетителите
на изложбата в кратце
с историята на евреите,
преселението им в България, която в годините на
Втората световна война е
успяла да ги запази и спаси,

въпреки настойчивите многократни опити на нацистка Германия.
„Страдание и спасение”,
гостува на тутраканци със
съдействието на Регионален исторически музей Русе, разказва за съдбата
на еврейските общности

в Северна България и е резултат от теренно етноложко проучване, проведено
сред общностите по проект „Страдание и спасение.
Паметта за еврейските
общности - гарант срещу
омразата в обществото".
В Тутракан също са живеели евреи. Според Сведения за преброяването по
етнос през 1946 г. броят
им е 8 души. Днес сред
нашите съграждани също
има представители на тази
общност.
Музейни педагози от Регионален исторически музей-Русе проведоха образователни занятия с ученици
в пространствата на експозицията. Те споделиха, че
си заслужава да си припомняме уроците на миналото
и да се опитаме и ние да
бъдем причина за гордост
на онези, които ще дойдат
след нас, така както се
гордеем с постъпките на
предците си.
Експозицията е отворена
за посещения до 16 март.
Даниела ИИВАНОВА,
Уредник,
Исторически музейТутракан

Fever донесе победата на
Еда Юзджан в Spelling Bee
pelling Bee е състезание,
в което участниците спелуват (от англ. spelling),
т. е. произнасят буква по буква
различни думи на английски език.
Над 6600 ученици на възраст до
14 години ще се състезават в 311
училища в страната от 24 февруари до 2 март 2018 г. Участниците
се подготвяха по предварително
подготвен списък от 500 думи
още от началото на месец ноември. Целта на състезанието е да
повиши интереса на учениците към
изучаването на английски език и да
подобри знанията им чрез забавни
и интерактивни дейности. В България състезанието се провежда за
първи път през 2011 г. по идея на
доброволци от Корпус на мира.
Тази година състезанията се
провеждат под наслов "Bee Ware
online" и е насочена към основни
правила за поведение в социалните мрежи и Интернет. През следващите месеци Брайън Тайърс от
Посолството на САЩ в София ще

S

представи кратки видеа, в които
ще дискутира опасностите онлайн
и как да се предпазим от тях.
Всички видеа ще бъдат специално
заснети за нашата кампания, ще
са насочени към тиинейджърската
аудитория и ще бъдат качени в

канала на Bulgarian National English
Spelling Bee в Youtube.
Състезанието се организира от
Фондация “Корпус за образование
и развитие - КОРПлюС”.
Еда Юзджан Шабан и Берк Бюлент Реджеб се класираха на първо

място и второ място в училищното
Spelling Bee състезание на СУ "Васил Левски" в гр. Главиница.
В надпреварата участваха 30
деца, които се състезаваха в 4 кръга. Думата fever донесе победата на
Еда Юзджан Шабан.
“ТГ”

Холограмата

К

начин учениците научиха
нови неща и за майчиния/
те си език/ци – били те
български, турски, немски
или руски.
Поводът за този поразличен учебен час беше
Международният ден на
майчиния език, който се
чества на 21 февруари
по инициатива на ЮНЕСКО. Тази сравнително
млада инициатива цели
запазването и съхраняването над 6000-те езика,
които съществуват в светa. Организацията счита
езиковото многообразие
за един от най-мощните
инструменти за опазване
на материалното и нематериално наследство
на човечеството. Според
ЮНЕСКО всяка инициатива за насърчаване и
разпространение на майчин
език e пособие за повишаване на осведомеността
относно езиковитe и културни традиции по света
и вдъхновява солидарност,
основанa на разбиране, толерантност и диалог.
Лидия СВЕТОСЛАВОВА,
Библиотекар,
Читалищна библиотека,
отдел Възрастни

Да вържеш красота

Приказки за възрастни
огато съпругата му
почина, той изпадна
в дълбока депресия.
Вече не му се живееше на
този свят. Лежеше в леглото и искаше празнотата
да го погълне. Децата му
се видяха в чудо. И за тях
беше трагедия, че майка
им почина, но животът
продължаваше, а в него
беше останал само баща
им. Бяха чувствали цял
живот топлина и обич от
двамата и им се искаше да
се отблагодарят поне на
единия от тях.
„Хайде да се разходим
навън, татко! Виж, донесохме ти кученце! Да

ащо е важно да обичам езика си, но и да
уважавам езиците на
другите? Какво е майчин
език? Аз може ли да имам
два или повече майчини
езика? Какво свързва езиците по цял свят и защо
ми е да уча чужди езици?
На тези и още много интересни въпроси, свързани
с езиковото многообразие,
посветиха един учебен час
възпитаници от 5-ти „а”
и „б” клас на СУ „Христо
Ботев” с ръководител
Раданка Ангелова. Урокътигра се състоя на 12 март
в читалищната библиотека заедно с библиотекаря
Лидия Светославова.
Под формата на презентация на любопитни
факти, задачки, отворени
въпроси и игри децата се
запознаха с понятия като
майчин език, световна езикова съкровищница, дву - и
многоезичност. Намериха
прилики и разлики в езиците, които владеят, учат
и са чували. Разгледаха
чуждоезична и българска
литература и нямаха търпение да експериментират,
четейки на чужди езици.
Същевременно по забавен

З

погледаме мач!”
Нищо обаче не го изкарваше от депресията.
Той гаснеше лека полека. Отиваше там където
смяташе, че е жена му. И
тогава синът му реши да
опита нещо. Навремето
беше работил по проект
за създаване на холограмни образи. За проба той
направи такъв образ на
майка си. На него тя си
стоеше на креслото с
едно кълбо прежда и се
усмихваше.
Синът закупи проекционно оборудване и се затвори във всекидневната. Когато го инсталира,

двамата със сестра си
се загледаха в образа на
майка си, която стоеше
в креслото. После насила
измъкнаха баща си от
леглото и го вкараха в
стаята. Когато видя образа на жена си, той се
хвана за сърцето. Разплака
се и се втурна назад към
спалнята. Там се захлупи
в леглото.
„Нищо не стана” - казаха
си синът и дъщерята и
излязоха на двора. Чудеха
се какво още да направят,
та да върнат желанието
да живот на баща си.
Когато се върнаха отново в къщата дочуха гласът

на баща си.
- Да знаеш, мила, че ще
купя домати за салатка.
Но от скъпите, че са
по-вкусни. Ти какво ще
кажеш? Добре ще е, нали?
А това кълбо за какво е?
Пуловер ли ще ми плетеш?
Децата му надникнаха
във всекидневната и видяха баща си да стои до
креслото с холограмата.
Той нежно й говореше, а
тя само се усмихваше и
държеше кълбото с прежда.

помняте ли си, когато
навремето работеше завод
„Славянка” - в цех Ширпотреба” няколко жени изработваха
чудни макрамета.
Какво е макраме ли? Вид ръкоделие, в което възел съединява
две нишки. Плете се на ръка и
с помощта на кръгла дървена
пръчка. Тази техника е известна
преди много векове и е пренесена
от Изтока в Европа през VIII-IX век.
Жените в „Славянка” бяха
възрастни, защото се смята, че
само с възрастта човек може
да има търпението да създава
чрез възлите красота. Но защо и
младите да не приемат предизвикателството да вържат красотата.
Е, не е толкова лесно. Трябва да
си прехапеш езика от усилие.
Да започнем с направата на
поставка за цветя. За целта ще
са ви необходими следните материали: 1 бр. бяло полиестерно
въже – около 2-3 метра, 3 бр.
цветни по-тънки въжета или
конци - около 60 см от всяко,
ножица, кука, карабинер.
След като си набавите въпросните материали е време да се
захванете с изработването на
цветарника.
Срежете бялото въже на четири
части. Промушете частите на въ-
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жето през карабинера. Поставете
го в центъра, така че въжетата да
са сгънати по средата, образувайки осем нишки. Срежете един от
цветните конци и го завържете
около въжето в основата, под
края на карабинера. Увийте го
и завържете края на възел. Продължете с останалите цветове
по същия начин. Разделете 8-те
нишки на въжето на 4 групи от
по 2 и ги завържете така, че да
образуват 4 възела. Поставете
въжета в легнало положение.
Вържете на възел 2-я и 3-я край
на въжето. След това 4-я и 5-я
и 6-я и 7-я. Накрая завържете
и 1-я и 8-я край заедно. И така
цветарника ще е готов. Вече може
да слагате цветето и да се радвате
на вързаната красота.

Сръчка
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Девствената проститутка
ежисьорът Николай Волев, една от
най-ярките фигури в
съвременното българско
киноизкуство, представя
автобиографичната си
книга, която носи провокативното заглавие „Девствената проститутка“.
Книгата излезе от печат
като част от авторитетната поредица „Амаркорд”
на издателство „Колибри”.
Безмилостно честна и
остроумна, „Девствената проститутка“ (384
стр., цена: 18 лв.) не е
обикновена мемоарна книга, а разказ под формата
на автоинтервю за превратностите в живота и
професията, за първите и
по-късните любовни трепети, за неизбежния от-

Р

печатък на политическите
сътресения върху личната
съдба, за литературните
предпочитания на режисьора, за майсторството да
се създават универсално
значими творби, вълнуващи широк кръг от зрители.
Житейските приключения
на Волев включват псевдосътрудничество с ДС,
бягство във Великобритания, брак с англичанка,
завръщане в България…
Творческата му биография
обхваща документални и
игрални филми, привлекли
милиони зрители у нас и
в чужбина. Сред тях са
култови ленти като „Двойникът“, „Господин за един
ден“, „Дом № 8”, „Да обичаш на инат“, „Маргарит
и Маргарита“. Последният

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 7/13.03.2018 год.

Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ ɁɍɌ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧɩɪɨɟɤɬɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ
ɩɥɚɧɉɍɉɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɉɥɚɧɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɉɊɡɚɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɨɬɄɄɄɊɧɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨɛɪɟɧɚɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝ
ɧɚȺȽɄɄɝɪɋɨɮɢɹɜɤɜɨɬɉɥɚɧɡɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɞɨɛɪɟɧɫɊɟɲɟɧɢɟʋɝɨɞɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɢɫɤɚɧɟɢɡɚɫɦɟɬɤɚɧɚɉɟɬɤɨ
ɋɥɚɜɨɜɉɟɬɤɨɜɢȼɚɥɟɧɬɢɧɋɥɚɜɨɜɉɟɬɤɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɧɚ
ɢɦɨɬɚɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɥɢɰɚ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨɞɚɫɟɡɚɩɨɡɧɚɹɬɫɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢɹɬɩɪɨɟɤɬɤɚɤɬɨɢɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɹɬɩɢɫɦɟɧɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɢɫɤɚɧɢɹɩɨ
ɧɟɝɨɞɨɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
До всички член-кооператори на ЗК “Прогрес“
с.Варненци, общ.Тутракан, обл.Силистра

П О К А Н А
УС на ЗК “Прогрес“, с.Варненци, общ.Тутракан, кани
член-кооператори си за провеждане Годишно отчетно
заседание на Общото събрание на кооперацията.
Заседанието на ОС ще се проведе на 31 март 2018
г. /събота/ в салона на Кметство с.Варненци от 9:30
часа при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Утвърждаване решенията на УС за нови членове
кооператори и освобождаване на членове кооператори.
Докл: Председателят
2. Отчет на УС за дейността и управлението му
през 2017 година.
Докл: Председателят
3. Годишен финансов отчет на кооперацията за 2017
година и разпределение на печалбата.
Докл: Гл.счетоводител
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на УС
и Финансовия отчет и отчет на КС за работата му
през 2017 година.
Докл: Председателят на КС
5. Избор представител на ГУТ за работниците.
Докл: Председателят
6. Приемане основни насоки за дейността на кооперацията през 2018 година:
- решение за рента 2017 г. и предложение за рента
2018 г.;
- цени на Л.П (царевица, люцерна, бостани).
7. Упълномощаване на Председателя да представлява
кооперацията пред Областния съюз на Земеделските
кооперации.
8. Упълномощаване на Председателя на кооперацията
да предприема действия за придобиване на движимо и
недвижимо имущество с вещни права върху тях и да
представлява кооперацията пред държавни и финансови институции в съответствие със Закона, Устава и
дейността на кооперацията.
9. Упълномощаване на Председателя и Гл.счетоводител
да представляват кооперацията пред Банки и Държавни
институции за осъществяване дейността на кооперацията.
При липса на кворум, Събранието ще се проведе след
1 час.
УС на ЗК “Прогрес“, с.Варненци

15.03.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8/13.03.2018 год.

филм на режисьора, „Извън
пътя”, е по негов сценарий
и излиза на екран в края на
март тази година.
Николай Волев е роден
в София през 1946 година.
Учил е в архитектурния
факултет на ВИАС, а през

1968 г. бяга от България
без разрешение от съответните власти. След
престой в бежански лагер
в Турция заминава за Англия, където завършва висше образование по кинорежисура в The London Film
School (1969–1972). Упражнявал е десетки занаяти
- от тухлар и тютюноработник до екскурзовод и
преводач, но ролите, които
му прилягат най-много, са
от двете страни на камерата – режисьор, актьор,
сценарист и продуцент.
Официалната премиера
на книгата на Николай
Волев бе на 6 март в литературен клуб „Перото”,
НДК.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че
е изработен 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-18-6/04.02.2008 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 и собственици на имота.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от съобщението
да се запознаят с изработеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

28 април - 1 май 2018 г.

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.

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.

Екскурзия до Атина
I ден - 28.04.2018 г. - Отпътуване от Тутракан на 27.04. /петък/
в 20:00 часа.
Пътуване по маршрут Благоевград-Солун-Атина. Следобед пристигане в Атина. Настаняване. Вечерна пешеходна разходка в
квартала „Плака” - старият град на Атина, живописно разположен
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.
„Омония“, пл. „Синтагма”, Парламента, храма на Зевс, античния
олимпийски стадион, Арката на император Адриан. Посещение на
Акропола (входната такса се заплаща допълнително); посещение
на новия музей на Акропола, където са всички оригинални артефакти от обекта, както и макети на фасадите. На последен етаж е
залата 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
гръцка вечеря (с доплащане). Нощувка.
III ден - 30.04.2018 г. - Закуска. Свободно време в Атина или
туристическа програма по желание /с доплащане/ - еднодневна екскурзия до Коринтски залив, с круиз по самия канал със специално
корабче. Пътуването е по крайбрежната магистрала /Саронически
залив/ към красивия град Лутраки /на Коринтски залив/, панорамен
поглед от манастира над града към залива, канала и града със зашеметяваща 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 към Саронически залив /Истмия/, преминава целия канал към
Коринтски залив при входно-изходен пункт /Посейдония/ прави
обратен завой и се връща в изходната точка /круизът се провежда
при минимум 30 човека/. Цената на допълнителната екскурзия
включва транспорт, екскурзовод на български по програмата и не
включва билет за круиза /виж в „Цената не включва“/. Екскурзията
се заявява и заплаща в България. Нощувка.
IV ден - 01.05.2018 г. - Закуска. Отпътуване за България. Пристигане рано сутринта на следващия ден.
Цена: 388 лв. на база 40 туристи
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, пътни такси,
3 нощувки /настаняването е на база нощувка и закуска в хотели 3
или 2 звезди/, водач-придружител; екскурзоводско обслужване,
застраховка и “Снимка за спомен” - колаж от снимки направени
по време на екскурзията.
Цената не включва:
Еднодневна екскурзия до Коринтски залив, Лутраки - 30 лв. на
човек 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
обекта - Римския форум, Древногръцката агора, древното гробище
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
на възрастта при ползване на намаление.
ВАЖНО: Считано от 01.01.2018 г., при нощувки в Гърция туристите заплащат задължително градска такса (city tax) в размер на
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
хотел 5* (заплаща се задължително и индивидуално на рецепцията
на всеки хотел!);
В Гърция са валидни следните отстъпки от входните такси при
посещение на музеи и археологически обекти:
- деца до 18 г. - безплатно (след показване на документ за
самоличност);
- лица над 65 г. - 50 % намаление от стойността на входната такса
(след показване на документ за самоличност);
- студенти, притежаващи международни студентски карти ISIC –
безплатно (след показване на картата).
За записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890, 0895 425453
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Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Риби

Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Идва краят на Рибите.
Малко ми става мъчно за
тях. Какви са сладки и вкусни! Това е в кръга на майтапа. Истината е, че те не са
за този свят толкова сложни, загадъчни и емоционални
натури са. Трябва да знаете няколко истини за тях,
които ще ви накарат да ги погледнете с очи, пълни
с възхищение.
Ако рибите се влюбят във вас ще сложат в краката
ви целия свят. И тогава вече няма да сте същият
човек. Ще станете ефирно създание като тях самите.
Сърцето на жената Риба е като крило на пеперуда
- красиво и деликатно. Сърцето на мъжа Риба е като
спящ вулкан. Може да избухне, но не го прави, защото
чувствата са много важни за него.
Рибите усещат какво ще се случи. Те са като
медиуми. Сънуват настоящето и бъдещето, затова
винаги са готови за случващото се. Имат телепатична връзка с останалите зодии и чрез нея винаги
са готови за помощ.
Те са добри лъжци, но не лъжат в собствена изгода.
Когато видят смъртта в очите на другия не му казват
за неизбежното. Само застават до него, за да му е
лесно по пътя нагоре.
Хората се възползват от съчувствието и добротата им. Рибите винаги разбират кога ги подхлъзват, но
се правят, че не забелязват, за да се кефи другия. Биха
преплували океани и морета, за да помогнат, макар да
знаят, че в беда често остават сами.
Изразяват чувствата си много добре чрез танца.
Той е бавен и чувствен както са те самите.
Въобще това е една чудесна зодия. Жалко, че трябва
да се сбогуваме с нея.

Астрологът

Сканди

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

СУДОКУ

СМЯХ
Гинекологът към пациентка:
- Абе свали си жена и няма изоб- А какви други контрацептиви що да излезеш от филма!
използвате освен вашия ужасен
характер?
- Добре де, лятото що те мързеше?
- Идва пролет.Така ми се иска и
- Ми... от жегата.
аз да се влюбя.
- Ами зимата?
- Че какво ти пречи?
- Ами от студа.
- Жена ми не дава.
- А днес що те мързи?
- Малее, като се сетя какъв студ
Лунна нощ: - Скъпи ,знаеш ли беше и каква жега иде...
къде е Голямата мечка?
- Виж колко е прекрасна нощта.
- Добре, де! Защо ядеш това
Защо трябва пак да говорим за агне, нали си заклет веган?!?
майка ти?
- За отмъщение! То защо ми
изяде тревата?!?
Мъж наблюдава как жена му си
пръска прическата с лак за коса.
- Не съм извършил кражбата,
- Скъпа, напразно хабиш Диф- господин съдия. Бог ми е
локса. Бръмбарите в твоята глава
свидетел! - казва подсъдимият.
са безсмъртни!
- Съжалявам, но този свидетел
не можем да призовем, тъй като
В навечерието на 8 март мъж
няма постоянен адрес - отговаря
пита жена си: - Скъпа, какво да ти му съдията.
подаря за празника?
Тя отговаря кокетно: - Нещо за
Седи си един пич в хола, пие
фините ми пръсти, за изящната си ракията и гледа мача, а синът
ми шия и за розовите ми ушенца! му Митко, обикаля около него и
Той уверено си мисли: "Значи, го пита:
сапун!"
- Тате, к'во пиеш, бе?
- Ракия.
- Мамо, изгубила съм 2 кг.
- Може ли да опитам?
- Но това не е за притеснение,
- Ето, ама малко ..... само блиСлънце мое!
зни.
- Да, но познавам едни колумМитко опитал малко, намръщил
бийци, които не мислят така.
се и вика:
- Ееееееее, ма то много гадно
Влизам в аптеката и казвам: - това бе, тате!
Дайте ми 4 кутии презервативи!
Баща му: - Аааааа така, моето
Почувствах се като в "Гласа на момче! Гадно е, нали!? Иди сега
България" - 4-ма се обърнаха!
и го кажи на майка ти, щото тя си
мисли, че аз тука седя и си правя
- Брат, кажи кaкъв филм да си кефа.
сваля?
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И мъжете могат да сътворяват живот
Ж
ената е орисана
да създава живот.
Това е не само възможност, но и дар, привилегия, щастие, благодат.
Може да се каже, че по
този показател мъжете
сме доста ощетени. Но и
ние можем да създаваме
живот като, например, да
посадим дърво.
И дървото е живо същество. То не само ни радва,
но и е нашия бял дроб. Сянката ни пази, плодовете ни
хранят, а топлината му ни
пази от студа. Естествено, специалистите засаждат дървета през есента.
Защо ще попитате? Ами,
защото така с пръста около корените могат хубаво
да улегнат през зимата.
Да се вкопчат в земята
като дете в гърдата на
майката.
Но за аджамиите остава
пролетта. И това е сезон,
в който земята приема

дървета. Затова, колеги,
имате още една възможност да създадете живот.
Когато засаждате дръвче
обаче не забравяйте да
подкастрите коренчетата
му. Така ще отстраните
мъртвите краища и ще
дадете неподозирана сила
на отрочето си.
Днес ще ви предложа за
засаждане три екзотични
дръвчета. На първо място
персийското желязно дърво

или както още го наричат паротията. Желязното
дърво е символ на здраве
и дълголетие. Нарича се
така, защото стеблото
му е металически сиво, та
чак желязно. То е много
студоустойчиво, така че
е подходящо за нашата
община. А през есента…
през есента окраската му
е зашеметяваща - червена,
тиквено оранжева, жълта.
Друго дърво, което ни

носи здраве и старческо
дълголетие е гинко билобата. То е уникално, студоустойчиво и може да се
засажда по всяко време на
годината. През есента можете да берете листа и да
ги сушите. Запарката от
тях ще ви даде възможност
да спестите ходенето си
до аптеката и харченето
на доста пари.
Ако искате да направите романтичен подарък
на съпругата си, засадете
плачещ бряст. Неговите
тънки, крехки клонки са
сведени в поклон пред слънцето и с почит към земята.
Той радва с нежни цветове
през пролетта и гъсти
зелени листа през зимата.
Та така, бързайте да засадите дръвчетата преди
разпукването на пъпките в
края на март началото на
април! И не забравяйте така сътворявате живот.

Градинарят

яла зима зайчето
Ушко не излезе от
къщичката си. Беше
си събрало доста провизии
и можеше да хруска до насита без да се безпокои, че
трябва да внимава. Обаче
зимата започна да му омръзва и когато задуха снегоядът, Ушко наостри уши:
- Май, скоро ще дойде
пролетта и ще стане за
игра навън - каза си той.
Отвори вратичката и
надникна внимателно.
- Какво става, Ушльо?
Престрашили се най-сетне
да си покажеш носа навън? - извика насмешливо
Бухльо.
Ушко не му обърна внимание. Знаеше, че бухалът
се подиграва на всички.
Той наостри уши, за да
долови стъпките на други

равославната
Християнска Църква празнува този
ден в чест на благата
вест за раждането на
Спасителя, която Архангел Гавраил съобщил на
Дева Мария.
Българите наричат
празника още "Благовец"

П

животни, но не успя. Да,
сигурно никой още не иска
да напусне бърлогата си.
Влезе в къщичката си и
се замисли.” Пролетта не
обича тишината. Ако не
вдигнем малко шум сигурно доста ще закъснее, а
зимата ще вилнее - каза
си той. - Какво да направя,
какво да направя?”
Ушко отново излезе навън и се провикна:
- Ей, Бухльо, искаш ли да
направим нещо с теб?
- Какво? - попита любопитно Бухалът.
- Да организираме пролетно парти.
- Аз не съм много по организациите - измърмори
очилатият.
- Ти само ще поканиш
всички животни на горската поляна, а аз ще направя

всичко останало.
И се започна - бухалът
обиколи всички животни - и
Кума Лиса, и Вълчо, и Меца,
и Златката, и Сърничката, и другите зайчета...
и всички. Отначало някои
се дърпаха, но накрая се
съгласиха и пременени в
най-новите си дрехи заприиждаха на горската поляна.
А там ги чакаше оркестър
от щурчета, мравки, които бяха подготвили вкусни
хапки, птички, които пееха.
Започна голяма веселба и

отишла и лятото е дошло.
Въз основа на народната етимология на названието на празника (Благовец - благо, сладко) се
смята, че всяка рана за-

по средата на нея се появи
усмихната Пролет.
- Да не би това парти
да е за мен? - попита тя.
- Разбира се - отговори
Ушко - сега, когато си дошла, нали няма да си ходиш
обратно? Защото много е
лошо без теб.
- Няма, няма - отговори
развеселена Пролетта и
духна в ушите на Зайчето.
А то кихна и всички се
засмяха. Бяха щастливи, че
отново е пролет.

Мамчето

раства на този ден много
бързо. Затова именно на
Благовец се пробиват
ушите на момичетата
за обеци.
Животновъдите дамгосват стадата си и
правят резки на ушите на
животните, за да могат
да ги разпознават.

Честит рожден ден
и да почерпят:

15 март - Нергис ФЕВЗИ, Гл.спец. Бюджет, Община
Главиница
15 март - Михаил ВЕДЕРОВ, Работник поддръжка,
Община Тутракан
16 март - Тодор ПЕТРОВ, ЕТ "Света Тереза", с. Сяново,
община Тутракан
16 март - Айтен РАШИД, Ст. спец. "Подготовка на
проекти", Община Тутракан
20 март - Цветана КИРОВА, Общественик, Тутракан
21 март - Елена ЖЕЛЕВА, Фен на в. "Тутракански
глас", Тутракан
21 март - Румяна КАПИНЧЕВА, гр.Тутракан
21 март - Керанка ВЕЛИКОВА, Архивар, Община Тутракан

Кога асансьорът винаги работи?
когато има абонамент
когато техника живее на последния етаж
когато всички си плащат

3. Какво казват канибалите, когато четат вегетарианско меню?
а/ това е нечовешко
б/ гадост
в/ Бре
4.
а/
б/
в/

Благовещение
или "половин Великден".
Народното поверие гласи,
че на Благовец долитат
кукувиците и лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е

1.
а/
б/
в/

2. Какво казва докторът, когато сложи слушалката на гърдите на хубава девойка?
а/ от какво се оплаквате
б/ дайте ми номера на джиесема
в/ дишайте

Мамо,прочети ми!
ƧƽǇưǕǇǋǅǄƿǅǇƽ
ƬǍǋǈǂǏǏƽ

Ц

весела въпросителница

22 март - Юнона НИКОЛАЕВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 март - Румен СИМЕОНОВ, Ротари Клуб Тутракан
24 март - Венелина ИЛИЕВА, ВГ "Северина" НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
25 март - Мария КИРЯКОВА, гр.Тутракан
25 март - Нефие РАИМ, Директор на СУ "Васил Левски",
гр. Главиница
28 март - Д-р Димитър СТАНКОВ, Стоматолог,
Тутракан

25 март - Благовещение
- Благовест, Благовеста, Благой, Благо, Блага, Бонка, Бончо, Вангел, Ванга, Евангелина,

Как Али Баба отваря пещерата?
с ПИН код
Сезам, отвори се
с ключ

5. Според пожарникарите каква е разлика между
цигулка и роял?
а/ двата инструмента са от различна категория
б/ роялът гори по дълго
в/ цигулката се държи с ръка
6.
а/
б/
в/

Какво е индийски филм на ужасите?
пак пеят и танцуват, но ужасно
само 365 серии е
няма такъв

7. Какъв подарък носи жена на съпруга си, когато
се връща сама от курорт?
а/ дете
б/ часовник
в/ минерална вода
8. С каква културна забележителност се свързва
Панагюрище?
а/ с яйца по Панагюрски
б/ с църквата си
в/ с миналото си
9.
а/
б/
в/

Кога рибата не кълве?
когато е сита
в дъждовно време
когато я няма в реката

10. С какво се друсат социолозите?
а/ с анфетамини
б/ с кокаин
в/ с анкетамини
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. Б; 3. А; 4.
А; 5. В; 6. Б; 7. А; 8.В; 9. А; 10. В

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