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Вицепрезидентът Илияна Йотова
ще посети Тутракан на Гергьовден
Започнаха Майските празници на културата и спорта
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 6 май ще отбележим
големия християнски
празник Гергьовден,
в който честваме и Деня
на храбростта. Тази година специален гост на
тържествата, които ще
се проведат в Мемориален
комплекс "Военна гробница 1916 г." край с.Шуменци, ще
бъде вицепрезидентът на
България - Илияна Йотова.

Събитието ще започне в
11:00 часа с тържествен
ритуал по запалване на
вечния огън пред обелиска.
Ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите
за България и Добруджа и
осветени бойните знамена.
Гергьовденският празник
е част от Майските дни
на културата и спорта в
Тутракан. Те бяха открити в първия ден на м.май с

Калина ГРЪНЧАРОВА
ад 100 земеделски
производители от общините Тутракан и
Сливо поле блокираха пътя
за Русе на 27 април. Земеделската техника беше
изкарана на пътя, а те
самите образуваха жива
верига.

Протестът е заради залетите от високите подпочвени води над 50 000
декара земеделски земи в
землищата на населените
места, които са по поречието на река Дунав в двете
общини.
Причината за бедстви-
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гостуването на софийския
театър "Искри и сезони".
С театрална постановка
ще се представи и Самодейният театрален състав "Борис Илиев" при НЧ
"Н.Й.Вапцаров". На 4 май
от 18:00 ч. е началото на
комедията "Опечалената
фамилия" от Бранислав
Нушич.
Денят на Европа - 9 май,
ще бъде отбелязан с праз-

ничен концерт "Ние, децата
на Европа". Той е подготвен
от възпитаниците на СУ
"Йордан Йовков" и ще се
проведе в двора на школото
от 10:00 ч.
Същият ден, пред паметника на загиналите във войните тутраканци в градския парк "Христо Ботев",
ще бъдат поднесени венци

"Днес благополучно бяха
монтирани двете гнезда
във с. Зарица. Благодаря на
Общинска администрация
в град Главиница, които
предоставиха необходимата
техника за монтирането им.
Вече оставам с надеждата,
че ще се върнат все някой
ден. Дано да съм жив и здрав,
за да мога да ги видя кацнали
върху гнездата" - това написа Сафет Халид в профила си
в социалната мрежа в края
на м.април.

Същият Сафет от главинишкото село Зарица, който
спаси четири бедстващи
щъркели от измръзване, а
добрината му стана известна в цял свят чрез снимки
публикувани във Фейсбук.
Неговите добри дела продължават и сега - той изработи две метални щъркелови
гнезда, за чието монтиране
помогна със специална техника - кран, Общинското предприятие "Общински имоти
и комунални дейности". “ТГ”

на стр. 2

ǮȌȓȌȋȌȒȝȏ
Добрите дела на
ȖȗȕșȌȘșȏȗȇȜȇ Сафет от Зарица
ȎȇȗȇȋȏȎȇȒȌșȏȎȌȓȏ с продължение
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Честит Гергьовден!
Честит Ден на храбростта!
За предстоящите празнични дни Ви
пожелавам добро настроение,
а Свети Георги да Ви вдъхне вяра,
сила и упоритост!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми съграждани,
От мое име и от името на Общински
съвет-Тутракан имам удоволствието да Ви
поздравя за Гергьовден, в който
ще отбележим
и Деня на храбростта!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Община Главиница
Общински съвет - Главиница
Уважаеми съграждани,
приемете нашите пожелания за настъпващите
празници Гергьовден и Хъдрелес!
Честит Ден на храбростта!
Пожелаваме Ви пролетно настроение!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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ОБЩЕСТВО

НОВИНИ
ПРЪСКАТ СРЕЩУ КОМАРИ
В периода от 03.05.2018 г. до 07.05.2018 г. на територията на град Тутракан и крайбрежната градска
ивица, както и на територията на селата Нова Черна,
Старо село, Цар Самуил и Пожарево ще се проведе
пръскане срещу комари.
Пръскането ще се извърши с наземна техника от
19:00 ч. до 23:00 ч.
СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И
ТАКСИ В ГЛАВИНИЦА
За да проверите задълженията си по местни данъци
и такси към Община Главиница е необходимо да знаете
своя индивидуален КИН за достъп. Той може да бъде
получен лично от Дирекция "Местни данъци и такси"
на адрес гр. Главиница, ул. Витоша № 44, Общинска
администрация, ет.1.
НАСТЪПИ ПОЖАРООПАСНИЯТ СЕЗОН
С цел предотвратяване възникването на пожари,
ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им
откриване и успешно гасене, както и за осигуряване
на пожарна безопасност в защитени територии, периодът от 01 април до 31 октомври 2018 г. е определен
като пожароопасен в защитените територии – изключително държавна собственост, съгласно Заповед
№РД-119/08.03.2018г. на Министъра на околната среда
и водите.
Община Главиница отправя апел към гражданите да
не се допускат палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви, и припомня, че съгласно Закона
за опазване на земеделските земи, глобата е в размер
от 1500 до 6000 лева, а при повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12000 лв.
При забелязване на пожар, незабавно сигнализирайте
на телефон 112.
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
Към края на март в трите Бюра по труда в
област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово,
регистрираните безработни са 6026. Техният
брой намалява с 276 в сравнение с края на февруари.
Равнището на безработица за област Силистра,
е 13,2%, при 13,8% през предходния месец. На база
административната статистика на Агенцията
по заетостта равнището на регистрираната
безработица за страната за март 2018 г. е 6,8
на сто.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид:
най-високо е равнището на безработица в община
Кайнарджа – 33,3% /519 безработни лица/, следват
общините Главиница - 27,7% /925/, Ситово - 25,6%
/385/, Алфатар – 23,3% /231/, Дулово – 18,3% /1770/,
Тутракан – 9,2% /482/, и най-ниско в община Силистра - 7,4% /1714/.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
При проверки на пътна полиция за периода 23-29
април 2018 г. в Силистренска област са установени
483 нарушения. Съставени са 33 акта и са наложени
434 глоби по фиш.
Засечени са двама неправоспособни водачи, други
двама, шофирали след употреба на дрога, и един,
употребил алкохол над 1.2 промила. Установен е един
случай на управление на МПС без заплатена винетна
такса.
За допуснати нарушения са прекратени регистрациите на 4 моторни превозни средства. Издадена е
1 заповед за прилагане на принудителни административни мерки.
През изтеклата седмица в Силистренска област
няма регистрирани пътнотранспортни произшествия
със загинали или пострадали граждани.
КРИМИНАЛЕ
Взломна кражба от търговски обект в село Цар
Самуил е извършена в нощта срещу 25 април. Чрез
разбиване на входна врата неизвестно лице е отнело
противозаконно електронна везна, 2 мобилни телефона
и монетник.
Дежурна оперативна група е извършила оглед на
адреса, образувано е досъдебно производство.
Електронна везна е открадната от пощенската
станция в село Цар Самуил. Престъплението е извършено в нощта срещу 25 април чрез разбиване на
прозорец.
Полицията разследва случая, образувано е досъдебно
производство.
32-годишен управлявал лек автомобил „Форд“ с
регистрационни табели, издадени за друго МПС. Той
бил спрян за проверка на 26 април около 16:45 часа по
ул. „Тинтява“ в Тутракан.
Срещу него е започнато бързо производство.
Небрежна работа с огън е причината за пожар в
частен имот в село Зафирово, възникнал на 27 април
около 18:30 часа.
Изгорели около 5 кв.м дърва за огрев, преди огнеборци
от Противопожарен участък-Главиница да потушат
пожара. Спасени са 18 кв.м от дървата.
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Вицепрезидентът Илияна Йотова
ще посети Тутракан на Гергьовден
Започнаха Майските празници на културата и спорта
от стр. 1 талището за тях ще бъде
представена "Приказка за
доброто".
Четиринадесетото издание на Европейската нощ
на музеите предстои да се
проведе на 19 май. Тогава
вратите на двата музея в
Тутракан ще са отворени
за посещение.
В навечерието на Деня
на буквите ще се състоят
няколко събития. Най-напред - на 23 май, от 18:00
ч. в залата на читалището
ще започне Церемония по
награждаване на културни
и просветни дейци, а на
24 май в 9:00 ч. са тържествата във всички училища
на територията на община
Тутракан посветени на
Деня на българската про-

по повод годишнината от
края на Втората световна
война.
"На децата с любов" е
проявата, с която Тутракан чрез Местната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните се включва в
инициативата "Розите на
България" на образователното министерство. Тя
ще се проведе по главната
улица "Трансмариска", пред
Община Тутракан, където
участниците - ученици и
деца от детските градини,
ще танцуват на фона на
"Празнична сюита". Накрая
в зрителната зала на чи-

света и култура и на славянската писменост.
Същият ден - в 19:00 ч.,
от Обредния дом по ул.
"Трансмариска" ще премине
шествието на абитуриентите, което ще завърши с
Празничен коктейл, който
традиционно дава за тях
кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов по повод завършване
на средно образование на
випуска.
30-тото юбилейно издание на Националния поход
„По стъпките на четата на
Таньо войвода” ще започне
от паметника на Таньо войвода в Тутракан в 8:00 ч. на
30 май, а походниците ще
посрещнем обратно в града
в следобедните часове на

2 юни.
Богата и разнообразна е
и спортната част на Майските празници.
Предвидени са турнири
по тенис на маса, стрийтбол, волейбол и футбол. В
следобедните часове на 17
май ще се проведе традиционната "Тутраканиада",
в която ще мерят сили
ученици от всички училища
в състезания по хвърляне на
медицинска топка, щафетно бягане и скок на дължина.
Състезанията "Бързи,
смели, сръчни" ще преминат
на два етапа. Първият е
предназначен за ученици от
начален етап на обучение
и ще се проведе на 18 май,
а вторият - за детските
градини - на 31 май.

С проект за модернизация на Домашен социален
патронаж ще кандидатства Община Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
ейността на Общински съвет-Главиница
и Постоянните комисии за периода м.октомври
2017 г. - м.март 2018 г.
бе отчетена от неговия
председател Месут Алиш
на проведеното заседание на 26 април т.г. От
отчета става ясно, че
няма промени в състава
му, проведени са 6 редовни
заседания, две извънредни и една тържествена
сесия. За същия период
всички пет Постоянни
комисии са заседавали 6
пъти, а в дневния ред са
били внесени и обсъдени
62 предложения, отчети,

Д

информации, молби и др.
Основен техен вносител
е кметът на общината
Неждет Джевдет.
В присъствието на секретарите на читалища
бе обсъден и приет годишен доклад за дейностите и финансов отчет
на народните читалища
в общината за миналата година. Общинските
съветници гласуваха приемането на План за развитието на социалните
услуги на община Главиница за 2019 г. и Годишен
отчет за състоянието
на общинския дълг към 31
декември 2017 г.
Фонд "Социална закри-

ла" дава възможност на
Общините да кандидатстват с проектни предложения. Общинска администрация-Главиница
ще търси финансиране
за своята инициатива за
модернизация на кухненски
блок на Домашен социален
патронаж в града, която
се явява първата дейст-

гуряване на топъл обяд
в община Главиница" във
всички 23 населени места.
На сесията бе прието
решение за актуализиране на основните месечни
възнаграждения на кметовете на кметства след
влязлата в сила нова минимална работна заплата.
Одобрен е проект за Под-

ваща социална услуга на
територията на общината. През годините тя е
увеличила своя капацитет
- на 250 места, а приготвя
и предоставя храна на 325
потребители, включително самотноживеещи лица,
пенсионери и потребители от Дневния център в
с.Сокол и по проект "Оси-

робен устройствен план
за изграждането на обект
"Комплекс за тържества
и групови събирания" в с.
Дичево.
Съветниците одобриха
предложените размери на
наемни цени на земеделски
земи от Общински поземлен фонд.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 30 Ден на храбростта!
1 касиер – средно образование, двусменен режим на образование
работа
1 машинен оператор, производство на пластмасови
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
- За стажуване
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА1 технически организатор
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
***За всички работни места трудовите договори
- За обучение по време на работа
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
3 монтажници, изделия от метал – средно образование договорът е безсрочен. За учителските места се
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо изисква педагогическа правоспособност.
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от стр. 1 отводнени.
На 20 април ЕНЕРГО Про е
ето е аварирал електро- осигурило агрегат, с който
провод, собственост на е била задействана една от
“Напоителни системи”, четирите помпи в помпенакойто две седмици блокира та станция в района. Деработата на отводнител- битът й от 2000 кубически
ната система.
метра в секунда обаче се е
Въпреки многократните оказал недостатъчен за отсрещи в "Напоителни систе- водняването на терените.
ми", на които са участвали
Затова на 25 април, бедпредставители на област- ственото положение е удълните администрации в Русе жено за още 14 дни.
и Силистра, не са предприТогава земеделските проети адекватни мерки за изводители от Тутраканска
отводняване.
и Сливополска община взеха
Историята сочи, че на 18 и решението за протест.
април т.г. в община ТутВ деня на протеста екиракан е обявено бедствено пи на енергодружеството
положение за срок от 7 дни са започнали работа за
заради залетите земи и възстановяване на елекневъзможността да бъдат тропровода и електроза-

хранването.
Земеделските производители настояват целият
път на електрозахранването да бъде ревизиран.
Нужно е и отводнителните
канали да бъдат почистени.
Проблемът е много стар,
но той е неглижиран от
различните ръководства
на "Напоителни системи",
категорични са те.
Има и още един момент
- залетите терени се
намират в ЗМ "КалимокБръшлен", а защитените
територии имат малко поразличен статут.
Според Миглена Трифонова, управител на "Напоителни системи-клон Долен
Дунав" - Русе, веднага след

като електропроводът е
бил повреден, те са поискали разрешение от РИОСВРусе да влязат в защитената територия и с външен
изпълнител да го поправят,
но са получили отказ, като
от РИОСВ са предложили
да намерят алтернативно
трасе за изграждане на нов
електропровод. В същото
време, 16 км от това трасе
се намират в защитената
територия.
Така че проблемът остава отворен, дори и да се
ремонтира сега повредения
електропровод, не се знае
дали при евентуална буря,
друго дърво не би направило
същата поразия в защитената територия.

Плюс/Минус

Ден на храбростта!
В

неделя ще настъпи
един от най-светлите празници за българския народ - Денят на
храбростта.
Ще се преклоним в Мемориалния комплекс пред
подвига на нашите предци с
дълбока признателност, че
са се били храбро за нашето спокойствие и мирните
ни дни.
Ще поднесем цветя.
Ще помълчим.
И нека в минутите на
мълчание си помислим за
думичката храброст. Тя означава смелост, сърцатост,
решителност. Дали имаме
още тези качества? Не са ли
изчезнали? Казват, че те се
проявявали в мигове на надвиснала беда. А днес какво?
В Деня на Храбростта сме
учителската колегия на за- спокойни. Най-големият ни
фировското училище, което страх е, че няма да можем да
е и своеобразно колегиално изпечем агнето добре. Смело
вдигаме чашата с вино. Пеем
признание за таланта й.
След срещата участниците споделиха, че биха били
удовлетворени, ако след
тази среща спонсор по-

Читателска среща с поетесата Йорданка Цонева
В непринудена обстановка
си участниците споделиха
как и какво четат, както
и предпочитанията си към
електронните издания и
към книгите, отпечатани
на хартия
Йорданка Цонева е ав-

Ч

итателска среща с
поетесата Йорданка
Цонева се проведе на
25 април в читалнята на
НЧ „Хр. Ботев 1901“ в с.
Зафирово. Инициативата
е посветена на Световния
ден на книгата и Седмицата на детската книга /
традиционно съвпадаща с
пролетната ваканция!/. Този
паметен ден бе очакван с
нетърпение от учениците
на ОбУ „Иван Вазов“. Те
бяха любопитни да научат
с какво са по-различни хората, които в три строфи

да вкарат четирите годишни времена, могат да
ги накарат да преодолеят
хода на времето и да запазят спомена за детските
години. Младите читатели прочетоха стихове от
подготвената за печат
книга „Слънце и песен“, а
присъстващите учители и
жители на Зафирово четоха
произведения от книгите за
възрастни. Гостуващият
автор увлекателно, с гласа
на детето, но сладкодумно
и честно разказа как са
се „родили“ тези творби.

тор на стихосбирките
„Споделено“и „Кръстопътища“, на цитираното погоре заглавие, както и на
разкази. Член е СБП. Работи
като учител в СОУ „Васил
Левски“, Главиница. Срещата бе организирана от

Поощрителна награда
за Преслав Михайлов

могне да бъде отпечатана
стихосбирката „Слънце и
песен“. От името на учителите Мария Стефанова
благодари на читалищното
ръководство за съдействието.
Мария СТЕФАНОВА

Директорът на Исторически музейТутракан Петър Бойчев - по бойния
път на Първа българска армия

А

втопоход на група ветерани от Втората
световна война, запасни и резервисти тръгна
на 1 май по пътя на Първа
българска армия. Инициативата е посветена на 73тата годишнина от победата над хитлерофашизма и на
6 май - Ден на храбростта
и празник на Българската
армия. За четири дни участниците, след които и директорът на тутраканския
Исторически музей - Петър
Бойчев, ще посетят българските военни гробища в
Сърбия, Хърватия и Унгария.
Делегацията се води от
заместник-командира на
Сухопътни войски бригаден
генерал Валери Цолов.
В състава са ветераните
доц. д-р Софи Пинкас, полковник от запаса Николай
Георгиев- Шмайзера, Георги
Христов, Трифон Ковачев,
Любен Ризов и Димитър Ми-

тев. Те са на възраст между
90 и 97 години.
Първата церемония бе
край Ниш, Република Сърбия.
Почетена бе паметта на
2015 български офицери и
войници, загинали в различни
краища на бивша Югославия
в първата фаза на участието ни в заключителния
етап на Втората световна
война, които са погребани в
костницата край сръбския
град. Участваха генералният консул в Ниш Едвин Сугарев, Николай Колев - пълномощен министър, консул
и Христо Христов - консул.
По-добре е да помълчим пред
паметта на загналите и да
се опитаме да се съизмерим
с техния подвиг, посочи Едвин Сугарев. Той специално
се обърна към ветераните, за да им благодари за
участието във войната и
към всички, заради тяхното
поклонничество.
“
ТГ”

сърцато песни. Решително
протягаме ръка към чинията.
Защото, май храбростта е
само храбра дума.
Обаче, какво по-хубаво от
това. Да няма жестоки събития, стихийни бедствия,
беди и не дай си Боже войни,
в които да бъдем храбри.
Какво по-хубаво от това
каузите, за които се борим
да не изискват жертвоготовност и всичко да се
решава по мирен начин. И
храбростта пак ще я има,
но ще е една протегната
ръка към катастрофиралия,
към загубилия къщата си
в пожар, към давещия, към
припадналия.
И нека празнуваме Денят
на храбростта не само
заради миналите герои, а
заради всички ония, които
тихо и скромно правят
нещо храбро за теб, за мен,
за всички ни.
“ТГ”
Честит празник!

Д

ецата от Школата
по приложно изкуство
към НЧ "Христо Ботев", с. Зафирово участваха
в Националния конкурс "За
хляба наш...", който се организира от образователното министерство, Национален дворец на децата,
Община Благоевград, ОДК
и РУО в Благоевград.
Те представиха пет произведения в раздел "Приложно изкуство" сътворени от
Галена Василева - 11 год.,

Весела Цонева - 10 год.,
Преслав Михайлов - 11 год.
и Емилия Демирова - 8 год.
Произведението на Преслав
Михайлов бе удостоено с
поощрителна награда, за
което получи Грамота и
предметна награда. В този
национален конкурс децата
от Школата участват за
девета поредна година и
имат извоювани доста призови места и поощрителни
награди. Техен ръководител
“ТГ”
е Лорета Станева.

както и на проверки на
място за изпълнението на
дейностите по договора.
Припомняме, че кандидатите по Пчеларската програма трябва да извършат
одобрените им разходи в
периода от 1 август на
предходната финансова
година до 31 юли на финансовата година, за която
се кандидатства за под-

особеностите по окомплектоване на документите
могат да бъдат намерени
на сайта на ДФ „Земеделие“.
Напомняме Ви, че и тази
година ДФ "Земеделие"
дава възможност за подпомагане реализирането на
одобрените инвестиции по
НПП чрез кредит, който се
отпуска при годишна лихва

ДФЗ приема заявления за плащане по сключени
договори от Националната програма по пчеларство

Д

о 15 август 2018 г.
в областните дирекции на Държавен
фонд „Земеделие“ ще се
приемат заявления за плащане по изпълнени договори
от Националната програма
по пчеларство (НПП) 20172019 година по пет от
мерките – А, Б, В, Г и Д.
За всяка от посочените
в договора дейности от
мерките на Програмата
може да бъде подадено

отделно заявление за плащане. Важно изискване е
кандидатът да има валидна
регистрация като земеделски стопанин и да е подал
актуална информация за
регистъра на пчелините
на БАБХ и за регистъра
на земеделските стопани
на МЗХГ.
Подадените заявления
за плащане подлежат на
административни проверки
на внесените документи,

помагане.
Финансовата помощ по
Пчеларската програма се
изплаща до 45 дни от приемането на заявленията.
Условие за получаването
й е кандидатите да са
изпълнили стриктно инвестициите, за които имат
сключен договор с Фонд
„Земеделие“.
Образец на заявлението
за плащане и информация за

от 4 процента. Крайният
срок за кандидатстване
за кредит е до 15 юли 2018
г. Подробна информация за
условията и реда за кандидатстване можете да бъде
получена на следния адрес,
а също и чрез областните
дирекции на Фонда или на
телефоните на дирекция
"Инвестиционни схеми за
подпомагане" 02/81 87 216
“ТГ”
и 02/81 87 574.
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наслади на красотата му,
трябваше да тръгнем към
Роженския манастир. Той
е съвсем близо до Мелник,
обаче има много завои и
завойчета и ако телефонът не ме занимаваше
можеше да ми стане лошо.
Ето още една полза от
телефоните.
Та спряхме в подножието на манастира. Към
него водеше екопътека и
с удоволствие тръгнахме
по нея. Тук всичко беше
по-зелено, и по-бяло, и посиньо, защото в този край
слънцето грее по-силно.
Първо стигнахме до гроба
на Яне Сандански. Съжалявам, че не носех цвете.
Бих го положила там до
надписа: „Да живееш, значи
да се бориш. Робът - за
свобода. Свободният - за

съвършенство.”
А после нагоре, нагоре,
докато стигнем до Роженския манастир. Имаше
страшно много хора като
нас. На чешмата всеки
искаше да пийне вода.
И аз пих. Беше сладка и
студена. Направи ми впечатление една единствена
лоза, която опасваше целия
двор. Казаха ми, че е на 300
години. Представяте ли
си? Обаче най-интересна
ми се стори трапезарията
с дългата предълга маса и
пейки, на които да сядат
монасите за хранене. И
още смокиновите дървета
- досега не бях виждала
толкова огромни дървета.
Представям си какви са
плодовете. В Роженския
манастир има една чудотворна икона - Света
Богородица Вратарница.
На 8-ми септември се
стичали много хора, за да
я видят и излекуват.

Когато излязохме от
Роженския манастир седнахме на една пейка. Беше
тихо, а едно паяче спокойно си плетеше паяжината.
Имаше безброй детелинки
и дори зелени сливки. И
после отново слязохме по
екопътеката. До Роженския манастир може да се
стигне и с кола, но друго

си е да крачиш нагоре, както едно време са крачили.
Тръгнахме си от манастира, но този ден не
свършваше и не свършваше. Следващата ни цел
бяха Рупите. Но за тях
има много да се говори.
Изключително много.

а 28 април т.г. в
Стара Загора се проведе финален кръг на
Националното състезание
по история ”Моята Родина".
В предварителните кръгове на конкурса са взели
участие над 2000 деца от
цяла България, а 220 от тях
са класирани за финала.
Тутракан бе успешно представен от двама ученици
- седмокласникът Дамян Лазаров и третокласничката Надя
Лазарова. (на сн.) Те са брат
и сестра и са възпитаници на
СУ "Йордан Йовков". Техни
преподаватели по история са
съответно Вероника Атанасова и Даниела Кръстева.
Дамян спечели бронзов медал, а на Надя не и достигна
само една точка за медал и
завоюва престижно четвърто място.
Да им пожелаем успехи и в
следващите състезания!

бластно ученическо състезание „Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации” се проведе на
27 април в Силистра. В него участваха представителни отбори на ОУ
„Христо Смирненски“ - Дулово, ОУ
„Стефан Караджа“ - село Искра,
ОУ „Черноризец Храбър“ - село
Кайнарджа, СУ „Васил Левски“
- Главиница, ОУ „Отец Паисий“
- Силистра и СУ „Христо Ботев“
- Тутракан, показали най-добри
резултати на общинско ниво.
Организатор на проявата е Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"
- Силистра в партньорство с ОС на
БЧК и Регионалното управление на
образованието.
В първата част на надпреварата състезателите трябваше да
покажат нивото на теоретичната
си подготовка, решавайки тест
за проверка на знанията за поведение и действие при бедствия,
пожари и извънредни ситуации,
а след това да демонстрират усвоеното на практика. За целта те
преминаха последователно през 5

учебни центъра, където изпълниха
конкретни задачи за действия
при земетресение, наводнение,
замърсяване с амоняк, хлор и
въглероден окис, радиоактивно
замърсяване, пожар, първа долекарска помощ и индивидуални
средства за защита.
С най-голям брой точки на
първо място се класира отборът
на СУ „Васил Левски“ - Главиница,

следван от представителите на ОУ
„Отец Паисий“ - Силистра и ОУ
„Христо Смирненски“ - Дулово.
Отборите, класирали се на
първите три места, получиха купи
и грамоти, а всички състезатели индивидуални грамоти.
Като областен победител отборът на СУ „Васил Левски“ - Главиница ще продължи участие на
национално ниво.

До Петрич и назад...

В
Брат и сестра представиха Отборът на СУ „Васил Левски" - Главиница е
в областното състезание „Защита
Тутракан на национално победител
при бедствия, пожари и извънредни ситуации”
състезание по история О
Н
миналия брой ви разказах за малкия голям
Мелник. Но да не си
мислите, че в този ден

бяхме само в него? Колкото и да ми се искаше
още да остана, тъй като
трудно човек може да се

Ден на моето родно село Звенимир
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 25-ти път хората от
с.Звенимир, техните близки
и приятели се събират на 1-ви
май на специалния "Ден на моето родно село", който организира Кметството
и НЧ "Светлина-1960 г."
В озелененото пространство пред
читалището младо и старо се събра
на празничното събитие.
"Днес е празник! Празник на радостта! Празник на младостта! Празник на

З

веселите и приятни мигове в нашия
живот! Добре дошли!" - каза на откриването секретарят на читалището
Нергис Кемал.
Присъстващите бяха поздравени
от народния представител от ДПС
Рамадан Аталай. Много пъти съм бил
на този празник, Звенимир ми е като
родно село вече, каза той на присъстващите. Ние ще направим всичко
възможно, средствата необходими за
проектите да дойдат в Звенимир.
Този празник е един от знаковите
в нашата община. То е докосване до
миналото, за да можем да се гордеем с
настоящето, изтъкна кмета на Община
Главиница Неждет Джевдет.
Нека през този ден си оставим
грижите и неволите далеч от нас.
Нека изпълним сърцата и душите си с
добрина и надежда - така приветства
всички кметът на с.Звенимир - Тезджан Рушан.
Празникът бе уважен от председателя на Областното ръководство на
ДПС-Силистра Насуф Насуф, Левент
Мемиш - зам.-председател на МДПССофия, Ерай Кадир - областен председател на МДПС-Силистра, председателя на ОбС-Главиница Месут Алиш,
Сузан Хасан - зам.-кмет на Община
Главиница, Ашкън Салим - секретар

на Община Главиница и председател
на МДПС-Главиница, Сезгин Алибрям
- кмет на Община Ситово, Тансер Бейти
- зам.-председател на ДПС-Алфатар,
Нехат Кантаров - председател на ДПСТутракан, Бирол Мехмед - председател
на ДПС-Силистра, Севджан Адем председател на ДПС-Ситово, кметове,
секретари на общини, секретари на
читалища, библиотекари от община
Главиница и региона.

Над 100 самодейци от състави от цялата община Главиница и дуловското
село Паисиево пяха и танцуваха повече
от три часа, а специален гост бе популярният изпълнител Сунай Чалъков.
Спонсорите на празника, на които
организаторите благодарят от сърце
са Община Главиница, ЗК "Айват-93" с
председател Кемал Мутлу, ЕТ "Есран
Чолаков, с.Звенимир, фирма "Дестан"
от с.Искра с президент Илхан Шахин,
ЕТ "Екофорест", ЕТ "Елит Агро", с. Боил,
общинският съветник от ДПС Боян
Томов от с. Сокол и добродетелят спасил от измръзване щъркелите през
зимата - Сафет Халид.

Александра
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Честит 9 май - Ден на Европа и
Ден на Победата!
На този ден ние, българите, отдаваме дължимото
признание на градивния импулс, обзел бързо след края
на Втората световна война евро върховете.
Почит и благодарност към ветeраните от Втората
световна война и към загиналите за освобождението
на Европа и света!

Уважаеми съграждани,

Скъпи съграждани,
Денят на обединена Европа е празник, който
напомня за миналото, за милионите жертви във
Втората световна война.
Паметните дати са повод да отдадем почит към тези,
които отдадоха живота си за свободата на Европа.
Пожелавам на всички вас здраве, енергия и
оптимизъм за бъдещето! Предстоят ни още
битки за житейски справедливи каузи,
които заедно да печелим!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

За България датата 9 май има огромно значение, не
само защото ние сме вече част от Европейския съюз,
но и защото страната ни е дала своя безценен принос
в победата над хитлерофашизма.
Затова в този тържествен ден, в който европейците
празнуваме своето обединение, желаем на всички да
бъдем по-амбициозни, по-солидарни и по-единни!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

"Мечта" и "Надежда" - рожденици! вълшебното паче перо
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

ȾɟɰɚɬɚɨɬɐɇɋɌɆɟɱɬɚ

Анастасия ЯКОВА
редишните ми емоционални срещи с децата от
Център за настаняване
от семеен тип "Мечта" и с ръководителката им Ерчин Осман ме
изпълниха с вълнуващи очаквания за събитието на 26 април т.г.

П

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɤɦɟɬɚ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

че ръководители на други институции и много граждани. Моите
разкази във в. „Тутракански глас”
за осъществените преди това
срещи привллякоха вниманието
на още граждани с интерес да се
запознаят с децата от Центъра и
да направят дарения.
Празничното събитие се проведе в двора на Център "Надежда",
който се помещава в сградата на
някогашната Детска ясла. След
осъществената рехабилитация по
проект на Община Тутракан, в нея
се оформи Многофункционален
център, в който се намира Детската библиотека, Фитнес зала, зала
за тренировки по борба и зала за

за уреди и други атрибути - необходими условия за нормално
отглеждане на децата.
С вълнение и желание да помогнат гостите отправиха поздрави и раздадоха подаръци
за децата. Кметът на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов
приветства екипа за добрите резултати през първите две години.
Последваха поздравления от
директора на Регионална дирекция за "Социално подпомагане",
Силистра - Мая Димитрова, директора на Дирекция "Социално
подпомагане", Тутракан - Шенол
Молла, ръководителя на Дневен
център за лица с увреждания в с.
Сокол - Иванка Сярова, Даниела
Димитрова - ръководител на
ЦНСТ в с.Малък Преславец, Димитрина Барбучанова - директор
на Дом за стари хора в Тутракан.
Общинският съветник Нехат
Кантаров предаде специални
поздрави и картини израбо-

о време на Ренесанса
французи и италианци са
навивали хартиени ленти
на паче перо и така украсявали
кориците на книгите. А как се нарича пачето перо? Quill или квил!
И така е възникнало изкуството
наречено квилинг. Хартиени лентички навити около специален
инструмент, оформени по различен начин, създавайки оригинални
декорации. По това време дамите
във Великобритания се запалили
по квилинга, защото го считали за
изискано занимание.
Но знаете ли кое е най-важното
за него? Той изисква търпение и
упоритост.
Днес квилингът се е превърнал
в изкуство, на което може да се
насладите по изложби в музеи
и галерии или просто у дома,
майсторейки своя собствена декорация. Съществуват различни
форми, по които може да навивате хартиените лентички и когато ги
„сглобите“, да образуват цяла кар-

П

ɑɚɫɬɨɬɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɧɚ
ɐɊɋɂɇɚɞɟɠɞɚ

Ʉɚɪɬɢɧɢ
ɩɨɞɚɪɴɤɨɬ

В този ден те отпразнуваха две
ɝɪɑɨɪɥɭɩɨɞɧɟɫɟ
години от откриването му заедно
ɇɟɯɚɬɄȺɇɌȺɊɈȼ
с Центъра за рехабилитация и
"Надежда" - там за хората с увинтеграция "Надежда" (ЦРСИ).
Честването на двегодишната репетиции на танцови състави. реждания са осигурени спортни
дейност на двата Центъра привле- В част от тази сграда е и ЦРСИ уреди, обособен е кът за трудова
терапия, има и кабинет, в който
те се срещат с психолог.
В същата сграда скоро започна
работа и Център за обществена
подкрепа, който се води от Айтен
Вехби.
Свежата обстановка в двора и
сводът от разноцветните балони
създаваха настроение и вълнуващи очаквания по време на
празника.
Ръководителката на двете
социални институции - Ерчин
Осман, приветства гостите и накратко запозна присъстващите с
кратката история и дейността на
Центровете.
Тя благодари на дарителите
помогнали за оборудването на
Ɍɚɧɰɢɡɩɴɥɧɟɧɨɬ
сградата с необходими средства
ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟɧɚɐɇɋɌɆɟɱɬɚ

тени от деца от побратимения
град Чорлу, Турция и 100 лв.
от групата съветници от ДПС в
ОбС-Тутракан. Последваха мили
думи и дарения от Диана Русева
- зам.-директор на ОУ „Йордан
Йовков”, от Анастасия Якова,
Цветана Кирова и Ирена Лекова.
От името на потребителите прочувствени думи отправи
14-годишната Башак Камбурова
с благодарност към екипа и хората, които се грижат за тях и се
отнасят с доверие и обич. Екипът
на ЦНСТ в лицето на Цветелина
Георгиева подари две картини.
за Центъра.
За взаимоотношенията между
екипа и децата говорят самите
деца, като назоват Центъра „в
къщи”, за разлика от деца от други домове. Това е и голямото удовлетворение на екипа за грижите,
които полагат за обичаните деца.
На импровизираната сцена под
купол от разноцветни балони
поздравите продължиха с богата
програма от песни и танци от
двата Центъра. Децата с усмивки
пяха, с хъс и настроение изпълниха мажоретен танц и народни
танци. Техните изпълнения предизвикваха умиление и удовлетвореност у гостите.
В народни носии и под звуците
на акордеона на Георги Янев, потребителите на ЦРСИ "Надежда"
изпълниха народни песни.
Програмата завърши с песента
„Детство мое” изпълнена от всички деца с много емоции и пускане
на разноцветни балони.

тина - по-стегнати, по-отпуснати,
свързани, V-образни, S-образни,
като сърце или капка. Квилингът
е подходящо занимание както за
малки, така и за големи.
Хубавото на квилинга е, че не
изисква прекалено скъпи материали. Трябват ви цветни хартиени
лентички, с дебелина не повече от
1 см. Може и сами да си ги нарежете, но по-добре си купете готови.
Хартия за квилинг ще намерите
в магазините тип „направи си
сам“ и в тези с художествени материали. Освен по цвят, може да
избирате материала по дебелина,
твърдост, а също дали листът
започва с някаква светлосянка
и колко време издържа цвета
на хартията. Това се определя
от фигурата, която сте решили

ɇɢɟɦɨɠɟɦɞɚɪɟɰɢɬɢɪɚɦɟ
ɡɚɩɪɚɡɧɢɤɚ

да сътворите, и от личните ви
предпочитания.
Нуждаете се също от специален
инструмент, около който да навивате лентичките. Комплектът не
излизам повече от 3 лв. Начинаещите използват шило или игла.
Необходими са ви още малко
лепило и клечка за зъби или за
уши, с които да го нанесете. По
желание използвайте пинсета
при сглобяването на квилинг
декорацията. Избирате си цветна
лентичка, като прикрепяте единия й край към инструмента за
навиване. Прикрепяте горният
край на шилото, за да не се изхлузи лентичката и започвате да
навивате. В зависимост от декорацията, която сте избрали, може
да направите по-хлабава или
по-стегната намотка. Навивате
така, че да създадете определена
форма (може да използвате и
шаблон). Когато навиете цялата
лентичка, трябва да залепите
върха й с лепило. Притиснете леко
за няколко секунди. И ето няколко
идеи за квилинг:
- Освежете скучната рамка за
снимка с квилинг орнаменти. Цветя, сърца или геометрични форми
зависи от посланието.
- Старата кутия за бижута ще
се превърне в истински квилинг
шедьовър, ако дадете воля на
въображението си.
- С помощта на квилинг може
да си направите цветя, които да
сложите във вазата.
- За по-търпеливите и сръчни
фенове на изкуството - измайсторете си пано или картина с квилинг
орнаменти, които да закачите в
хола или в коридора. С квилинг стават и чудесни декорации за стената.
Интересно, нали? Опитайте!

Сръчка
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Нови книги

ОГЪН И ЯРОСТ. БЕЛИЯТ ДОМ НА ТРЪМП ОТВЪТРЕ

кандалната книга на
Майкъл Улф „Огън и
ярост. Белият дом на
Тръмп отвътре“ вече изле-

С

зе на български език.
Книгата разкрива множество истини около найпротиворечивата президентска администрация на
нашето време. Не е тайна,
че първите 9 месеца от
мандата на Доналд Тръмп
са бурни, шокиращи и абсолютно непредвидими. В
тази експлозивна по своя
ефект книга авторът осветлява сензационни факти
за хаоса в Овалния кабинет
на базата на собствения
си опит и проведените от
него в рамките на 18 месеца разговори и интервюта
с над 200 души, в т.ч. със
самия Тръмп и най-високопоставените му съветници
. От нея ще научите: какво
мисли в действителност
екипът на Тръмп за него;
на какво се дължат твър-

денията на Тръмп, че е бил
подслушван от президента
Обама; коя е истинската
причина за уволнението на
директора на ФБР Джеймс
Коми; защо главният стратег Стив Банън и зетят
на Тръмп Джаред Къшнър
не са могли да делят една
стая; кой ръководи стратегията на администрацията
на Тръмп след освобождаването на Банън; каква е
тайната на общуването с
Доналд Тръмп; какво общо
има администрацията на
Тръмп с филма „Продуцентите”.
Роденият през 1953 г.
американски писател, есеист и журналист Майкъл
Улф е получавал много награди за работата си,
включително два пъти Награда на националните

списания. Водил е редовни
рубрики за „Ванити Феър“,
„Ню Йорк“, „Холивуд Рипортър“, британското списание, издавано в Ню Йорк
„GQ“, „Ю Ес Ей Тудей“ и
„Гардиън“. Автор е на шест
предишни книги, включително бестселърите „Финансови загуби“ и „Човекът,
който владее новините“.
„Огън и ярост. Белият дом
на Тръмп отвътре” излезе
на американския пазар през
януари 2018 г., предизвика
ожесточени полемики и
светкавично се превърна в
бестселър номер 1 на „Ню
Йорк Таймс”.

ШЕСТТЕ МЕСЕЦА, КОИТО МОГАТ гергьовденска въпросителница
ДА ПРОМЕНЯТ СВЕТА

злезе от печат бестселърът „Шестте месеца,
които могат да променят света“ от знаменития
френски нутриционист д-р
Пиер Дюкан.
„Шестте месеца, които могат
да променят света“ (превод:
Валентина Бояджиева, 232
стр., цена: 18 лв.) е книга за
бъдещите майки, осветляваща
връзката между начина на хранене по време на бременността и теглото на новородените
деца. Дюкан насочва вниманието към двете т.нар. „заболявания на цивилизацията”
– затлъстяването и диабета, за
които е отговорна прекалената
употреба на глуциди, а тяхното
неутрализиране е поверено на
отделящия инсулин панкреас.
Количеството глуциди, или захари, което приема съвремен-

И

ният човек вече 50 години, не е
предвидено в човешкия геном.
Опирайки се на постиженията
на епигенетиката – науката за
въздействието на околната
среда и начина на живот
върху генетичната програма,
– Дюкан създава един добре
обмислен и много лесен за
прилагане план за хранене на
бременната жена. Без да се
лишава от нищо, само чрез
ограничаване консумацията
на свръхрафинираните съдържащи захари храни, тя може
да спаси детето си от бича на
свръхтеглото и диабета.
Д-р Пиер Дюкан е световноизвестен френски диетолог, автор на ревюлюционни
теории и наръчници за здравословно хранене и отслабване, сред които абсолютния
бестселър „Как да отслабнем
завинаги“, реализиран в милиони екземпляри, както и
книгите „Чудото на овесените
трици“, „Моята диета в 350 рецепти“, „Оценител“ и „Методът
Дюкан с илюстрации“ – всички
издадени в България. Дюкан е
първият експерт в тази област,
който използва протеинов
режим за ужас на колегите
си, чиито препоръки залагат
неизменно на плодовете и
зеленчуците. През 2014 г.
„Колибри” издаде и провокативния бестселър „Мъжете
предпочитат закръглените”,
в който авторът проповядва
една нова естетика, като се
обявява срещу вталяването на
всяка цена.

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

ОБЯВЛЕНИЕ

1. Как се нарича още Гергьовден?
а/ зелен Георги
б/ зелен Великден
в/ Косьов ден
2. Какво се заравя на Гергьовден?
а/ червено яйце от Великден
б/ кости от риба
в/ кости от агне
3. Какво не трябва да се дава назаем на Гергьовден ?
а/ яйца
б/ месо
в/ млечни продукти
4. Какъв празник е Гергьовден?
а/ ден на храбростта
б/ ден на авиацията
в/ ден на музиката
5. Какво започва от Гергьовден?
а/ новия скотовъден сезон
б/ да цъфтят лалетата
в/ да зреят черешите
6. Каква е връзката между свети Георги и свети Димитър?
а/ никаква
б/ двамата са светии
в/ двамата са близнаци
7. Какво трябва да направи на Гергьовден първият, който се
събуди у дома?
а/ да набере коприва
б/ да напълни вода
в/ да издои козата
8. Какво трябва да направи всеки на Гергьовден, който иска
здраве?
а/ да се отърка в росата
б/ да запали свещ
в/ да изяде цяло агне
9. Кога е живял свети Георги?
а/ по времето на Диоклециан
б/ през средновековието
в/ в праисторическо време
10. Какъв е произхода на името Георги?
а/ латински
б/ български
в/ гръцки
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. В; 3. А; 4.
А; 5. А; 6. А; 7. Б; 8. Б; 9. Б; 10. В

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

ОБЯВЛЕНИЕ

№15/23.04.2018 год.

№16/23.04.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-438/19.04.2018 г. на
Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен
план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ за
поземлен имот с идентификатор 73496. 501.982 от
КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв. 128 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
по искане и за сметка на Иван Йорданов Топузов
(Юсеин Юсеин Ахмед.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɝɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɟɞɚɜɚɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɞɚɫɟɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬ
ɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉɉɥɚɧɡɚɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ
ɉɁɧɚɩɨɡɟɦɥɟɧɢɢɦɨɬɢʋɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫȻɟɥɢɰɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬ´Ⱥɧɬɢɦɨɜɫɤɢɹɛɥɨɤ´ɇɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɋɬɨɩɚɧɫɤɢ ɞɜɨɪ Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɧɚ ɡɟɦɹɬɚ ɩɪɢ ɧɟɩɨɥɢɜɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ´Ɍɪɟɬɚ´ɤɚɬɨɱɚɫɬɨɬɄɨɦɩɥɟɤɫɟɧɩɪɨɟɤɬɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ Ʉɉɂɂ ɩɨɢɫɤɚɧɟɢɡɚɫɦɟɬɤɚɧɚɁɄ
Äɂɡɝɪɟɜ´ɫɴɫɫɟɞɚɥɢɳɟɢɚɞɪɟɫɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫȻɟɥɢɰɚ
ɨɛɳɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɧɚɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɉɟɬɪɚȾ
ɉɟɧɱɟɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚɢɦɨɬɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Приказки за възрастни

Чуждата болка
ой беше личен лекар на
село. Правеше всичко
- изписваше рецепти,
мереше кръвно, биеше инжекции, даваше съвети. Въобще
времето му беше запълнено с
чуждата болка.
- Не мога да спя, баби, хич не
мога да спя. Ставам към два часа
и шетам на двора - оплакваше се
баба Кина. - Кокошките храня,
гъските натирвам.
- Че как ще носят яйца кокошките като не спят нощем, бабо?
- смееше се докторът.
- Аз като не спя и те няма да
спят - заканваше се баба Кина.
Докторът й даваше валерианче за сън и баба Кина си тръгваше доволна. После идваше дядо
Георги да си измери кръвното.
Неговото беше нормално, но
дядо Георги имаше друга болка.
Синовете му го бяха захвърлили
в нищото. И докато докторът

Т

мереше кръвното, дядо Георги
изплакваше терзанията си и
си отиваше доволен от топлата
ръка на доктора на рамото си.
После леля Недка и стринка
Дана и още, и още, и още.
Нямаше нито един, който да
каже нещо позитивно. Всички
се оплакваха. Но докторът ги посрещаше усмихнат, слушаше ги
и успокояваше. Дори поп Генчо
идваше заради сърцебиенето си.
- Скоро ще си отида, докторе,
скоро!
- Няма страшно, има да живееш още много години - успокояваше го докторът.
В края на деня, когато докторът най-сетне оставаше сам, усмивката му угасваше. Неговите
собствени физически болки го
връхлитаха и го захапваха. Той
заприличваше на тъжен клоун.
И нямаше доктор, който да го
успокои и да го излекува.

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

"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

СМЯХ

Ɇɴɠ ɫɟ ɩɪɢɛɢɪɚ ɜ 
ɱɚɫɚ ɫɭɬɪɢɧɬɚ ɀɟɧɚ ɦɭ ɝɨ
ɩɨɫɪɟɳɚɢɡɚɩɨɱɜɚɞɚɤɪɟɳɢ
Ʉɴɞɟɛɟɲɟɛɟɦɪɴɫɧɢɤ"
ɋɴɜɫɟɦɫɢɡɚɝɭɛɢɥɱɭɜɫɬɜɨɬɨ
ɫɢɡɚɩɪɢɥɢɱɢɟ«
Ɇɴɠɴɬ  Ɇɥɴɤɜɚɣ ɦɚ Ⱥɡ
ɫɴɦ ɜɨɥɧɚ ɩɬɢɱɤɚ ɤɨɝɚɬɨ
ɢɫɤɚɦɬɨɝɚɜɚɳɟɫɢɢɞɜɚɦ
ɋɥɟɞɧɹɤɨɥɤɨɞɧɢɠɟɧɚɬɚɫɟ
ɩɪɢɛɢɪɚɜɫɭɬɪɢɧɬɚ
Ʉɴɞɟɫɤɢɬɨɪɢɲɦɚ"ɋɴɜɫɟɦ ɫɢ ɝɨ ɭɞɚɪɢɥɚ ɩɪɟɡ ɩɪɨɫɨɬɨ«
ɀɟɧɚɬɚɌɢɫɢɜɨɥɧɚɩɬɢɱɤɚɤɨɝɚɬɨɫɢɢɫɤɚɲɬɨɝɚɜɚɫɟ
ɩɪɢɛɢɪɚɲɚɚɡɧɟɫɴɦɜɨɥɧɚ
ɩɬɢɱɤɚ  ɤɨɝɚɬɨ ɦɟ ɩɭɫɧɚɬ
ɬɨɝɚɜɚɫɟɩɪɢɛɢɪɚɦ

ɬɚɜɯɥɚɞɢɥɧɢɤDɚɫɴɫɟɞɴɬɟ
ɓɟɦɭɩɢɲɟɦɞɜɨɣɤɚ
ɜɝɚɪɞɟɪɨɛɚɇɟɝɨɛɭɞɢɱɟɟ
ɉɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬ ɫɴɜɟɬɜɚ
ɛɢɥɧɨɳɧɚɫɦɹɧɚ«
ɩɚɰɢɟɧɬȼɟɱɟɪɤɚɬɨɜɥɟɡɟɬɟ
ɜ ɫɩɚɥɧɹɬɚ ɨɫɬɚɜɟɬɟ ɨɬɜɴɧ
Ȼɚɳɚɢɞɴɳɟɪɹ
ɜɫɢɱɤɢɬɟɫɢɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ
 Ɍɚɬɟɧɰɟ ɦɨɠɟ ɥɢ ɞɚ ɬɟ
 Ⱦɨɤɬɨɪɟ ɦɢɫɥɢɬɟ ɥɢ ɱɟ
ɰɟɥɭɧɚ"
ɠɟɧɚɦɢɳɟɫɟɫɴɝɥɚɫɢɞɚɫɩɢ
ɉɚɪɢɧɹɦɚɆɚɣɤɚɬɢɜɟɱɟ ɧɚɫɬɴɥɛɢɳɟɬɨ"
ɦɟɰɟɥɭɧɚ«
Ɇɥɚɞ ɦɴɠ ɨɬɢɜɚ ɧɚ ɩɪɨɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɮɢɥɚɤɬɢɱɟɧɩɪɟɝɥɟɞȾɨɤɬɨɪɭɝɚɫɜɚ ɬɨɤɴɬ ɋɥɟɞ ɢɞɜɚɧɟɬɨ ɤɚɬɚɫɴɳɨɦɥɚɞɚɢɯɭɛɚɜɚ
ɦɭɫɟɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɱɟɩɚɰɢɟɧ- ɉɨɧɟɠɟɩɪɟɞɧɚɬɚɜɟɱɟɪɛɢɥɚ
ɬɴɬɥɢɩɫɜɚɏɢɪɭɪɝɴɬɭɫɩɨɤɨ- ɧɚ ɳɭɪ ɤɭɩɨɧ ɝɥɚɫɴɬ ɣ ɛɢɥ
ɹɜɚɟɤɢɩɚȻɟɡɩɚɧɢɤɚɉɨɞ ɩɪɟɫɢɩɧɚɥ ɒɟɩɬɟɣɤɢ ɬɹ ɫɟ
ɨɛɳɚ ɚɧɟɫɬɟɡɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɴɪɧɚɥɚɤɴɦɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɫɬɢɝɧɟɞɚɥɟɱɟɚɢɱɟɪɧɢɹɬɦɭ
ɞɪɨɛɟɭɧɚɫ
Ⱦɨɤɬɨɪɟɤɚɠɢɦɢɧɚɱɢɫɬ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɤɚɤɜɨɦɢɢɦɚ"
Ⱥɦɢɦɧɨɝɨɩɢɟɲ
ɏɚɬɚɤɚɚɚȺɣɞɟɫɟɝɚɢɧɚ
ɥɚɬɢɧɫɤɢ ɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɤɚɠɚ
ɧɟɳɨɧɚɠɟɧɚɫɢ
Ʉɚɬɚɞɠɢɹɜɥɟɝɥɨɬɨɫɠɟɧɚ
ɫɢɂɡɜɟɞɧɴɠɜɫɴɧɹɫɢɩɨɱɜɚ
ɞɚɪɴɤɨɦɚɯɚɞɚɫɟɦɹɬɚɢɞɚ
ɤɪɟɳɢɉɟɧɱɨɌɂɊɌɭɪɫɤɢ
ɋɩɢɪɚɣɝɨɫɩɢɪɚɣ
ɀɟɧɚ ɦɭ ɝɨ ɝɚɥɢ ɧɟɠɧɨ ɩɨ
ɪɴɤɚɬɚɢɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɌɲɲ
ɬɲɲɫɩɢɫɩɢɩɪɚɡɟɧɟ

Ⱦɨɛɪɚ ɠɟɧɚ ɟ ɬɚɡɢ ɤɨɹɬɨ
ɬɢ ɨɫɬɚɜɹ ɛɟɥɟɠɤɚ ɫɭɬɪɢɧ
ɉɪɟɞɢɨɩɟɪɚɰɢɹȾɨɤɬɨɪɟ
ɪɚɧɨ ɤɨɝɚɬɨ ɫɟ ɩɪɢɛɟɪɟɲ ɢɫɬɢɧɚɥɢɟɱɟɳɟɦɟɨɩɟɪɢɪɚ
ɨɬ ɤɪɴɱɦɚɬɚ ɚ ɜ ɛɟɥɟɠɤɚɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɩɨɦɟɞɢɰɢɧɚ"
ɩɢɲɟɒɤɟɦɛɟɱɨɪɛɚɬɚɬɢɟ
Ⱦɚɢɫɬɢɧɚɟ
ɧɚɩɟɱɤɚɬɚɫɚɥɚɬɚɬɚɢɪɚɤɢɹȺɦɢɚɤɨɧɟɳɨɫɝɪɟɲɢ"

ȼɥɟɡɬɟɡɚɬɜɨɪɟɬɟɜɪɚɬɚɬɚ
ɢɥɟɝɧɟɬɟɧɚɤɭɲɟɬɤɚɬɚ
Ɉɝɥɟɞɚɥɫɟɬɨɣɢɫɴɳɨɲɟɩɧɟɲɤɨɦɩɨɩɢɬɚɥ
Ⱥɞɚɡɚɤɥɸɱɚɥɢ"
Ⱦɨɤɬɨɪɟɢɦɚɦɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɫɤɪɴɫɬɚ
ȿɬɨɣɢɂɫɭɫɟɢɦɚɥɩɪɨɛɥɟɦɢɫɤɪɴɫɬɚ«
ɉɨɠɟɥɚɥɢɫɢɧɟɳɨɩɪɟɞɢ
ɞɚɞɭɯɧɟɲ"
Ⱦɚ
ɂɫɛɴɞɧɚɥɢɫɟ"
ɇɟȼɡɟɯɚɦɢɤɧɢɠɤɚɬɚ

СУДОКУ

Ⱦɟɥɨ ɡɚ ɪɚɡɜɨɞ ɡɚɪɚɞɢ
ɢɡɧɟɜɹɪɚ ɀɟɧɚɬɚ ɯɨɞɢɥɚ
ɧɚ ɤɴɪɫɤɚ ɥɸɛɨɜ ɋɜɢɞɟɬɟɥ
 ɛɚɣ ɉɟɲɨ ɋɴɞɢɹɬɚ ɤɴɦ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɹȼɢɟɫɚɦɢɹɮɚɤɬ
ɧɚɢɡɧɟɜɹɪɚɬɚɜɢɞɹɯɬɟɥɢɝɨ"
Ʉɨɣɨɞɚɜɢɞɚ"
 ɂɡɧɟɜɹɪɚɬɚ ɮɚɤɬɴɬ ɧɚ
ɢɡɧɟɜɹɪɚɬɚɜɢɞɹɯɬɟɥɢɝɨ"
 Ⱥɦɱɢ ɬɚɤɨɜɚɬɚ ɮɚɤɬɴɬɧɟɝɨɜɢɞɨɯɳɨɬɨɛɟɲɟ
ɜɴɬɪɟ ɚɦɚ ɮɚɤɬɭɪɢɬɟ ɜɢɞɨɯ
ɞɚɫɟɤɥɚɬɹɬ
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Забавна астрология

Телец
З

ащо говорят, че Телците
обичат парите просто
недоумявам. Един познат
разказваше следната история:
„Телецът пораснал и станал
голям бик. Един тореадор го
поканил да си поиграят на корида - борба с бикове.
Телецът с удоволствие се съгласил, защото обичал
игрите и не знаел, че за биковете тази забава свършва лошо. Тореадорът размахал червен плащ. Телецът
се разярил и го подгонил, но в един миг се спрял като
закован. Какво ли не правил тореадорът - ръчкал го,
плезел му се, наричал го готован и мързеланко, но бикът не помръдвал. Злополучният бикоборец се разплакал
и си отишъл. Тогава телецът вдигнал копитото си,
с което бил настъпил случайно попаднала на полето
жълтица, прибрал я и така не само спасил живота си,
но и забогатял.”
Истината е, че Телецът гледа на парите като средство за постигане на домашен уют. Така например,
любимия му израз е: ”По-добре красив диван, отколкото
красив изгрев.” Той не е скъперник, не! Дипли банкнота след банкнота и после отива в МОЛ-а. Там се
захласва по всякаква посуда, дрънкулки и тем подобни.
Може всичко да изхарчи. Защото, нали ви казах, не е
скъперник. Като казах дрънкулки нямам предвид нещо
евтино, защото той не е и Плюшкин, а стилни вазички,
кристални купи и др.
Та не свързвайте Телеца само с любов към парите,
а с това, че е благонравен човек. Винаги ще ти се
притече на помощ, стига само да не си влязъл в територията му. Защото тогава си показва нрава – на БИК.

Астрологът

Сканди
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Велико Търново разгледаха децата
от ЦНСТ "Мечта"
С

воята първа екскурзия
проведоха децата от
Центъра за настаняване от семеен тип "Мечта"
на 28 април. Тя бе до старопрестолната българска
столица Велико Търново и
е организирана от Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,
информира нейният секретар
Тодорка Ангелова.
Екскурзията е подарък
за втория рожден ден на
социалната институция в
Тутракан.
Децата са посетили и разгледали крепостта "Царевец",
а в МОЛ са гледали приказката "Откраднатата принцеса".
"Голяма беше еуфорията
и радостта у децата от видяното и цялостното пътуване",
коментира още Ангелова. “ТГ”

3 - 9.05.2018 г.

Агроаптека "Арас Агро",
с.Калугерене

Търговия с препарати за растителна защита,
торове, семена и фураж на изключително приемливи
за клиентите цени!
Предлагаме градинска техника, агроконсултации,
заверка на дневници на земеделски производители и
сключване на всякакъв вид застраховки.
Доставка до всяка точка на България!
Всичко това може да намерите в Агроаптека
"Арас Агро" в с. Калугерене, ул. Втора №40
Управител Октай Шабан,
Агроном-Растителна защита
За допълнителна информация на тел.: 0883 401 822

Гласовити тутраканчета гостуваха в Чорлу
Н

ɚ  ɚɩɪɢɥ ɜ ɫɴɫɟɞɧɚ Ɍɭɪɰɢɹ ɫɟ
ɨɬɛɟɥɹɡɚ Ⱦɟɧɹɬ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ Ɍɨɝɚɜɚ
ɜ ɩɨɛɪɚɬɢɦɟɧɢɹ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɝɪɚɞ
ɑɨɪɥɭɫɟɩɪɨɜɟɞɟɞɟɜɟɬɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɞɟɬɫɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɜɤɨɣɬɨɜɡɟɯɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɝɪɭɩɢ ɨɬ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ
ɊɭɦɴɧɢɹɋɴɪɛɢɹȺɥɛɚɧɢɹȺɡɴɪɛɚɣɞɠɚɧ
ȻɨɫɧɚɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚȽɪɭɡɢɹɌɭɪɰɢɹɨɬ
ɝɪɚɞɚɞɨɦɚɤɢɧɢɨɬɨɛɥɚɫɬȼɚɧɤɚɤɬɨɢɨɬ
ɋɟɜɟɪɟɧɄɢɩɴɪ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɛɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɨɬɉɟɬɹɄɨɫɬɨɜɚ
Ƚɟɪɝɚɧɚ Ɂɥɚɬɤɨɜɚ ɢ ȼɢɤɬɨɪɢɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ
ɨɬȼɎȼɢɜɚɌɢɣɧɫɢɘɫɟɢɧɉɨɫɢɨɬȾȼȽ
ɋɥɴɧɱɟɜɚɭɫɦɢɜɤɚɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȾɨɪɨɬɟɹ
Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚ ɤɨɢɬɨ ɫɴɛɪɚɯɚ ɛɭɪɧɢɬɟ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɢɧɚɩɭɛɥɢɤɚɬɚɫɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɫɢ
ɉɨɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟɞɟɥɟɝɚɰɢɹɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɜɨɞɟɧɚɨɬɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɛɟ
ɧɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɜɝɪɑɨɪɥɭɢɤɦɟɬɴɬɩɨɡɞɪɚɜɢɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɞɟɰɚɡɚɛɥɟɫɬɹɳɨɬɨɢɦ
ɭɱɚɫɬɢɟɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɧɚɫɧɢɦɤɚɬɚ “ТГ”

Мамо,прочети ми!
ƨǗǃǈǅƿǋǏǋǇǋǄǈǂǊǓǂ

редишния път ви разказах
за това как едно козленцето лъжело на поразия.
И как се вмъкнало в къщичката
на Зайчето и се представило за
страшен звяр. Такъв ужасен кланнедоклан, че изплашил до смърт
Мечо, Вълка и Лисицата. И когато
Зайчето съвсем се отчаяло, че е
останало без къщичка се появила
Пчелата:
- З-з-защо плачеш, Зайче? попитала тя.
- Защото страшен звяр се е
вмъкнал в моята къщичка и аз
няма къде да живея - изхълцало

П

Зайчето.
- Сега ще го из-з-згоня.
- Няма да го изгониш. Мечо го
гони, гони, не го изгони. Вълчо го
гони, гони, не го изгони. Лиса го
гони, гони, не го изгони. Та, ти ли?
- Ти само гледай! - заканила се
Пчелата и през ключалката влязла
в къщичката на Зайчето.
Там, без да се колебае ужилила
козлето. То изблеяло със силен
глас и изскочило от къщичката на
Зайчето. Видели го Мечо, Вълчо и
Лисицата, които стояли зад дърветата и много се ядосали. „Това
ли е страшният звяр? Чакай да го

разкъсаме!”
Бягало козлето с всички
сили, а те след него. Със сетни
сили то спряло до къщичката
на дядо и се развикало:
- Дядо, отваряй, че ще ме изядат!
- Ще лъжеш ли както преди? попитал дядото.
- Няма да лъжа. Никога няма да
лъжа. Пусни ме, дядо!
Дядото отворил вратата и козлето се шмугнало в двора. Мечо,
Вълчо и Лиса останали с отворена
уста и празни лапи и се върнали
в гората. И наистина, козлето

станало най-доброто и честно козленце на света. С това приказката
свършва, деца. А, забравих да ви
кажа, че Зайчето и Пчелата станали добри приятели. И Пчелата
обичала за казва:
- Не е важно колко си голям, а
колко си хитър.
Зайчето поклащало глава в
съгласие и хрускало морков.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 май - Вежди ДАИЛ, Кмет на с. Търновци, община
Тутракан
4 май - Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община
Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
4 май - Ейджан ДЖЕМАЛ, Ст.спец. "Горски надзирател", Община Главиница
4 май - Айгюл РАМАДАН, Ст.спец "Касиер-събирач
МДТ", Община Главиница
5 май - Хасан МЮСРЕФ, Кмет на с. Коларово, Община
Главиница
5 май - Петър ЛИСКОВ, Мед.фелдшер, СУ "Йордан

Йовков", Тутракан
6 май - Галина АНГЕЛОВА, Кметски наместник, с. Малък
Преславец, община Главиница
8 май - Инж.Лъчезар ГАНЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
9 май - Красимира ПЕЙЧЕВА, Гл.експерт "Инвестиционен контрол", Община Тутракан
9 май - Петър МАРИНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

6 май - Гергьовден - Георги, Гергана, Генади, Гинка,
Ганчо, Галина, Галин и производните им имена
9 май - Ден на Европа, Ден на Победата над хитлерофашизма

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