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Пречиствателна станция, водопровод и канализация
на 15 улици в Тутракан включва Водният цикъл
Калина ГРЪНЧАРОВА
лед подписването на
договор за финансиране на проект за
Водния цикъл в гр. Тутракан
между Община Тутракан и
Министерството на екологията и околната среда,
от кмета на крайдунавския
град д-р Димитър СТЕФАНОВ научаваме конкретните дейности заложени в
него, които предстои да
бъдат реализирани:
- Основно Водният цикъл
съдържа три компонента
- това е Пречиствателна
станция заедно с две припомпващи станции, подмяна
на водопровод и рехабилитация на канализационната
мрежа, както и изграждане
на нова канализация там,

С

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

където досега не е имало.
Общата стойност на проекта е 32 347 993 лв.
По него ще бъдат рехабилитирани почти 5 км
водопроводна мрежа и 4,5
км канализационна мрежа.
Отделно, новопостроената
канализационна мрежа ще е
2,2 км, ще бъдат рехабилитирани 176 канализационни
отклонения и 261 водопроводни отклонения. Новите
сградни канализационни
отклонения ще са 60.
Мога да кажа, че много
хора, които досега не са
имали канализация вече ще
имат, а ако водопроводната им инсталация е била
остаряла и амортизирана,
вече ще е нова.
на стр. 2

11 рок групи на July morning в Тутракан,
Дуги Уайт ще пее на "Огненият Дунав"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
Незабравка ХРИСТОВА
алко повече от два
месеца остават
до посрещането на
юлското утро. За седми
път, на брега на р. Дунав
край Тутракан, хиляди ще
запеят хитовата "Джулай
морнинг" заедно с Джон
Лоутън и Б.Т.Р. Подготов-

М

ката за този празник на
свободния дух тече с пълна
сила, стана ясно на пресконференцията, която даде
кметът на Тутракан д-р
Димитър Стефанов. В нея
взеха участие също Наско
Пенев от Б.Т.Р., Цонко Цонев - Кметъла, Александър
Филчев - Санеца и Иван
Неделчев.
на стр. 3

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɬɨɹɞɪɨɧɚ
ȾɠɭɥɚɣɆɨɪɧɢɧɝɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

Рейтинги на активната прозрачност на институциите-2018

РЗИ-Силистра води класация в
Рейтинга на активната прозрачност,
Община Главиница с добра
практика в работата със ЗДОИ
ɪɨɝɪɚɦɚ Ⱦɨɫɬɴɩ ɞɨ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ
ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɨɞɢɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ Ɋɟɣɬɢɧɝɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ   ɢ Ʉɚɪɬɚ
ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɚ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɢɬɟɧɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɩɪɟɫɤɥɭɛɧɚȻɌȺɜɋɨɮɢɹ

П

ȼɩɟɪɢɨɞɚɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɦɚɪɬɝɉɪɨɝɪɚɦɚȾɨɫɬɴɩ
ɞɨ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɢ
ɨɰɟɧɢɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɬɚ ɜɥɚɫɬ
ɧɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨɢ
ɦɟɫɬɧɨɧɢɜɨɩɭɛɥɢɱɧɨɩɪɚɜɧɢ
ɫɭɛɟɤɬɢɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɢɨɪɝɚɧɢ
ɧɚɜɥɚɫɬ
ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɩɪɟɫɤɨɧɮɟна стр. 7

ɇɚɦɚɣɝɜɡɚɥɚɬɚɧɚɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɚɱɚɥɨɱ

Одобрен проект на Община Главиница

Ремонт на водопровод
в кв."Шарман" предстои

ɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌ

бщина Главиница получи одобрение за финансиране на проект
"Реконструкция на водопроводна мрежа в квартал
"Шарман" - гр. Главиница"

О

от Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда
(ПУДООС), информира кметът Неждет ДЖЕВДЕТ.
на стр. 3

2

ОБЩЕСТВО

НОВИНИ
ДНЕС - РОЖДЕНИ ДНИ ОТБЕЛЯЗВАТ ДВА
СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА В ТУТРАКАН
Центърът за социална рехабилитация и интеграция
(ЦСРИ) и Центърът за настаняване на деца от семеен тип (ЦНСТ) ще отбележат втория си рожден ден
днес. Откриването на събитието е предвидено за
10:30 ч. в сградата на ЦСРИ и включва поздравления
от поканените гости, кратка програма от децата и
потребителите на Центровете.
Поканени са всички институции, с които работят
в ежедневието - Община Тутракан, училища, детски
градини, Дирекция "Социално подпомагане", Дом за
стари хора, Детска педагогическа стая, Детска библиотека и др.
Обявени са и "Отворени врати" за посетителите,
които ще дадат възможност да се разгледат предлаганите социални услуги и да се разговаря с потребителите.
ВИЗИТА В ТУРЦИЯ
Поредно посещение в побратимения турски град Чорлу осъществи в началото на седмицата делегация от
Тутракан, водена от кмета д-р Димитър Стефанов. Тя
участва в тържествата по повод празника на децата,
който там се чества. Талантите на Тутракан бяха
представени от младите изпълнители Петя Костова,
Гергана Златкова и Виктория Андреева от ВФ "Вива
тийнс" и Юсеин Поси от ДВГ "Слънчева усмивка" всички от ОЦИД.
30 АПРИЛ - КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
НАП напомня, че на 30.04.2018 г. изтича срокът за
подаване на годишните данъчни декларации за облагане
на доходите на физическите лица, получени през 2017 г.
В същия срок трябва да се плати и дължимия данък,
след приспадане на направените авансови вноски.
Ползването на данъчни облекчения е, при условие
че задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата
на подаване на годишната данъчна декларация. От
НАП препоръчват във връзка с това, всяка фирма или
физическо лице периодично да проверява онлайн за
задължения, дължими към Агенцията и предадени от
други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става чрез издавания от Агенцията
безплатен персонален идентификационен код (ПИК) и
с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала
за е-услуги на НАП.
От началото на годината до момента, в НАП Силистра са подадени общо 5345 годишни данъчни декларации
за облагане на доходите на физическите лица, като
1079 от тях са подадени по електронен път с КЕП, а
1897 - с ПИК.
Неподаването на декларациите в срок се санкционира, като минималната глоба е до 500 лева, а при
повторно нарушение - до 1000 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН БЮДЖЕТ ПО НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАЧА ПО ПЧЕЛАРСТВО
Осигурено е допълнително финансиране, чрез прехвърляне на над 800 хил. лева от Мерки А, Б, В и Е в
Мярка Г - Мерки за подкрепа на лаборатории, извършващи физико-химичен анализ на пчелен мед и Мярка
Д - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните
кошери в общността от Националната програма по
пчеларство за периода 2017-2019 г., със Заповед № РД
09-274 от 28.03.2018 г. на Министъра на земеделието,
храните и горите.
Преразпределението на бюджета за 2018 г. между
мерките и дейностите дава възможност да се одобрят
всички подадени заявления за подпомагане за закупуване на отводки и пчелни майки.
Списъкът на класираните кандидати е публикуван
на електронната страница на ДФЗ.
Кандидатите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане
по НПП в областните дирекции на ДФ „Земеделие” в
28-те административни области на страната.
ПРОВЕРКИ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
През изминалата седмица при проверки на пътна
полиция в Силистренска област са установени 1421
нарушения. Съставени са 36 акта и са наложени 1365
глоби по фиш.
Засечени са петима неправоспособни водачи, един
в нетрезво състояние и друг, шофирал след употреба
на дрога. Прекратени са регистрациите на 5 моторни
превозни средства.
В периода 16-22 април в Силистренска област е
регистрирано 1 пътнотранспортно произшествие с
1 леко пострадал гражданин.
КРИМИНАЛЕ
Пожар е възникнал на 16 април край село Черногор.
Горели са сухи треви. Екип на противопожарното звено
се справило с произшествието, преди да се стигне до
материални загуби.
Пожар в сухи треви край Тутракан са загасили на 17
април противопожарните звена. Причината е човешка
небрежност. Няма материални щети.
36-годишен управлявал лек автомобил „УАЗ“, нерегистриран по надлежния ред. На 19 април около 10:30
часа той бил спрян за проверка от пътни полицаи в
района на село Зафирово. Срещу него е започнато
бързо производство.

26.04.-2.05.2018 г.

Пречиствателна станция, водопровод и...
от стр. 1
- Колко улици ще бъдат
обхванати във Водния
цикъл?
- В частта за рехабилитация на водопроводи и
канализационна мрежа и
новоизграждане на такива
ще бъдат обхванати общо
15 улици или участъци от
тях. Това са: ул. "Силистра" от края на ДАП до края
на ул. "Симеон Папазов";
ул. "Исперих" - от края на
ул."Байкал" до края на ул.
"Люлин"; ул. "Тимок" - от
края на ул. "Хемус" до края
на ул. "Въча"; ул. "Въча" - от
края на ул."Хемус" до края на
ул. "В. Левски"; ул. "Ясен" от края на ул. "В. Левски" до

края на ул. "Трансмариска";
ул. "Трансмариска" - от
"Славянка" до края на ул.
"Ясен"; ул. "Трансмариска"
- от пл. "21 септември" до
края на ул. "Крайбрежна";
ул. "Трансмариска" и ул. "Д.
Благоев" - от Банка ДСК до
края на ул. "Пирин"; ул. "Дочо
Михайлов", ул. "Пирин", ул.
"Райко Даскалов", ул. "Крайбрежна", ул. "Кръстьо Стоянов" - от ул. "Д. Благоев"
до края на ул. "Рибарска"; ул.
"Рибарска" - от края на ул.
"Кр. Стоянов" до ул. "Трети
март"; ул. "Лом".
- След като приключат всички ремонтни и
строителни дейности по
проекта, ще бъдат ли ас-

фалтирани улиците?
- В самия проект има
включено асфалтиране на
тези улици, но няма да има
финансов ресурс за тротоарите.
- Кога ще започнат конкретните дейности по
проекта?
- Вече сме представили
екипа, който ще работи
по него, на Управляващия
орган. В средата на м.май
ще има обучение на целия
екип, след което ще се
пристъпи към разработване
на обществените поръчки.
Проектът ще се реализира
на два етапа. Първият е
изграждането на Пречиствателната станция, а

вторият етап - канализацията и водопроводите.
Общо срокът е 35 месеца,
надявам се, да успеем и
малко по-рано.
- Къде точно ще се намира Пречиствателната
станция в Тутракан?
- Тя ще бъде на терена, който се намира под
християнските гробища и
интересното е, че в проекта така е реконструирана
Пречиствателната станция, че едновременно освен
пречистване на отпадните
води, ще има функцията и
като укрепващо съоръжение за свлачището, което
е там.

Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество - тема на семинар днес в Тутракан
"Предмет и категории
задължени лица по Закона
за противодействие на
корупцията и отнемане
на незаконно придобитото
имущество. Регламент на
конфликта на интереси
- нови моменти в правния режим в сферата на
местното самоуправление
(компетентни органи, функции, процедура). Режим на
подаване на декларации по
ЗПКОНПИ" - така се нарича семинарът, който се

провежда днес в Тутракан.
Той е с предназначение за
общинските служители и
общинските съветници. В
него, освен администрацията на Община Тутракан и
местните парламентаристи, са поканени да участват и техни колеги от
общините Дулово, Алфатар
и Кайнарджа.
На семинара лекторите
ще представят три доклада. Първият е "Обща характеристика на ЗПКОНПИ.

Субективен обхват - две
категории лица, заемащи
публична длъжност. Функции на органите по избор и
назначаване и постоянните
комисии към Общинските
съвети. Проверката за
конфликт на интереси.
Несъвместимост", вторият - "Легална дефиниция
за конфликт на интереси,
частен интерес, облага
и свързани лица. Забрани
по чл.56 – 58 от ЗПКОНПИ. Характерни случаи на

конфликт на интереси в
местното самоуправление.
Способи за недопускане на
конфликт на интереси", а
третият" Режим на
подаване и контрол на
декларациите за несъвместимост и имущество
и интереси – видове, срокове, форма, съдържание,
последици при неподаване.
Начин на попълване на декларацията за имущество и
интереси по чл.35, ал.1, т.2
“ТГ”
от ЗПКОНПИ".

С нови проекти ще кандидатства Община Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
а заседанието на Общински съвет-Тутракан, проведено на 20
април, местните парламентаристи със свои решения
дадоха съгласие Община
Тутракан да кандидатства
с проект „Подобряване на
материалната база в Дом
за стари хора - гр. Тутракан” към Фонд „Социална
закрила” при МТСП, който
е на стойност 27 654,00
лв. и проект „Реконструкция и/или рехабилитация

Н

на ул. „Александър Стамболийски” в гр. Тутракан,
включително тротоари
както и съоръженията и
принадлежностите към
тях” по Програма за развитие на селските райони
2014 - 2020 г.
Освен това бяха приети
предложенията за поемане
на общински дълг за осигуряване на финансиране за
изпълнението на проект
„Енергийна ефективност в
общински административни сгради – гр. Тутракан”

- 1 163 093,30 лв. от „Фонд
за органите на местното
самоуправление в България
- ФЛАГ” ЕАД и на проект
„Енергийна ефективност в
сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението” –
гр. Тутракан” - 155 000,00
лв. също от Фонд „ФЛАГ”.
Актуализиран е поименният списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 20 април
2018 г., а след допълване
на Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост бяха приети няколко
разпоредителни сделки с
тях.
Общинският съвет прие
Програма за мерки за закрила на лица с изявени дарби
и Програма за закрила на
детето за 2018 г.
Управителят на общинската болница д-р Недка Цветкова представи
отчет за дейността на
здравното заведение за
2017 г., който бе приет.
От него става ясно, че
задълженията са 5 621 хил.
лв., като най-големи са към
НАП - 1 862 хил.лв. и НОИ

- 2 677 хил.лв.
В болницата функционират 9 отделения, от които
7 в стационарния блок. С
изключение на Детско отделение, всички останали
са второ ниво.
При акредитацията през
отчетната година, отделенията по АГО, „Анестезиология и интензивно
лечение“, „Образна диагностика“, „Клинична лаборатория“, АСБ, и „Звено за
централна стерилизация"
са оценени с „отлична
оценка“ за срок от пет
години, а останалите отделения – с „много добра“
оценка за срок от четири
години.
Според общинския съветник д-р Любомир Бойчев, на
болницата е необходима
стратегия за бъдещо развитие.
В точка Разни, гражданката Т.Минчева постави на
вниманието на съветниците и на кмета на общината
проблема с наличието на
кучета в съседски имот,
както и в града, а също и с
проблеми, които създават
свлачищата на жилищните
имоти на хората.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 23 април 2018 г.
1 общ работник – средно образование, двусменен
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
режим на работа
образование
1 касиер – средно образование, двусменен режим на
1 машинен оператор, производство на пластмасови
работа
изделия – средно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
- За стажуване
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
1 технически организатор
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
***За всички работни места трудовите договори
две направления:
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
- За обучение по време на работа
договорът е безсрочен. За учителските места се
3 монтажници, изделия от метал – средно образование изисква педагогическа правоспособност.

Днес заседава Общински съвет-Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщински съвет-Главиница ще проведе
редовно заседание на
26 април (четвъртък) от
14:00 ч.
В проекта за дневен ред
да включени шест докладни
записки. Сесията ще започне с отчет за дейността на местния парламент
и на неговите комисии

О

за периода 01.10.2017 г. 31.03.2018 г.
Предстои да бъдат приети Годишен доклад за дейностите и финансов отчет
на народните читалища в
общината за 2017 г., План
за развитието на социалните услуги на община Главиница за 2019 г. и Годишен
отчет за състоянието на
общинския дълг на Община

Главиница към 31.12.2017 г.
Кметът на общината
Неждет Джевдет ще търси
съгласието на съветниците за положително решение по кандидатстването
на Община Главиница във
Фонд „Социална закрила”
с проектно предложение
„Модернизация на кухненски
блок на Домашен социален
патронаж гр. Главиница“.

Предстои и избиране на
комисия по предложения и
проверка на документите
на кандидати за съдебни
заседатели към Окръжен
съд гр. Силистра, както и
разглеждане на докладна
записка относно определяне размера на основните
месечни работни заплати
на кметове на кметства в
Община Главиница.

11 рок групи на July morning в Тутракан,
Дуги Уайт ще пее на "Огненият Дунав"!

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ

от стр. 1 „Арсея“, като се очакват и
групи от Сърбия и Румъния.
Изпълненията ще бъдат
озвучени с най-модерната
в момента техника.
Наско от група Б.Т.Р
припомни какъв е смисълът
на посрещането на "July
мorning" и какво всъщност
символизира дълго чаканият изгрев - човек да се
освободи от всичко ежедневно, всичко, което го
тормози и да се почувства
извисен.
Похвално е, че се дава
шанс на много млади групи,
да покажат какво могат,
коментира той. Така си
спомням годините, когато

Тази година в рок-събитието ще участват 11
групи, начело с Б.Т.Р. ,
„Подуене блус бенд“ с Васко Кръпката, „Фанданго“,
„Слипърс“, "Еридан" и млади
български рок-изпълнители.
Тук ще бъдат също верните приятели Джон Лоутън
и Санеца. Те ще свирят
и пеят един след друг от
20:00 часа на 30 юни до 7:00
часа на 1 юли на откритата сцена на дунавския бряг.
Новото е участието на
чуждестранни рок групи в
July morning. Това е италианската метъл-група

ние бяхме млади и имахме
нужда да сме на сцена, а
не само в мазето за репетиции.
Известно е, че празникът в България възниква
като протест, като бунт
срещу тогавашния режим
на властта. Днес за мен
това си остава празник
на свободния дух, сподели
още Наско.
За бившия кмет на Каварна - Цонко Цонев, найважното е отново да бъде
с приятелите си на първия
юлски изгрев. Те са ценни
за него. И радостното е, че
на много места в страната все повече млади хора

отбелязват този изгрев на
слънцето и пазят традицията на своите родители.
Където и да е човек - слънцето ще изгрее, важно
е кой ще е до него, каза
Кметълът.
Понеже тази година 30
юни се пада в събота,
тутраканци очакват над
7000 гости от страната
и съседна Румъния.
10 000 лева е отпуснала Община Тутракан от
бюджета си за Джулай
Морнинг, подчерта д-р Димитър Стефанов. Той благодари на местния бизнес
за финансовата подкрепа,
за да се превърне и тази
година Тутракан в културната столица на Силистренска област.
Паралелно с Джулай морнинг, в Тутракан тече подготовката и на фестивала
„Огненият Дунав“. Един от
специалните гости в последната седмица на месец
юли ще бъде ексвокалистът
на Rainbow Дуги Уайт. През
празничните огнени дни,
тутраканци и техните
гости ще имат възможност
да посетят още концертите на "Фондацията", "Тоника - Домини", класически
изпълнения на квартет от
мандолини др.
"Джулай Морнинг" и "Огненият Дунав" са емблемите на Тутракан и тяхната традиция трябва да
продължи през годините"
- категоричен бе кметът
д-р Стефанов.

Три екопроекти получиха финансиране
Т
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɜ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɧɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
ɢ ɜɨɞɢɬɟ ÄɁɚ ɱɢɫɬɚ ɨɤɨɥɧɚ ɫɪɟɞɚ
³ɑɪɟɡɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɩɨɨɩɚɡɜɚɧɟ
ɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ ɉɍȾɈɈɋ ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɫɟɥɚɬɚȻɟɥɢɰɚɢɒɭɦɟɧɰɢ
ɳɟɩɨɥɭɱɚɬɩɨɥɟɜɚɡɚɨɛɥɚɝɨɪɨɞɹɜɚɧɟɧɚɤɴɬɨɜɟɡɚɨɬɞɢɯɢ
ɫɩɨɪɬɡɚɞɟɰɚɢɜɴɡɪɚɫɬɧɢ
Ɇɚɤɚɪ ɢ ɞɚ ɫɚ ɦɚɥɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢ
ɬɟɢɦɚɬɨɫɨɛɟɧɨɝɨɥɹɦɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚɫɟɥɚɬɚɤɨɦɟɧɬɢɪɚɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬ
ɤɦɟɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

ȼɫȻɟɥɢɰɚɳɟɛɴɞɟɢɡɝɪɚɞɟɧɚ
ɫɩɨɪɬɧɚɩɥɨɳɚɞɤɚɚɜɫɒɭɦɟɧɰɢ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧɚ ɡɨɧɚɬɚ ɡɚ
ɨɬɞɢɯɨɤɨɥɨɰɴɪɤɜɚɬɚÄɋɜȽɟɨɪɝɢ³
ȼɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɨɟɤɬɴɬɟɡɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɦɢɧɢ ɢɝɪɢɳɟ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ
ɜ ɩɚɪɤ ɋɥɚɜɹɧɤɚ ɓɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɪɟɧɨɜɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɥɨɳɢɬɟ ɬɚɦ
ɜɤɥ ɢ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɥɚɞɟɧɟɰ
ɡɚɩɨɥɢɜɚɧɟɧɚɪɚɫɬɟɧɢɹɬɚɤɨɢɬɨ
ɳɟɛɴɞɚɬɡɚɫɹɬɢ
Ʉɪɚɣɧɢɹɬɫɪɨɤɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɩɨɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟɩɪɨɟɤɬɢ
ɡɚɨɛɳɢɧɢɢɤɦɟɬɫɬɜɚɟɞɨɤɪɚɹɧɚ
ɦɟɫɟɰɧɨɟɦɜɪɢɬɝ
ɇɚɫɧɢɦɤɚɬɚ
ɐɴɪɤɜɚɬɚɜɫɒɭɦɟɧɰɢ

Заверка „апостил“ ще може да се прави
и от областните администрации
аверка „апостил“ да
може да се прави и от
областните администрации в страната, а не
само от МВнР, предвиждат
одобрени от правителството промени на Закона за
ратифициране на Конвенцията за премахване на

З

3

РЕГИОН

26.04.-2.05.2018 г.

изискването за легализация
на чуждестранни публични
актове.
Приетите допълнения
въвеждат децентрализиране на извършването на
заверки с „апостил“ на
документи, издавани от общинските администрации,

като тези функции се възлагат и на 28-те областни
администрации. По сега
действащата нормативна
уредба заверката се прави
само от Министерството
на външните работи. По
този начин всеки човек,
който има нужда от услугата, трябва да пътува
до София или да ползва
услугите на посредник, а
това изисква допълнително

време и води до по-високи
финансови разходи за гражданите и бизнеса.
Тази практика се прилага в редица европейски
страни. Целта й е да се
постигне подобряване на
административното обслужване и намаляване на
административната тежест при извършване на
заверки на документи с
апостил.
“ТГ”

Одобрен проект на Община Главиница

Ремонт на водопровод
в кв."Шарман" предстои
от стр. 1
Този участък е със значителна концентрация на
аварии и след подмяната се
очаква да се подобри, както
качеството на питейната
водата, така и на предоставяната услуга.
Финансирането е в размер на 1 млн. и 500 хил.

лева.
Изпълнението на проекта
ще се финализира до края на
2018 година.
Община Главиница полага усилия за привличане
на средства, за да може
на следващ етап да се
извърши асфалтиране на
улиците.

Фирми помогнаха за предотвратяване на
тежки последици от високите нива
на Дунав, кметът благодари
Калина ГРЪНЧАРОВА
рез втората половина на м.март нивото на водите на
р.Дунав застрашително
се вдигна. С цел недопускане на евентуални
наводнения, крайдунавските области и общини
предприеха редица мерки
за предпазване от наводнения.
Нивото на реката се
наблюдаваше денонощно.
При Тутракан то бе достигнало 750 см.
Кметовете бяха задължени да обезопасят
тръбните и шахтови кладенци за питейна вода,
намиращи се в заливаемите тераси, да правят
преглед на критичните
места по дигите, а при
необходимост да започне

П

тяхното тампониране,
надграждане и укрепване.
В района на Тутракан,
на критичните места
бе заредено с пясък и
така се избегнаха тежки
последици от високата
дунавска вода.
"Искам да изкажа своята благодарност на
фирмите, които веднага
ни съдействаха в този
труден момент - каза
кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов. Те ни помогнаха
при отводняването на
терени в с. Пожарево и
предотвратяването на
наводнение в землището
на с. Нова Черна. Това са
фирмите "Инерт", "Шумен" АД, "Пътстроймонтаж", "Билд комерс" и
ЕНЕРГО Про".

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

ЗАПОВЕД
№ 35/20.05.2014 год.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6,
ал.1.т.2 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/,
чл. 40, чл. 41, чл. 42, ал.1 от Закона за опазване на околната
среда /ЗООС/ и писмо от Директора на РИОСВ-Русе относно
осигуряване на пожарна безопасност в защитени територии –
изключителна държавна собственост, предприемане на мерки
за предотвратяване на възникването им и осигуряване на
условия за своевременното им откриване и гасене, в период
от 01.04.2018 г. до 31.10.2018 г., определен за пожароопасен
сезон, съгласно Заповед №РД-131/20.02.2017 г. на Министъра
на околната среда и водите,

НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам паленето на стърнища, слогове, крайпътни
ивици, сухи треви и следжътвени остатъци на територията на
Община Тутракан.
2. Собственици и ползватели на поземлени имоти, използващи почвата като средство за производство, да предприемат
мерки за спазване на забраната с цел предотвратяване на
вредни изменения, застрашаващи почвата в собствените и
съседните поземлени имоти.
3. Кметовете на кметства да информират населението по
подходящ начин за опасността от възникване на пожари и
санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.
4. При аварийни ситуации да се търси съдействие на тел. 112.
Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Община Тутракан и в средствата за масово осведомяване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Кметовете на
кметства за информиране на населението и осъществяване
на контрол за изпълнението й на територията на кметството.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник-кмета по инфраструктура, опазване на
околната среда, общинската собственост и стопански дейности на Община Тутракан.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите
длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Милен МАРИНОВ
Зам.-кмет на Община Тутракан
За кмет съгл. Заповед №РД-04-408/13.04.2018 г.
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До Петрич и назад...

А

з съм Александра и
съм на 13 години. Тази
година по Великден
нашите решиха да направим
едно пътуване до Петрич.
Малко досадно ми се стори
като си помислих, че Петрич е на другия край на
България, но се съгласих,
още повече че нямаше да
се разделям с любимия си
телефон. Мога да играя с
него на една готина игра
от всички точки на света.
Останахме в Петрич три
дни и видях много неща, за
които искам да ви разкажа.

съм виждала друга такава.
Тя е огромна и е принадлежала на Манол Кордопулов богат търговец. В дома му
всяка седмица пристигали
кервани с камили, които му
носели стока. Гостите му
били от цяла Европа. Дори
Виенската филхармония из-

минавал през него, стъпвал
на лятната тераса, където
е слънчевият часовник и изчезвал в Роженското дере.
Избата представлява лабиринт от тунели дълбоко
в земята. На някои места
може да те хване клаустрофобия, когато минаваш през
тях. Аз и моят телефон се
скъсахме да снимаме.
Сергиите в Мелник предлагат прочутото мелнишко

насяла концерт в къщата
му. А в нея има всичко - сауна, тайник, дори затвор.
Там затварял дъщерите си,
когато не изпридали добре
копринена нишка, синовете
си, когато направели някоя
беля и дори себе си за голямо удоволствие на близките си. В тайника се криел
дори Яне Сандански. Той

вино, рачел и дори сладко
от маслини. Накупих си
магнитчета за мен и братовчедка ми.
Разхождахме се дълго,
правихме много снимки.
Наслаждавахме се на мелнишките пирамиди, на па- времето беше топло и към Роженския манастир.
метника на Яне Сандански, слънчево. Беше приказна Пътешествието продълна чудесната природа. А разходка. Но денят все не жаваше.
свършваше и се отправихме
Александра

Ден първи

В този ден ходихме до
Мелник. Знаете, че това е
най-малкият град в България нали? Мислите, че не
си струва да бъде посетен?
О, много се лъжете! Мелник… е просто прекрасен.
Къщите му са накацали по
скалите като във Велико
Търново. Те са красиви,
бели със старинна архитектура. Направо са като
излезли от приказките. И
най-удивителната къща е
Кордопуловата къща. Не

В СУ „Христо Ботев“ - Тутракан:

Урок за недвижимото
културно наследство
учениците от 2б клас и г-жа
Румяна Статева отбелязахме
на 18 април - Международния ден за опазване на паметниците
на културата с интерактивен урок
в училищната библиотека. Денят
се чества от 1984 г. по решение на
ЮНЕСКО.
Постарахме се да привлечем вниманието на малките ученици към
ценностите на общочовешкото културно наследство и усилията на
Организацията на обединените нации
за образование, наука и култура да
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споделяхме впечатления.
Забавлявахме се още и с любознателни, творчески игри и задачи.
Учениците работиха в екипи. Бяха
инициативни и организирани. Обединиха усилия и успяха да постигнат
отлични резултати при изпълнението
на поставените задачи, свързани с
българските обекти в Списъка на
културното и природното наследство
на ЮНЕСКО. Справиха се блестящо и
с игрите за забележителностите на
родния край. Описаха родното място.
Разказаха за неговите обществени

Литературно четене

а 20 април отбелязахме 142
години от избухването на
Априлското въстание.
Паметен априлски ден! Началото на бунта и недоволството на
българския народ от робията…
Желание и воля за свобода и независимост!
Заедно с учениците от 2а клас
и г-жа Добринка Вълкова, на този
ден в училищната библиотека,
почетохме паметта на загиналите в
най-значимата и мащабна въоръжена изява на българския народ през
Възраждането. Не пропуснахме да
си припомним чрез документален
филм историческите факти по
организацията и избухването на
Априлското въстание.
Проведохме и литературно четене с творбите на Иван Вазов от цикъла "Епопея на забравените". В тях
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съхрани паметниците на културата.
В началото на урока предоставихме
на второкласниците информация за
обектите на световното наследство
в България под егидата на ЮНЕСКО.
Те са с изключително значение за
човечеството. Гледахме филми, които
ни запознаха с част от тях, намиращи
се в близост до нашия град: скалните
църкви на село Иваново, Тракийската
гробница в село Свещари и Биосферния резерват „Сребърна". Беседвахме,
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сгради, паметници, музеи и прославени места. Представиха изработени
от тях картини с най-известните
природни феномени и древни чудеса
на България. Пламенно изпълниха
песента „Обич“ по стихотворение на
Дора Габе.
Убедена съм, че с общи усилия ще
успеем да възпитаме младото поколение да уважава безценните ни културни
ценности, да ги пази и съхранява .
Анка КОЗАРЕВА

той прославя и възхвалява позабравените от народа български герои.
След като прочетоха самостоятелно
одите от цикъла, второкласниците
се стараха изразително и с ентусиазъм да четат на глас откъси от
тях, които ги впечатлиха. Слушаха
и възрожденски песни. Четоха прочувствено най-вече одата „Левски“
и стихотворението „Панагюрските
въстаници“. Постараха се със своя
прочит да предадат на слушателите
примера за родолюбивия дух и
жаждата за свобода на поробения
български народ. Пяха възторжено
песента по Вазовия текст - "Де е
България?" Оценихме, че поетът
възкресява „борческите страници
на близкото минало, воден от трогателната вяра в силата на великите
примери“ със своите творби.
Анка КОЗАРЕВА

Първокласници от
СУ "Йордан Йовков" в библиотеката

чениците от 1 „б” клас с
класен ръководител г-жа
Анелия Христова направиха
своето първо посещение в "Детски
отдел" на библиотеката. Поводът е
провеждащата се ежегодно национална инициатива „Маратон на
четенето“, а целта е възпитаване в
любов към книгите и четенето от
най-ранна възраст у децата, стимулиране на четенето и приобщаване
към света на книгите.
Децата разгледаха книгите,
научиха какви са правилата за об-
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служване на читателите, кои книги
могат да се заемат за дома и кои се
ползват на място, разбраха каква
е разликата между книжарница и
библиотека. С грейнали от щастие
очи, първокласниците с интерес разглеждаха пъстроцветните
книжки и любопитно протягаха
ръце към тях. С трепет и вълнение
те търсиха изучените вече букви
и разглеждаха илюстрациите. А
тези, които могат добре да четат
прочетоха молбата на книгата и
“ТГ”
мисли за книгата.

Празници на етносите

Награди от конкурса „Малките нашенци”
за децата от с.Зафирово
аграждаването на призьoрите от XXI Национален
конкурс за весела детска
рисунка „Малките нашенци” се
състоя на 30 март т.г. във Военния
клуб в Казанлък, в който участваха
децата от Школата по приложно
и изобразително изкуство към
НЧ „Христо Ботев - 1901 г.”, с.
Зафирово
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За участие в конкурса децата от
Школата изпратиха пет скулптурни
творби и седем рисунки. Те бяха
сътворени от Дейвид Нуретинов - 7
г., Емилия Демирова - 8 г., Преслав
Михайлов - 11 г., Емил Нуретинов
- 9 г., Преслава Стелиянова - 7 г.,
Галена Василева - 11 г., Весела
Цонева - 10 г. и Свилен Иванов - 12
г. За цялостното си представяне

Ⱦɢɥɚɪɚɩɨɥɭɱɚɜɚ
ɫɜɨɹɬɚɧɚɝɪɚɞɚ

Школата получи диплом и медал.
Рисунката на Емил Нуретинов беше
отличена със специална награда,
за което получи диплом, предмет-

на награда и медал. В конкурса
децата от Школата участват за девета поредна година, информира
ръководителят им Лорета Станева.

а 13 април т.г., в Художествената галерия в
Силистра се проведе
церемония по награждаване
на победителите в конкурс за
постер на тема "Празници на
етносите". В индивидуалното
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Ɇɟɥɢɫɚ

класиране с първо място бе
удостоена Дилара Мехмед от
5а клас с ръководител Росица
Иванова от СУ "Йордан Йовков".
Достойно бе представянето и на
Мелиса Халил от 5б клас с ръководител Шанел Кантарова. “ТГ”

ОБЩЕСТВО
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Приятели от Кирнодж посетиха Тутракан

съботния 14 април т.г.
делегация от Кирнодж в
сътрудничество с Дома за
взаимна изгода на служителите
водени от полковника от резерва
д-р Стоика Дан направи посещение
в туристическата зона на община
Тутракан. Бяха посетени дунавското крайбрежие и Дунавския
парк, крепостта "Трансмариска",
църквата "Свети Никола" , района
около Общинския съвет и община
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Тутракан. Там пред паметника на
великия български революционер
Васил Левски говорихме за приятелството между българските и
румънските революционери.
Едно от интересните места
беше посещението на Музея на
дунавския риболов и лодкостроене - музей с голяма стойност
за двете страни на река Дунав,
много добре подреден от гледна
точка на музейните специалисти

под ръководството на директора
Петър Бойчев.
Посетени бяха и църквите в
селата Шуменци "Св. Георги" и
Белица "Света Троица", където
бяхме посрещнати от кмета Костадин Манев. След това отидохме
на Мемориалния комплекс "Военна
гробница-1916 г." край с. Шуменци, където се срещнахме с Петя
Князова - зам.-кмет наОбщина
Тутракан. Тъй като бяхме в Светла-

та седмица след Великден, когато
не се прави панахида, румънският
свещеник Разван Годеску направи
кратко благословение на Христовото възкресение, след което се
помоли за мир, здраве и добри
постижения на двата народа - българският и румънският. Последваха кратки изказвания, в които д-р
Стоика Дан поздрави българските
и румънските официални представители за побратимяването между
Тутракан и Кирнодж. Организаторът на тази среща и пътуване
- Релу Котобан каза, че ако преди
повече от сто години имахме такъв
позитивен модел на трансгранично
сътрудничество,тези грозни мигове от войната не биха се случили.
Приятелите отвъд Дунав, от
Кирнодж, изпратиха послание за
приятелство и сътрудничество на
всички жители на Тутракан. Независимо от възраст, пол, етническата и политическата принадлежност
всички сме приятелиф- както
казаха по други поводи кметът
Иринел Роман и зам.-кметът Йон
Щефан - местни управляващи, които предадоха сърдечни поздрави
на колегите си в Тутракан.
Аурелиан КОТОБАН,
Кореспондент на
в. "Тутракански глас"
в Кирнодж

В Тутракан има Център за деца "Мечта"

Анастасия ЯКОВА
в днешно време се случват
чудеса! И то благодарение
на хора с богата душа и сърце
готови да създават радости на деца и
възрастни. Такъв благороден жест направи моята приятелка Тезнур Ахмед
- човек с голямо сърце. Обикновена
жена, която работи в чужбина, за да
помогне на своите деца да се устроят
в живота. Но това не й попречи да
ощастливи и други деца от Центъра
за настаняване от семеен тип без
увреждания в Тутракан.
Това се случи на 1 април - на
Цветница, когато внучката на Тезнур - красавицата и умница Ванеса,
отпразнува своят 12-ти рожден ден.
Какъв по-паметен ден за едно дете от
това да отпразнуваш рождения си ден
с деца, които излязоха от обичайната
си обстановка и почувстваха радост и
емоции! На празника, любимите баба и
майка на Ванеса бяха поканили екипа,
който се грижи за настанените деца
в Центъра, учители от училището, в
което учат децата и близки приятели!
Имаше и красива торта с Айфеловата кула на върха, изработени от
любимата баба Тези. Жилището й
чака за ремонт, но душата й чувства
удовлетворение да дари на деца и
възрастни, да раздаде щастие!
На празника не липсваше и музика!
Музика и то от децата от Центъра!
Детегледачката и именичка Цветелина
от Центъра, поведе децата на дансинга.
Квартетът от момичета пяха любими
песни, показаха мажоретен танц. По
всичко личеше, че с тези деца е работено. Последваха невероятни народни
хора със сложни стъпки и фигури.
Момченцата излизаха и навън, да
потичат, за да изразят своите емоции.
Имаше висок градус на настроение,
усмивки и звездички в очите на децата.
ТЕ бяха ЩАСТЛИВИ! Своите емоции
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изразяваха с отношението към своите
„лелички", които чувстваха близки и
изразяваха голяма обич към тях. Това
личеше от прегръдките, милувките,
доверието към тях! Да, личеше, че има
добри взаимоотношения, за разлика от
деца, които показват по телевизията от
други подобни домове.
Каква по-голяма радост за присъстващите от това?! Усмивките се
редуваха със сълзи на умиление и
удовлетворение!
Емоцията от преживяното ме накара
да уговоря среща с ръководителката на
Центъра Ерчин Осман.
Посетих Центъра за настаняване от
семеен тип без увреждания „Мечта”
и там ме чакаха други изненади!
Г-жа Ерчин Осман ме посрещна и ме
разведе в него. Тогава децата бяха на
училище. Името на Центъра - „Мечта",
е избрано от самите деца. От тук започва началото на мечтите на децата.
Удиви ме просторната зала, която
създава чувство на чистота и усет към
естетиката.
Центърът е изграден по проект на
Община Тутракан и финансиран от
оперативна програма. Стартира през
м.януари 2016 г., а капацитетът му е
за 14 деца от 3 до 15 години. Тук се настаняват деца в риск от Североизточна
България - Добричко, Разградско,
Силистренско и Русенско. Те пребивават в Центъра до навършване на 18
години. Те не са с противообществени
прояви, но вследствие на лоша семейна среда и преживявания, са трудни
деца, с които трябва да се работи.
Част от децата подържат връзка с
родителите си, а други не желаят това.
Осигурена е психологическа подкрепа
чрез срещи с психолог-педагог. Две
момчета, навършили 18 години, вече
водят самостоятелен живот и работят
в града, живеят на квартира и сами
се издържат. Често пъти посещават
Центъра за споделяне с незабравимите

близки хора и за търсене на съвети.
Само Ерчин Осман има педагогическо образование, но 6-те детегледачки
се подбират съобразно уменията
им за общуване с деца. В екипа има
домакин, социален работник и друг
помощен персонал. Към всеки един
е прикрепено дете, с което общуват
при нужда и имат майчински грижи.
Споделят своите емоции, чувстват
ги като семейство, между тях има
доверие и обич.
Сутрин се подготвя закуската, децата получават по 1 лев за училище, за
да не се чувстват различни от другите
деца. Малките деца посещават детска
градина, а по-големите - училище,
където им е осигурен обяд.
След занималнята в училище, на
децата в Центъра се осигурява занимание, според интересите им. В Програмата има арттерапия, музикална и
трудова терапия. Децата се насочват и
към четене на книги.
В двора е има зеленчукова градина,
която децата обработват и осигурят

зеленчуци за кухнята. Има и площадка
за спортни занимания.
Ръководителката с удовлетворителна усмивка споделя, че децата нямат
противообществени прояви, а всеки
намира любими занимания.
Дарители също се намират. Найголемият дарител е Мирко Кутер
- италианец, собственик на цех в
бившата „Терма”. Той е подарил
пластмасов басейн, 3 велосипеда,
играчки и много други съоръжения,
които се приемат с голяма радост
от децата. Тезнур Ахмед е дарила
500 лева за осигуряване на кухненско оборудване. Парични суми
са дарявани от църкви и от други
лица. Даренията създават по-добри
условия и обстановка за децата, лишени от грижите на семействата си.
Всички деца и персоналът са
развълнувани в очакване на празника - две години от създаване на
Центъра за настаняване от семеен
тип без увреждания. Той ще се
проведе на 26 април.
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Стоянка МУТАФОВА в Тутракан:

Не мога да живея без театър!

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Приятно и романтично е да
живееш до Дунава. Баща ми е от
Русе, като малка съм ходила там и
се вълнувам винаги, когато съм в
град на Дунав" - това бяха първите
думи на всенародната любимка актрисата Стоянка Мутафова, при
срещата й с тутраканци, на която бе
представена книгата "Добър вечер,
столетие мое!". Неин автор е дъщеря й Мария Грубешлиева - Муки,
която също участва в срещата.
Макар да кара 97-та си година,
Мутафова е все така жизнена и
оптимистично настроена. Тя разказа случки от своя артистичен
живот, като припомни, че е идвала
в Тутракан като млада с трупата на
Младежкия театър, а също и преди
няколко години.
"Като малка все към театъра
гледах. Може да си много талантлив, но да станеш артист трябва
да имаш и малко късмет - сподели
актрисата. - Казах на баща си
(Константин Мутафов, драматург
на Народния театър тогава), че ще
стана артистка №1".
"- И стана!" - включи се в разказа
й дъщеря й Муки.
Стоянка Мутафова отговори на
въпроси от публиката. Така всички
разбраха, че тя обича да чете бъл-

гарски народни приказки и сега
препрочита "Патиланско царство",
в чиято драматизация тя изпълняваше ролята на баба Цоцолана.
Обича всичките си изиграни
роли, но с особен афинитет се
отнася към ролята на Анна Андреевна от "Ревизор" на Гогол. Играла
я и при гастрол в бившия СССР, а
популярният съветски актьор Марк
Захаров я поздравил и целунал
ръка.
Мутафова не си представя своя
живот без театъра. Не знае що е то
скука и не съжалява, че остарява.
Анастасия Якова подари на
актрисата своята книга, в която
описва живота на своя род, както и
снимка на майка й - 91-годишната
Дуся Донкова, която визуално
прилича на Мутафова.
"Ти ще станеш певица! Помни, че
ще имаш голямо място на сцената.
Благославям те!" - така Стоянка
Мутафова се обърна към малката
изпълнителка Пламена Георгиева,
която я поздрави с песен.
Доротея Бальовска, директор
на ОЦИД, поднесе поздравления
и цветя от името на кмета д-р
Димитър Стефанов, след което
актрисата и дъщеря й раздадоха
десетки автографи на закупилите
книгата.

Приказки за възрастни

Ресторант на върха
лпинистът с мъка направи
последната крачка до върха. Студът замъгляваше
очилата му. Последните сили се изцеждаха от тялото му. Като в мъгла
бавно се точеха мислите: „Аз ще съм
първият стъпил на този непристъпен
връх. Аз ще съм първият.”
И ето - той е на върха. Но пред
него… пред него имаше една отворена врата и табела „Ресторант
на върха". Той не повярва на очите
си. Помисли си, че е някакъв мираж
като в пустиня. Но чевръст сервитьор го хвана под ръка и го въведе
в ресторанта.
- Какво ще поръчате, моля? - по-

А

пита той с таблет в ръка.
- Чай - промърмори Алпинистът,
но веднага се поправи. - Едно голямо уиски!
В ресторанта имаше и други хора.
Те весело си приказваха и ръкомахаха. „А бе, аз да не съм умрял. Само
на умрелите им се явяват такива
невъзможни работи” - помисли си
Алпинистът. Когато сервитьорът му
донесе уискито, той попита:
- Вие да не сте ангел?
- Човек съм, истински човек.
Нима ангелите носят уиски? - засмя
се сервитьорът.
- Но как може да има ресторант
на този непристъпен връх?

- Че защо да
няма? Сега всичко има, бе, човек.
Нали знаеш, ние
завзехме тази планета. Няма място
където да не сме
го окепазили. Наврели сме си гагата навсякъде.
Разгадали сме всичко.
- Всичко ли? - попита тъжно
Алпинистът.
Изведнъж желанието му за живот
секна.
- Впрочем има нещо, което не
сме разгадали - каза замислено
сервитьорът.

- Кое е то? - зарадва се Алпинистът, че ще има какво да буни
живота му.
- Не сме разгадали душата си. Не
знаем как.
Алпинистът допи уискито си и
нарами раницата. Бързаше да тръгне
към друг връх. Върхът на човешката
душа.

6

бижу направено с ръка
ОБЩЕСТВО

бебешка въпросителница
1. С каква вродена способност се раждат бебетата?
а/ да плуват
б/ да сънуват
в/ да плюят
2. Кога бебетата започват да произвеждат сълзи?
а/ веднага след като се родят
б/ след шестия месец
в/ след третата седмица от живота си
3. Бебетата могат ли да повдигнат товар равен на собственото
им тегло?
а/ да
б/ не
в/ не се знае
4. Какво развива плодът на четири месеца в утробата на майка
си?
а/ мустаци
б/ мускули
в/ коса
5. Накъде са по склонни да обърнат главата си бебетата?
а/ на ляво
б/ надясно
в/ наляво и надясно
6. Колко кости имат бебетата?
а/ 300
б/ 100
в/ 206
7. Какво могат бебетата, което възрастните не могат?
а/ да плачат без да знаят защо
б/ да поглъщат и дишат едновременно
в/ да мечтаят
8. Колко вкусови рецептора имат бебетата?
а/ 1000
б/ 10000
в/ 5000
9. Колко пъти пораства бебето докато е в утробата на майката?
а/ 100 пъти
б/ 3 милион пъти
в/ един милион пъти
10. Какъв е цветът на очите на новородените?
а/ кафяв
б/ сив
в/ син
Отговори от миналия брой: 1-Б, 2-В, 3-Б, 4-А, 5-А,
6-А, 7-Б, 8-Б, 9-А, 10-А

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

ували ли сте за скрапбукинг? Като какво ви
звучи? Като боклук?
Като животно подобно на
скорпион? А бе, като нещо
грозно. Но не е, а е нещо много
хубаво. Това е метод, изкуство,
за съхраняване, представяне,
организиране на лична и семейна история под формата на
книга, кутия, карта. Типичните
скрапбукинг сувенири включват фотографии, различни
извадки от книги, списания,
вестници, мисли и т.н. Често
се нарича и лексикон, имащ
сантиментална информация.
Поставят се различни предмети. Може да се залепят капачки, пощенски марки, картинки
- всичко, което си поискате.
И може би най-важното,
което трябва да се спомене е,
че скрапбукинг е хоби. Нещо,
което се сътворява с желание
и любов! Това изкуство се
прави така, както неговият
творец реши! Като и при създаването на ръчно изработени
бижута, и при скрапбукинг
въображението е единственото
ограничение!
Скрапбукинг може да бъде
под формата на тетрадка, бе-

Ч

лежник или картичка. Използват се снимки, разноцветна и
различна по дебелина хартия,
картон, панделки, и други
декорации, които се лепят по
начин, който искате.
Страниците на скрапбука
могат да съдържат писмена
информация, история, стихотворение, мисли и чувства,
можете да добавите билети
за пътуване, брошури и карти,
плюс всичко останало, което е
по темата - парти, рожден ден,
кръщене, празници и т.н.
Някои хора дори слагат на
скрапбука кичури коса, млечните зъбки на децата, сушени
цветя и етикети, използвани в
страници! Всички това прави
изработения скрапбукинг вещ
със сантиментална стойност.
Да направим скрапбукинг
продукт е изключително лесно
и забавно занимание. Материалите за него се откриват
лесно и са на достъпни цени.
И така не е нужно да си изпразваме джобовете до край
покрай даден повод. Изработеният скрапбук може да не
е скъп подарък, но е с много
по-скъпа стойност, тъй като
в него са вложени позитивни

Семеен хотел в Приморско
търси да назначи

две камериерки (може и семейство - мъж и
жена) за летния сезон. Поемаме пълни осигуровки,
квартира + консумативи.
Нашите контакти: тел. 0887 555 824

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№11/18.04.2018 год.

№12/18.04.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет - Тутракан с
Решение № 563 по Протокол №39 от 29.03. 2018 год., влязло в сила
на 16.04.2018 год. се ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се възложи изработване
на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на обект:
”Външен водопровод от кл. Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри подем Тутракан"
(за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия).
Трасето за проектиране на външен водопровод от кладенец Раней
1, 2 и 3 до ПС II-ри подем Тутракан обхваща поземлени имоти на
територията на Община Тутракан, които са: ”Общинска публична
собственост”, „Общинска частна собственост”, „Държавна публична
собственост”, „Държавна частна собственост”, „Частна собственост”
и е с обща дължина от около 3,3 километра.
Възложител на проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на Република България.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от
ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет-Тутракан с
Решение № 566 по Протокол №39 от 29.03. 2018 год., влязло в сила
на 16.04.2018 год. се ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се възложи изработване
на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на обект:
”Външен водопровод от ПС II-ри подем Тутракан до ВК Тутракан” (
за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия).
Трасето за проектиране на външен водопровод от ПС II-ри подем
Тутракан до ВК Тутракан обхваща поземлени имоти на територията
на Община Тутракан, които са: "Общинска публична собственост",
„Държавна публична собственост", „Частна собственост" и е с обща
дължина от около 0,3 километра.
Възложител на проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на Република България.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от
ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

ОБЯВЛЕНИЕ

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

ОБЯВЛЕНИЕ

№13/18.04.2018 год.

№14/18.04.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет - Тутракан с
Решение № 564 по Протокол №39 от 29.03. 2018 год., влязло в сила
на 6.04.2018 г. се ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се възложи изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на обект:
"Захранващ водопровод 1 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната
водопроводна мрежа гр. Тутракан" (за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия).
Трасето за проектиране на захранващ водопровод 1 от ВК Тутракан
до РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр. Тутракан, обхваща
поземлени имоти на територията на Община Тутракан, които са:
"Общинска публична собственост”, „Общинска частна собственост”,
„Държавна публична собственост” и „Частна собственост" и е с обща
дължина от около 3,0 километра.
Възложител на проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на Република България.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от
ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет - Тутракан с
Решение № 565 по Протокол №39 от 29.03.2018 год., влязло в сила
на 16.04.2018г. се ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се възложи изработване
на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на обект:
”Захранващ водопровод 2 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната
водопроводна мрежа гр. Тутракан” (за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия).
Трасето за проектиране на захранващ водопровод 2 от ВК Тутракан
до РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр. Тутракан, обхваща
поземлени имоти на територията на Община Тутракан, които са:
”Общинска публична собственост”, „Общинска частна собственост”,
„Държавна публична собственост” и „Частна собственост" и е с обща
дължина от около 3,5 километра.
Възложител на проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на Република България.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от
ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

26.04.-2.05.2018 г.

енергии и емоции, спомени,
снимки и всички елементи,
които биха донесли приятно
усещане, както на правещия
го, така и на получателя.
Скрапбукинг е начинът, по
който забравените в компютъра снимки най-после ще
има повод да се принтират на
хартия. Скрапбукът е мястото,
където ще изразите чувства,
сърдечни пожелания, смешни
истории и различни спомени…
Можете спокойно да дадете
път на креативността си, защото тук ограничения няма.
Изработен с качествени
матерали скрапбукинг, със
сигурност ще бъде по-красив,
стилен и траен.
Първото нещо е да се реши
от какъв материал ще бъде
скрапбукинг продукта? Може
да бъде картон или дизайнерска хартия
След това си набавете инструменти като телбод, лепило, перфоратор и т.н. Всичко
зависи от предпочитанията ви.
След като сте си набавили

всичко необходимо идва ред
на най-веселата и приятна част
- да творите!
Ето някои теми, които да
ви вдъхновят да си направите скрапбукинг: Един ден от
някакво пътуване; За новородено; Сватба; Ваканция; Семейство; Коледа; Нова година;
Великден, Рождени дни.
Оформлението на лексикона
може да бъде толкова просто
и лесно, и подробни, колкото
желаете. Може да сложите
само една снимка, или пък
много снимки да напишете история, която искате да
разкажете, или да споделите
причината за правенето на
скрапбукинг.
И аз изработих такъв албум
за сватбата на две скъпоценни
за мен същества. Скрих в него
много изненади и тайни. Те
могат с дни да го разглеждат
и всеки път да се изненадват
приятно. Сигурна съм, че ако
вие опитате ще се забавлявате
много.

Сръчка

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
за Велико Търново - 7:00 ч. и обратно от Велико
Търново в 15:30 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35
- от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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Урок на открито
Н

ɚ  ɢ  ɚɩɪɢɥ ɫ
ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɬ 9 ɤɥɚɫ ɨɬ
ɋɍ Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧ ɭɪɨɤ
ɧɚ ɨɬɤɪɢɬɨ  ɧɚ ɋɟɜɟɪɧɚɬɚ
ɤɪɟɩɨɫɬɧɚ ɫɬɟɧɚ ɧɚ Ⱥɧɬɢɱɟɧ
ɤɚɫɬɟɥ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ ɍɪɨɤɴɬ
ɩɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹÄɈɬɧɚɯɨɞɤɚɬɚ
ɞɨɜɢɬɪɢɧɚɬɚ´ɟɱɚɫɬɨɬɭɱɟɛɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɩɨɡɧɚɜɚɳɚ
ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟɧɚɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚ
ɊɚɞɤɚɌɪɢɮɨɧɨɜɚɫɪɢɦɫɤɨɬɨ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɤɨɟɬɨ ɟ ɢ ɤɚɫɬɟɥɴɬ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
Ɂɚ ɝɨɫɬɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ ɛɟ
ɩɨɤɚɧɟɧ ɚɪɯɟɨɥɨɝɴɬ ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ƚɟɨɪɝɢ Ɇɢɬɟɜ Ɍɨɣ ɪɚɡɤɚɡɚ
ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɜɴɡɯɨɞɴɬ ɢ
ɪɚɡɪɭɲɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɪɟɩɨɫɬɬɚ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨɣ
ɥɢɱɧɨɨɬɪɢɦɫɤɢɹɢɦɩɟɪɚɬɨɪ
Ⱦɢɨɤɥɟɰɢɚɧɧɟɣɧɨɬɨɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟɢɩɴɪɜɢɬɟ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɪɚɡɤɨɩɤɢ
Ɂɚɞɚɛɴɞɟɭɪɨɤɴɬɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɢ ɡɚɩɨɦɧɹɳ ɫɟ ɞɟɰɚɬɚ

ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɥɭɲɚɯɚ ɚ ɢɦɚɯɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɫɟɞɨɤɨɫɧɚɬɞɨ
ɚɪɬɟɮɚɤɬɢɨɬɤɪɢɬɢɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɤɨɩɤɢ
ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬɬɚ  ɛɢɬɨɜɚ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ɜɪɴɯ ɧɚ ɤɨɩɢɟ ɜɪɴɯ
ɧɚ ɫɬɪɟɥɚ ɛɪɚɞɜɚ ɢ ɪɢɦɫɤɢ
ɥɚɦɩɢɱɤɢ
Ⱥ ɪɚɡɤɨɩɤɢ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɢ ɩɪɟɡ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɳɟ ɢɦɚɬ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɧɚɝɥɟɞɧɨɞɚɩɪɨɫɥɟɞɹɬɩɪɨɰɟɫɚɩɪɢɠɟɥɚɧɢɟ
ɨɬɬɹɯɧɚɫɬɪɚɧɚ
ɍɪɨɤɴɬ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɬɚ ɟɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣ
ɋ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚ ɧɨɜɢ ɫɴɜɦɟɫɬɧɢ ɭɪɨɰɢ ɧɚ ɨɬɤɪɢɬɨ
ɞɟɰɚɬɚɩɨɥɭɱɢɯɚɤɚɬɨɩɨɞɚɪɴɤ
ɤɧɢɠɤɢ ɡɚ Ɋɢɦɫɤɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɟɧ ɪɟɝɢɨɧ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
 Ɋɭɦɴɧɢɹ ɫɪɟɞ ɤɨɢɬɨ ɟ ɢ
ɤɪɟɩɨɫɬɬɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ȾɚɧɢɟɥɚɂȼȺɇɈȼȺ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣ

Рейтинги на активната прозрачност на институциите-2018

РЗИ-Силистра води класация в Рейтинга на активната прозрачност,
Община Главиница с добра практика в работата със ЗДОИ
от стр. 1 ɌɨɜɚɫɚɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚɡɞɪɚɜɧɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɚɤɨɹɬɨ
ɜɨɞɢ ɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚ ɜ Ɋɟɣɬɢɧɝɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚɧɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɜɥɚɫɬ ɫ  ɬɨɱɤɢ ɢ Ɉɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ  ɡɚ ɜɴɜɟɞɟɧɚɬɚ
ɞɨɛɪɚɩɪɚɤɬɢɤɚɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɨ ɁȾɈɂ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɜɴɩɪɨɫɢ
ɩɨɞɚɞɟɧɢ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɢ ɢɧ-

ɪɟɧɰɢɹɬɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɉȾɂ Ƚɟɪɝɚɧɚ
ɀɭɥɟɜɚ ɩɨɫɨɱɢ ɞɜɚ ɩɪɢɦɟɪɚ
ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɡɚ
ɨɬɥɢɱɧɚɪɚɛɨɬɚɫɴɫɁɚɤɨɧɚɡɚ
ɞɨɫɬɴɩɞɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɁȾɈɂ ɢɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟ
ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

Маратон на четенето

библиотеката на СУ "Христо Ботев" почетохме Международния ден на книгата
и авторското право - 23 април,
въведен официално от ЮНЕСКО в
празничния календар през 1995 г.,
за да се популяризира книгоиздаването и да се насърчава четенето.
Заедно с учениците от 4б клас и
г-жа Деана Маринова проведохме
маратон на четенето. Най-напред
гледахме видеоклипове, които ни
запознаха със същността на този
празник и защо трябва да четем.
Четвъртокласниците споделиха
кои са любимите им книги и кое
ги е впечатлило най-много в тях.
Беседвахме какво ни обогатява
и ни помага да опознаем света,
когато разлистваме страниците на
поредната художествена книга или
енциклопедия. Насочихме вниманието си към омайната родна реч
от съкровищницата на народното
творчество. Четохме с интерес

В

СМЯХ

„Педя човек“ в том първи от изданието на „Български народни
приказки“, одобрено като учебно
помагало от МОН. Приказките в
тази книга са събрани и обработени от майстора разказвач Ангел
Каралийчев. Гледахме и драматизацията на „Торбата с жълтици“
от телевизионната поредица за
деца „Педя човек - лакът брада“.
Открихме поуките. Коментирахме
интересните и увлекателни действия на героите в двете приказки.
Направихме изводи кое е добро и
кое лошо в тях.
Попаднахме за пореден път
във вълшебния приказен свят и
вярвам, че нравствените истини
докосват детското съзнание. От
страниците на книгите учениците
ще откриват винаги вдъхновяващи
идеи и мъдри мисли, които да им
бъдат полезни в живота.
Анка КОЗАРЕВА

Забавна астрология

Англия: - Sweet dreams, darling!
Иванчо веднага хукнал. Прибира
САЩ: - Good night, my love!
се след половин ден, води незаконБългария: - Заключи ли вратата! ния си син за ръка, а в къщи само
Марийка:
Мъж влиза в заведение и пита
- Къде са децата ма?
каква е паролата за интернета...
- Къде са!? С това постановле- Първо трябва да си купите ние всички са пощурели!
питие.
- Добре. Една бира, моля.
Обадили се в Радио «Ереван» с
Кой не знае Телеца? Кой не е слушал за него? Песни
- Каква да бъде?
въпрос: Що е това "снаха"?
се пеят, стихове се пишат. Ето един от тях:
- Загорка. Колко ви дължа?
От радиото след кратък разми„Телецът е невъзмутим добитък. Ни огън, нито кря- 2,50.
съл отговорили:
сък, ни вода ще го извадят от легена плитък и ще го
- Заповядайте. А каква е WiFi
- Снаха - това е една неблагодар- тласнат към война.
паролата?
на, вечно хойкаща, не умееща да
Телецът много не обича словоизлияния и празните
- "първо трябва да си купите готви и нищо не правеща роднина слова. И по жените той не тича. Привлича ги със своя
питие". Без интервали и с малки на една свята жена…
миризма.
букви...
Пасивността му е присъща, удобна на кушетката
- Скъпа, честит рожден ден! стои. Посреща гости в своя къща, а може да премества
Младо семейство гледа филм Подарявам ти ваучер за курс по планини.
на ужасите. Идват най-страшните добри обноски.
Той в излишък има лакомия, на него все му се яде. И
кадри, появяват се ужасни чудо- Еваларка ти бичим, копеле!
май че вечно е от тия с от глад треперещите колене.
вища… Жената се притиска към
Инат е трябва да признаем. Доказва винаги, че е домъжа си и прошепва: - Майко!
Между приятели:
бър във всичко. Ала ние знаем, че прави го за свой хатър.
Мъжът: - Позна я, нали?
- Пешо го настигна голямо
Какво да кажем още за Телеца? Че здраво стъпил
нещастие.
е на майката земя. Търпение е на живота му венеца.
Ако не искате съпругът ви след
- Да не е тежко болен.
Спокойствието е житейската мечта.”
изпълнение на съпружеските му
- Не, избяга с жена ми.
От горното стихотворение става ясно, че главнизадължения да се обръща към
ят герой е прикрит хитряга. Само ти се струва, че
стената, поставете там снимка на
- Искам да ти кажа две новини е добитък. Той седи пред компютъра сам саменичък и
майка си…
- добра и лоша. С коя да започна? върти не само пачки пари, а даже света.
- Няма значение…
Въобще не ви ли е ясно, кой е той? Човекът на
Иванчо се връща от работа и
- Напускам те!
бъдещето, заровен в новите технологии, той вижда
Марийка го посреща със следната
- А лошата?
виртуалния свят и себе си.
вест: - Току-що казаха по телевиАстрологът
зора. За да се увеличи прираста
Мъж се връща пиян, влиза в
на населението, правителството спалнята и започва да шари с ръка
Попитали
един
мъдрец:
дава на семейства с 5 деца апар- по стената, за да намери ключа за
- Как се нарича жена, която винаги знае къде е мъжът и?
тамент, лека кола-ван и 50 хил. осветлението. Жена му се обажда
- Вдовица…
лева безвъзмездно! Ние имаме 4. от леглото: - Наляво, малко надясТи нали имаше едно незаконно, от но, сега нагоре, по-надолу.
В съда:
някаква твоя любовница, дето все
От другата стая се обажда тъ- Свидетелю, знаете ли какво Ви очаква в случай, че дадете на съда
те притеснява за пари и не иска да щата:
го гледа! Иди си го прибери и да
- Дъще, не го мъчи, хвани го лъжливи показания?
- Да, ново „Ауди А6", тъмносин металик, с кожен салон...
гушнем авантата!
с ръка.

Телец

ɫɬɢɬɭɰɢɢ ɞɚ ɫɟ ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɩɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɴɬ ɫ ɩɨɫɨɱɜɚɧɟ
ɧɚɚɤɬɢɜɟɧɥɢɧɤɡɚɩɪɹɤɩɴɬɞɨ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɹɨɬɝɨɜɨɪɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚ
ȼ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ
ɫɚ ɩɨɞɚɞɟɧɢ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɫ ɢɫɤɚɧɟ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ
ɁȾɈɂɡɚɁɚɞɴɥɠɟɧɢɟɡɚ
ɢɡɝɨɬɜɹɧɟɬɨ ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɨɬɱɟɬɚ ɤɨɣɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɜɤɥɸɱɜɚ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɡɚɞɨɫɬɴɩɞɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ
ɨɬɤɚɡɢ ɢ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɬɨɜɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɢɦɚɬ ɨɬ ɩɪɢɟɦɚɧɟɬɨ ɧɚ ɁȾɈɂ ɩɪɟɡ 
ɝ ɚ ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɬɨ ɦɭ ɜ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɥɟɞɢɡɦɟɧɟɧɢɹɬɚ
ɧɚɡɚɤɨɧɚɨɬɝ ɱɥɚ 
ɐɟɥɬɚɧɚɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨɟɞɚ
ɨɰɟɧɢ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɧɚ ɜɥɚɫɬ
ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ
ɫɢ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ
ɞɪɭɝɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɚɤɬɨɜɟ ɡɚ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɤɚɤ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ
ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɩɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬ
Ɂɚɜɬɨɪɚɝɨɞɢɧɚɛɟɨɬɱɟɬɟɧɨ
ɞɚɥɢ ɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟ ɫɚ ɫɴɨɛɪɚɡɟɧɢɫɧɭɠɞɢɬɟɧɚɯɨɪɚɬɚɫɴɫ
ɡɪɢɬɟɥɧɢɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɢɞɚɥɢ
ɢɦɚɬɬɟɤɫɬɨɜɚɜɟɪɫɢɹ
ɉȾɂ ɢɡɩɪɚɬɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɧɚ ɜɫɹɤɚ
ɨɬ ɩɪɨɭɱɟɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɡɚ ɨɛɪɚɬɧɚ ɜɪɴɡɤɚ ɢ ɨɬɪɚɡɢ
ɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟɤɨɦɟɧɬɚɪɢ
ȼɴɡɨɫɧɨɜɚɧɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ
ɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɡɚɚɤɬɢɜɧɨɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟ
ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ
ɝɟɧɟɪɢɪɚɪɚɡɥɢɱɧɢɪɟɣɬɢɧɝɢ
ȼ Ɋɟɣɬɢɧɝɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɫɬɡɚɫɜɨɹɬɚɪɚɛɨɬɚɟɨɰɟɧɟɧɚɈɛɥɚɫɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɤɨɹɬɨɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɡɚɟɦɚɩɟɬɨ
ɦɹɫɬɨɜɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚ
ɋɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ
ɮɨɪɦɢɪɚ Ɋɟɣɬɢɧɝɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɧɚɨɪɝɚɧɢɬɟ
ɧɚ ɦɟɫɬɧɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɉɛɳɢɧɚ Ⱥɥɮɚɬɚɪ ɫɩɚɡɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɬɚ ɞɚ ɟ ɫɪɟɞ ɩɴɪɜɢɬɟ
ɬɹ ɨɬɧɨɜɨ ɡɚɟɦɚ ɟɞɧɚ ɦɧɨɝɨ
ɞɨɛɪɚɩɨɡɢɰɢɹɢɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
ɬɹɡɚɟɦɚɦɹɫɬɨɫɪɟɞɫɪɨɞɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɨɰɟɧɟɧɚ ɫ
ɬȼɫɴɳɚɬɚɤɥɚɫɚɰɢɹɧɚ
ɪɨɦɹɫɬɨɟɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɬɨɦɹɫɬɨɟɈɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɧɚ ɬɨ ɦɹɫɬɨ
ɟ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɢɬɨɜɨ Ɉɛɳɢɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɟ ɧɚ  ɦɹɫɬɨ
Ɉɛɳɢɧɚ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ  
ɦɹɫɬɨɚɈɛɳɢɧɚȾɭɥɨɜɨ
ɦɹɫɬɨɨɬɨɛɳɨɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ȼɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚɩɪɢɊɟɣɬɢɧɝɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɬɚ ɜɥɚɫɬ ɜɨ ɦɹɫɬɨ ɡɚɟɦɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɦɹɫɬɨ  ɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ ɚ
ɦɹɫɬɨɈɛɥɚɫɬɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹɁɟɦɟɞɟɥɢɟ
ȼ Ɋɟɣɬɢɧɝɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɧɚɜɥɚɫɬɜɨɞɢɆɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɝɨɞɢɲɧɢɹ
ɨɞɢɬ ɢɡɜɴɪɲɟɧ ɨɬ ɉɪɨɝɪɚɦɚ Ⱦɨɫɬɴɩ ɞɨ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɫɚ ɞɨɫɬɴɩɧɢ ɧɚ KWWSZZZ
DLSEJRUJVXUYH\VBɝɨɞɢɧɚ
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Координатор на ПДИ
за област Силистра

Читалищно настоятелство на
НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1873 г.”,
гр. Тутракан
удължава срока за подаване на
документи за участие в

КОНКУРС за
ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР
ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ±ɜɢɫɲɟɢɥɢɫɪɟɞɧɨɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɫɜɢɫɲɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚɫɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨɩɪɢɟɞɧɚɤɜɢɞɪɭɝɢɭɫɥɨɜɢɹ
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɭɦɟɧɢɟɡɚɪɚɛɨɬɚɜɟɤɢɩɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɚɧɝɚɠɢɪɚɧɨɫɬɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ
Ⱦɚɭɦɟɟɞɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹɢɤɨɧɬɪɨɥɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚɜɤɥɸɱɜɚɳɰɹɥɨɫɬɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɧɩɪɨɰɟɫɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɫɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɫɴɡɞɚɜɚɧɟɨɮɨɪɦɹɧɟɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɤɨɧɬɪɨɥɜɴɪɯɭɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɢɚɪɯɢɜɢɪɚɧɟ
Ⱦɚɩɨɡɧɚɜɚɢɩɪɢɥɚɝɚɡɚɤɨɧɢɬɟɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɨɬɧɨɫɧɨ
ɬɪɭɞɨɜɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɭɫɬɚɜɚ ɢ ɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
Ʉɨɦɩɸɬɴɪɧɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ0LFURVRIW2ႈFH
ɉɪɟɞɢɦɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɚɧɚɪɴɤɨɜɨɞɧɚɩɨɡɢɰɢɹ
ɪɚɛɨɬɚɜɤɭɥɬɭɪɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ
ɜɥɚɞɟɟɧɟɧɚɱɭɠɞɟɡɢɤ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɞɨɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹ&9ɫɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟɥɟɮɨɧɢHPDLOɡɚɜɪɴɡɤɚ
ɄɨɩɢɟɧɚȾɢɩɥɨɦɚɡɚɡɚɜɴɪɲɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
 Ʉɨɩɢɹ ɧɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɡɚ ɡɚɜɴɪɲɟɧɢ
ɤɭɪɫɨɜɟɫɜɴɪɡɚɧɢɫɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɡɚɡɚɟɦɚɧɟɧɚɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ
Ʉɨɩɢɟɧɚɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɳɟɫɟɩɪɢɟɦɚɬɩɪɢɫɟɤɪɟɬɚɪɹɧɚɇɑ
ÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ   ɝ´  ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ ɚɞɪɟɫ  ɝɪ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɩɥÄɋɭɜɨɪɨɜ´ʋɨɬɞɨɱɚɫɚ
ɋɪɨɤ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟ ± ɞɨ 
ɝɨɞɢɧɚ
Ⱦɨɩɭɫɧɚɬɢɬɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɭɜɟɞɨɦɟɧɢ ɡɚ
ɞɚɬɚɬɚɧɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
Телефон за връзка: 0899 814 663 - Милен ФИЛИПОВ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Екипната работа е в основата
на добрите резултати

Калина ГРЪНЧАРОВА
т началото на м.март Спортен клуб по борба "Истър"Тутракан стартира реализацията на проект за безплатни
занимания на деца по свободна борба. Той е финансиран по Програма
„Спорт за деца в свободното време”
на Министерството на младежта и
спорта. За осма поредна година
клубът работи по такъв проект, а
тази година с него се предостави
възможност на 36 деца да се включат в заниманията по свободна

О

борба, под ръководството на двама
квалифицирани спортни специалисти - Сашко Змеев и Ангел Ройбов.
Тренировките се водят в новия
Многофункционален център в крайдунавския град, в какъвто от една
година е преобразувана общинската
сграда на бивша детска ясла. Една
от залите в Центъра е предназначена и оборудвана специално за
Спортния клуб по борба. Партньори
по проекта, освен Община Тутракан,
която осигурява залата, са двете
средни училища - СУ «Йордан Йов-

ков» и СУ «Христо Ботев», които съдействат за осигуряването на деца
за участие в заниманията по борба.
За реализацията на проекта разговаряме с единия от треньорите
- Сашко Змеев:
- И тази година работим с деца
от двете средни училища. Освен
от града в тях учат, а при нас
тренират, деца от Бреница, Преславци, Белица, Варненци. Така
че проектът е за децата от цялата
община - за безплатни занимания.
Целим заниманията да изградят
положителни качества у децата, да
осмислят свободното си време, да
ги изкараме от компютрите в залите
и да се занимават със спорт. Това е
основното като цел и естествено,
откриване на млади таланти. Децата
имат занимания по борба всеки ден
от 16:30 ч. и от 18:00 ч., разпределени са в три възрастови групи.
- Какви са Вашите наблюдения
през годините - увеличава ли се
интересът на децата или намалява?
- С новата зала, в която се помещаваме, интересът е много поголям. Още от началото на учебната
година залата тя е пълна, работим с
около 50 деца. Имат интерес, градът
ни е малък и не се развиват много
спортове. Децата искат някой да им
обръща внимание.
- След като приключи проектът,
децата продължават ли да тренират в Спортен клуб "Истър"?
- Разбира се, голяма част оста-

ват в Спортния клуб. Това е и една
от основните цели - откриване на
млади таланти. По този начин те
продължават към високо спортно
майсторство - участват в календара на Българската федерация по
борба и се явяват на състезания
от Държавния календар.
- Откога съществува СК по борба "Истър"?
- През 1994 г. е създаден клубът,
сега той е Сдружение с нестопанска цел и това помага да кандидаства с проекти по програми на
спортното министерство. Това
е един от начините в такива населени места като нашия град, а
и в цяла България, децата да се
занимават със спорт.
- Как успявате да ги привлечете към борбата след като има
по-привлекателни спортове като
тенис и футбол?
- Имам правила, които децата
явно харесват. Тук в залата са и
редовно идват. Отсъстват само, ако
са болни или имат други занимания в училище. Но, разбира се, за
мен на първо място е училището
- там трябва да са силни децата,
а след това тук, в залата. Срещам
разбиране и от двамата директори
на училищата. Екипната работа е
в основата на добрите резултати.
Разговорът със Сашо Змеев
водим по време на заниманията
по борба. Ето какво казаха за тях
децата от първа възрастова група
- от 1-ви до 3-ти клас:
Петър ВЛАДИМИРОВ: Тук съм,
за да се науча на някои интересно
неща от борбата.
Мартин КРАСИМИРОВ: Тук съм,
за да се науча да се боря.
Стефан РАЧЕВ: Тук съм, за да се
уча, да се боря и да печеля медали.
Искам да стана шампион!
Петър АНГЕЛОВ: Да науча да
се боря и на много нови хватки
съм тук.
Рачо РАЧЕВ: Тук съм да науча
хватки, да имам медали.

26.04.-2.05.2018 г.
Никола ЙОРДАНОВ: Искам да
науча нови хватки и у нас да ги
правя, да стана по-силен. Да печеля медали и пари!
Крум РУМЕНОВ: Тук съм да се
науча да се боря и да спечеля
много награди.
Мартин СЛАВОВ: Искам да бъда
шампион и да имам много медали!
Дамян КРЪСТЕВ: Искам нашият

отбор да спечели златни медали!
Любомир ВЛАДИСЛАВОВ: Искам
да се боря, да печеля пари и много
медали.
Валери СЛОБОДАНОВ: Тук съм,
за да се науча да се боря и след
това да спечеля много медали.
Лазар ГЕОРГИЕВ: Тук съм да
науча много хватки, да се науча да
се боря и да спечеля много медали.

Със свободна борба се занимават в СПИ-Варненци

Мамо,прочети ми!
ƨǗǃǈǅƿǋǏǋǇǋǄǈǂǊǓǂ

али си спомняте, мили
деца, как козленцето
лъжело, та се късало.
И когато дядото решил да го
накаже, избягало в гората и се
шмугнало в една къщурка. А това
било къщичката на Зайчето. Върнало се то с цяла торба моркови
и какво да види? Имало някой в
къщичката му.
- Хей, кой се е вмъкнал в къщичката ми? - попитало строго
Зайчето. - Бързо да излиза!
- Аз съм клан-недоклан. Аз съм
дран-недодран. Не ме закачай,
защото ще те изям - извикало
козлето.
Зайчето много се уплашило. То
седнало на едно пънче и заплакало. Покрай него минал Мечо. Той
попитал зайчето защо плаче.
- Страшен звяр се е вмъкнал в
моята къщичка и сега няма къде
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да живея - отговорило Зайчето
подсмърчайки.
- Не може да бъде по-страшен
от мен - изсмял се Мечо. - Сега ще
го изгоня. Хей, кой се е вмъкнал в
къщичката на Зайчето? Бързо да
излиза, защото ще го разкъсам.
- Аз съм клан-недоклан. Аз съм
дран-недодран. Не ме закачай,
защото ще те изям - извикало
козлето.
Като чул това Мечо много се
уплашил.
- Аз имам една работа. Отивам
да я свърша и пак ще дойда - казал той на Зайчето и избягал.
А Зайчето пак продължило да
плаче. Тогава се появил Вълкът.
- Защо плачеш, клепоухи? попитал Вълкът.
- Страшен звяр се е вмъкнал в
моята къщичка и сега няма къде
да живея - отговорило Зайчето.

- Изтрий сълзите, Зайо! Аз ще
го изгоня - изпъчил се Вълкът.
- Хей, кой се е вмъкнал в къщичката на Зайчето. Бързо да излиза,
защото ще го разкъсам.
- Аз съм клан-недоклан. Аз съм
дран-недодран. Не ме закачай,
защото ще те изям - извикало
козлето.
„Ама какъв е този страшен звяр.
Щом не се страхува от мен, значи
е много силен” - помислил си
Вълкът и избягал.
След това и Лисицата се наперила, че ще изгони страшния звяр,
но и тя се уплашила и избягала. А
малкото Зайче стояло на пънчето
и плачело. И тогава долетяла една
пчела. А какво ще направи пчелата
ще разберете следващия път.

Мамчето

портен клуб по борба "Истър"
- Тутракан работи по проект
за безплатни занимания по
свободна борба за децата от СПИ
”Христо Ботев” в с. Варненци.
Проектът е финансиран от Минис-
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Честит рожден ден
и да почерпят:

26 април - Стив ХАРАЛАМБИЕВ, Ротари Клуб Тутракан
26 април - Дафинка КАСАБОВА, Общински съветник, ОбС-Тутракан
26 април - Евгения БОНЕВА, гр. Тутракан
26 април - Бейзат АЛИ, Ст.спец. "АФО", с. Дичево, Община Главиница
27 април - Мехмед ЮМЕР, Кмет на с. Цар Самуил, община Тутракан
27 април - Величка ПЕТРОВА, Домакин на клуб, с.Варненци, община
Тутракан
29 април - Маргарита КОСУЛИЕВА, Гл.експерт "Местни приходи",
Община Тутракан
29 април - Станимира ВОЙНОВА, Гл.спец. "Местни приходи", Община

Тутракан
29 април - Валентин РОЙБОВ, Изпълнител-шофьор, Община Тутракан
30 април - Димо ДЕНЧЕВ, Зам.-председател на ОбС-Тутракан, Ротари
Клуб Тутракан
30 април - Нехат ЮСМЕН, Кмет на с. Нова Черна, община Тутракан
1 май - Мая ИВАНОВА, гр.Варна, бивш зам.-главен редактор на в.
"Тутракански глас"
1 май - Тодор МОРАРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
2 май - Николинка ГАНЕВА, Директор на Дирекция "Финанси, счетоводство и бюджет", Община Тутракан

терството на младежта и спорта по
програма "Спорт за деца в риск". Той
се реализира в периода от 19 март до
31 октомври т.г. За седма поредна година специализираната образователна
институция е партньор на спортния

клуб като предоставя спортната база
и осигурява 36 деца за сформиране
на 3 възрастови групи от по 12 деца.
Заниманията се водят от спортните специалисти Ангел Ройбов и
Сашко Змеев.
“ТГ”

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