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Учителят...
ɞɪɚɜɟɣ ɍɱɢɬɟɥɸ Ɇɟɫɟɰɦɚɣɡɚɬɟɛɟɫɚɤɪɚɥɟɧȼɧɟɝɨɩɨɫɪɟɳɚɲ
ɫɜɨɹɩɪɚɡɧɢɤɊɟɞɢɲɬɚɛɥɚɬɚ
ɧɚɨɬɥɢɱɧɢɰɢɬɟɋɛɨɝɭɜɚɲɫɟ
ɫɩɨɪɚɫɧɚɥɢɬɟɫɜɨɢɭɱɟɧɢɰɢ
ɉɨɥɭɱɚɜɚɲɰɜɟɬɹɂɡɚɦɚɥɤɨ
ɡɚɛɪɚɜɹɲ ɡɚ ɨɝɨɪɱɟɧɢɹɬɚ
ɛɟɡɫɴɧɧɢɬɟɧɨɳɢɩɪɟɝɥɴɬɧɚɬɚɬɚɛɨɥɤɚɆɢɫɥɢɲɫɢɱɟɧɟ
ɫɢɫɛɴɪɤɚɥɤɨɝɚɬɨɫɢɢɡɛɪɚɥ
ɬɚɡɢ ɩɪɨɮɟɫɢɹ Ɂɚɳɨɬɨ ɬɹ ɟ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɜɴɡɩɢɬɚɜɚ ɢ ɢɡɝɪɚɠɞɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɦɨɞɟɥɢɪɚɛɚɜɧɨɝɨɞɢɧɢɧɚɪɟɞɢɫ
ɦɧɨɝɨɬɴɪɩɟɧɢɟɱɨɜɟɤɚ
ɉɨɤɥɨɧ ɍɱɢɬɟɥɸ Ɇɚɤɚɪ ɢ
ɛɟɞɟɧɬɢɫɢɧɚɣɛɨɝɚɬɢɹɬɱɨɜɟɤɜɧɚɲɚɬɚɞɴɪɠɚɜɚȻɨɝɚɬ
ɫ ɢɞɟɚɥɢɡɴɦ ɢ ɟɧɬɭɫɢɚɡɴɦ

З

ɫɴɫ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬ ɢ ɧɚɞɟɠɞɢ ɫ
ɛɥɟɫɧɚɥɢɨɱɢɢɝɨɥɹɦɨɫɴɪɰɟ
ɫɛɟɡɩɨɤɨɣɫɬɜɨɢɫɜɴɥɧɟɧɢɟ
ɡɚɫɴɞɛɚɬɚɧɚɜɫɟɤɢɟɞɢɧɭɱɟɧɢɤɄɨɝɚɬɨɧɢɭɱɢɲɞɚɱɟɬɟɦ
ɢɞɚɦɢɫɥɢɦɬɢɜɫɟɟɞɧɨɧɢ
ɩɨɤɚɡɜɚɲɤɚɤɞɚɬɴɪɫɢɦɩɪɚɜɢɥɧɢɹ ɩɴɬ ɫɪɟɞ ɥɚɛɢɪɢɧɬɚ
ɨɬ ɬɭɧɟɥɢ Ʉɚɤ ɞɚ ɩɚɡɢɦ ɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɦɟɞɜɨɹɞɭɯɤɚɤɞɚɝɨ
ɜɨɞɢɦɫɬɴɩɚɥɨɫɥɟɞɫɬɴɩɚɥɨ
ɜɫɟɧɚɝɨɪɟ
Ȼɴɞɢɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɍɱɢɬɟɥɸ
Ɍɢɫɢɧɚɲɚɬɚɧɚɞɟɠɞɚɢɭɩɨɜɚɧɢɟ ȼɹɪɧɨ ɟ ɱɟ ɧɟɜɢɧɚɝɢ
ɞɚɜɚɦɟ ɢɡɪɚɡ ɧɚ ɬɨɜɚ ɧɨ ɬɢ
ɫɢ ɤɚɬɨ ɧɚɲɟɬɨ ɞɢɯɚɧɢɟ  ɧɟ
ɝɨɡɚɛɟɥɹɡɜɚɦɟɧɨɛɟɡɧɟɝɨɧɟ
ɦɨɠɟɦ Ⱦɚɪɹɜɚɦɟ ɬɢ ɧɚɲɚɬɚ
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɹ ɞɧɟɫ ɦɚɤɚɪ ɞɚ
ɡɧɚɟɦ ɱɟ ɜɫɴɳɧɨɫɬ ɧɢɟ ɫɦɟ

24 - 30 май 2018 г.
Уважаеми Дами и Господа,
Поздравявам Ви по случай 24 май - Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост!
Днес почитаме делото на Светите братя Кирил и
Методий, които създадоха нашата писменост и на
всички техни последователи, които с усилията си
успяха да съхранят и утвърдят българския дух.
Тяхното дело ни даде много собствено четмо и писмо, но и
собствена идентичност.
Пожелавам Ви здраве и
никога да не губите тази
гордост и това самочувствие!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢ ɨɬ ɬɟɛ Ⱦɚɪɹɜɚɦɟ ɬɢ ɛɭɤɟɬɢ ɨɬ ɰɜɟɬɹ ɢ ɬɢ
ɳɟɫɤɪɢɟɲɥɢɰɟɬɨɫɢɜɬɹɯɡɚ
ɞɚ ɧɟ ɜɢɞɢ ɫɜɟɬɴɬ ɫɴɥɡɢɬɟ ɜ
ɨɱɢɬɟɬɢɓɟɫɟɫɪɚɦɭɜɚɲɱɟ
ɩɪɨɹɜɹɜɚɲɫɥɚɛɨɫɬɤɨɝɚɬɨɫɟ
ɪɚɡɞɟɥɹɲɫɥɸɛɢɦɢɬɟɫɢɭɱɟ-

ɧɢɰɢɤɨɝɚɬɨɱɭɜɫɬɜɚɲɱɟɜɫɟ
ɩɚɤ ɧɹɤɨɣ ɬɟ ɭɜɚɠɚɜɚ ɤɨɝɚɬɨ
ɭɫɟɳɚɲ ɱɟ ɩɪɨɮɟɫɢɹɬɚ ɬɢ ɟ
ɡɧɚɱɢɦɚ ɇɨ ɧɟ ɝɢ ɤɪɢɣ ɭɱɢɬɟɥɸȻɨɝɟɫɴɡɞɚɥɫɚɦɨɟɞɧɨ
ɫɴɳɟɫɬɜɨɫɴɫɫɴɥɡɢɜɨɱɢɬɟɢ
ɬɨɜɚɟɍɱɢɬɟɥɹɬ
“ТГ”

Министерството на културата финансира
провеждането на международна научна
конференция в Тутракан
Историческият музей ще получи
5 940 лева по проект
"Международна научна конференция
"Герои. Идеи. Събития”
очно на Международния ден на музеите,
Исторически музейТутракан получи добрата
вест, че е одобрен проект „Международна научна
конференция „Герои. Идеи.
Събития”, с който кандидатства за финансиране
пред Министерството на
културата.
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През 2018 г. честваме
бележити събития от българската и регионална летопис: 140 години от Освобождението на България,
245 години от победата на
Ал. В. Суворов при Тутракан, 25 години от откриването на Исторически

Цена 0.70 лв.
Уважаеми жители на община Главиница,
Празникът на славянската
писменост и просвета - 24 май,
е уникален, защото наличието
на писменост винаги е
предпоставка за напредък,
развитие и усъвършенстване.
Нека го отбележим подобаващо!
Отправяме най-хубави
пожелания към всички
културни и просветни дейци!

Честит празник!

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

Уважаеми културни и просветни дейци!
Делото на светите братя Кирил и Методий и
техните ученици е велико, защото ни е съхранило
като нация в трудни времена. То отразява в найпълна степен стремежа на народа ни към
просвещение и духовно израстване. Затова днес
с гордост може да заявим, че тяхното дело е един
от основополагащите камъни
на съвременна Европа.
Пожелавам Ви здраве и
вдъхновение!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Награди за просветни и
културни дейци връчват
за 24 май
И

Калина ГРЪНЧАРОВА
тази година Община
Тутракан спази традицията за един от
най-българските празници
- 24 май, да отличи найзаслужилите просветни и
културни деятели на те-

на стр. 3

Старо село се гордее:

Радослав Ангелов балкански шампион
по културизъм!
а 19 май в Дробета - Турну Северин,
Румъния, се проведе
Балканското първенство по
фитнес и културизъм.
Голямото събитие протече в Двореца на културата
"Теодор Костеску", където
Радослав Ангелов, който
е част от екипа на Power
and Beauty, безапелационно
завоюва първото място в
категория до 80 кг.
А малко по-късно напъл-
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риторията на общината.
В този брой на в. "Тутракански глас" ще публикуваме номинираните дейци в
отделните категории, а в
следващия - наградените.
(Бел.ред.: Събитието се
на стр. 2
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ОБЩЕСТВО

НОВИНИ
24 МАЙ
Денят на българската просвета и култура и славянската писменост
ще бъде отбелязан на 24 май във всички училища на територията
на община Тутракан и община Главиница. От 9:00 часа в учебните
заведения ще започнат тържествата, на които ще бъдат наградени
отличниците и изпратени абитуриентите и първокласниците.
В Тутракан от 19:00 часа по ул. "Трансмариска" ще започне абитуриентското шествие, което ще приключи в зала "Рио" с коктейл даден
от кмета д-р Димитър Стефанов. Тогава ще бъдат наградени и найдобрите абитуриенти в учението, изкуството и спорта.
В Главиница, на 25 май, кметът на общината Неждет Джевдет ще
даде коктейл за културните и просветни дейци, на който най-добрите
през творческата година ще бъдат наградени.
ПРЕДСТОИ НАЦИОНАЛНИЯТ ПОХОД
"ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА"
33-то издание на Националния поход „По стъпките на четата на
Таньо войвода” ще започне от паметника на войводата в Тутракан в
8:00 ч. на 30 май, след което на брега на р.Дунав край с. Пожарево ще
бъде пресъздадена възстановка на слизането на четата на българския
бряг. Походът, в който участват ученици от областите Силистра, Разград и Търговице, ще приключи на 2 юни на лобното място на Таньо
войвода - Керчан баир, край поповското село Априлово.
ПЛАЩАНИЯ ЗА ФЕРМЕРИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
В случай че от фонд „Земеделие” се придържат към установения
график, то през юни земеделските производители трябва да очакват
плащания по следните схеми: млади земеделски стопани - между 1 и
10 юни и дребни земеделски стопани - между 20 и 30 юни:
Освен това, до 10 юни трябва да приключат плащанията по мярка
214 за агроекология, както и да се изплатят субсидиите по мярката
за необлагодетелстваните райони между 20 и 30 юни.
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ

Турнирът по волейбол, който се проведе в спортната база на СУ
"Христо Ботев" бе част от Майските дни на културата и спорта, които
организира Община Тутракан. Срещите от състезанието бяха в два
поредни дни - 15-ти и 16-ти май, а участие взеха четири отбора.
Тазгодишният победител в крайното класиране е отбор „Иванова-Иванова”, на второ място - отбор „Манигос”, на трето - отбор „Сборенка”, а
четвърти остана отбор „Варненци”.
КРИМИНАЛЕ
С 2.8 промила 53-годишен управлявал лек автомобил „Ситроен“.
Пътни полицаи го спрели за проверка на 15 май около 22:15 часа по
ул. „Силистра“ в Тутракан и го тествали с дрегер. Водачът е отказал да
даде кръвна проба и е бил задържан за срок до 24 часа. Срещу него
е започнато бързо производство.
53-годишен е пострадал при тежко пътнотранспортно произшествие, станало на 16 май около 08:00 часа по пътя Русе - Силистра, в
района на село Нова Черна. Мъжът бил зад волана на лек автомобил
„Ситроен“, но загубил управлението и се ударил в крайпътно дърво.
Получил е фрактури на черепа и таза и е настанен за лечение в болница
в Русе. Освен него, в автомобила не е имало други хора. По случая е
образувано досъдебно производство.
54-годишен е бил задържан за срок до 24 часа за хулиганска проява.
На 19 май в Главиница той се саморазправил с крупие в игрална зала
и повредил частно имущество. По случая е образувано досъдебно
производство.
С 3.81 промила 51-годишен управлявал лек автомобил „Опел“. На
21 май около 16:00 часа в село Белица полицейски служители засекли
мъжа и го тествали с дрегер. Той е задържан за срок до 24 часа. По
случая е образувано досъдебно производство.

ПОКАНА
На основание чл.16, ал.3, т.2 от Закона за кооперациите, чл.25, ал.1, т.2 от Устава на РПК "Напредък"
гр. Главиница, Силистренска област и решение №
1от протокол № 3/15.05.2018 г. , Управителния съвет
РПК "Напредък" гр.Главиница свиква

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ
на 12.06.2018 г. от 16:30 ч. в Читалище „Христо
Ботев-1940”, гр. Главиница, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Промени в Устава на кооперацията
2. Избор на Управителен съвет
3. Избор на Контролен съвет
При липса на кворум съгласно чл.17 ал.2 от Закона
за кооперациите Събранието ще се проведе един
час по-късно на същото място при същия дневен ред

От Управителния съвет

24 - 30.05.2018 г.

Безплатни чипове за домашни кучета
ще осигури Областната администрация
заседателната зала на
Областна администрация
Силистра по покана на областния управител Ивелин Статев и
на д-р Себахтин Халид – директор
на ОБДХ Силистра, бе проведена
работна среща с представители
на общините от областта, както и
на двата намиращи се в Силистра
приюти – частния и общинския,
чийто капацитет е 120 кучета.
„Добре е да предприемем действия, макар и разсрочени във времето, за да се повлияе на контрола
и на популацията на домашните
животни“, заяви областният управител при представяне на идеята.
„В област Разград процесът на
чипиране е започнал, хубаво е и
при нас да го направим“, обясни
д-р Халид.
Обсъдена бе възможността да
бъдат предоставени на общините
до 3 000 чипа за чипиране на
домашни кучета, което от 2016
г. е задължително, за да влязат в
регистрите, вкл. и с цел просле-
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дяването им. До 25 май е срокът
На базата на нея се прави исадминистрациите по места да кането за броя чипове, които ще
предоставят необходимата инфор- бъдат предоставени безплатно.
мация в Областна администрация. Финансирането на самото чипира-

не ще става със средства на общините – част от тях би трябвало да
дойдат от взетите такси. Извършва
се от мобилни групи с участие на
ветеринари на базата на договори с
общините, всяка от които е отчела,
че има приета от съответния Общински съвет специална наредба.
При чипиране на кучета по
правило собствениците им се
освобождават за една година от
задължителната такса, а при кастриране на женските екземпляри
таксата изцяло отпада.
През м. декември м.г. и през м.
януари 2018 г. в община Силистра
е направен обход в населените места, за да бъда фиксиран броят на
домашните и на скитащите кучета.
Заедно с Главиница и Дулово това
са трите общини в областта, където
годишно се кастрират по над 100
кучета. За разлика от останалите 4
общини, в които, според отчетите
в ОБДХ Силистра, през последните две години се кастрират по не
“ТГ”
повече от 3 на година.

На 24-то място в страната сме по заплати
П
о предварителни данни на Националния
статистически институт наетите лица
по трудово и служебно
правоотношение в област
Силистра към края на март
2018 г. се увеличават с
2.0% спрямо края на декември 2017 г., като достигат
20.5 хиляди. Спрямо края
на третото тримесечие
на 2017 г. в обществения
сектор има увеличение на
наетите лица с 0.3%, а в
частния сектор има увели-

чение с 2.8%.
В края на март 2018 г.
наетите лица по трудово и
служебно правоотношение
в област Силистра са с
0.6%, или с 0.1 хил. повече
в сравнение с края на март
2017 г., като в обществения сектор има намаление
с 0.3%, а в частния има
увеличение с 1.1%.
Средната брутна месечна работна заплата за
януари 2018 г. в област
Силистра е 758 лв, за февруари - 750 лв. и за март

- 779 лева.
През първото тримесечие на 2018 г. средната
месечна работна заплата в
област Силистра намалява
спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 1.8% и
достига 762 лева.
През първото тримесечие на 2018 г. средната
работна заплата в област
Силистра нараства спрямо
същия период на предходната година с 9.8%, като
в обществения сектор
средната работна заплата

нараства с 10.0%, а в частния - с 10.2%.
В сравнение с останалите области на страната
през първото тримесечие
на 2018 г. област Силистра
е на 24-то място по показателя средна работна
заплата. Най-висока средна
месечна работна заплата
получават наетите в областите София (столица) - 1
456 лв., София - 1 074 лв. и
Стара Загора - 1 052 лева.
“ТГ”

Награди за просветни и културни дейци връчват за 24 май
от стр. 1 „Патиланчо”и Иванка Йовчева
Димова - ДГ „Полет”.
В категория "Начално образование" са предложени Даниела Георгиева Кръстева - СУ
„Йордан Йовков” - гр. Тутракан,
Даринка Иванова Иванова - СУ
„Христо Ботев” - гр. Тутракан и
Марияна Димитрова Александрова от ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” - с. Нова Черна.
В следващата категория "Основно образование" предложенията за награди са четири
- Николай Георгиев Неделчев
от ОУ „Стефан Караджа” - с. Цар
Самуил, Веселина Костадинова
Дякова от СУ „Йордан Йовков”
- гр. Тутракан, Радка Маринова Трифонова от СУ „Христо
Ботев” - гр. Тутракан и Сашко
Николов Змеев от СПИ „Христо
Ботев” - с. Варненци.
В категория "Средно образование" са номинирани Диана
Серафимова Цвяткова от СУ
„Йордан Йовков” - гр. Тутракан
и Веселина Радева Стефанова от СУ „Христо Ботев” - гр.

проведе във вечерните
часове на 23 май, когато
вестникът вече бе отпечатан.)
Общо 18 дейци на културата
и просветата са номинирани.
Три са категориите в направление "Образование и наука", а
критериите, по които са направени предложенията включват
доказан професионализъм и
проявено новаторство в учебновъзпитателната дейност; разработени и реализирани проекти;
успешни изяви на негови възпитаници на международно, национално, областно и общинско
ниво; работа в екип за създаване
на подходящо образователновъзпитателна среда; доказан авторитет сред, ученици, учители
и общественост.
В категория "Предучилищно
възпитание" са номинирани
учителките Дарина Михайлова
Миланова - ДГ „Славянка",
Силвия Николова Георгиева - ДГ

Тутракан.
Критериите за номинации в
направление "Изкуство и култура" са принос на кандидата
в създаването на значими художествени произведения или
високи постижения в изпълнителската дейност, получени награди и отличия на национални
и международни конкурси, фестивали в областта на изкуството
и културата, доказан авторитет
сред обществеността и принос в
развитието на населеното място
и общината, принос в приобщаването на местната общност към
изкуството и културата, принос
в съхраняване на народното
творчество и създаване на съвременни форми за представяне на изкуството и дейностите
на културата и провокиране
интереса на младите хора.
Номинираните деятели в тази
категория са шест - Пламенка
Георгиева Ангелова - Общински център за извънучилищни
дейности - гр. Тутракан, Адем
Шукри Адем - НЧ „Искра - 1928”

- с. Цар Самуил, Александър
Пламенов Димитров - Исторически музей - Тутракан, Тодорка
Петкова Петкова - НЧ „Христо
Ботев - 1942” - с. Белица, Петьо
Пламенов Стойчев - НЧ „Н.Й.
Вапцаров - 1873” - гр. Тутракан
и Величка Енева Русева - НЧ
„Възраждане - 1940” - с. Старо
село.
След церемонията по награждаването, участниците имаха
възможност да се срещнат с
изкуството на двама популярни
актьори - приятели на Тутракан
- Мария Статулова и Теодор
Елмазов, които представиха
"Не вярвай на лисицата!" спектакъл по фрагменти от
творчеството на Йордан Радичков. Защо жабата е мрачно
животно, какви са вълците от
Турну Магуреле, преструва ли
се лисицата на умряла и къде
ходи простотията - това са само
част от въпросите, на които
двамата актьори се опитаха
да дадат отговор в новия им
спектакъл.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 21 май 2018 г.
1 лекар, обща медицина – висше медицинско образование, за гр.Главиница
1 продавач консултант – средно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност – основно
образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в

две направления:
- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
1 общ работник – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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Старо село се гордее:
Министерството на културата финансира Радослав
Ангелов провеждането на международна научна балкански шампион
по културизъм!
конференция в Тутракан
от стр. 1 значение, ще съдейства
за проучване, опазване и
музей-Тутракан и 120 годни популяризиране на културноот откриването на печат- историческото наследство.
ница с книгоиздателство
Международният форум
„Мавродинов” в Тутракан. ще даде възможност на
По този повод, Исторически историци, музейни и научни
музей-Тутракан, съвместно специалисти, и краеведи да
с Министерство на кул- представят пред широка
турата - Дирекция „Кул- аудитория най-новите си
турно наследство, музеи и изследванията за събиизобразителни изкуства”, тия, за личности, отдали
Институт за исторически силите или живота си за
изследвания при БАН, Во- свободата и бъдещето на
енноисторическа комисия България. Ще се изследва
при ВА „Г. С. Раковски”, проблематиката, свързана
Македонски научен инсти- с Руско-турските войни от
тут, Добруджански научен ХVIII и ХIХ в.; похода на Ал.
институт, ВТУ „Св. Св. В. Суворов в българските
Кирил и Методий” и Общи- земи; Освобождението на
на Тутракан организират България, откриването на
Международната научна издателство „Мавродинов”,
конференция „Герои. Идеи. музеи и паметни места в
Събития.”
България, както и в други
Реализирането на про- европейски страни.
екта е научна и културна
Конференцията ще се пропроява с регионално, на- веде на 7 и 8 юни т.г., в една
ционално и международно от най-красивите сгради в

Тутракан - Обредният дом.
Предвидено е разширяване
на кръга аудитория, отвъд
традиционната научна и
музейна среда, на форума
могат да присъстват ученици, учители, граждани на
общината, както и всеки,
който се интересува от
поставените проблеми.
Очакваното международното участие в конференцията цели да подпомогне
взаимното опознаване на
културата и историята на
народите. Ще се подчертае
културното многообразие,
но и общото културно наследство на страните.
Резултатите от проведените научни изследвания
ще бъдат представени под
формата на научни доклади
и съобщения на конференцията, а през декември 2018
г. ще се издадат в сборник.
По този начин те ще достигнат не само до научни

и музейни работници, а и
до по широка аудитория, с
цел информиране и популяризиране на историческите
изследвания за България
и частност Тутракан, в
страната и чужбина. Ще се
утвърди ролята и мястото
на Историческия музей
като активен участник в
културния и обществен живот на Тутракан и региона.
Сборникът ще се представи пред музейни специалисти, медийни партньори,
електрони средства за
информация и обществеността на Тутракан. Чрез
писаното слово всеки, който има научен или личен
интерес, може да закупи
научното четиво или да го
използва в библиотеката
на Исторически музей-Тутракан.
Даниела ИВАНОВА,
Уредник, Исторически
музей

от стр. 1

но заслужено се окичи и
с абсолютната балканска
титла.
Радослав продължава своята подготовка за следващото състезание, което
ще се проведе на 23 юни в
Англия.
"Стискаме палци и пожелаваме успех и за в бъдеще да ни радваш с тежки
трофеи" - казват неговите
съотборници.
"Ние се гордеем с теб

и споделяме радостта от
успехите ти!" - казват
неговите родители Анелия
и Светломир Ангелови и
всички староселци. Да,
староселци, защото 28-годишният Радослав Ангелов
е родом от Старо село, а
средното си образование
е завършил през 2008 г.
в СОУ "Йордан Йовков" в
Тутракан.
Сега Радослав живее в
София, фитнес инструктор
е и се занимава с култу“ТГ”
ризъм.

Обучения за превенция
на агресията сред децата

В СУ „Христо Ботев"- Тутракан:

Майски уроци в библиотеката

рез месец май има много
празници, които ни носят
ведро настроение и повдигат духа ни. Дори природата
с красивите си багри и свежия
аромат от цъфнали цветя и храсти,
празнува заедно с нас. Наред с
традиционните Ден на труда, Ден
на храбростта, Ден на Европа и
победата над хитлерофашизма,
Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, се
нареждат и други празници, които
не бива да забравяме. Стараем се
да ги отбелязваме с интерактивни
уроци в библиотеката.
По повод Международния ден на
музеите и 25-годишнината от откриването на Историческия музей
в града, музей и училище отново
работихме заедно за патриотичното възпитание на подрастващото
поколение.
Съвместно с Даниела Иванова
- уредник в музея, подготвихме
интересен интерактивен урок по
темата за възпитаниците на г-жа
Добринка Вълкова - учениците от
2а клас. Момичетата и момчетата
натрупаха нови знания за видовете
музеи по света и конкретно за
историята на нашия Исторически
музей от подходяща и изчерпателна презентация, предоставена
от Д. Иванова. Запознах учениците
с филма „Исторически музей и
Художествена галерия Тутракан“
по проект „Създаване на дигитален
център за културно наследство
в Общински исторически музейТутракан“. Предоставих им кратка

П

разходка във Виртуален музейТутракан. Насочих вниманието им
към туровете и 3D моделите. Те
определено заинтригуваха любознателните ученици. За проверка
на знанията, свързани с културното
наследство на родния град, изненадахме второкласниците и с редица занимателни игри. Беседвахме. Работихме в екипи. Слушахме
песента за Тутракан, изпълнена
от Христо Кидиков. Гордост е, че

живеем в този славен град!
Изказвам своята огромна благодарност към Даниела Иванова
за нашата съвместна възпитателна
и образователна дейност. Честита
юбилейна годишнина на всеотдайните музейни специалисти и работници! Нека неуморно да следват
своя път и дълг към българската
история и култура.
Друг, по-малко известен, праз-

ник през този месец е 17 май. С
решение на Министерски съвет
от 2006 г. е определен за ден на
българския спорт. По този повод
в училищната библиотека заедно
с първокласниците от група ЦДО
на г-жа Димитричка Милчева проведохме още един интерактивен
урок. Запознахме се с историята
на празника.
Вероятно не всеки гражданин
на нашата държава знае, че денят
е професионален празник на работещите в сферата на спорта. „На
17 май 1894 г. в София пристигат
първите учители по физическо
възпитание от Швейцария. Тяхната мисия е да положат основите
на спорта в страната ни след
Освобождението. Най-известни
са Шарл Шампо и Луи Айер. За
първи път в България швейцарците
внасят футболни топки и различни
уреди за гимнастика. Те основават
и емблематичната гимнастическа
организация "Юнак". Шампо е и
първият участник за България на
Летни олимпийски игри - през
1896 г. в Атина. Ежегодно на

празника се организират различни
спортни мероприятия из цялата
страна“.
Четохме стихотворения от български поети със спортна тематика
от книгата „Физкултурно букварче“ на Михаил Севев и Асен
Гешев в поредицата „Медицина
и физкултура“. Разпознахме отделните спортове и се убедихме,

че физическата култура и спортът спомагат за укрепването на
здравето на всяко дете. Желанието на първокласниците да четат
изразително и стремежът им да
научат нови неща ни радваше.
Настроение създаде и серията,
която гледахме от анимационната
поредица „Ну, погоди!“. Спортните
премеждия на вълка и заека наистина ни забавляваха.
Вярвам, че всички първокласници обичат да играят, пеят и
спортуват. Не случайно в стихотворението си „Малкият спортист"
Елисавета Багряна пише, че той
е „пъргав, здрав и чист“. Нека
момичетата и момчетата, спортувайки, винаги да се развеселяват
и отморяват от ежедневния труд
в училище.
От 2008 г. насам, 18 май е
обявен и за ден на българския
зоопарк. Чества се вече цели десет
години. По този повод проведохме
с учениците от 1а клас - възпитаници на г-жа Милена Пенева,
интерактивен урок в библиотеката.
Гледахме образователен филм
за деца - "Разходка в зоопарка в
София", по случай 130-годишния
юбилей на любимата на малки и
големи "Зоологическа градина София". Посетихме официалната
й страница. Запознахме се с правилата в зоопарка. Разгледахме
снимките на животните, за които
се грижат служителите в него. С
възторг гледахме видеоклипове
за очарователната панда, която
винаги буди усмивки на умиление
с действията си. Прочетохме интересна информация за животните
от енциклопедии, с които разполага библиотеката. Слушахме
песента „Зоопарк“, изпълнена от
детска вокална група "Бон-Бон".
Направихме кратка виртуална
разходка. Първокласниците ще
оцветят картини с любими обитатели на зоопарка и ще оформим
кът в библиотеката. Радвам се на
тяхната енергичност и желание за
знания и умения!
Празничният месец май продължава. Нека да ни радва със слънчеви дни и хубави преживявания!
Анка КОЗАРЕВА

обучението на тема „Тормоз и насилие сред подрастващите, симптоми и
стъпки към преодоляването им”
бе поставено началото на плануваните за 2018 г. обучения по
превенции на агресията, тормоза,
насилието и др. организирани
от Местната комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в
Тутракан, информира секретарят
на Комисията Тодорка Ангелова.

С

Първото обучение се проведе с
учителските екипи на ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий” - с. Нова Черна
и ОУ „Стефан Караджа” - с. Цар
Самуил и с участието на психолога
Вяра Георгиева.
През месеците юни и юли обученията ще се осъществят с екипи на
детските градини, а в началото на
новата учебна година и с екипите
на двете средни училища в града,
както и с ученици и родители.
“ТГ”

Съвместна инициатива на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Тутракан и СУ
"Св.Св.Кирил и Методий" в с. Нова Черна под мотото
"Не на тормоза!" се проведе на 22 май. Спортни игри,
викторина, песни и рисунки събраха децата, обединени
"За един по-добър свят!"
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До Петрич и назад...

си, а други подарявала на децата.
И наистина, във всички стаи имаше
куклички. А в една от стаите стоеше
икона „Света Богородица”, която
била чудотворна и изпълнявала
желания. И аз си пожелах нещо, но
няма да ви кажа какво.
Разхождахме се до привечер. И
на градския пазар ходихме, и в една
огромна книжарница. Навсякъде
минавахме покрай гигантски смокини. Казаха ми, че плодовете им били
колкото круши. Ако дойда през
есента ще ги опитам. Прибрахме
се уморени. Петрич не е равнинен
град, а по-скоро като Тутракан. Има
горе и долу. А къщата на леля Марче
се намира горе и трябва доста да
се повърви. Тя ни чакаше с вкусни
кюфтенца и разни други работи. И
олко интересно? Ако се Ванга. Тази улица се нарича Ванга през цялото време настояваше да
прекара диагонал от единия и в къща на два етажа е живяла ям и да ям, и да ям. Щях направо
край на България до другия, пророчицата до края на живота си. да се пръсна.
Тутракан е в началото, а Петрич
в края. И трябват осем часа, за
да се преодолее това разстояние.
Макар да не е много, през зимата
в нашия град е адски студено, а в
Петрич грее топло слънце. Затова
плодовете и зеленчуците зреят порано. И затова разходката, която
направихме следобед на втория
ден, беше толкова приятна. Точно
на центъра, в читалището, се намира
Историческия музей. Разбира се, не
е толкова голям и хубав като нашия,
но има какво да се види. За мен
много интересни бяха театралните
маски от трети век, разсмяха ме
глинените идоли, които били чак от
шестото хилядолетие преди Христа. В малкото дворче има паметник
А на третия ден беше Великден.
Можете ли да си представите? И се на баба Ванга, а вътре цари много Въпреки, че беше празник и за
загледах в надгробните плочи.
тишина и чистота. Казвали са ми, че него имахме план. А какъв, ще ви
На една тиха уличка пак в цен- тя много обичала кукли. Когато й ги разкажа следващия път.
търа на града е къщата на баба подарявали някои оставяла за себе
Александра
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Ден на Випуск-2018 в Главиница
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Членове на два клуба на хора с
увреждания се веселиха в Тутракан
крайдунавския град Тутракан се събраха над 60
членове на клубовете на
инвалидите „Вяра” в Исперих и
„Хинап” – Тутракан. Гостите от
града на хана с председател Веселин Добрев най-напред разгледаха
парка край р. Дунав. Видяха откритата сцена за изява на местните
самодейци и гостуващи състави,
къта за възрастни и деца, пазара,
символа на града – Голямата риба,
където се снимаха за спомен.
Разгледаха и рибарския квартал
и музея на рибарството. Посетиха
къщи на старите рибари от миналото и видяха автентични рибарски
принадлежности.
В Клуба на инвалидите в Тутракан гостите от Исперих бяха посрещнати от Елена Ангелова, която
е техен добър приятел. Сред хората в неравностойно положение
най-възрастна бе 93-годишната
Ангелина, която изпя хубави песни.
Певческата група от Тутракан също
се изяви успешно и исперихчани
пяха пред присъстващите. Домакините бяха създали много добра

В

организация на незабравимата
среща. Приятелите от двата клуба
си размениха кошници и вази с
цветя, които си поднесоха с пожелание за здраве и дълголетие.
Група „Лумбаго” от клуб „Вяра”
в Исперих с ръководител Тодорка
Иванова изненада домакините с
изпълнения „Танц на бастуните”,
който бе приет с добро настроение.

а 15 май т.г. ученици и учители от СУ "Васил Левски",
гр. Главиница се събрахме,
за да изпратим тържествено 12-ти
клас - випуск 2018.
Дванадесетокласниците изнесоха
кратка програма, която включваше
благодарствено слово към класните
ръководители и песни.
Приветствено слово към абитуриентите отправи г-жа Юлвие Тасин
- зам.-директор на училището.
"Скъпи абитуриенти, за мен е
чест, че имам възможността да ви
поздравя на този специален за вас
ден! Вие със сигурност си спомняте
онзи 15-ти септември, в който с
трепетни вълнения сте пристъпили
прага на нашето училище, пазите
в съкровена частица от душите
си спомена за първите ви срички,
срещи, сълзи и усмивки... Колко
неусетно изминаха дванадесет
години! Дванадесет години през
които стъпка по стъпка сте изграждали своята личност, преборвайки
лъжата, страха, подлостта, заблудата... по този път вие не сте били

Н

сами... надявам се, че сте усещали
подкрепата на вашите родители и
учители, които са ви напътствали,
учили и вдъхновявали, каза в поздравителното си словото г-жа Тасин.
Днес вие си тръгвате по-знаещи,
можещи, уверени и дръзки, готови
да покорявате нови върхове. Ние ви
изпращаме с пожелания да сбъдвате мечтите си, да станете граждани
на света, но да останете преди
всичко българи. Дубравка Угречич
го е казал лаконично: "В Родината
са миналото и бъдещето... В чуждия
край е само настоящето". Създавайте красота около себе си, оставяйте
своя диря в живота. Светът може да
бъде цветен, различен и усмихнат
заради вашето присъствие в него!
Вие притежавате свобода, сила и
младост, отстоявайте с воля своето
щастие! Бъдете новатори, ние с радост ще аплодираме вашите успехи!
От сърце Ви желаем здраве и успехи
във всички ваши начинания! Бъдете
позитивни и смели! На добър час!"
Класните ръководители на 12а
клас - г-жа Лиляна Коматарова и

За поредна година Община
Главиница широко отвори врати
за абитуриентите завършващи СУ
„Васил Левски“, гр. Главиница Випуск 2018. Те бяха посрещнати
на 15 май в сградата на общинската администрация от кмета Неждет
Джевдет и неговия екип. На срещата присъстваха заместник-директорът на училището и класните
ръководители на абитуриентите.
По повод предстоящия празник
на випускниците г-н Джевдет им
пожела „Успешно дипломиране,
повече увереност и самочувствие,
добра реализация в живота и ни92-годишната Тодорка Иванова от кога да не забравяте община Гла- спомен на всеки абитуриент.
Имаше и изненада за дванадеИсперих рецитира стихотворение- виница“ им пожела кметът Неждет
то „Пристанала” на Христо Ботев. Джевдет. Той връчи и подарък за сетокласниците - вечеря, спонсорирана
от кмета на Община ГлаПесен изпя и Недялка Пенчева от
Исперих. Имаше и други песни и
много хора и танци в ресторанта
до пазара. Всички се забавляваха
в майския ден и останаха много
доволни.
Ангел НИКОЛОВ, гр. Исперих

Инж. Явор Минков - инспектор в РДПБЗН, връчи на отбора от 6а клас от СУ "Христо Ботев" с ръководител Володя Иванов, грамоти от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението",
за постигнати резултати и участие в Областното ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и
извънредни ситуации - 2018", организирано от РДПБЗН, РУО на МОН, ОДК и ОС на БЧК в град Силистра.
Поздравления за Траяна Димитрова, Елица Генчева, Едже Хюсеин, Синем Шабан и Доа Тахирова.

на 12б клас - г-жа Нада Петрова
също приветстваха своите ученици
като ги посъветваха: "Поискайте
си живота! Не оставяйте други да
го живеят вместо вас! Да мислят
вместо вас! Да решават вместо вас.
Да ви казват кого да обичате днес
и кого да мразите утре. Кой е герой
и кой - предател. Какво е бъдещето
ви и какво - миналото. В какво да
вярвате и в какво да се съмнявате.
Какво е най-доброто за вас и какво
- най-лошото. Какво е България и
какво - народ. Не оставяйте други
да работят, други да тичат, други
да танцуват, други да се смеят, да
ходят на море, да се обичат, да имат
надежда, да живеят човешки вместо
вас. Поискайте си живота. Не го
оставяйте да събира прах на рафта
на времето. Поискайте го!"
След това абитуриентите се отправиха към Общината, за да се
срещнат с кмета г-н Неждет Джевдет.
Веска НЕЙКОВА,
Валентина КАРАКОЛЕВА
Ст. учители, СУ "Васил Левски"

виница Неждет Джевдет. Абитуриентите не скриха своите емоции и
благодариха на Кмета за топлото
посрещане и оказаното внимание.
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С клас "Звездици" през океани и морета
ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ
"Енергийна ефективност в общински административни
сгради - гр. Тутракан”
На 18 май т.г. се проведе
официалната церемония „Първа
копка” по проект „Енергийна
ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан", финансиран с договор за
безвъзмездна финансова помощ
сключен между Управляващия
орган на Оперативна програма
"Региони в растеж 2014-2020" и
Община Тутракан.
В присъствието на официалните лица, отец Илия Тонков
отслужи тържествен водосвет.
Кметът д-р Димитър Стефанов
отправи приветствие към всички
за доброто начинание и плисна
менче вода. Церемониално бе на енергийната ефективност, на публичната инфраструктура
разбита бутилка вино.
осигуряване на рентабилност и създаване на възможности за
Целта на проекта е повишаване
по-качествени услуги в публичната сфера.
Три общински сгради ще бъдат
санирани - Община Тутракан и
Адмистративно-делови сгради
на ул. "Трансмариска" 7 и ул.
"Крепостта" 47.
Общата стойност на проекта
е 1 848 894,20 лв., от които 1
789 374,20 лв., представляващи
100% безвъзмездна финансова
помощ от Оперативна програма
„Региони в растеж чрез Европейския фонд за регионално
развитие и 59 520,00 лв. собствен
принос на Община Тутракан.
Срокът за изпълнение е 90 дни.

Калина ГРЪНЧАРОВА
етвърто математическо
приключение "През океани
и морета" осъществиха
учениците от 2б клас "Звездици" от
СУ "Христо Ботев". Занимателното
събитие се проведе на 16 май и е
част от дейностите по интереси,
които се осъществяват по проекта
на образователното министерство
"Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания,
умения и компетентности" или попопулярен като проект "Твоят час".
Техният ръководител Румяна Статева задаваше любопитни задачи,
които момичетата и момчетата изпълняваха бързо и точно. Всъщност,
това бяха задачите на африканския
крал Ефраим Дългия чорап - бащата
на Пипи Дългото чорапче, с които
той е изпитвал Мечо и Медунка,
тръгнали с него да опознаят море-

тата, океаните и техните обитатели. Балтаджиева, както и секретарят
В интересното математическо на Общината Даниела Гвоздейковаприключение бяха поканени да Кирякова.

та на Община Тутракан Петя Князова-Василева, която им връчи
поздравителни адреси и цветя
от името на кмета на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов.
Поздравителни адреси до участниците в тържеството изпрати и
областният управител на област
Силистра Ивелин Статев.
За първи път бе осъществен и
още един ритуал – предаване на
щастливия брачен „огън“ от баба
и дядо на внучка: Несмие и Исмет
Бейтулови, които честват златната си сватба предадоха огъня на
внучката си Нежда, която на 26
май ще сключи граждански брак
Пред всички присъстващи те със своя приятел Илмаз.
казаха отново "Да" и подписаха Свидетелство за
брачно дълголетие или
както вече
всички го
наричат Свидетелство за
търпимост.
Семейните
двойки-юбиляри бяха
поздравени
ȽɨɪɱɢɜɨȽɨɪɱɢɜɨɢɫɥɟɞɝɨɞɢɧɢ
от зам.-кме-

В „Бързи, смели, сръчни" всички са шампиони

Злато и брилянти в с. Шуменци

напред православните двойки
бяха благословени от отец Михаил Михайлов в храм "Св.Георги",
а след това всички се отправиха
към залата на Кметството, където се състоя светския ритуал.
Благодарение на тържеството
6 семейни двойки отбелязаха
своята златна
сватба (50 г.
съвместен живот) - Георги
и Елена Денчеви, Ахмед и
Айше Ахмедови, Исмет и Несмие Бейтулови, Иван и Елена Василеви,
Петко и Недка
Панайотови и
Алекси и Люба
Атанасови, а
други четири
– брилянтна
сватба (60 г.) Петко и Денка
Димови, Денчо и Йорданка
Никифорови,
Димитър и Николина Арнаудови и АлиоɆɥɚɞɨɠɟɧɰɢɩɪɟɡɝɦɥɚɞɨɠɟɧɰɢɢɩɪɟɡ сман Лебиля
Али.
ɬɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
акто вече оповестихме,
„Брачно дълголетие“ се
нарича празникът, който
за втори път организирана кметицата на с. Шуменци - Калина Михайлова.Той се проведе на 20 май
и както традицията повелява най-

К

Ч

Ɉɛɢɱɚɣɬɟɫɟɤɚɬɨɧɚɫɳɚɫɬɥɢɜɢɹɬɛɪɚɱɟɧɨɝɴɧɫɟ
ɩɪɟɞɚɜɚɨɬɛɚɛɚɢɞɹɞɨɧɚɜɧɭɱɤɚɬɚɢɧɟɣɧɢɹɢɡɛɪɚɧɢɤ

присъстват родителите на малчуганите, а също и кръстниците на клас
"Звездици" - председателят на ОбСТутракан Данаил Николов и зам.
кметът на Община Тутракан Елена

ързи, смели и сръчни
бяха и тази година
учениците от начален
етап на обучение от община Тутракан. Спортния
празник по традиция се
организира всяка година.
Той предизвиква у децата
еуфория и ентусиазъм и им
дава възможност да спортуват и да се забавляват.
В „Бързи, смели сръчни”
няма победени, тук всички
са шампиони! Тази година
в празника взеха участие

Б

За показаните отлични математически знания кръстниците подариха
албум, в който да събират снимки от
училищния си живот, а родителите
поднесоха лакомства.

учениците от двете тутракански средни училища
- СУ „Христо Ботев” и СУ
„Йордан Йовков”, както
и от ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” - с. Нова Черна.
Предстои провеждането
на още един празник "Бързи,
смели, сръчни" - на 31 май
от 10:00 ч. за децата от
детските градини. Той е
посветен на предстоящия
техен празник - 1 юни, Ден
на детето.
“ТГ”

6

ОБЩНОСТ

24 - 30.05.2018 г.

Приказки за възрастни

Сън в лятна нощ
ɨɣɛɟɲɟɦɥɚɞɭɱɢɬɟɥɄɨɝɚɬɨ ɩɪɢɫɬɴɩɢ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ɫɴɪɰɟɬɨ ɦɭ ɫɟ ɫɜɢ Ȼɹɯɚ
ɦɭɤɚɡɚɥɢɫɬɪɚɲɧɢɧɟɳɚɡɚɭɱɢɥɢɳɧɢɹ ɠɢɜɨɬ ɑɟ ɞɟɰɚɬɚ ɛɢɥɢ
ɩɨɥɨɲɢɨɬɡɜɟɪɱɟɬɚɑɟɬɪɭɞɧɨ
ɫɟɢɡɞɴɪɠɚɥɨɜɤɥɚɫȾɢɫɰɢɩɥɢɧɚɬɚɛɢɥɚɫɜɢɪɟɩɚɮɢɡɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɚɝɪɟɫɢɹɛɢɥɚɧɚɜɫɹɤɴɞɟɭɱɟɧɢɰɢɬɟɧɚɨɛɪɴɳɚɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɢɬɟ ɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɬɚɛɥɟɬɢɬɟ
ɢɬɟɥɟɮɨɧɢɬɟɫɢɂɨɳɟɢɨɳɟ
ɢɨɳɟ

Т

ɇɨ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɰɚɪɟɲɟ ɬɢɲɢɧɚÄȾɚɧɟɛɢɞɚɫɴɦɡɚɤɴɫɧɹɥɢ
ɱɚɫɴɬɞɚɟɡɚɩɨɱɧɚɥ"´ɩɨɦɢɫɥɢ
ɫɢ ɭɱɢɬɟɥɹɬ ɢ ɩɨɩɢɬɚ ɞɜɟ ɞɟɰɚ
ɤɨɢɬɨɬɢɯɨɜɴɪɜɹɯɚɩɪɟɝɴɪɧɚɥɢ
ɭɱɟɛɧɢɰɢɬɟɫɢɜɪɴɰɟ
ɇɟɝɨɫɩɨɞɢɧɟɜɦɟɠɞɭɱɚɫɢɟ
ɫɦɟɨɬɝɨɜɨɪɢɯɚɬɟ
ɋɴɫ ɫɜɢɬɨ ɫɴɪɰɟ ɬɨɣ ɜɥɟɡɟ ɜ
ɤɥɚɫɧɚɬɚɫɬɚɹȾɟɰɚɬɚɝɨɩɨɫɪɟɳɧɚɯɚɫɪɚɞɨɫɬɧɢɨɱɢɇɹɤɨɥɤɨɦɭ
ɩɨɞɧɟɫɨɯɚɰɜɟɬɹɡɚɞɨɛɪɟɞɨɲɴɥ
ɋɬɨɹɯɚ ɩɪɚɜɢ ɞɨɤɚɬɨ ɬɨɣ ɧɟ ɢɦ

ɤɚɡɚ ɞɚ ɫɟɞɧɚɬ ɇɚ ɱɢɧɨɜɟɬɟ
ɜɢɞɹɱɢɫɬɢɢɩɪɟɝɥɟɞɧɢɬɟɬɪɚɞɤɢɍɱɢɬɟɥɹɬɫɟɭɫɩɨɤɨɢɢɡɚɩɨɱɧɚɞɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɭɪɨɤɚɌɢɲɢɧɚɬɚɤɨɹɬɨɝɨɫɴɩɴɬɫɬɜɚɲɟɛɟɲɟ
ɩɴɥɧɚ ɫ ɪɚɡɛɢɪɚɧɟ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ
Ɂɚɞɚɤɚɠɟɧɹɤɨɣɧɟɳɨɜɞɢɝɚɲɟ
ɪɴɤɚɢɱɚɤɚɲɟɞɨɤɚɬɨɭɱɢɬɟɥɹɬɝɨ
ɩɨɫɨɱɢɇɢɤɨɣɧɟɧɚɫɬɨɹɜɚɲɟɞɚ
ɢɡɥɟɡɟɞɨɬɨɚɥɟɬɧɚɬɚɇɢɤɴɞɟɧɟ
ɫɟɜɢɠɞɚɯɚɬɟɥɟɮɨɧɢɢɬɚɛɥɟɬɢ
Äɉɪɟɤɪɚɫɧɨ ɟ ɞɚ ɫɢ ɭɱɢɬɟɥ
 ɤɚɡɚ ɫɢ ɬɨɣ  ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɛɢɯ
ɢɡɛɪɚɥɞɪɭɝɚɩɪɨɮɟɫɢɹ´
ɏɟɣɤɨɥɟɝɚɬɢɞɚɧɟɡɚɫɩɚ"
ɝɪɴɦɧɚɝɥɚɫɩɨɱɬɢɞɨɭɯɨɬɨɦɭ

Ɇɚɣɫɢɩɪɟɤɚɥɢɥɫɧɨɳɢ
Ɇɥɚɞɢɹɬ ɭɱɢɬɟɥ ɨɬɜɨɪɢ ɡɚɦɚɹɧɨɨɱɢɇɚɦɢɪɚɲɟɫɟɜɭɱɢɬɟɥɫɤɚɬɚɫɬɚɹɚɤɨɥɟɝɚɬɚɦɭɤɢɫɟɥɨ
ɪɚɡɦɚɯɜɚɲɟɩɪɴɫɬɌɨɣɫɬɚɧɚɜɡɟ
ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɢ ɢɡɥɟɡɟ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɚ
Ɍɚɦɫɟɧɨɫɟɲɟɨɝɥɭɲɢɬɟɥɟɧɲɭɦ
Ʉɪɹɫɴɰɢ ɝɨ ɢɡɩɴɥɜɚɯɚ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɦɨɦɱɟɬɚ ɫɟ ɛɢɟɯɚ Ɇɨɦɢɱɟɬɚ
ɫɢ ɩɪɚɜɟɯɚ ɫɟɥɮɢ Ⱦɪɭɝɢ ɞɜɚɦɚ
ɭɱɢɬɟɥɢ ɫɟ ɦɴɱɟɯɚ ɞɚ ɢɡɛɟɝɧɚɬ
ɩɥɢɫɧɚɬɚɜɨɞɚ
Äɀɚɥɤɨ Ȼɟɲɟ ɫɴɧ ɜ ɥɹɬɧɚ
ɧɨɳ´ ɜɴɡɞɴɯɧɚ ɦɥɚɞɢɹɬ ɭɱɢɬɟɥ
ɢɬɪɴɝɧɚɩɨɤɨɪɢɞɨɪɚɡɚɦɢɫɥɟɧ
ɧɚɞɧɟɪɚɞɨɫɬɧɚɬɚɫɢɫɴɞɛɚ

от стари дрехи - нови неща!
К
акво можете да направите от старите
си дрехи? По-голяма
част от вас ще кажат:
„Нищо." Стоят си те в
гардероба мирно и тихо,
молците ги гризкат, но вие
не можете да се разделите
с тях. Скъпи са ви поради
някакви спомени или носталгия за миналото. Обаче
от тях може да си направите нещо хубаво. Например,
килимче.
И така, огледайте добре
всички рафтове в гардероба и подредете старите
дрехи, за да видите с какво
разполагате за своя бъдещ
килим! Да бъде, да бъде…
с концентрични кръгове.
Да бъде, да бъде… за пред
любимото кресло.

Нарежете дрехите на
ленти, след това, за удобство, навийте на кълбета.
Следващата стъпка е да
изплетете от кълбетата
въжета под формата на
обикновена плитка. Можете да използвате щипка за
пране или такава за пари,
за да закрепите единия
край.
Ако се справяте добре с
шевната машина, можете
да сглобите килима с нейна помощ. Ако не, взимате
една по-дебела игла и се
отдавате на ръкоделие зашивате плитките една
за друга, под формата на
спирала, като оформяте дизайна на бъдещото килимче
по ваш вкус.
Спирате, когато сте

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 41 от 2.05.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 581
ДНЕВЕН РЕД:
1. Даване на съгласие за освобождаване на Община Тутракан от
членство в Управителния съвет на
МИРГ, като потвърждава членство
със същия представител в общото
събрание на Сдружение „Местна
инициативна рибарска група Главиница - Тутракан - Сливо поле”.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
2. Делегиране правомощия
на Кмета на Община Тутракан
- Димитър Венков Стефанов за
издаване на Запис на заповед
от Община Тутракан в полза на
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за регионално развитие”, за изпълнение
на Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001 - 2.001 - 0060 C01 за проект „Енергийна ефективност в общински административни
сгради - гр. Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Средства за финансиране
на проектно предложение по
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България
2014 - 2020 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
4. Средства за финансиране
на проектно предложение по
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България
2014 - 2020 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.

Гласували: 12 съветници, За –
12, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 582
На основание чл.21, ал.1, т.15
от ЗМСМА и изискванията за
програмен период 2014-2020 на
ПМДР и Условията за кандидатстване с проектни предложения
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ПМДР 20142020, финансирана от ЕФМДР,
мярка 4.2 „Изпълнение на СВОМР“,
Общински съвет - Тутракан, дава
съгласие да бъде освободена
Община Тутракан, с представител
Ш. М. - общински съветник, от
членство в Управителния съвет
на МИРГ, като потвърждава членството си със същия представител
в общото събрание на Сдружение
„Местна инициативна рибарска
група Главиница - Тутракан - Сливо
поле”
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 583
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и
т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.001-0060-С01
за проект „Енергийна ефективност
в общински административни
сгради -гр.Тутракан”, Общински
съвет Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на
община Тутракан да подпише
Запис на заповед, без протест и
разноски, без никакви възражения
и без такси и удръжки от какъвто
и да било характер, платим на
предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ
орган на Оперативна програма „Ре-

решили, че големината на
килимчето ви устройва.
Идеята можете да осъществите и със стари
хавлиени кърпи. Пак ще се
получи страхотно килимче.
Или, да речем, имате
стари дънки. Какво? Няма
да ги носите вече, тъй
като са ви омръзнали или
сте напълнели. А може да
са прокъсани тук-там. Няма
страшно! И за тях имам
страхотни идеи. Например,
може да изработите дънково портомоне или подложка
за сервиране, или поставка
за прибори.
А защо не иглу за детето,
или рамка за огледало, или
калъфка за възглавница,
защо не и герданче. Можете да направите всичко,

гиони в растеж” - Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в
размер на ххх лв., явяващи се 35 %
от предоставената безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Региони
в растеж“ 2014-2020г. за обезпечаване на авансово плащане за
проект „Енергийна ефективност
в общински административни
сгради - гр.Тутракан”, финансиран
със средства по процедура за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ “Енергийна
ефективност в периферните райони” на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на община
Тутракан да подготви необходимите документи за предоставяне
на авансово плащане по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-2.001-0060-С01 за
проект „Енергийна ефективност
в общински административни
сгради - гр.Тутракан”, финансиран
със средства по процедура за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ “Енергийна
ефективност в периферните райони” на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020г. и
да ги представи пред Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ
орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие”.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 584
На основание чл.21, ал.1, т.23
и ал.2, чл.61, ал.1 и във връзка с
чл.59 от ЗМСМА Общински съвет
- Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан да осигури оборотни средства за изпълнение на проект
„Съвместно доброволчество за
по-безопасен живот” по Програма
за трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2014-2020

което фантазията ви роди.
Принципът е прост - режеш, плетеш, шиеш. Хайде,
изваждайте старите дрехи!
И на добър час!

Сръчка

(Interreg V-A Romania-Bulgaria
Programme), Приоритетна ос
3 „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1. - „Подобряване
на съвместното управление на
риска в трансграничния регион“ (PriorityAxis 3. A safe region,
Specific Objective 3.1. To improve
joint risk management in the crossborder area)
2. Община Тутракан поема ангажимент да осигури финансиране
в размер на ххх EUR , явяващи
се 2% собствен принос съгласно
изискванията на Програмата.
3. Възлага на кмета на Община
Тутракан да извърши последващите законови действия по изпълнението на настоящото решение.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 585
На основание чл.21, ал.1, т.23
и ал.2, чл.61, ал.1 и във връзка с
чл.59 от ЗМСМА Общински съвет
- Тутракан:
1. Дава съгласие Исторически
музей-Тутракан да осигури оборотни средства за изпълнение
на проект „Тутракан – Олтеница:
иновативен културен мост за
устойчиво регионално развитие”
(Priority Axis 2.- green region with
number of registration ROBG-271
- (Tutrakan-Oltenita an innovative
Cultural Bridge for Sustainable
Regional Devlopmen).
2. Исторически музей-Тутракан
поема ангажимент да осигури
финансиране в размер на 2%
собствен принос съгласно изискванията на Програмата, явяващи
се поне хххх EUR
3. Възлага на Директора на
Исторически музей-Тутракан да
извърши последващите законови
действия по изпълнението на настоящото решение.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

просветна въпросителница
1. Какво означава думата „школо”?
а/ учение
б/ игра
в/ почивка
2. Кои са били първите училища у нас?
а/ Преславската и Охридската книжовна школа
б/ Магнаурската школа
в/ Тутраканската школа
3. Колко е продължил най-дългият урок в света?
а/ 10 часа
б/ 20 часа
в/ 54 часа
4. Колко ученици има в едно училище в Индия?
а/ 1 000
б/ 2 0000
в/ 28 000
5. Какво подаряват на учителите в Америка?
а/ цветя
б/ кроасани
в/ ябълки
6. Къде децата получават най-много домашна
работа?
а/ в Китай
б/ в Индия
в/ в България
7. Къде е най-кратката учебна година?
а/ в Америка
б/ във Франция
в/ в Занзибар
8. Къде е най-малкото училище в света?
а/ в Торино
б/ в Рим
в/ в Москва
9. Кога започва учебната година в Русия?
а/ на 1 септември
б/ на 12 октомври
в/ на 15 декември
10. Къде има училища на кораби?
а/ във Венеция
б/ в Бангладеш
в/ в Украйна
Отговори от миналия брой: 1-Б, 2-А, 3-А, 4-Б, 5-В,
6-В, 7-А, 8-В, 9-Б, 10-В,

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 22/17.05.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект: Подробен устройствен план - изменение на План за регулация за УПИ
IV - „Здравен пункт” и ХII - „Дом ТКЗС” в кв.21 от Кадастрален и Регулационен план на с. Шуменци, Община
Тутракан, одобрен със Заповед №3705 и 3706/13.08.1950
год., имоти - частна общинска собственост. Обособен
е нов УПИ ХII - „За обществено обслужване”, който
обединява б.ХII и б.IV в кв.21.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработения проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него в/до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

На кастинг за балерини: - Опит? Когато се прибрали, то се похвали- Над 20 години ходене на пръ- ло на баба си: - Бабо, видях на дядо
сти до хладилника посред нощ!
гръмоотвода!
- Беше гръмоотвод... Сега е само
Ако смените словосъчетанието водопровод, чедо! - промърморила
"Взех двулитрова бира", с "Взех бабата.
три пинти пиво", вие вече няма да
сте махленския пияница, а един
Докторе, защо ми сменихте
английски естет...
хапчетата?
- Ти пък как разбра?
Проспериращ бизнесмен е пока- Преди, като ги хвърлях в клозенен да изнесе лекция пред студен- та, плуваха отгоре, а сега потъват!
ти по икономика. Накрая той пита:
- Имате ли въпроси?
В наши дни се оказва, че единСлед кратко мълчание се чува ственият начин да се махнеш за
женски глас: - Женен ли сте?
малко от селянията, е да идеш
на село!!!
Две блондинки седят в кафене
и си говорят за тяхна приятелка.
Днес бях на зъболекар. Ако
- Чу ли, муцка, Десата се удавила знаех държавни тайни, щях да ги
лятото на морето!
издам.
- Как така?
- Ми ходила на пристанището и
Викам на гаджето си:
паднала от кея във водата.
- Мила, хайде да отидем на
- Ми тя нали можеше да плува? нудистки плаж!
- Можеше, ама някой бил сло- Луд ли си бе! Хората ще си
жил табела "Плуването забранено". помислят, че ходя с тебе, заради
пари!
- Жоре, защо си такъв тъжен?
- Остави! Качвам се вчера в меАврам отишъл при равина:
трото и гледам - страхотно гадже!
- Рави искам да живея вечно.
Млада, краката и почват от ушите,
- Ожени се бе.
истинска красавица ти казвам! И
- И кво. Ще живея вечно ли?
аз естествено и намигнах!
- Ааа, не. Но желанието ти ще
- И тя к'во?
изчезне много бързо!
- Стана и ми отстъпи място…
Семеен скандал. Жената крещи:
Напомням - за оплаквания, пи- Къде беше между 4 и 6?
шете на: "pop@armenia.com"
Мъжът: - Тъп въпрос от жена
с висше образование! В детската
Внуче отишло с дядо си на баня. градина, къде...

Забавна астрология

Везни
ешила Везната да
се самоанализира,
защото тя много
обича тези работи. Самоанализира се сутрин,
обед и вечер и то винаги
в своя полза. Например,
така:
Везните сме много
възпитани хора,

Р

хармония търсим в света.
Любезни сме и сме опора
на други с по тежка съдба.
Гризе Везната молива, усмихва се и продължава:
Жените сме крехки, изтънчени, нежни
но, с мъжка и здрава ръка.
Във бизнеса сме много прилежни мечтаем за честна игра.
Поглежда към мъжа Везна, който си чопли носа и
продължава:
Мъжете са пъргави, смели, сърцати
флиртуват със всяка жена.
На чувства са винаги много богати.
Разбиват НЕИСКАЙКИ дамски сърца.
И продължава да пише поемата за положителните
си качества, които според нея са неизброими. Обаче
аз имам едно наум.
Я вижте Везната! Надолу-нагоре
люлее безцелно блюда.
Със себе си вечно напусто се бори
и колебае се винаги тя.
Още за много отрицателни качества мога да се
произнеса, но млъкни сърце! Все пак съм любезно същество.

Астрологът

Сканди

Продава се
имот в с.Шуменци

на ул. "Иван Вазов" №23, близо до центъра - 1 дка
двор с двуетажна къща - 70 кв.м.
Цена по споразумение!
За контакт: GSM 0887 378 459 - Христо Илиев,
Силистра

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

СУДОКУ

24 - 30.05.2018 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Нощ в музея или скрити таланти на тутраканци!
ɧɚɬɚ ɂɪɢɧɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɤɚɪɬɢɧɢɬɟɧɚɊɭɦɟɧɋɢɦɟɨɧɨɜ
ɫɭɜɟɧɢɪɢɬɟ ɧɚ ɋɥɚɜɹɧɤɚ
ɂɜɚɧɨɜɚ ɢ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ əɤɨɜɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɬɟ ɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɧɚɆɚɪɱɟɊɚɞɟɜɚɋɧɟɠɚɧɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ Ɇɚɪɬɢɧ Ʉɨɧɨɜ
ɋɬɟɮɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ Ⱥɥɟɧɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ Ɋɚɣɱɨ Ɋɚɟɜ
Ɋɭɦɹɧɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɋɬɟɮɤɚ

ɂɥɢɟɜɚ Ɋɨɫɢɰɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ
əɧɤɚ ȿɧɟɜɚ ɐɜɟɬɚɧ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜ Ȼɨɪɢɫɨɜ
ɇɢɤɨɥɢɧɤɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ ɢ ɞɪ
ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɫɚ ɫɴɛɪɚɧɢ ɜ
ɨɛɳɚ ɢɡɥɨɠɛɚ Ɋɚɡɝɥɟɞɚɬɟ
ɥɢ ɹ ɫɴɫ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɭ ɜɚɫ
ɳɟ ɨɫɬɚɧɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɬɨ
ɱɟ ɩɨ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟ ɡɟɦɢ
ɢɦɚɦɧɨɝɨɬɚɥɚɧɬɥɢɜɢɥɸɞɟ
ɋɚɦɨ ɬɪɹɛɜɚ ɧɹɤɨɣ ɞɚ ɝɢ Ⱦɟɰɚɬɚɨɬɐɟɧɬɴɪ
ɨɬɤɪɢɟ ɚɦɛɢɰɢɪɚ ɢ ɧɟɳɚ- Ɇɟɱɬɚɩɨɫɟɬɢɯɚ
ɬɚ ɢɞɜɚɬ ɧɚ ɦɹɫɬɨɬɨ ɫɢ ȼ ɦɭɡɟɢɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

ȾɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜ
ɨɬɤɪɢɢɡɥɨɠɛɚɬɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɉɪɢɥɨɠɧɢɢɡɤɭɫɬɜɚɢɯɭɞɨɠɧɢɰɢɥɸɛɢɬɟɥɢ  ɬɚɤɚ
ɫɟɧɚɪɢɱɚɢɡɥɨɠɛɚɬɚɤɨɹɬɨ
ɛɟ ɨɬɤɪɢɬɚ ɜ ɂɡɥɨɠɛɟɧɚɬɚ
ɡɚɥɚɧɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ  ɦɚɣ ɇɚɞ
ɟɤɫɩɨɧɚɬɢɫɴɬɜɨɪɟɧɢɨɬ
ɢɡɤɭɫɧɢɬɟ ɪɴɰɟ ɧɚ ɥɸɛɢɬɟɥɢɯɭɞɨɠɧɢɰɢɢɦɚɣɫɬɨɪɢɧɚ
ɩɪɢɥɨɠɧɢɬɟɢɡɤɭɫɬɜɚɨɬɌɭɬ-

ɪɚɤɚɧ ɢ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɢ ɬɟɯɧɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɢɨɬɊɭɫɟɢɄɭɛɪɚɬ
ɦɨɝɚɬɞɚɜɢɞɹɬɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨ
ɳɟ ɩɨɥɸɛɨɩɢɬɫɬɜɚɬ ɫɥɟɞ
ɤɚɬɨɩɪɨɱɟɬɚɬɬɟɡɢɪɟɞɨɜɟ
Ɇɨɞɟɥɢɬɟɧɚɜɨɟɧɧɢɤɨɪɚɛɢ ɢ ɤɚɬɟɪɢ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɨɬ
ɆɨɦɱɢɥɃɨɫɢɮɨɜɝɨɛɥɟɧɴɬ
ɧɚɧɚɣɦɚɥɤɚɬɚɭɱɚɫɬɧɢɱɤɚ
ɝɨɞɢɲɧɚɬɚɊɚɹȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
ɩɥɟɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ɧɚɣɜɴɡɪɚɫɬɧɚɬɚɭɱɚɫɬɧɢɱɤɚɝɨɞɢɲ-

ɊɚɹȽȿɈɊȽɂȿȼȺ
ɧɚɣɦɚɥɤɚɬɚɭɱɚɫɬɧɢɱɤɚ

Тутраканиада-2018

о повод Деня на българския спорт, който се
отбелязва на 17 май, над
120 ученици от V до XI клас премериха сили в традиционното
за община Тутракан състезание
„Тутраканиада".
Участниците, представители на
СПИ „Христо Ботев” - с. Варненци,
ОУ „Св. Св Кирил и Методий” - с.
Нова Черна, ОУ „Стефан Караджа” с. Цар Самуил, СУ „Христо Ботев” и
СУ „Йордан Йовков” - гр. Тутракан,
се състезаваха в три дисциплини
- „Скок от място”, „Хвърляне на

П

медицинска топка” и „Крос” и в
три възрастови групи - Момичета
и момчета /5-6 клас/, момичета и
момчета /7-8 клас/ и момичета и
момчета /9-10 клас/.
В крайното класиране в групата
5-6 клас - момичета, на Скок от
място, първа е Гюляй Мехмед - СУ
„Христо Ботев” следвана от Доа
Решад - СУ „Христо Ботев” и Дилек
Елиман - ОУ „Стефан Караджа”.
При момчетата на 1-во място е
Диян Манолов - СУ „Христо Ботев”,
на второ - Огнян Пенков - СПИ
„Христо Ботев”, а на трето - Еми-

лиано Радев - СУ „Йордан Йовков”.
В групата 7-8 клас - момичета,
призовата тройка формират Елени
Ванева - СУ „Йордан Йовков”, Полина Ранкова и Ния Бранимирова
от СУ „Христо Ботев”. В същата
група - момчета - първи е Веселин
Момчев - СПИ „Христо Ботев”,
следван от Емилиян Йорданов и
Калоян Петков - СУ „Христо Ботев”.
При най-големите - 9-11 клас момичета, първа е Полина Иванова
- СУ „Христо Ботев”, втора - Едже
Ахмед - СУ „Христо Ботев”, а трета Нефсер Али - СУ „Йордан Йовков”.

ɆɚɪɱɟɊȺȾȿȼȺɢ
ɧɟɣɧɢɬɟɬɜɨɪɛɢ

При момчетата води Борислав
Маринов - СУ „Христо Ботев”,
следван от Айхан Нешали - СУ
„Христо Ботев” и Халил Бейсим - СУ
„Йордан Йовков”.
Във втората дисциплина - Хвърляне на медицинска топка, при
най-малката група - момичета,
призовата тройка формират София
Петрова - СУ „Йордан Йовков”, Мелек Мустафа - СУ „Христо Ботев”
и Силвена Енчева - СУ „Йордан
Йовков”, а при момчетата - Жанер
Джумалъ - СУ „Христо Ботев”,
Йордан Христов - СУ „Христо Ботев” и Огнян Данков - СПИ „Христо
Ботев”.
В групата 7-8 клас - момичета,
класацията води Езги Сейфедин СУ „Христо Ботев”, втора е Демед
Али - СУ „Йордан Йовков”, а трета
- Ивелина Йорданова - СУ „Христо
Ботев”. При момчетата води Веселин Момчев - СПИ „Христо Ботев”,
след него са Красимир Исаев - СУ
„Йордан Йовков” и Петър Красимиров - СУ „Христо Ботев”.
При момичетата 9-11 клас, води
Нефсер Али - СУ „Йордан Йовков”,
на 2-ро място е Габриела Ройбова
- СУ „Христо Ботев”, на 3-то - Едже
Ахмед - СУ „Христо Ботев”, а при
момчетата в тройката са Айхан
Нешали, Елбин Фарад и Борислав

Маринов - всички от СУ „Христо
Ботев”.
В дисциплината крос, 5-6 клас
- момичета, най-бърза бе Гюляй
Мехмед следвана от Никол Георгиева и Радина Бъчварова - и
трите от СУ „Христо Ботев”. При
момчетата в тази група първи е
Ашкън Шериф - СУ „Христо Ботев”,
втори - Фетин Юсеин - СУ „Йордан
Йовков”, а трети - Огнян Пенков СПИ „Христо Ботев”.
В следващата възрастова група
- 7-8 клас - момичета, първа е Полина Ранкова - СУ „Христо Ботев”,
втора - Ния Бранимирова от същото
училище и трета - Синем Ибрям от
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. При
момчетата води Джанер Бардин

ɫɥɭɱɚɹɦɥɚɞɢɹɬɫɥɭɠɢɬɟɥɜ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɢɡɢɝɪɚ
ɬɚɡɢ ɪɨɥɹ ɢ ɬɚɥɚɧɬɴɬ ɧɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɜɟɱɟɟɧɚɩɨɤɚɡ
ɂɡɥɨɠɛɚɬɚ ɫɴɜɩɚɞɧɚ ɢ ɫ
ɨɳɟ ɟɞɧɨ ɫɴɛɢɬɢɟ  ɇɨɳ
ɜ ɦɭɡɟɹ Ɍɨɝɚɜɚ ɜɪɚɬɢɬɟ
ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ ɦɭɡɟɣ
ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹ ɦɭɡɟɣ ɧɚ
ɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɪɢɛɨɥɨɜ ɢ ɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟ ɢ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɝɚɥɟɪɢɹ ɛɹɯɚ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ
Ɇɭɡɟɣɧɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ
ɫ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟ ɩɨɤɚɡɜɚɯɚ
ɚɪɬɟɮɚɤɬɢɬɟ ɢ ɪɚɡɤɚɡɜɚɯɚ
ɬɹɯɧɚɬɚɢɫɬɨɪɢɹ
от СУ „Христо Ботев”, следван от
Веселин Момчев - СПИ „Христо
Ботев” и Севилер Михайлов - СУ
„Христо Ботев”.
При момичетата, 9-11 клас,
Виктория Георгиева от СУ „Христо
Ботев” води, а след нея са Полина
Иванова и Петра Костадинова от
същото училище. При момчетата
първи е Симеон Петков - СУ „Христо Ботев”, втори - Стамен Илиев
- СУ „Христо Ботев”, а трети - Цветомир Цонев - СПИ „Христо Ботев”.
На учениците заели призовите
места бяха връчени медали и
грамоти. Комплексен шампион
тазгодишната "Тутраканиада" е
СУ„Христо Ботев” и специалната
купа бе за тях.
“ТГ”

Мамо,прочети ми!
ƞǐǇƿǅǏǂǅǄǈƽǏƽƿǂǖǅǓƽ

или деца, имало едно
време една извънредно
лоша вещица. Тя обичала да прави много пакости на
хората. Най-много й харесвало
да плаши децата - явявала се в
сънищата им и карала сърчицата
им да се свиват, а пък свитите
сърчица са страшно нещо. Но
вещицата все не била доволна
от злините, които вършела. Тя

М

все се чудела какво по лошо
нещо да измисли. И изведнъж
се сетила. Хрумнала й страшна,
опасна, ужасна, грозна, отвратителна, гнусна и така нататък
идея. Решила да залови всички
букви и да ги затвори в дън гори
Тилилейски. Представяте ли си?
Без букви как майките ви ще ви
четат приказки? Как каките ви ще
пеят песнички? Как ще станете

първокласници? Ужас!
Вещицата примамила нищо неподозиращите букви в бърлогата
си уж, че ще ги почерпи с торта.
А знайно е, че те много обичат
сладките неща. Но когато всички
се събрали, тя хвърлила върху тях
една мрежа и ги заловила. Заловила всички, деца. Ох, грешка. Не
могла само „ь” да хване, защото
малкото „ь” не обичало торта.

Вещицата разбрала това, но не
се ядосала, защото какво може
да се направи с едно „ь”. Нищо.
И така буквите изчезнали от
земята. Ами сега? Какво ще стане
сега? Е, почакайте малко! Това ще
ви разкажа следващия път.
Мамчето

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

Честит рожден ден
и да почерпят:

26 май - Хамид РУШИД, Кмет на с. Суходол, община Главиница
30 май - Севинч ДАИЛ, Община Главиница
28 май - Даниела ГВОЗДЕЙКОВА-КИРЯКОВА, Секретар на Община
30 май - Светла КОЕВА, Секретар на НЧ "Възраждане", с. Старо село,
Тутракан
община Тутракан
29 май - Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет на с.Варненци, община Тутракан
24 май - Ден на българската просвета и култура
29 май - Мария ПЕТРОВА, с. Сяново, община Тутракан

и славянската писменост

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
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