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Да бъде светъл Празникът!
навечерието сме на
голям християнски
празник - Великден.
Боядисваме яйца, редим
трапези, хапваме агнешко. И някак забравяме истинския повод, а именно
Възкресението. Не само
възкръсването на божия
син Исус Христос, а на
всичките добродетели,
които той носи. В сегашния забързан, технологичен

В

свят рядко ни идва на ум за
смирение, покаяние и сърдечна доброта. Така сме се
устремили към финансови
върхове, че низините не
ни интересуват. А точно
там се крие любовта към
ближния, желанието за
правда и мир. Там се крие
мечтата ни доброто да
победи злото и надеждата,
че светлината ще победи
мрака.

Великден трае седем дни.
Седем дни, през които да
се загледаме в пламъчето
на свещта, с която почитаме жертвата на Исус
Христос и да забравим за
препускане на времето и
катеренето към самотния
връх. Защото, ако обърнем
пирамидата ще разберем,
че щастието ни е сред
себеподобните. Колкото
повече рамена, сърца, души

има около нас, толкова благоденствието е по-голямо.
Затова се събираме всички на великденска трапеза.
Затова се събираме
всички в храма.
Затова приемаме един
образ в сърцата си - образа
на Исус Христос.
Да бъде светъл празникът, приятели!

Честит Великден!
“ТГ”

Инж. Людмил УЗУНОВ, Директор на ДГС-Тутракан:

След години днешните ученици
могат да ни станат колеги!
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
епосредствено след
финала на забавните
състезания с учениците от двете средни училища в града, организирани
от ДГС-Тутракан разговаряме с неговия директор инж. Людмил УЗУНОВ.
 ɂɞɟɹɬɚ ɟ ɞɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢ-

ɪɚɦɟ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɤɨɢɬɨɪɚɛɨɬɹɬɜȽɨɪɫɤɨ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɞɨɩɨɤɚɠɟɦɤɚɤɜɨ
ɦɨɠɟɦɢɭɦɟɟɦɚɞɟɰɚɬɚɞɚ
ɩɪɢɞɨɛɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɩɪɢɪɨɞɚɬɚɚɝɨɪɚɬɚȼɪɟɦɟɬɨɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɢ ɞɚ ɫɦɟ ɧɚɜɴɧ ɧɨ ɢ
ɬɭɤɜɡɚɥɚɬɚɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɫɟɩɨɥɭɱɢɞɨɛɪɟȺɪɟɡɭɥɬɚɬɴɬ
на стр. 7

Гл.инсп.Даниел КОСТАДИНОВ,
Началник на РУ "Полиция"-Тутракан:

Общественият ред
в Тутракан е добър

Здраве и сили,
празнично настроение,
радост и усмивки
пожелавам на всички
през Великденските празници!

Христос Воскресе!
Николай НИКОЛОВ, Управител

Христос Воскресе!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Честито Възкресение!
Пожелавем много здраве,
успешни дни и добротата
да цари в отношенията
на всички хора!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Община Главиница
Общински съвет - Главиница
Нека здравето и доброто
настроение не ни напускат!
Велики дела да свършим
и велики мисли да имаме!

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

Държавно Горско Стопанство-Тутракан
Нека с най-големия християнски
празник възкръснат вярата и
надеждата ни за по-добър,
по-щастлив и достоен живот!

Инж.Людмил УЗУНОВ, Директор

Нека са благословени
Великденските празници с много радост и веселие!

Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

Нека запалените свещи на
Великден осветят душите и
сърцата ни и пламъкът на
любовта и добротата изпълва
живота ни!

Христос Воскресе!

„Моника-92” ЕООД, гр. Тутракан

Христос Воскресе!

Уважаеми съграждани,

„ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД, гр. Тутракан
С пожелание за пролетно
оживление в живота и труда,
и успешни начинания!

Тенденцията на
разпространение и използване
на наркотици е негативна
на стр. 3

Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
Пожелавам на всички да са
здрави и щастливи!
Великденските празници да са
ново начало в битието ни!

Христос Воскресе!
Инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Честито Възкресение
Христово!
Георги ПЕНЕВ, Управител

Фурна "При Дидо", гр. Тутракан
Много любов, здраве, късмет
и кошница пълна с яйца и
козунак пожелаваме!

Честито Възкресение!

2

ОБЩЕСТВО

Кметство с. Старо село

Кметство с. Шуменци

Пожелавам всички делници да се
превърнат в празници, безкрайни
емоции и безоблачни дни!
Всеки да се изпълни с пролетно
настроение и оживление, да бъде честит
и обнадежден за по-хубаво бъдеще!

Здраве и сили, празнично
настроение, радост и
усмивки пожелавам на
всички през Великденските
празници!

Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

Калина МИХАЙЛОВА, Кмет

Пламен МАРИНОВ, Кмет

НОВИНИ
МУЗЕИТЕ В ТУТРАКАН ЩЕ РАБОТЯТ ПО ВЕЛИКДЕН

ȼɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟȼɟɥɢɤɞɟɧɫɤɢɞɧɢɟɤɫɩɨɡɢɰɢɢɬɟɧɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɢȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɦɭɡɟɣɜɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟɛɴɞɚɬ
ɨɬɜɨɪɟɧɢɡɚɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɧɚɢɚɩɪɢɥɨɬɞɨ
ɱɚɫɚɭɜɟɞɨɦɹɜɚɬɨɬɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ
ГДБОП ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА СПАМ АТАКА
ɈɬɦɚɪɬɜɫɬɪɚɧɚɬɚɟɚɤɬɢɜɧɚɋɉȺɆɚɬɚɤɚɩɪɢɤɨɹɬɨ
ɧɚɨɛɳɩɪɢɧɰɢɩɫɚɪɚɡɩɪɚɬɟɧɢɫɬɨɬɢɰɢɯɢɥɹɞɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɩɢɫɦɚɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɦɟɣɥɩɪɨɜɚɣɞɴɪɢ
ɫɴɨɛɳɢɯɚɨɬɩɪɟɫɰɟɧɬɴɪɚɧɚɆȼɊɎɢɲɢɧɝɦɟɣɥɢɬɟɫɚɟɞɧɨɬɢɩɧɢɩɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɩɪɟɬɟɧɞɢɪɚɬɫɟɱɟɫɚɪɚɡɩɪɚɬɟɧɢ
ɨɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɛɚɧɤɨɜɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɢɡɜɴɪɲɜɚɳɢ
ɬɴɪɝɨɜɫɤɚɞɟɣɧɨɫɬɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɫɬɪɚɧɚɬɚȼɫɴɨɛɳɟɧɢɹɬɚɮɢɝɭɪɢɪɚɥɢɧɤɤɨɣɬɨɩɪɢɤɚɧɜɚɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢɬɟɞɚɜɴɜɟɠɞɚɬɨɬɨɪɢɡɚɰɢɨɧɧɢɬɟɫɢɞɚɧɧɢɨɬɚɤɚɭɧɬɢɡɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ
ɛɚɧɤɢɪɚɧɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɢɢɦɟɧɚɢɩɚɪɨɥɢɢɥɢɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɩɥɚɬɟɠɧɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɞɚɧɧɢɨɬɞɟɛɢɬɧɢɢɤɪɟɞɢɬɧɢɤɚɪɬɢ
ɩɨɞɩɪɟɬɟɤɫɬɱɟɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɬɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɨɬ
ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ȽȾȻɈɉ ɚɩɟɥɢɪɚ ɤɴɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɮɚɥɲɢɜɢ
ɧɟɩɨɢɫɤɚɧɢ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɫɴɨɛɳɟɧɢɹ ɇɚɣ ɜɚɠɧɨ ɟ ɞɚ ɧɟ ɫɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɥɢɱɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɞɚɧɧɢ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɨɞɨɛɧɢ ɋɉȺɆ ɢɦɟɣɥɢ ȼɫɢɱɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɳɢ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɫɬɪɚɧɚɬɚɧɹɦɚɬɩɪɚɤɬɢɤɚɞɚɢɡɢɫɤɜɚɬɩɨɞɨɛɟɧɬɢɩɞɚɧɧɢ
ɩɨɨɩɢɫɚɧɢɹɩɨɝɨɪɟɧɚɱɢɧ
ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ
С ВЕЛИКДЕНСКИ ДОБАВКИ
ɂɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɩɟɧɫɢɢɬɟɡɚɚɩɪɢɥɬɝɡɚɩɨɱɧɚɧɚɚɩɪɢɥ
ɢɳɟɩɪɢɤɥɸɱɢɧɚɚɩɪɢɥɫɴɨɛɳɢɯɚɨɬɩɪɟɫɰɟɧɬɴɪɚɧɚ
ɇɈɂ ɉɨɥɭɱɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɭɦɢɬɟ ɱɪɟɡ ɩɨɳɟɧɫɤɢɬɟ ɫɬɚɧɰɢɢ
ɳɟɛɴɞɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɩɨɝɪɚɮɢɤɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɨɛɹɜɟɧɜɴɜ
ɜɫɹɤɚ ɟɞɧɚ ɨɬ ɬɹɯ Ⱥɩɪɢɥɫɤɢɬɟ ɩɟɧɫɢɢ ɧɚ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɬɟ
ɤɨɢɬɨɩɨɥɭɱɚɜɚɬɩɚɪɢɬɟɫɢɩɨɛɚɧɤɨɜɩɴɬɫɚɩɪɟɜɟɞɟɧɢɩɨ
ɫɦɟɬɤɢɬɟɢɦɧɚɚɩɪɢɥȼɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɪɟɲɟɧɢɟɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɫɴɜɟɬɡɚɟɞɧɨɫɩɟɧɫɢɢɬɟɳɟɛɴɞɟɢɡɩɥɚɬɟɧɚɢ
ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɫɭɦɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɟɜɚɉɪɚɜɨ
ɞɚɹɩɨɥɭɱɚɬɢɦɚɬɜɫɢɱɤɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɧɚɤɨɢɬɨɩɟɧɫɢɹɬɚ
ɢɥɢɫɛɨɪɴɬɨɬɩɟɧɫɢɢɬɟɡɚɟɞɧɨɫɞɨɛɚɜɤɢɬɟɢɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɬɟɤɴɦɬɹɯɟɜɪɚɡɦɟɪɞɨɥɟɜɚɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨȼɬɚɡɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɩɨɩɚɞɚɬɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
КРИМИНАЛЕ
Ɇɚɡɟ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɚ ɨɬɜɨɞɧɢɥɢ ɧɚ  ɦɚɪɬ ɦɟɫɬɧɢɬɟ
ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɌɟɫɟɨɬɡɨɜɚɥɢɧɚɫɢɝɧɚɥɩɨɥɭɱɟɧɜɱɚɫɚ
ɝɨɞɢɲɧɨ ɦɨɦɱɟ ɟ ɫ ɱɟɪɟɩɧɨɦɨɡɴɱɧɚ ɬɪɚɜɦɚ ɫɥɟɞ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɫɤɚɪɭɰɚɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɚɩɪɢɥ
ɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɋɩɨɪɟɞɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢɬɟɞɚɧɧɢɞɟɬɟɬɨɟɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɨɤɚɪɭɰɚɬɚɜɤɨɹɬɨɫɟɜɨɡɟɥɢ
ɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɹɬɦɭɛɪɚɬɧɨɤɨɧɹɬɫɟɩɨɞɩɥɚɲɢɥɢɝɨɪɢɬɧɚɥɜ
ɝɥɚɜɚɬɚɋɮɪɚɤɬɭɪɚɧɚɱɟɪɟɩɚɦɨɦɱɟɬɨɛɢɥɨɧɚɫɬɚɧɟɧɨɡɚ
ɥɟɱɟɧɢɟɜɛɨɥɧɢɰɚɜɊɭɫɟɋɥɭɱɚɹɬɫɟɢɡɹɫɧɹɜɚɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ
ɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ȼɟɡɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢɫɟɪɚɡɦɢɧɚɥɩɨɠɚɪɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚ
ɚɩɪɢɥɜɫɟɥɨɒɭɦɟɧɰɢȽɨɪɹɥɟɤɨɦɢɧɧɚɤɴɳɚɧɨɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɹɬɟɤɢɩɫɟɫɩɪɚɜɢɥɫɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɩɪɟɞɢ
ɞɚɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɡɚɝɭɛɢ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɦɴɠ ɟ ɡɚɞɴɪɠɚɧ ɡɚ ɩɪɢɬɟɠɚɧɢɟ ɧɚ ɞɪɨɝɚ
ȼɱɟɪɚɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɋɬɚɪɨɫɟɥɨɬɨɣɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɬɨɜɚɪɟɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɨɪɞ´ɢɛɢɥɫɩɪɹɧɡɚɪɭɬɢɧɧɚɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɨɬɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢȼɯɨɞɚɣɭɧɟɝɨɛɢɥɢɧɚɦɟɪɟɧɢ
 ɝ ɫɭɯɚ ɥɢɫɬɧɚ ɦɚɫɚ ɤɨɹɬɨ ɪɟɚɝɢɪɚɥɚ ɧɚ ɤɚɧɚɛɢɫ ɩɪɢ
ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɹɩɨɥɟɜɢɧɚɪɤɨɬɟɫɬɆɴɠɴɬɤɨɣɬɨɟɩɨɡɧɚɬɧɚɨɪɝɚɧɢɬɟɧɚɪɟɞɚɫɢɞɟɧɬɢɱɧɚɞɟɣɧɨɫɬɟɡɚɞɴɪɠɚɧɡɚɫɪɨɤɞɨ
ɱɚɫɚɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ʉɴɳɚ ɟ ɢɡɝɨɪɹɥɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ  ɚɩɪɢɥ ɉɨɠɚɪɴɬ
ɜɴɡɧɢɤɧɚɥ ɜ  ɱɚɫɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ ɤɴɫɨ ɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɈɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɊɋɉȻɁɇɜɝɪɚɞɚɡɚɝɚɫɢɥɢɩɨɠɚɪɚɩɪɟɞɢɞɚ
ɨɛɯɜɚɧɟɫɴɫɟɞɧɢɤɴɳɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɩɨɫɬɪɨɣɤɢɢɝɚɪɚɠ
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Кметство с. Цар Самуил
С пожелание за здраве,
благополучие и светли
Великденски празници!
Нека има Мир и Любов
в сърцата ни!

ǣǱǽǾǴǾǻǼǬǳǹǴǶ
Мехмед ЮМЕР, Кмет

Музеят ще кандидатства с нов
проект, съветниците го подкрепиха
Тутракан за 2018 г.
Във връзка с разкриване на социалната услуга
Център за обществена
подкрепа в Тутракан като
делегирана от държавата дейност Общинският
съвет утвърди новата
институция като второстепенен разпоредител с
делегиран бюджет.
Приет бе отчетът за
изпълнението на Общинска
програма за управление на
отпадъците в Община Тутракан за миналата година.
Съгласно сключен договор

Калина ГРЪНЧАРОВА
а Исторически музейТутракан ще бъде
предоставен безлихвен заем в размер на 23
820,00 лв. за разплащане
на предварителни разходи
свързани с подготовката
за кандидатстване на музея с проект за извършване
на консервативна реставрация и социализация на
крепостта "Трансмариска"
- това бе първото решение
на Общинския съвет на
проведеното на 29 март
редовно заседание. Исто-

Н

през 2015 г. сметосъбирането и сметоизвозването
в града и общината се извършва от "Астон Сервиз"
ООД.
Съветниците приеха
разпоредителни сделки с
имоти общинска собственост, вкл. разрешения за
изработването на ПУП за
4 обекти.
В края на заседанието
отчет за работата на РУ
"Полиция" пред Общинския
съвет представи началникът на институцията гл.инсп.Даниел Костадинов.

рическият музей ще кандидатства за финансиране
на идеята по програмата
на Норвежкия финансов
механизъм.
Общинските съветници
приеха годишният план за
действие по изпълнението
на Стратегията за развитие на социалните услуги в
община Тутракан за настоящата година и за следващата - 2019 г., годишният
план за дейностите за
подкрепа за личностно
развитие и общинският
план за младежта в община

Малки лазарки поздравиха
съветниците на Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
цветна изненада започна
мартенската сесия на Общински съвет-Главиница.
Малки лазарки от ОУ Св.Св."Кирил
и Методий", с.Сокол поздравиха
съветниците с настъпващите Великденски празници, като изпълниха традиционни за повода песни
и танци. Те благодариха за спомоществователството на общинското
ръководство и на местните парламентаристи и им пожелаха спорна
работа и приемане на решения в
полза на хората.
Работната част на заседанието

С

започна с приемане на решение по
предложението на председателя на
местния парламент Месут Алиш
за изменение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Главиница, неговите
комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация. Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси бе преименувана в
Постоянна комисия "Противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество", съгласно влезлия в сила
едноименен закон.
Общинските съветници одобри-

ха няколко отчети за 2017 г. - годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общинския план
за развитие на Община Главиница,
Годишен отчет по изпълнение
на Програмата за опазване на
околната среда, както и Годишен
финансов отчет на „Общински
превози” ЕООД.
С положителен знак бе и решението по докладната записка
с предложение за подписване на
тристранно споразумение за нама-

г. Първоначалният размер на
задължението е 2 780 138,79 лв.
Погасената сума чрез прихващания на насрещни вземания е 474
719,17 лв., а дължимата сума
сега е в размер на 2 305 419,62
лв. Освен главницата, Общината дължи и възстановяване на
начислена законна лихва върху
нея - 133 202,01 лв. Общинският
съвет задължи кмета на общината Неждет Джевдет да подпише
тристранното споразумение, като

ляване с 80 на сто на неразплатено
задължение на Община Главиница по проект "Реконструкция
и изграждане на спортен център
в гр. Главиница", финансиран
от ДФ "Земеделие" по договор
№19/321/01276 от 27.11.2012

предприеме действия за поемане
на дълг за остатъка от 20% ведно
с начислената лихва.
На сесията бяха приети и решения по разпоредителни сделки с
имоти общинска собственост в селата Зафирово, Дичево и Суходол.

Кметство с. Белица
Нека да запазим вярата и да
устремим надеждата, да умножим
любовта си към вечните човешки
ценности – доброта и разбирателство!

Христос
Воскресе!

Кметство с. Бреница
Пожелавам хубаво пролетно
настроение, здраве и много
късмет!

Честит празник!

Костадин МАНЕВ, Кмет

Гл.инсп.Даниел КОСТАДИНОВ,
Началник на РУ "Полиция"-Тутракан:

Общественият ред
в Тутракан е добър

Калина ГРЪНЧАРОВА
а последното заседание на Общински съвет-Тутракан, отчет
за дейността на РУ "Полиция" представи неговият
началник гл.инсп.Даниел
КОСТАДИНОВ.
"Ще бъда максимално честен към общността по
отношение на състоянието
на престъпността в региона" - каза той в началото
и разясни кои са трите
направления на дейност на
полицията: Охранителна
полиция - към която е и
Пътна полиция, Криминална полиция и разследващи
полицаи, които водят наказателните производства.
Охранителна полиция се
разделя на Териториална
полиция - това са полицаите, които обслужват
малките населени места.
Вторият тип са Пътна
полиция или по-познати
като КАТ-аджии, а третият - охрана на обществения
ред, тези, които се движат
с патрулка из града и го
охраняват.
Криминална полиция се
разделя на чисто криминал-

Н

3

РЕГИОН

5 -11.04.2018 г.

на дейност и Икономическа
полиция, а разследващите
полицаи разследват всички
видове престъпления по
Наказателния кодекс, с изключение на тези, които се
разследват от НСС.
През 2017 г. Охранителна
полиция има добра дейност
по-отношение на опазване
на обществения ред, отчете гл.инсп.Даниел Костадинов.
По Указа за борба с дребното хулиганство има 4 бр.
регистрирани хулигански
прояви. 543 акта са съставени на граждани по Закона
за личните документи. По
наредбите на общината са
съставени 83 акта, 57 акта
пък са съставени за дребни
кражби от хора извъшени за
първи път, а по Закона за
лова - 3 акта.
Служителите от групата
са реагирали общо на 1 890
сигнали през годината - 258
от тях за извършени престъпления, 313 - за нарушения на обществения ред, 65
- за нарушения на нощната
тишина, 42 - за домашно
насилие, 115 - нарушение на
наредбите на общините и
12 за сигнали по СОТ.

В тези прекрасни
Великденски дни
Ви пожелавам много късмет,
нови надежди и
безкрайни емоции!

Христос Воскресе!
Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет

Гюнюл ДАИЛ, Кмет
Забелязва се увеличена
тенденция на домашно насилие в малките населени
места, отколкото в големите градове - в процентно
съотношение, а не в брой.
През годината са осъществени 3 мероприятия с
висока посещаемост - Джулай Морнинг, Огненият Дунав и честването на Тутраканската епопея,
които са охранявани
то полицията.
По отношение на
Закона за частноохранителната дейност няма много случаи на нарушения.
"Сега много се
дискутира този закон - за охраната на
малките населени
места, каза още Костадинов. Ние няма
как с един полицай да
обслужим 5 населени
места. Щатът на
МВР е такъв, какъвто е."
В РУ "Полиция" има
недокомплект от 7
полицаи "Охрана на
обществения ред" и
8 бр. младши полицейски инспектори плюс 3
в Пътна полиция.
В малките населени места е характерна т.нар
битова престъпност. Там
има необитаеми къщи и когато собствениците след
6 месеца ги навестят, установяват липсите. Трудно
се откриват крадците в
такива случаи.
На територията на община Тутракан има установени 6 гастролиращи групи,
които извършват кражби.
Техните цели са най-вече
магазините и някои други
обекти в селата. Къщите
обикновено се обират от
местния криминален контингент.
В Тутракан има 514 лица
регистрирани с оръжие, от
тях 58 са с право на късо
оръжие за самоотбрана, 2
бр. - за спортни цели, 465
- с разрешение за лов, 8 бр.
юридически лица притежаващи оръжие и т.н.
"Общественият ред в
Тутракан е добър! - категоричен бе началникът на
местната полиция. Това
е една от положителните
тенденции, които наблю-

давам в града и една от
положителните насоки да
живееш в малък град."
Отчетът на Криминална
полиция сочи едно изнасилване, 3 опита за изнасилване - това са т.нар тежки
криминални престъпления.
Кражбите на имущество
през миналата година са
били 113, а 60 от тях са
разкрити. От 63 кражби на
селскостопанска продукция,
почти всички са разкрити.
Телефонните измами са
10 броя през 2017 г., а
само за една седмица през
м.март т.г. са регистрирани три телефонни измами
- 7 хил.лв., 4,5 хил. лв. и 6
хил.лв. са дали възрастни
хора. На фона на информационните кампании, които
прави МВР по всички медии
и по всякакъв друг начин,
възрастните хора продължават да вярват и да
бъдат мамени.
Името на тутраканския
началник на полицията
също е било използвано от
телефонните измамници,
потвърди той. "Хората
трябва да знаят, че полицаите нито вземат пари,
нито предават пари някому"
- поясни той. За телефонните измами се използват
най-често румънски карти
на мобилни оператори. В
95% от случаите полицията
хваща посредника, но не и
извършителя."
13 са досъдебните производства, от които 2 - за
разпространение на наркотици, а 11 - за притежание
на наркотици.
"Тенденцията в Тутракан за разпространение и
използване на наркотици е
негативна. Тя е единствената, която се увеличава
и то в пъти в нашия град"
- отчете гл.инсп.Костадинов.
Тези, които разпространяват и употребяват наркотици са много повече,
процесът е лавинообразен,
особено в малките населени
места. Там, за забавление
младежите правят две
неща - използват наркотични вещества и гонка с
коли. Използва се най-често
канабис, но напоследък и
по-тежки наркотици - амфетамини, хероин и кокаин.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 2 април 2018 г.
1 общ работник – средно образование, двусменен
режим на работа
1 касиер – средно образование, двусменен режим на
работа
1 чистач/ хигиенист – няма изискване за заемане
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

Кметство с. Варненци

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.

Кметство с. Нова Черна
Весели да са предстоящите
Великденски дни
за всички новочерненци!

Честит празник!
Нехат ЕБАЗЕР, Кмет

Кметство с. Търновци
Повече Доброта и Любов в сърцата,
повече Светлина по пътя ни!
Мир, Щастие и Благоденствие
в домовете на всички!

Честит Великден!
Вежди ДАИЛ, Кмет

РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН

Съобщение

ДЕН НА
ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
12 април 2018 г.
Във връзка с реализиране Плана за действие на Висшия съдебен съвет за изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014-2020 година, на
12 април 2018 г., Районен съд - Тутракан организира
„Ден на отворените врати”.
Каним граждани, ученици и журналисти да се запознаят с дейността на съда в рамките на работния
ден - 12.04.2018 г. - от 10:00 до 16:00 часа.
В Деня на отворените врати желаещите могат
да посетят Съдебната палата и да се запознаят с
организацията на работа на съда, с отделни съдебноадминистративни процедури, с работата и функциите
на съдебните служби. Ще бъде осигурен достъп до
деловодствата на съда - наказателно, гражданско и
съдебно-изпълнителна служба, Бюро съдимост.
Провеждането на Деня на отворените врати е
насочено към популяризиране дейността на съда и
цели повишаване на правната култура на гражданите,
постигане на по-добра информираност за работата
на съдебната система и изграждане на доверие в
работата на съда.
Телефон за връзка: 0866 / 61620
e-mail: rs343@mbox.contact.bg
От Ръководството на Районен съд - Тутракан

Натовареност на прокуратурите
айонните прокуратури в
Дулово, Тутракан и Силистра са сред десетте
най-натоварени районни прокуратури в района на Апелативната
прокуратура във Варна. Работата
на следователите от Окръжния
следствен отдел към Окръжната
прокуратура в Силистра се нарежда на второ място по натовареност
на следователите в България.
Положителни резултати отчете
окръжният прокурор Теодор Же-

Р

лев в данните за характерните за
Силистренска област кражби на
селскостопанска продукция. Този
тип посегателства намаляват, а от
регистрираните 128 престъпления
106 са били разкрити. Към края
на миналата година за района на
Окръжната прокуратура в Силистра
са издирват петима души с влезли в
сила ефективни присъди, които се
укриват. За част от тях има данни,
че са напуснали страната и са с
неустановено местоживеене. “ТГ”
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7 април - Световен ден на здравето
и професионален празник на
работещите в здравеопазването
За мен е удоволствие да поздравя работещите в
МБАЛ-Тутракан на професионалния Ви празник!
Пожелавам Ви здраве, всеотдайност,
милосърдие към човешката болка и
удовлетвореност от благородната професия,
която сте призвани да упражнявате!

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

Уважаеми лекари и медицински сестри
от МБАЛ-Тутракан,
Пожелавам да имате силите да бъдете такива,
каквито Вашите пациенти очакват от Вас!
Убеден съм, че бъдещето пред професията на
здравните работници ще бъде по-добро и вярвам,
че днешният празник ще ви донесе онова
удовлетворение, което заслужавате!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

5 -11.04.2018 г.
По случай професионалния празник на работещите
в здравеопазването в гр.Главиница и
МБАЛ-Тутракан приемете искрени пожелания за
благополучие и професионални успехи!
Бъдете все така съпричастни с болката на хората и
им вдъхвайте необходимия кураж!
Нека увереността не Ви напуска никога, за да
продължавате напред в нелеката битка
за запазването на живота!
Желаем на Вас и семействата Ви здраве и щастие!

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

За гората - с любов! България - моята Родина!
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Ние обичаме гората" това бяха най-често казваните думи по време на
празника организиран от
Държавно горско стопанство-Тутракан под мотото
"Децата и гората на България за бъдещето на зелена
Европа", който се проведе
в крайдунавския град.
Поводът - Седмицата на
гората, а участниците ученици от начален курс на
обучение в СУ "Христо Ботев" и СУ "Йордан Йовков".
Първоначално замислено
събитието трябваше да се
проведе сред природата, в
гората, но метеорологичните условия не позволиха
и то се осъществи в една
от залите на читалището.
Празникът бе открит от
директора на ДГС-Тутракан
- инж.Людмил Узунов, след
което децата показаха
знания за гората, за ползата на хората от нея, за
нейните обитатели и т.н.
Двата отбора - "Явор"
и "Ясен", участваха в три
състезания - Работилница
"Еко бижута" - за изработване на дървен медал, вик-

Калина ГРЪНЧАРОВА
бластният конкурс-рецитал "България - моята
Родина" се проведе на 29
и 30 март в Тутракан в залата на
Обредния дом.
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 са
основните цели на организаторите - Община Тутракан и ОЦИД.
Историята на конкурса сочи,
че през 2016 г. в него са участвали 80 ученици, през 2017 г. - 120,
а в третото му издание - над 200
ученици от Тутракан, Алфатар,
Нова Черна и Иширково.
Участниците се състезаваха в
три възрастови групи, като техните изпълнения се оценяваха
по няколко критерии - дикция,

О

5б клас от СУ "Й.Йовков"
Победителите в 1-ва възрастова група са Самир Рашид и води класацията при груповите
Мартин Караджов, следвани изпълнения, следван от група
от Надя Драгомирова и Дуйгу от 7 клас от същото училище.
Денислав Златков е безаРеджеб - на 2-ро място, и Андреа

ȾɟɧɢɫɥɚɜɁɅȺɌɄɈȼ

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɤɚɬɚɜɄɨɧɤɭɪɫɚɡɚɩɨɫɬɟɪɢ
ȿɥɟɨɧɨɪɚɏɪɢɫɬɨɜɚ

"Христо Ботев", на 2-ро
място е екип от 3б клас
от СУ "Йордан Йовков" и на
3-то място - Лора Яворова

Надя Драгомирова, Сиян
Леков, Диляра Кючук, Ивет
Стоянова, Йоана Димитрова, Александър Илиев, Калина Христова, Крум
Крумов, Симона Владева, Пламена Георгиева,
Цветослава Иванова,
Мария Йорданова, 4б
клас от СУ "Христо
Ботев" - за общ постер на класа.
От инж. Людмил Узунов учениците научиха
още, че през 1925 г.
е приет нов Закон за
горите, на базата, на
който е станало учредяването на Първия
празник на залесяването.
А първата Седмица
на гората е проведена от 15 до 22 април
Ɉɬɛɨɪəɫɟɧ
1934 г.
Можем да добавим,
че в тези години е
торина на тема "Гората от 2б клас, СУ "Христо излизало списание "Горски
на България" и практиче- Ботев".
преглед" - издание на Друско състезание - "Посади
Бяха връчени и пет по- жеството на българските
цвете".
ощрителни награди - на лесовъди.
В края на празничната среща
инж. Людмил
Узунов награди
победителите в
предварително
обявения конкурс
за изработване
на постер на
тема "Гората
на България за
бъдещето на зелена Европа". От
представените
33 постери, 26
са от ученици
от СУ "Христо
Ботев", а 7 - от
СУ "Йордан Йовков".
На 1-во място
е Елеонора Христова - ученичка Ɉɬɛɨɪəɜɨɪ
от 4а клас от СУ

ȾɟɦɟɬȺɅɂ

артистичност, оригиналност и
подбор на репертоара.
Журито през първия ден, когато се състезаваха рецитаторите
от най-малката възрастова група
(1-4 кл.), бе в състав Иглика
Пеева - ръководител на Детска
театрална студия "Артистисимо"Русе, Пламенка Ангелова - журналист във в."Бряг" и Петьо Стойчев - ръководител на самодеен
театрален състав-Тутракан, а
през втория ден, при по-големите, в журито бе и Калина
Грънчарова, гл.редактор на в.
"Тутракански глас".

Любомирова и Йоана Станкова.
При груповите изпълнения първи е 3а клас от СУ
"Й.Йовков", на 2-ро място са 1б
кл. от СУ "Й.Йовков" и 3а клас
от СУ Хр.Ботев" и на 3-то място
са Група "Звездици" от СУ "Хр.
Ботев".
Във възрастовата група 5-8
клас, първото място си делят
Демет Али и Дамян Лазаров,
втори са Любомира Бойчева,
Селма Молла и Никол Влаева, а трети - Мира Стойчева,
Радослав Ганчев и Ивелина
Йорданова.

ɆɚɪɬɢɧɄȺɊȺȾɀɈȼ

пелационният победител при
най-големите, следван от Кристина Георгиева и Марсел Озер,
а трети са Пресила Боянова и
Сияна Недева.
Победителите бяха наградени
с пожелание и през следващата
година да бъдат сред участниците.

ɇɚɞɹȾɊȺȽɈɆɂɊɈȼȺ
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Цветница в Шуменци Великденско надиграване

Учреден е Социален фонд за подкрепа на деца в нужда

Калина ГРЪНЧАРОВА
ело Шуменци тази година бе домакин на
Общинския празник на
художественото творчество,
който по традиция се провежда
точно на Цветница.
Падналият дъжд не позволи,
той да се проведе на откритата
сцена в центъра на селото, но
затова пък залата на местното читалище бе препълнена
от самодейци и любители на
фолклора.
Празникът бе открит от директора на Дирекция "Хуманитарни
дейности" в Община Тутракан Стефка Станкова и от кмета на с.
Шуменци - Калина Михайлова.
Отец Михаил благослови

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Добруджа" се нарича Общинското надиграване на читалищните
клубове за народни хора и танци,
което тази година се проведе за
втори път. Желанието на организаторите - Община Тутракан, е той
да се превърне в традиция, затова
е включен и в годишния Културен
календар.
На практика, сезонът на културните събития, които се осъществяват на открито - на Амфитеатралната сцена в Крайдунавския
парк, бе открит с тази проява. На
нея, млади жени и мъже показаха
завидни танцови умения, истинско
настроение и заразяваща емоция.
ска сцена танцьорите представиха
Празникът бе открит от зам.- България и Боалийско хоро.
история и се показва една бо- кмета Петя Князова-Василева,
Танцов клуб "Беличанка" при Боалийско хоро, Айдар айвас и
гата душевност - съчетание на
НЧ "Христо Ботев", с. Белица е Опас, които са авторска хореограуникални елементи от носиите –
кодове от стародавна практика
– наука. Рогатото забраждане,
надиплена пола, кърленката и
др. атрибути идват от древните времена. Най-пожелаващо

С

Ʉɥɭɛɡɚɯɨɪɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ

празника, а в църквата "Св.
Св.Кирил и Методий", където
преди това бе отслужен църковен ритуал, всеки можеше
да запали свещ и да вземе от
осветените върбови клонки.
Гости на събитието бяха на-

родният представител Стоян Мирчев, председателят на
ОбС-Тутракан Данаил Николов
и етнологът от Силистра д-р
Йордан Касабов.
Поздравителни адреси до
участниците изпратиха областният управител Ивелин Статев и
кметът на Община Тутракан д-р
Димитър Стефанов.
Три часа продължи празникът, време, в което на сцената
майсторство и финес показаха
танцьори и изпълнители - част
от самодейни състави на седем
читалища - Тутракан, Белица,
Старо село, Преславци, Цар
Самуил, Търновци и Варненци.
На финала на цветния празник етнологът от Силистра д-р
Йордан Касабов представи част
от колекцията от костюми от
различни фолклорни области
на България на кмета на селото
Калина Михайлова. Идеята е на
Димитричка Василева - читалищен секретар в село Белица,
която е сред инициаторите за
демонстрацията на 17 костюма.
„Преселските носии са моята
най-голяма любов и болка,
защото са ми завещани от моите прабаба, баба и майка ми“,
заяви още в началото на ревюто
Калина Михайлова, която е
потомка на българи от Северна
Добруджа.
"Това са могъщи села в Северна Добруджа, населени до

преди 1940 г. от българи, живели там столетия наред - това
са Башкьой, Каталой и Черна.
В Грънчарово, Окорш, Нова
Черна - днес там живеят техни
наследници - преселници след
Крайовската спогодба, каза по
време на ревюто етнологът д-р

е да има младо присъствие
в самодейността, за да бъде
вездесъщо и премствено, а
Йордан Касабов.
„С подобни прегледи се пише него го срещаме в групите от
народните читалища в
община Тутракан. Показана бе жажда да се
изявиш, защото нашият народ иска отново
да блесне. Цветността,
разнообразието в премените, които видяхме,
е типично царствено,
болярско присъствие,
характерно за нашия
народ“, коментира след
събитието още д-р Йордан Касабов.
Общинският празник на художественото творчество "Цветница-2018" е част от
Общинския и Областен
културен календар за
годината.

след което малки лазарки от ЦГ
"Патиланчо" и ДГ "Полет" лазаруваха и пожелаха на всички щастливи
пролетни празници.
След което танцьорите от четири

също млад състав - създаден през
2015 г., чийто ръководител е също
Елена Атанасова. Дамите от клуба
са разучили повече от 20 хора, а
този път представиха Ляво хоро и

фия на техния ръководител.
Надиграването бе съчетано с
още една проява - Благотворителен Великденски базар, щандовете, на който бяха разположени

Ɍɚɧɰɨɜɰɟɧɬɴɪ
ɊɢɬɴɦɈɐɂȾ

Дайчовото.
клуба завладяха сцената.
Истински фурор на сцената
Клуб за хора "Добруджа" се
представиха в надиграването предизвикаха изпълненията на
със Странджанска ръченица и Танцов център "Ритъм" към ОЦИД-

в Крайдунавския парк. Различни
сувенири на великденска тематика
бяха изработени и представени от
училища, детски градини, читали-

ɄɥɭɛɌɴɪɱɢɥɚ
ɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

хореографската разработка на
ръководителя им Елена Атанасова "Хей мари, калъм Калино".
Клубът е част от дейностите на НЧ
"Н.Й.Вапцаров" - създаден през
2009 г., а в репертоара има повече
от 40 хора. В представителната му
група играят 16 самодейки, а в
клуба участват повече от 60 души.
Участвали са в различни надигравания в България и в Македония.
Новочерненки са организирани
в Клуб за хора "Търчила" към НЧ
"Васил Йорданов" през 2017 г. Ръководител им е Елена Атанасова.
За този кратък период 17 жени са
разучили 15 хора. Дебютът е бил
на същата сцена, след което имат
участия в конкурси в страната и
Македония. Този път те изпълниха
Батута - хоро от Северозападна

Тутракан с хореограф Димитър
Джамбазов, който е координатор
на CIOFF за Североизточна България. Клубът е създаден преди две
години, време, в което е участвал
в различни концерти и събития в
областта и в Гърция. Предстои му
участие в международен фестивал
в Охрид, Македония, а на тутракан-

Ȼɟɥɢɱɚɧɤɢ

ща, а производствените фирми
- козунаци.
1 564,46 лв. е общата
сума събрана от базара.
С нея, към Община Тутракан, се поставят основите на Социален фонд за
подкрепа на деца в нужда.
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Гимнастика на душата великденска въпросителница
Да привлечем Великденски късмет
о Великден душите ни се изпълват с много
надежда и упование.
Към небесата политат безброй мечти
за здраве и късмет.
И докато здравето
ни зависи до голяма
степен от нас, то
късметът е нещо сякаш идващо от Горе.
Как да го призовем,
така че да дойде
специално при нас?
1. Трябва да привлечем светлината
в дома си. Да изчистим прозорците. Да
дръпнем пердетата.
Да вдигнем щорите.
Светлината ще ни
донесе най-хубавото усещане за живота. Ще ни донесе
късмета.
2. Нека сложим в стаята си драцена. Тя се нарича
още дървото на живота. Драцената ще ни зареди с
много енергия и сила, оптимизъм и хармония. Дръвчето
е сред най-предпочитаните за отглеждане у дома, тъй
като дава много положително настроение и емоция,
като изпълва с тях цялата стая и се усеща още от
вратата. Листата й приканват късмета да влезе у
дома.
3. Вкарайте топлите багри у дома. Това са зеленото
и кафяво. Тези топли цветове носят късмет, свързват
ви с природата и ви носят положителни емоции.
4. Направете цвете от подкови. Поставете го на
входната си врата и добрият късмет сам ще влезе
през нея.
5. Вземете си зайче, но не шоколадово, а истинско!
Такова едно беличко и пухкаво. Да знаете, че ще ви
донесе много щастие и късмет.
Освен всички тези неща, бъдете оптимисти и упорити! Защото, да знаете късметлиите са упорити хора.
Те не чакат късмета, а го преследват и той ще не ще
най-сетне отива при тях. Така че бегом след късмета!
По Великден той е най-близо до вас.

П

Учителят

"Дунавски Драгажен Флот" АД,
гр.Русе
Търси да назначи

РАБОТНИК (мъж)
в склада си за строителни материали
в гр. Тутракан.
Осемчасов работен ден, допълнителни бонуси.
Информация може да получите на
тел.: 0885 505 926 или на място в базата на ул. "Сливница" №1 (до Автогара Тутракан)

АБА КОНТАКТ - София
посредничи и предлага дългосрочна работа
на пълен работен ден с трудов договор на
приемащата страна – Германия, Холандия в
различни отрасли на производството и селското стопанство, индивидуално и семейно
(трактористи, доячи в кравеферми, работници
в кланица). Настаняването е осигурено и се
предоставя от приемащата компания.
За допълнителна информация на тел:
+359899907663

Ресторант в малък град в Германия
търси барман/ка и сервитьор/ка за летния сезон.
Предишен опит не се изисква. Начални познания по
немски език са в плюс.
Задължения:
- приготвяне на напитки
- помагане на сервитьора
- почистване на работното място, салон, градина
и др.
Осигурена квартира, храна, транспорт до работното място, напитки и домашни потреби.
Заплата 550 евро (спестени пари на месец)
Телефони за връзка:
0889225500 и 004915733419211

1. Какъв празник е Великден?
а/ християнски
б/ мюсюлмански
в/ танганайски
2. Какво честваме с този празник?
а/ възкресението на Исус Христос
б/ раждането на Исус Христос
в/ влизането Исус Христос в Ерусалим
3. Колко дни трае Великден?
а/ три дни
б/ седем дни
в/ един ден
4. На какво е символ яйцето?
а/ на Вселената
б/ на Земята
в/ на Космоса
5. Кои са основните елементи на Великденската
трапеза?
а/яйца, козунак и агне
б/сирене, кашкавал и мляко
в/ свинско, спанак, киви
6. Защо агнешкото е компонент на Великденската трапеза?
а/ защото Исус Христос е представен като Божи
агнец
б/ защото е невинно
в/ защото е вкусно
7. Защо боядисваме първото яйце в червено?
а/ за радост на децата
б/ символизира обагреното с кръвта на Исус Христос
в/ заради красотата
8. Кога се боядисват яйцата?
а/ на Велики четвъртък или страстната събота
б/ в петък и неделя
в/ само на Велики четвъртък
9. До кога се ядат боядисани яйца?
а/ до Спасов ден
б/ до Еньовден
в/ до Коледа
10. В коя година за пръв път се споменава за
Великденски заек?
а/ 1678 год.
б/ 1900 год.
в/ 1945 год.
Отговори от миналия брой: 1. В; 2. Б; 3. А; 4.
А; 5. А; 6. А; 7. А; 8.А; 9. Б; 10. А

Община Главиница
Област Силистра

Заповед
№ РД-01-188/27.03.2018 г.
Долуподписаният Неждет Джевдет, Кмет на Община Главиница, на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА
и чл.134, ал.1 т. 1 от ЗУТ, постъпило заявление Вх.
№ УТ-02-73/27.03.18 г. от Община Главиница с адрес:
гр. Главиница ул.“Витоша“ № 44, с приложените към
него документи за образуване на административна
преписка.
I. О Д О Б Р Я В А М:
Представената от Община Главиница с адрес:
гр. Главиница ул.“Витоша“ № 44, задание и скица предложение за изменение на действащия план на с.
Стефан Караджа за ПУП-Изменение плана за регулация
и застрояване за УПИ II-335, кв. 32 и въвеждане на
улична регулация от о.т. 61А до о.т. 61Б.
II. Р А З Р Е Ш А В А М:
Изработването на проект на ПУП-план за регулация
и застрояване за УПИ II-335, кв. 32 и въвеждане на
улична регулация от о.т. 61А до о.т. 61Б. по плана
на село Стефан Караджа, община Главиница област
Силистра. 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.1 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
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВА
I. Община Тутракан обявява свободни работни места за
длъжностите за предоставяне на почасови социални услуги в
изпълнение на Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2018 г.
- Социален асистент
- Домашен помощник
Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Дейности за лична помощ, услугата включва поддържане на
личната хигиена; помощ при хранене; помощ при вземането на
предписание от лекар, лекарства; помощ при рехабилитационни и
други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и други;
- Дейности за социална подкрепа и социално включване, като:
помощ в общуването и осъществяване на социални контакти;
придружаване при посещение на кино, театър, изложби, концерти
и др.; помощ при писане на писма, заявления, подаването им в
съответната институция и всякаква друга дейност изразена в
социалната работа с представителите на целевата група;
- Комунално-битови дейности: пазаруване, поддържане на
хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителя;
извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; извършване на административни услуги и плащания, приготвяне
на храна с продукти на потребителя и др.
1. Изисквания към кандидатите:
- Безработни лица с местоживеене в община Тутракан;
- Физически и психически здрави в трудоспособна възраст
лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.
2. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за постъпване на работа (по образец), което може
да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан
или да бъде получено на място;
2. Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;
3. Автобиография;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Медицинско свидетелство за работа;
6. Копие от диплома за завършено образование и оригинал за
справка;
7. Копие от трудова книжка;
8. Удостоверение (сертификат) за професионално обучение
за длъжности „Социален асистент”, „Домашен помощник” или
„Личен асистент”.
9. Писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето.
3. Срок за подаване на документите - от 03.04.2018 г. до
13.04.2018 г.
от 8:00 до 16:30 часа в Информационен център на Общинска
администрация, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
4. Подборът на кандидатите, подали заявления, ще се осъществи на два етапа:
1. Оценка по документи
2. Интервю
Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на
информационното табло в Община Тутракан.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.04.2018
г. от 9:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.
II. Община Тутракан обявява прием на документи за ползване на
почасови социални услуги Социален асистент/ Домашен помощник в Звено за почасови услуги в изпълнение на Постановление №
332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
1. Изисквания към кандидатите:
За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за
самообслужване.
2. Необходими документи за ползване на социалните услуги от
кандидатите за потребители:
- Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов
законен представител (по образец), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан или да бъде
получено на място;
- Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;
- Копие от решение на ЕЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, ако има такова и
оригинал за справка;
- Писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето от
доставчика на услугата;
- Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне
на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане
(може да не е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението за ползване на услугата);
- Други документи.
3. Срок за подаване на документите - от 03.04.2018 г. до
13.04.2018 г.
от 8:00 до 16:30 часа в Информационен център на Общинска
администрация, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
4. Подбор на кандидатите за потребители:
Подборът на лицата, които ще ползват услугата „Социален
асистент” и „Домашен помощник” ще става след проучване на
потенциални потребители, въз основа на Карта за оценка на
потребностите, изготвена от комисия назначена със Заповед на
кмета на Община Тутракан.
Списъкът на кандидат-потребителите на социални услуги, според получената крайна оценка на потребностите, ще бъде обявен
на Информационното табло в сградата на Община Тутракан.
Повече информация можете да получите в Общинска администрация всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в Информационния център или на телефон: 0866 60 688.
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Инж. Людмил УЗУНОВ, Директор на ДГС-Тутракан:

След години днешните ученици
могат да ни станат колеги!
ɟɬɚɩɧɢɳɨɧɟɦɨɠɟɦɞɚɧɚɩɪɚɜɢɦ Ⱦɭɧɚɜɴɬ ɫɤɨɪɨ ɧɹɦɚ ɞɚ
ɫɩɚɞɧɟɚɤɚɬɨɞɨɣɞɚɬɢɬɧɚɪ
ɱɟɪɟɲɨɜɢ ɜɨɞɢ Ⱦɨ ɦɸɥɢ
ɜ ɧɚɣɞɨɛɪɢɹ ɫɥɭɱɚɣ ɬɚɦ ɧɟ
ɦɨɠɟɞɚɫɟɪɚɛɨɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɬɨɟɱɟɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɟɫɟɧ ɜɫɢɱɤɨ ɤɨɟɬɨ ɬɪɹɛɜɚɲɟ
ɬɚɦ ɟ ɡɚɥɟɫɟɧɨ Ʉɚɤɜɨ ɳɟ
ɨɫɬɚɧɟ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ ɫɟ ɞɪɴɩɧɚɬ
ɜɨɞɢɬɟ ɬɟɩɴɪɜɚ ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɞɚ
ɜɢɞɢɦ
 Ʉɨɢ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ
ȾȽɋɌɭɬɪɚɤɚɧ ɤɨɟ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɟɪɟɲɢɤɚɤɜɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɦɚɬɟ"
 Ɇɨɠɟ ɛɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɦɢɫɥɢɜɴɪɯɭɮɚɤɬɚɱɟɝɨɪɫɤɢɹɬɫɟɤɬɨɪɧɟɟɡɟɦɟɞɟɥɢɟ

ɉɪɢɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɩɪɟɡɩɪɨɥɟɬɬɚ ɡɚɫɟɟɲ ɧɹɤɚɤɜɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɢ ɫɥɟɞ  ɦɟɫɟɰɚ ɩɪɢɛɢɪɚɲ
ɪɟɤɨɥɬɚɬɚ Ɍɚɦ ɜɫɹɤɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬ ɧɨɜɢ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ Ⱦɨɤɚɬɨ ɩɪɢ ɧɚɫ
ɧɚɣɤɴɫɢɹɬɫɪɨɤɡɚɫɴɡɞɚɜɚɧɟ
ɧɚ ɟɞɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɞɨ ɧɟɣɧɨɬɨ
ɨɬɫɢɱɚɧɟ ɟ  ɝɨɞɢɧɢ ɂ ɚɤɨ
ɧɚɝɨɞɢɧɢɫɟɩɪɨɦɟɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚɭɪɟɞɛɚɬɨɜɚɦɧɨɝɨ
ɡɚɬɨɪɦɨɡɹɜɚ ɱɢɫɬɨ ɥɟɫɨɜɴɞɫɤɚɬɚɱɚɫɬɧɚɧɟɳɚɬɚ
Ʉɚɤɫɟɫɩɪɚɜɹɬɟɫɛɪɚɤɨɧɢɟɪɢɬɟ"
 ȼ ɧɚɲɟɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɝɨɥɟɦɢ ɛɪɚɤɨɧɢɟɪɫɬɜɚ ɧɹɦɚ
ɤɚɤɜɢɬɨɩɨɤɚɡɜɚɬɩɨɬɟɥɟɜɢɡɢɢɬɟȼɩɨɧɨɫɢɦɢɪɚɡɦɟɪɢɫɚ

Информационна среща на овощари

края на м.март в Тутракан се проведе информационна срещасеминар на тема „Нови
технологии и интензивни
схеми за отглеждане на
костилкови овощни видове“, организирана съвместно от Национална служба
за съвети в земеделието
(Териториален областен
офис Силистра) и Аграрен
университет, гр.Пловдив.

В

Присъстваха 38 земеделски
стопани, извършващи дейност в сектор „Плодове".
На информационния семинар проф. д-р Валентин
Личев, ръководител катедра
„Овощарство“ в Аграрен
университет, гр.Пловдив,
запозна земеделските производители с възможностите за ефективно отглеждане на различни овощни
видове и прилагането на

СМЯХ
Дежурният екип на вестник
"Правда" умува над новия брой.
На първа страница трябва да
излезе голяма снимка - другарят
Хрушчов посещава голяма свинеферма. Започва спор какво да се
пише под снимката.
- "Хрушчов в свинарник" - предлага дежурният редактор.
- "Хрушчов сред свинете" - настоява заместник-главният.
- "Свинете и Хрушчов - винаги
заедно!" - обажда се отговорният
секретар.
Накрая се приема компромисен
вариант: "Хрушчов - третият отляво надясно".

иновативни подходи и практически решения. Обърна
внимание на производствени
направления и подходящи
системи за поддържане
на почвената повърхност.
Проф. д-р Валентин Личев
запозна присъстващите с
изискванията при създаване
на интензивни черешови и
други насаждения с оптимален вариант на вретеновидно формиране на дърветата.

Забележка в ученически бележник:
- Уважаеми родители! В часа
по музика вашият син три пъти
Пасейки овцете на два съседни поръча "Бяла роза", а накрая не
баира, Нане и Вуте разговаряли, плати!
по-точно викали, за да се чуят:
Служител закъснява за работа.
- Нанеее, чу ли, бе? Руснаците
В коридора го среща шефът и го
излетели у космосо!
мъмри:
- Сите ли, бре Вуте?
- Закъснявате вече цели два
- Не, бре, само един!
- Епа, оти викаш толко силно часа. Имате ли някакво оправдание?
тогаз?
- Да, ще ставам баща!
- О, честито! А кога?
На телефон 112 се получа- След девет месеца…
ва сигнал, че Манго трепе яко
жена си. Пристига полицай да го
По истински случай:
арестува по новата Истанбулска
В детската градина леличка
конвенция:
- Манго, що биеш Айше? Има загащва след пишане малкият
Наско и казва:
цяла конвенция за това!
- Леле, каква голяма буба
- А, не така, бате! Днес Айшето
ми се прави на мъж, ама тях имааашш!!
- Кат на тааате. - отговорил
конвенцията не ги варди от бой...
Влиза един мъж в секс шоп. малкият.

КОНКУРС за
ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР
Изисквания за изпълнение на длъжността:
1. Образование – висше или средно /кандидатите
с висше образование са с предимство при еднакви
други условия/.
2. Комуникативност, умение за работа в екип, професионална ангажираност и отговорност.
3. Да умее да осъществява координация и контрол
на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване,
оформяне, обработване, движение, контрол върху
изпълнението и архивиране.
4. Да познава и прилага законите и изискванията
относно трудовия процес, устава и вътрешните
нормативни документи на читалището.
5. Компютърна грамотност - Microsoft Ofﬁce.
Предимства:
- работа на ръководна позиция
- работа в културна институция
- владеене на чужд език
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до председателя на Читалищното
настоятелство
2. Професионална автобиография - CV, с посочени
телефон и e-mail за връзка
3. Копие на Диплома за завършено образование.
4. Копия на свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане
на длъжността.
5. Копие на лична карта.
Документите ще се приемат при секретаря
на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1873 г.” - гр. Тутракан, с
адрес : гр. Тутракан, пл. „Суворов” №2 от 08:00
до 17:00 часа
Срок за подаване на документите – до 23.04.2018
година.
С одобрените кандидати ще се проведе събеседване на 25.04.2018 г. от 17.30 ч. в сградата на
Читалището.
Телефон за връзка: 0899 814 663 - Милен ФИЛИПОВ

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Забавна астрология

Гледа надуваема кукла и пита:
- Кога е произведена?
- Януари 2015 г. - отговаря
продавачът.
- Ооо, козирог - не!
- Аз тази Нова година я празнувах на Хаваите - плаж, загорели
мацки...
- Аз пък бях в Индия - на гърба
на слон, топло, красиви индийки...
- То и аз празнувах Нова година
с вас в къщи, само че не пуших!

Наблегна на резитбените
операции за формиране на
короната: съкращаване,
прореждане, направа на напречни нарези, премахване
на пъпки, наклоняване, филизене и пензиране.
Участниците в срещата
проведоха продължителна и
ползотворна дискусия като
бяха коментирани различни
аспекти и още по-широк
кръг овощни култури.
Експерти от НССЗ-ТОО,
Силистра представиха възможностите за подпомагане
на земеделските производители на плодове по мерки от
ПРСР 2014-2020 г.
Участниците получиха информационни материали по
разглежданите теми.
Срещата се осъществи
с подкрепата на Народно
читалище „Н.Й.Вапцаров“,
гр.Тутракан.
След като приключи теоретичната част на семинара, бе направено посещение
и проведена практическа
демонстрация в земеделско
стопанство с младо интензивно черешово насаждение.

обявява

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

Овен

Програма
Достъп до Информация

акар Овенът да не е надарен с поетични заложби, от другите зодии го наблюдават и твоят
рими за него. Тези рими са много похвални, защото като цяло останалите зодии питаят респект.
Той гледа на всичко това като загуба на време, но му е
приятно. Твърде приятно. Та, ето едно стихоплетство
за Овена. Ще ви направи впечатление, че всички куплети започват с „Той”. Това е така защото той е „Той”.
Той в първи слънчев лъч бележи
рождението на една душа.
С вълшебна пръчка сили свежи
дарява му магьосница звезда.

М

Той не познава хитрости, лукавство.
Не крие тайни и лъжи.
И силно вярва в свято братство,
зареян във безброй мечти.
Той често пада и отново става.
На всичко да опита е готов.
Духът му огнен пътя осветява.
Целта му е всемирната любов.
Той пръв е образ след звездите.
Рогата му са твърди като диамант.
Желязна сила тлее във гърдите.
На справедливостта е той гарант.
В това стихотворение ни казва, че Овенът е голяма
работа. Знам, че в Тутракан има много Овни, затова е
толкова велик град. Малък, но велик! И нима е случайно, че тази година Великден е в рамките на неговата
зодия? Не, разбира се!

Астрологът

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

от стр. 1 ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɚɬ ɜɫɢɱɤɢ ɬɟɡɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɛɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɨ Ⱥ
 ɦɨɠɟ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɢ ɧɹɤɨɣ ɨɬ ɩɟɱɚɥɛɚɬɚ ɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɚɦɟ ɜ
ɬɟɡɢɞɟɰɚɞɚɫɬɚɧɟɧɚɲɤɨɥɟɝɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɢ
 Ʉɚɤɜɨ ɳɟ ɨɬɱɟɬɟɬɟ ɤɚɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢɤɭɥɬɭɪɢ
ɞɟɣɧɨɫɬ ɡɚ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɄɚɤɜɨɩɪɟɞɫɬɨɢɩɪɟɡɧɚɧɚ" ɋɟɞɦɢɰɚɬɚ ɧɚ ɝɨɪɚɬɚ ɟ ɫɬɨɹɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚ"
ɞɨɛɴɪɩɨɜɨɞɡɚɬɨɜɚ
 Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɩɨɱɧɚɯɦɟ
Ɇɨɝɚɞɚɤɚɠɚɱɟɝɛɟ ɦɧɨɝɨ ɬɪɭɞɧɨ ɉɪɟɡ ɦɦɚɪɬ 
ɟɞɧɚɨɬɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟɧɢɝɨɞɢɧɢ ɫɧɹɝ ɨɛɥɟɞɹɜɚɧɟ ɞɴɠɞ ɤɚɥ
ɜɴɜ ɜɫɹɤɨ ɟɞɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ Ⱦɭɧɚɜɴɬɟɩɨɱɬɢɧɚɪɴɛɚ
ȼɫɢɱɤɨ ɤɨɟɬɨ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ
 ȼ ɤɚɤɜɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɫɚ
ɩɨ ɝɨɪɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢ ɩɥɚɧ  ɝɨɪɢɬɟɤɪɚɣȾɭɧɚɜ"
ɡɚɥɟɫɹɜɚɧɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ
Ɂɚɥɟɬɢɦɟɬɪɚɩɨɞɜɨɞɚ
ɤɭɥɬɭɪɢ ɫɟɱ ɤɚɫɬɪɟɧɟ ɧɚ Ⱥ ɬɚɦ ɟ  ɨɬ ɞɴɪɜɨɞɨɛɢɜɚ
ɞɴɪɜɟɬɚɩɨɱɜɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɢɧɟ ɤɨɣɬɨ ɢɡɜɴɪɲɜɚɦɟ ɩɪɟɡ ɰɹɧɚɩɨɫɥɟɞɧɨɦɹɫɬɨɞɴɪɜɨɞɨ- ɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ Ʉɨɟɬɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ
ɛɢɜɴɬ ɤɨɣɬɨ ɞɚɜɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɱɟ ɢɦɚɦɟ ɞɚ ɫɟɱɟɦ ɨɤɨɥɨ 
ɡɚ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɡɚ ɞɚ ɦɨɝɚɬ ɯɢɥɤɭɛɢɤɚ ɬɨɩɨɥɚ ɚ ɧɚ ɬɨɡɢ

Читалищно настоятелство при
НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1873 г.”,
гр. Тутракан

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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В света на Андерсеновите приказки

а 2 април от 1967 г., по
инициатива на Международния съвет на детската
книга, отбелязваме Международния ден на детската книга, който
съвпада с рождения ден на датския
писател Ханс Кристиан Андерсен
(1805 - 1875), автор на едни от
най-великолепните приказки на
всички времена.
Отбелязахме с интерактивен урок
този празник в библиотеката на СУ
"Христо Ботев" с учениците от 2б
клас, участващи в групата „Аз уча
български език“ по проект „Твоят
час“ и г-жа Даринка Иванова,
през последния учебен ден от м.
март, преди да започне пролетната

Н

ваканция.
Второкласниците проследиха
прекрасна презентация за живота
и творчеството на чудния разказвач
на приказки. Впечатлени бяха от
чутото и видяното. Бързо и точно
се справиха с въпросите, свързани
с предоставената им богата информация. Не се затрудниха да отговорят кога и къде е роден писателят,
какво е обичал да прави като малък,
какво по обем е творчеството му, на
колко езика са преведени творбите
му. И още - къде има статуя на
героиня от негова приказка, която
се е превърнала в символ на града,
в кой известен парк е изработена
статуя на твореца. Отговориха каква

международна награда е учредена
на името на Ханс Кристиан Андерсен. Изброиха кои детски писатели
са нейни носители.
Припомниха си и преразказаха
някои от най-известните му приказки. Решиха кръстословица, в която
откриха и попълниха заглавията на
част от тях. Едва ли има възрастен
човек, който да не е израснал с
“Грозното патенце“, "Новите дрехи
на царя", "Малката русалка", "Малката кибритопродавачка", „Снежната
кралица“, “Принцесата и граховото
зърно"…
Учениците гледаха с интерес и
анимираната Андерсенова приказка
„Дивите лебеди“. Тя е неделима

част от вълшебството на детството
за много поколения деца.
Не пропуснаха да проведат маратон на четенето. Стартираха с друга
световноизвестна негова приказка
- „Палечка“. Всички се включиха с
голямо желание да прочетат изразително историята за мъничкото,
колкото палец, момиченце, откраднато от жаба, изживяло много
премеждия и намерило своето
щастие благодарение на спасената
от него лястовичка. Съпреживяваха заедно с героинята неволи и
радости. Насладиха се най-вече на
удоволствието от четенето.
Увериха се, че Андерсен разкрива с изключително майсторство
човешките слабости и добродетели
в прекрасните си творби.
Нека не забравяме неговите
думи: "Най-хубави са приказките,
които ражда самият живот!", както
и „Щастието дойде при мен в образа на Муза, която ме дари с богатството на приказките.“ Вероятно и
идните поколения ще разлистват
книгите с невероятните му произведения и ще четат с увлечение всяка
една страница от тях. Човек започва
да обича четенето, само ако има
шанса да срещне правилната книга.
Книгите с Андерсеновите приказки
отговарят на това условие. С тях
успешно можем да насърчаваме
четенето.
Анка КОЗАРЕВА

5 -11.04.2018 г.
Честит празник, здравни работници
от МБАЛ-Тутракан!

Бъдете здрави, щастливи и всеотдайни
в благородната Ви професия! Останете все така
истински сърдечни, желаем ви успехи в
бурните житейски ветрове!
Нека във Вашия дом има магия от любов и
светлина! Желаем благополучие и здраве на Вас и
Вашите семейства!
Радвайте се на лични и професионални успехи!
Благодарим на всички лекари, дали своят принос за
опазване и лечение здравето на хората!
България има нужда от Вас!
Благодарим Ви и дълбок поклон!
Семейство Дида и Ангел ГАНЕВИ
Честит професионален празник, д-р Станков!
Благодарим за усърдието, грижата и
отговорността към Вашите пациенти!
Желаем Ви здраве и дълъг живот, за да се
грижите за красивите усмивки на хората, а те да
се радват на живот без болки!
Вие сте ЧОВЕК с голямо сърце! Съпричастен сте
на болката на пациентите си и се стремите по
най-бързия начин да я отстраните. В работата си
винаги улавяте и прилагате новите методи, които
помагат в лечението на пациентите!
Благодарим Ви от сърце!
Бъдете удовлетворени и щастливи!
Желаем здраве на Вас и Вашите близки!
Семейство Дида и Ангел ГАНЕВИ

рисувани яйца

Празник на детската книга
Зайде НАИМ, Секретар
на НЧ "Хр.Ботев", с. Зебил
Мерлин АЛИ, Библиотекар
ɢɬɚɥɢɳɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´
ɫ Ɂɟɛɢɥ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɢ
ɩɪɚɡɧɢɤ ɩɨ ɩɨɜɨɞ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɞɟɧɧɚɞɟɬɫɤɚɬɚɤɧɢɝɚ
  ɚɩɪɢɥ Ɍɨɣ ɫɟ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚ
ɤɚɬɨɩɪɚɡɧɢɤɧɚɞɟɬɫɤɚɬɚɤɧɢɝɚɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɢɪɟɲɟɧɢɟ
ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɡɚ
ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɤɧɢɝɚ Ⱦɚɬɚɬɚ ɧɟ ɟ
ɢɡɛɪɚɧɚ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɡɚɳɨɬɨ
ɧɚɚɩɪɢɥɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢ
ɜ Ɉɞɟɧɡɟ ɫɟ ɪɚɠɞɚ ɞɚɬɫɤɢɹɬ ɩɢɫɚɬɟɥ ɏɚɧɫ Ʉɪɢɫɬɢɚɧ
Ⱥɧɞɟɪɫɟɧ ɋɢɝɭɪɧɢ ɫɦɟ ɱɟ

Ч

ɧɹɦɚ ɜɴɡɪɚɫɬɟɧ ɤɨɣɬɨ ɞɚ
ɧɟɟɢɡɪɚɫɧɚɥ
ɫ ɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟ ɦɭ ɇɨɜɢɬɟ ɞɪɟɯɢ ɧɚ
ɰɚɪɹ Ɉɥɨɜɧɢɹɬ ɜɨɣɧɢɤ
Ɇɚɥɤɚɬɚ ɪɭɫɚɥɤɚ Ɇɚɥɤɚɬɚɤɢɛɪɢɬɨɩɪ ɨ ɞ ɚ ɜ ɚ ɱ ɤ ɚ  
ɉɪɢɧɰɟɫɚɬɚ
ɢ  ɝ ɪ ɚ ɯɨ ɜɨɬɨ
ɡɴɪɧɨ
ɉɨɤɚɧɢɯɦɟ
ɞɟɰɚ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜɴɡɪɚɫɬɢ ɞɚ ɜɡɟɦɚɬ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɪɚɡɧɢɤɚ Ɍɟ ɫɟ ɡɚɛɚɜɥɹɜɚ-

ɯɚ ɨɬɝɨɜɚɪɹɣɤɢ ɧɚ ɡɚɛɚɜɧɢ
ɜɴɩɪɨɫɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɤɧɢɝɚɬɚ
ɢɧɟɣɧɚɬɚɢɫɬɨɪɢɹɪɟɲɚɜɚɣɤɢ ɤɪɴɫɬɨɫɥɨɜɢɰɢ Ɂɚ ɜɫɢɱ-

Мамо,прочети ми!
ƟǂǈǅǇǁǂǊǎǇǋǄƽǆǔǂ
а рождения си ден Зайко
Дългоуши получи малка
книжка. В нея се разказваше за това как една голяма
птица много се възгордяла от
силата и красотата си. Тя не се
грижела за гнездото и яйца си, а
само си хвърчала и говорела: ”Ах,
колко съм красива! Ах, колко съм
силна!” Боговете се разгневили
и я превърнали в страхлив заек.
Заекът разбрал колко е сгрешил и
им се примолил да му оставят поне
красивата окраска.
- Добре - съгласили се боговете

З

- но тогава ще бъдеш Великденски
заек. Ще събираш яйчицата си, ще
ги шариш и ще ги подаряваш. Ако
всички са доволни и щастливи от
това, ще върнем предишния ти вид.
- Ще се постарая - въодушевила
се птицата.
Тя събирала яйчица, боядисвала
ги и ги слагала в кошничка. Обаче
после й хрумнало да прави малки
сладкиши и чудни играчки. През
нощта оставяла кошничката пред
дома на някое дете и се скривала
в храстите. Гледала как децата
се радват, а с тях и родителите

им. Много радост
донесъл птицата-Великденски
заек, на земята и
боговете решили
да я възнаградят.
- Добра работа свърши. Сега ще
ти върнем стария вид.
Но птицата-Великденски заек
казала:
- Не, искам да си остана Великденски заек. То било много хубаво
да носиш щастие на света.
Зайко Дългоуши много хареса
приказката." Ще се преоблека

нам, че само по Великден
се боядисват яйца. Обаче
ɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ
ми се иска това да е цяла
ɢɦɚɲɟɢɡɧɟɧɚɞɚɩɨɞɚɪɴɰɢ
година. И тогава винаги ще е на
ɩɪɢɝɨɬɜɟɧɢ ɡɚ ɬɹɯ ɨɬ ɛɢɛɥɢума ни, какво олицетворяват
ɨɬɟɤɚɬɚ
те. Да събуждат добротата и
милостта в сърцата ни. Да ни
правят съпричастни към чуждата болка и да я лекуват чрез
общите усилия. Да разгарят
онова пламъче, чрез което любовта става по силна от всички
негативни чувства.
По магазините има много бои
за яйца. Има различни кристални бои, восък, лепенки. Всеки
ги купува. Но не боядисвайте
яйцата така, между другото!
Великден се празнува всяка
година, но не е традиционен
като Великденски заек. И така ще
празник. Той винаги е едно
донеса много радост в гората” тайнство. Затова трябва да се
каза си той.
приготвим с трепет за това
И наистина - пред къщичките си
тайнство. Вместо да боядисвавсички животни намериха малки
ме - да рисуваме. И макар да не
кошнички с шарени яйца и сладсме художници, така да вложим
киши. Настана голяма радост.
в яйцето душата си. Казват, че
Всички излязоха навън и друснаха
с тях Вселената влиза в шепите
едно хорце.
Мамчето ни и ни прошепва могъщество

З

си. Та, направете тази Вселена
красива.
Сварете яйцата и ги оцветете
с различни бои, разтворени в
буркан. Когато извадите яйцата и те изсъхнат, започнете да
рисувате с акрилни бои. За да
се запазят рисунките по-добре,
използвайте бои на неводна
основа. С тънка четка топвайте
в боята и рисувайте, каквото
и душа иска - тънки ленти по
целия овал, цветя, слънце,
вятър. Украсете ги с калинки!
Изобразете морските вълни,
красивите рибки, миди, рачета!
Откраднете залеза над Дунава и
го въплътете в черупката на яйцето. Дори може да изрисувате
снега с неговите розови окраски
от Сахара. Рисувайте къщите от
Рибарската махала, храма, Дунавския парк, водната мелница.
Мислите, че няма да се поберат
в едно яйце. Ами вие опитайте и
ще се изненадате приятно.
Рисувайте! И бъдете благословени на Великден!

Сръчка

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

5 април - Асан МУСТАФА, Кмет на с. Стефан Караджа,
община Главиница
6 април - Ведат АХМЕД, Кмет на с. Дичево, община
Главиница
7 април - Аксел БЕХАДИН, Ст.спец. "Техник", Община
Главиница
9 април - Ценка БОЙЧЕВА, Тутракан
9 април - Нели ГОРАНОВА, Ст.спец. АОН, Община

Главиница
10 април - Елица ТОДОРОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 април - Пресиян СТАТЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 април - Възкресение Христово - Великден - Велик, Велика, Велико, Велин, Велислав, Велислава, Величка, Величко,
Велка, Велко, Вельо, Вили и Велина
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