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По стъпките на четата на
Таньо войвода тръгнаха
над 350 родолюбци
33-ят Национален поход
“По пътя на четата на Таньо войвода” беше открит
на 30 май пред паметника
на Таньо войвода в Тутракан от кмета д-р Димитър
Стефанов, който поздрави
всички за това, че продължават родолюбивата
традиция. В емоционалното си слово областният
управител Ивелин Статев
призова младото поколение
да помни и пази паметта за
героите.
Тази година походът се
провежда под патронажа
на Президента на Република
България - Румен Радев.
В откриването участваха
народният представител
Стоян Мирчев, председана стр. 3

Кристина и Венелин Кралица и Крал на бала!

На 9 юни в с. Малък Преславец:

Празник на
водните лилии

на стр. 2

ристина Георгиева и
Венелин Великов от
СУ "Христо Ботев"
са Кралица и Крал на на Випуск-2018! Те бяха избрани
след любопитен кастинг,
вкл. и на танцови умения.

К

Кристина вече е приета
във ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", специалност Българска филология, Венелин
ще кандидатства в същия
университет Английска
“ТГ”
филология.

Цена 0.70 лв.
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НОВИНИ
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО
ПЪТИЩАТА ПРЕДСТОЯТ
С предлагани от правителството промени в Закона
за движението по пътищата се намалява броят на
документите на хартиен носител, искани при издаване
на удостоверение за вписване в регистъра на лицата,
осъществяващи пътна помощ. Отпада предоставянето
на удостоверение за актуалното състояние, копие от
съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и декларация за
липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност.
Измененията са в изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите
и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи
на хартиен носител.
УДОСТОВЕРЕНИЯ БУЛСТАТ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Министерският съвет одобри проект на закон за
изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и предлага на Народното събрание да го приеме.
С него се създава възможност за издаване на удостоверение за субектите, вписани в регистъра, въз основа на електронно заявяване, както и за предаването
му на заявителя по електронен път. Това ще улесни
гражданите, защото няма да им се налага да чакат
на гише за издаване на удостоверенията, каквато е
практиката сега.
Създават се и необходимите нормативни предпоставки за изпълнение на решението на правителството
за премахване изискването за представяне на хартиен
носител от гражданите и бизнеса на удостоверението
за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства. Документът ще се изисква служебно по електронен път.
С предлаганите промени в Закона се осигурява също
така възможност за регистрация в Централния регистър на особените залози на чуждестранните физически
и юридически лица, които са залогодатели по смисъла
на Закона за особените залози.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА
"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
Петима водачи, шофирали, без да притежават свидетелства за управление на МПС, са засечени при
проверки на пътна полиция в периода 21-27 май 2018
г. в Силистренска област. Общият брой установени
нарушения е 576. Съставени са 51 акта и са наложени
493 глоби по фиш. Нарушенията на скоростните режими
са 270, а издадените електронни фишове 262.
Заловени са трима, седнали зад волана в нетрезво
състояние, като и в трите случая отчетените промили са над 1.2. Един е шофирал след употреба на дрога.
Издадени са 4 заповеди за прилагане на принудителни
административни мерки и са прекратени регистрациите на 7 моторни превозни средства.
През периода 21-27 май 2018 г. в Силистренска област
са регистрирани 4 пътнотранспортни произшествия с
петима пострадали граждани.
КРИМИНАЛЕ
След употреба на дрога 25-годишен управлявал лек
автомобил „Фолксваген“. На 23 май около 09:20 часа в
Тутракан той бил спрян за проверка от пътни полицаи
и с техническо средство било установено, че шофира
след употреба на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.
С 2.37 промила алкохолно съдържание 38-годишен шофирал лек автомобил „Опел“. Пътни полицаи го спрели
за проверка на 23 май около 22:00 часа в Тутракан и
го тествали с дрегер. Образувано е 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

Заседания на местните парламенти
В Тутракан:
ачалото на майското
заседание на Общински съвет-Тутракан
е от 9:00 ч., като в предварителния дневен ред са
включени 22 точки.
Заседанието ще започне
с предложението на председателя на ОбС - Данаил
Николов, за удължаване
срока на ликвидация на „Комунални дейности” ЕООД
до 15 март 2019 г.
На вниманието на съветници ще стои споразумителен протокол между
„ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ” АД, „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД и Община Тутракан
за разсрочено плащане на
6 месечни вноски на задължението на болницата

Н

към енергодружеството. И
още - делегиране правомощия на Кмета на Община
Тутракан за издаване на
Запис на заповед в полза
на МРРБ, Управляващ орган
на ОП „Региони в растеж”
за изпълнение на проект
„Енергийна ефективност
в многофамилни жилищни сгради бл.„Възход 3” и
бл.„Възход 4”, гр.Тутракан”.
Предстои разглеждането на предложението да
бъде проведена процедура
за възлагане на превози
по автобусни линии от
общинската, областната
и републиканската транспортни схеми от квотата
на Община Тутракан, по
реда на Закона за обществените поръчки.

Останалите докладни записки са свързани с разпоредителни сделки с имоти
общинска собственост,
както и с предложения за
отпускане на еднократна
помощ на три лица от селата Цар Самуил и Търновци.

В Главиница:
есията на Общинския
съвет ще започне в
14:00 часа в заседателната зала. Най-напред
ще бъде избран временно
изпълняващ длъжността
Кмет на с. Суходол поради
кончината на досегашния
кмет.
Ще бъде определен представител на Община Главиница в Общото събрание
на Асоциацията по водо-
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снабдяване и канализация
на обособена територия
обслужвана от "ВиК" ООДСилистра.
В дневния ред са включени
докладни записки за отпускане на дарение за изграждане на православен параклис "Св.Св.Константин
и Елена" в с. Подлес и за
приемане на Общинска програма за закрила на детето
през 2018 г.
Кметът на община Главиница Неждет Джевдет
е вносител на докладната
записка за кандидатстване
с проект за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ за рехабилитация
на улици по Програмата
за развитие на селските
райони.
“ТГ”

Огнеборци от СУ „Йордан Йовков” втори на областно състезание
З

а втора поредна година отборът на СУ „Васил Левски“ - Дулово
е победител в областното
състезание „Млад огнеборец”, което се проведе днес
на стадион „Луи Айер“ в
Силистра.
С най-голям брой точки
и в двете състезателни
дисциплини - „400 метра
щафетно бягане с препятствия” и „Бойно разгръщане
на 100-метрова състезателна пътека”, дуловските
спортисти, водени от инспектор Тихомир Великов,
успяха да се преборят за
първото място.
Втори останаха младите
огнеборци от СУ „Йордан
Йовков” - Тутракан с ръководител инспектор Ивайло
Владев, а на трето място
се класираха представителите на ПГСУАУ „Атанас
Буров“ - Силистра с треньор инспектор Велимир
Николов.
Главен инспектор Евлоги
Стамов от РД „Пожарна
безопасност и защита на
населението” връчи купи и

грамоти и на трите отбора, осигурени от клуба по
пожаро-приложен спорт.
Той пожела успех на отбора-победител, който ще
представя областта ни на
републиканските състеза-

ния „Млад огнеборец“.
Общо 13 младежки противопожарни отряди “Млад
огнеборец” функционират
в Силистренска област
през учебната 2017/2018 г.
В тях са обхванати близо

200 деца. Състезанията са
заключителен етап на подготовката им, провеждана
от служители в районните
служби “Пожарна безопасност и защита на населението” през учебната година.

Утвърден е нов модел на финансиране на детските градини и училища
ов модел на разпределение на средствата от
държавния бюджет за
образователните институции беше
утвърден от правителството с промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното
образование.
Средствата вече ще се разпределят между бюджетите на
първостепенните разпоредители
не само въз основа на броя на
децата и учениците и стандартите
за дете и ученик, но и на база брой

Н

групи/паралелки, брой институции
и стандарти за група/паралелка
и институция. Този механизъм
осигурява по-висок финансов
ресурс на малките детски градини
и училища, защото размерът на
финансирането вече не е обвързан
само с броя на децата и учениците.
Средствата по стандартите за
брой институции, брой групи/паралелки и брой деца/ученици се коригират с регионален коефициент,
чийто размер се определя според
броя на населението в общинския
център и отдалечеността му от град

с население над 100 000 жители и
от областен град. При прилагането
на този коефициент малките и
отдалечени общини получават
допълнителни средства.
Въвежда се и механизъм, чрез
който се осигуряват допълнителни средства за работа с деца и
ученици от уязвими групи. Предвижда се възможност паралелките
в училищата, които получават
допълнително финансиране за
работа с деца и ученици от уязвими
групи и в училищата с паралелки
за придобиване на квалификация

по защитените от държавата специалности, както и такива, за които
се очаква недостиг на пазара на
труда, да бъдат формирани с помалък брой ученици.
Променя се и редът за допълнително финансиране на защитените
детски градини и училища поради
промяната в общия механизъм на
финансиране на институциите.
Прилагането на този акт ще се
осигури в рамките на разчетените
със Закона за държавния бюджет
за 2018 г. средства за функция
„Образование“.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 28 май 2018 г.
1 продавач консултант – средно образование
- За обучение по време на работа
1 работник, товаро-разтоварна дейност – основно
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
образование
1 общ работник – без изискване за заемане
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
2 сервитьори – без изискване за заемане
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
***За всички работни места трудовите договори
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в договорът е безсрочен. За учителските места се
две направления:
изисква педагогическа правоспособност.

РЕГИОН
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На 9 юни в с. Малък Преславец:

По стъпките на четата на Празник на
Таньо войвода тръгнаха водните лилии
над 350 родолюбци
Борислав Калчовски, след
което походниците се отправиха по пътя на четата към с. Стефан Караджа. Там
бяха поднесени венци пред
паметника на Караджата,
а в залата на читалището
местни самодейци изнесоха

- китара. Същият ден в
читалище „Съзнание - 1891”
в гр. Исперих те изнесоха
концерт.
В рамките на похода, на
1 юни в гр. Попово ще се
проведе семинар на тема
„Балканите и Русия“ с лекредстои провеждането на поредното
издание на Празника
на водните лилии. В съботния 9 юни, в местността
"Блато Малък Преславец",
непосредствено до р.Дунав,
ще се съберат любители на
природата и фолклора от
региона.
"Целта ни е обществеността да преоткрие
красотата на българската
природа, да се провокира
широк кръг от населението
да съхранява, опазва и цени
природните дадености,
както и да се насърчи към
популяризиране на българския песенен, словесен и
танцов фолклор, на обичаите и традициите на народа
ни" - обясни кметът на с.
Малък Преславец Галина
Ангелова. Кметството заедно с Община Главиница и
НЧ "Йордан Йовков - 1946
г." са организатори на интересното събитие.
В празника ще участват
танцови и певчески групи
за автентичен фолклор,
както и индивидуални из-

П

от стр. 1
телят на ОбС-Тутракан
Данаил Николов, гл.експерт
в отдел "Военни паметници
и патриотично възпитание"
в Министерство на отбраната Радослав Симеонов,
полк. Борислав Калчовски,
майор Михайлова от Военно
окръжие-Силистра, проф.
Людмил Вагалински.
Походниците поднесоха
венци и цветя пред паметниците на Таньо войвода,
Васил Левски, Панайот Хитов, на загиналите тутраканци, ген.Суворов и ген.

Пантелей Киселов.
По главната улица "Трансмариска", пред Етнографския музей на дунавския
риболов и лодкостроене, се
проведе Преглед на маршовата и патриотична песен
и походната колона от над
350 участника пое към с.
Пожарево. Там бе пресъздадено слизането на четата
на българския град.
В обедните часове в местността "Антимовско ханче"
протече състезанието по
военна подготовка под ръководството на подполковник

концертна програма.
Специални гости на похода са музикантите Теодосий
Спасов - кавал, Пейо Пеев
- гадулка, Генадий Рашков
- тъпан, Иван Георгиев гайда и Християн Цвятков

тор проф. Христо Матанов
от СУ „Климент Охридски".
Националният поход ще
приключи на 2 юни, на лобното място на Таньо войвода
- Керчан баир край поповското село Априлово.

Медици и журналисти в среща за българското здравеопазване

XVII-та Национална среща "Организация на здравеопазването:
в очакване на... златната рибка"се
проведе от 25 до 29 май в най-зеления морски курорт в България
- "Албена". Тя е организирана от
Фондация МОСТ и журналистката
Юлия Пискулийска и е под патронажа на президента на републиката Румен Радев.
Популярната и обичана актриса
Татяна Лолов, по традиция, найнапред поздрави участниците, а
модератор на първия панел бе д-р
Нигяр Джафер - зам.-председател
на Народното събрание.
Участваха още народните представители д-р Валентина Найденова, проф.Георги Михайлов,
Антон Кутев, началник-клиники и
национални консултанти.
Интересни бяха темите и новините от медицинската наука
в България, които представиха
проф. Ивайло Търнев, проф.Иво
Кременски, проф.Тодор Кантарджиев, проф.Иван Недков, акад.
Венко Александров, проф.Радка
Аргирова, проф. Юлиан Райнов,
проф.Радка Кънева, проф.Николай
Габровски, доц.Валерия Калева,
д-р Мари Паникян, д-р Асен Хаджиянев, д-р Александър Симидчи-

ев, д-р Ива Станкова, д-р Пламен
Масларски, д-р Тодор Тасков.
„Имаме прекрасни лекари и
лошо здравеопазване; имаме
еврокомисар по цифровизацията,
но още нямаме система за електронно здравеопазване; скоро ще
имаме регистър на пешеходните

нах национален консултант, 28
лаборатории на РЗИ можеха да
реагират при биотерористичен акт,
държавата имаше 8 вирусологични
лаборатории, които имаха същия
потенциал. Сега имаме само две
лаборатории, в нашия Национален
център, които могат да работят с
причинители на опасни инфекции
– антракс, бруцелоза, туларемия,
чума, ебола, едра шарка. Други
лаборатории в страната няма.
Националният център от 8 години
участва в две последователни
програми на ЕС за индикация
на бактериологично оръжие за
защита на населението при терористичен акт. Когато м.г. тази
програма приключи, трябваше
нашето министерство да номинира
Центъра по заразни болести да
продължи работата по програмата,

Ɂɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɇɚɪɨɞɧɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɞɪɇɢɝɹɪȾɠɚɮɟɪ

пътеки в България, но българският
онкорегистър не работи от 2012 г.
и не може да се използва“ - това са
само част от парадоксите в бранша, които изброи зам.-председателят на Народното събрание д-р
Нигяр Джафер при откриването
на форума.
„Преди 25 години, когато ста-

но поради целенасочено нехайство
това не стана. Нашето здравеопазване го защитават най-малко
25 чиновници в европейските
институции, ама... забравили да ни
включат“, коментира проф. Тодор
Кантарджиев.
За първи път във форума на
МОСТ бяха дискутирани иноваци-

ите в хематологията, представени
от проф. Юлиан Райнов и доц.
Валерия Калева, възможностите
на ендоскопската хирургия на
хипофизата, за които разказа д-р
Асен Хаджиянев, а сред акцентите
бяха персонализираната и прецизната медицина, които заемат все
по-голямо място в диагностиката
и лечението на различни редки
заболявания.
Според Юлия Пискулийска всички търсим и очакваме “златната
рибка” в българското здравеопазване, затова накрая участниците в
срещата изпратиха своите послания за реформи към институциите.
Клиничните пътеки са вредни,
те пречат на доброто лечение, а
Здравната каса трябва да се демонополизира. Лечението на пациентите трябва да се контролира и да
се плаща, когато всички стандарти
са изпълнени. Например, дали са
направени необходимите изследвания, как и с какво е лекуван
пациентът, какъв е ефектът, дали
хората са излекувани. Контролът
обаче не трябва да остава в ръцете
на бюрократи, които не разбират
от тази материя.
Липсата на медицински сестри и
на млади лекари е един от най-драматичните проблеми на здравната
ни система. Те не остават в България не само заради заплащането,
но и заради лошите условия на
работа. Младите медици не могат
да специализират и да се развиват,
защото това не се допуска от възрастните им колеги. Участниците в
дискусията коментираха и статута
на лечебните заведения като търговски дружества, тъй като смятат,
че именно в това се коренят редица
проблеми.
Калина ГРЪНЧАРОВА

пълнители без ограничение
на възрастта.
В езерото край с.Малък
Преславец има 46-декарова
лилиева колония. Според
специалисти това е найголямата у нас колония на
бяла водна лилия. Растението е със статут на
застрашен вид в Червената
книга на България. В района виреят 180 растения,
които са около 4,8% от
висшата флора на България.
Наблюдавани и 147 вида
птици.
Районът до езерото и
реката е лесно достъпен,
тъй като до него е изградена пътна инфраструктура.
Мястото е подходящо за
риболов и за отмора сред
природата. Около езерото
има беседки, пейки, наблюдателница, паркинг и санитарни възли.
Изградени и обозначени
са екопътеки за наблюдение на флората и фауната.
Непосредствено до езерото се намира рибарското
селище.
“ТГ”

Утвърдена е Националната здравна карта
равителството утвърди Националната
здравна карта на България. Чрез нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от
достъпна извънболнична и
болнична медицинска помощ
и се осъществява националната здравна политика.
Основната цел на Национална здравна карта е
структурата на здравната
мрежа да се адаптира към
потребностите на населението, гарантирайки на
всеки български гражданин
равнопоставен достъп до
здравни услуги.
С Картата е определена
нуждата от лекари, лекари
по дентална медицина и
специалистите от професионално направление
„Здравни грижи“ в извънболничната медицинска
помощ. Определени са също
потребностите от легла за
болнично лечение, медицинските дейности по видове
и нива на компетентност
за всички области, както и
необходимите високотехнологична медицинска апаратура и високотехнологични
методи за диагностика и
лечение.
Елемент на Националната здравна карта е и
Картата на системата за
спешна медицинска помощ,

П

съдържаща броя, местоположението и районите на
обслужване на структурите за спешна помощ. При
определяне на районите на
обслужване на филиалите
за спешна медицинска помощ е взето предвид възможно най-краткото време
за достъп до и от съответното населено място, без
оглед административното
деление на областите.
В областите, в които
броят на болничните легла
надвишава потребностите
на населението, Националната здравноосигурителна
каса ще сключва договори
с лечебни заведения по критерии и по ред, определени
с наредба на министъра на
здравеопазването.
Чрез Националната здравна карта се оптимизират
механизмите за планиране
на медицинските дейности
и се създават условия за
справедливо разходване на
финансовите средства на
здравноосигурителната
каса, съобразно нуждите
на националната система
на здравеопазване.
Документът е изготвен
с участието на широк кръг
представители на заинтересованите страни – здравни институции, общини,
съсловни и пациентски
организации.
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РЕГИОН
В Главиница:

31.05.-6.06.2018 г.

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Нова Черна:

За Празника на буквите Буквите са българската идентичност
сцена в центъра на града, присъстващите в тържеството изпратиха и
абитуриентите.
Директорът на СУ ”Васил Левски” Нефие Раим им пожела
успешно дипломиране и добра
личностна и професионална изява
в бъдеще.
По повод Деня на българската
просвета, култура и славянската
писменост, на 24 май във всички
училища на територията на община Главиница също се проведоха
тържества.
По време на празника в ОУ „Св.

празнично шествие на
учители и ученици от СУ
"Васил Левски", граждани
и гости на град Главиница започна
тържеството по случай 24 май Ден на българската просвета и
култура и славянската писменост.
Гости на празника бяха Ивелин
Статев - областен управител на
Област Силистра, който поднесе
своите поздравления и Елена
Маркова - гл. секретар на Област
Силистра. Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет поздрави
и връчи на отличниците и изявените ученици в учението и спорта
специално изработени статуетки
и грамоти.
„Първенец на випуска“ в СУ
”Васил Левски” е Дженгиз Гюнай
Хюсеин от XIIа клас, а „Ученик на

С

Станкова - директор на Дирекция
"Хуманитарни дейности", Нехат
Ебазер - кмет на с. Нова Черна,
Чавдар Владимиров - общински
съветник, просветни дейци от
местното читалище, дългогодишни
учители и родители.
Тържествено бяха връчени
грамоти и награди на ученици
участвали в общински и областни
състезания и конкурси. Отличени
бяха ученици с отличен успех и
ученици без отсъствия в учебните
занятия.
Програмата продължи с празничен концерт на учениците с
ози ден е гордост и радост за всички българи!
Нашите букви са нашата
идентичност и нашият принос за
българското културно наследство,
съхранено от нашата държава от
далечни векове до днес.
24 май! Прекланяме се пред
вековното дело на създателите и
апостолите на славянската писменост и култура, Светите братя
Кирил и Методий, на техните
ученици и последователи.
Звучи „Върви, народе възродени!“, а песента ражда умиление
в много от нас. Умиление към
последния училищен звънец,
умиление към любимата учителка.
ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”,
с. Нова Черна по традиция организира празнично честване на
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската

Т

писменост. Официални гости на
празника бяха кметът на Община индивидуални и колективни изТутракан д-р Димитър Стефанов, пълнения.
Маргарита ВЛАДЕВА,
зам.-кметът Петя Князова-ВасиДиректор на ОУ "Св.Св.Кирил и
лева, председателят на Общински
Методий", с. Нова Черна
съвет Данаил Николов, Стефка

Храмов празник в с.Белица

Главиница е класиран за участие в
годината“ в прогимназиален етап Националния етап на състезанията
Гьоркен Теннур Мудин от VIIа клас.
и за постигнатия успех бе награден
Отборът за „Защита при бедсъс статуетка.
ствия, пожари и извънредни сиНа красиво украсената открита
туации“ на средното училище в

Св. Кирил и Методий“ в с. Сокол
а 28 май т.г., когато прас наградата „Ученик на годината“
вославната църква отбев начален етап бе отличен Беркай
лязва Свети Дух, Негово
Олчай Абидин от II клас.
Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум отслужи
Света литургия в храм „Св. Дух”
в с. Белица. На архиерея съслужиха ст. ик. Илия Тонков - архиеа „Учител на годината“ в рейски наместник за Тутраканска
общинска детска градина духовна околия, свещ. Йордан
е Станислава Стойчева Ся- Николов - председател на храма,
рова от ЦДГ „Св. Св. Кирил прот. Михаил Михайлов, свещ.
и Методий“, гр. Главиница. Йордан Тонков, прот. Искрен КаПоздравителни адреси бяха
връчени на пенсионирали ва Стефанова и Валентин
се учители от СУ „Васил Димитров Димитров.
За принос в културното
Левски“ през 2017 г. Това
са Минка Гатева Коста- развитие на общината,
динова, Цветанка Иванова с плакет „Читалище на
Митева, Йорданка Горанова годината" и грамота бе
Тодорова, Виолетка Ангело- отличено НЧ „Св. Св. Кирил

заков, свещ. Недялко Димитров
и дякон Росен Георгиев. Пяха
миряни от братския хор при храм
„Св. Николай” - Тутракан.
В края на службата владиката проповядва за празника
и извърши водосвет за здраве.
Сред богомолците в храма бяха
д-р Димитър Стефанов - кмет на
Община Тутракан и неговият заместник Петя Князова-Василева,
Данаил Николов - председател
на Общински съвет-Тутракан
и Костадин Манев, кмет на с.
“ТГ”
Белица.

Н

Наградени просветни и културни дейци
каза в приветствието си
Неждет Джевдет - кмет
на Община Главиница. Той
връчи на номинираните
плакети, грамоти и цветя.
За висок професионализъм, заслуги и принос в
развитието на образованието, с приз „Учител на
годината“ беше награден
Петър Василев Донев старши учител при СУ „Васил Левски“ в гр. Главиница,
а пореден път Община
Главиница организира
традиционен коктейл
по случай 24 май - Ден на
българската просвета,
култура и славянската
писменост, на който присъстваха 140 учители и
културни дейци от цялата
община.
„Оставаме признателни
на нашите просветни и културни дейци, както действащите, така и пенсионираните. На всички пожелавам преди всичко здраве и
нестихваща енергия, за да
продължим да се трудим“ -

З

и Методий - 1942 г.“ в с.
Коларово.
За първа година се връчи
приз за „Най-дългогодишен
читалищен секретар“ Това
е Емине Хюсеин Махмуд от
НЧ „Христо Ботев - 1945 г."

в с.Дичево. Тя е работила
за читалището в продължение на 30 години.
Самодейци и ученици
поздравиха участниците в
коктейла с танци, песни и
стихотворения.

Балът...
Калина ГРЪНЧАРОВА
Випуск-2018 отлетя в
историята... Вечерта на
24 май, в спомените на
момичетата и момчетата, ще
си остане като "Балът". Стотици хора - близки, приятели и
граждани, ги изпратиха и оглеждаха любопитно тоалетите
им. А те - летейки на крилете
на младостта, със сигурност са

И

Jorn - на 2 юни в Русе.
Кои са щастливците заслужили тези награди ли? Ето ги
отличниците: Георги Горанов,
Славена Балканска, Габриел
Георгиев, Ивелин Тодоров,
Александрина Морарова, Евгени Чавдаров, Пресиян Статев,
Симона Станиславова, Наталия
Манчева, Едже Топал, Симона
Веселинова, Толга Кантаров,
Василена Чобанова, Виктория
Куманова, Глория Куманова,
Магдалена Христова, Елена
Ройбова, Елена Вълчева, Крис-

били щастливи.
Момичетата и момчетата и
техните учители бяха поздравени от кмета на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов, който
освен, че даде коктейл за тях,
награди 23 отличници от двете
средни училища - СУ "Христо
Ботев" и СУ "Йордан Йовков", и
изявени абитуриенти в областта на изобразителното изкуство, танцовото изкуство, музиката, фотографията и спорта.
И още нещо - д-р Стефанов
подари на всички наградени и
по един билет за концерна на

Щ

тина Георгиева, Венелин Великов, Октай Шабан, Николай
Акпунарлиев и Айсен Айдън.
Двете Симони - Станиславова и Веселинова, получиха
плакети за постиженията си в
областта на изобразителното
изкуство. Симона Станиславова получи награда и за танцовите си умения, заедно с
Николай Стефанов, Николай
Акпунарлиев и Георги Горанов.
Абитуриентката Славена
Балканска бе отличена и в
областта на музикалното изку-

Годишни награди за учители
и дейци на културата
тази година Община Тутракан организира церемония
за награждаване на изявените учители и дейци на изкуството
и културата по повод 24 май - Ден
на българската просвета, култура
и писменост.

И

наука” наградите връчи зам.-кметът Петя Князова-Василева.
В категория „Предучилищно
възпитание” призът спечели детската учителка Силвия Николова
Георгиева от ДГ „Патиланчо”, а
номинирани бяха още Дарина Миланова от ДГ "Славянка" и Иванка
Димова от ДГ "Полет".
В категория „Начално образование” наградата бе връчена на Даниела Георгиева Кръстева - учител в
СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан.
Номинирани заедно с нея бяха и
Даринка Иванова от СУ "Хр.Ботев"
и Марияна Александрова от ОУ "Св.
Св.Кирил и Методий", с. Нова Черна.
В следващата категория - „Основно образование", наградата
отиде при Радка Маринова Трифо-

Ⱦɢɚɧɚɐɜɹɬɤɨɜɚɫ
ɧɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚɤɦɟɬɚ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

Пламенка Ангелов от ОЦИД-Тутракан, Адем Адем от НЧ "Искра-1928
г.", с. Цар Самуил, Александър
Димитров от Историческия музей, Тодорка Петкова от НЧ "Хр.

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɋɢɥɜɢɹȽɟɨɪɝɢɟɜɚ

Най-напред кметът д-р Димитър Стефанов поздрави всички
присъстващи за празника, след
което се пристъпи към обявяване
на номинираните и победителите.

ȾɚɧɢɟɥɚɄɪɴɫɬɜɟɚ

Абитуриенти: Сбогом училище...

Калина ГРЪНЧАРОВА
астливи и усмихнати
лица, поздравления,
празнично настроение,
много награди за отличните ученици - такава беше емоцията на 24
май в двете средни училища в Тутракан. Ученици, учители, родители
и всички присъствали на празника
бяха поздравени от кмета на общината д-р Димитър Стефанов,
председателя на Общинския съвет
Данаил Николов и директорите Дияна Станкова - на СУ "Христо Ботев"
и Анелия Калдарева - на СУ "Йордан
Йовков". Поздравителни адреси
бяха изпратили Милена Дамянова - председател на Комисията по
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образование и наука в Народното
събрание, от РУО-Силистра и др.
Един от вълнуващите моменти
бе награждаването на отличните
ученици. В СУ "Христо Ботев" на
класовете бяха връчени получените
до момента грамоти и отличия от
различни състезания на областно
и национално ниво.
Награди получиха и абитуриентите. От 12а клас Октай Шабан
и Айсел Акиф - за отличен успех;
Неркан Юсеинов - за участие в
национални състезания по история и в областта на компютърната
графика и за издигане авторитета
на училището; Оусан Ахмед - за
активно участие в спортни състе-

нова, учител в СУ „Христо Ботев”,
гр. Тутракан, а номинации имаше
още за Николай Неделчев от ОУ
"Ст. Караджа", с.Цар Самуил, Веселина Дякова от СУ "Й.Йовков" и
Сашко Змеев от СПИ-с.Варненци.
В последната категория от направлението - „Средно образование", с наградата бе отличена Веселина Радева Стефанова, учител
в СУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан,
а заедно с нея номинирана бе и
Диана Цвяткова от СУ "Й.Йовков".
Голямата награда в направление „Изкуство и култура” за 2018
година бе връчена от директора на
Дирекция "Хуманитарни дейности"
Стефка Станкова на Петьо Стойчев,
ръководител на Театралния състав
на НЧ „Н.Й. Вапцаров - 1873”, гр.
Тутракан. Номинирани тук бяха

ство, Толга Кантаров за фотографския си талант, а Габриел
Георгиев и Евгени Чавдаров
за отличните си спортни постижения.
Балът продължи с изпълненията на Вариететното шоу
"Фламинго", което представи
своята интересна програма, а
диджей Марти осигури музикалното шоу. И, разбира се,
ɉɟɬɶɨɋɬɨɣɱɟɜ
бяха избрани Кралица и Крал
на бала - Кристина Георгиева и
Според предварителния реглаВенелин Великов от СУ "Христо
мент образователните и културБотев".
ните институции номинираха свои
зания; Мария Кунева и Ивелина представители в две направления
Иванова - за участие в национални - „Образование и наука” в четири
категории и „Изкуство и култура".
състезания по история.
В направление „Образование и
С Диплом за най-добър в професията бяха отличени Ивелина
Иванова - „Програмист“, Неркан
Юсеинов - „Компютърен дизайн“,
Георги Николов - „Компютърен
хардуер“ и Айсел Акиф - „Администратор на бази данни“.
В 12б клас за отличен успех и
престижни награди на национални
състезания награди получиха Ивелин Тодоров и Славена Балканска.
За отличен успех и издигане престижа на училището са отличени
Василена Чобанова, Виктория
сията вече имат Ивелин Тодоров,
Куманова, Глория Куманова, Елена Георгиева и Венелин Великов.
Диплом за най-добър в профе- Славена Балканска - Най-добър
Вълчева, Елена Ройбова, Кристина
в направление „Практика по професията“, Виктория Куманова и
Глория Куманова - Най-добър екип
в направление „Разработване на
бизнес проекти“.
Благодарствени адреси получиха и родителите на отличените
ученици.
В СУ "Йордан Йовков" за постигнат отличен успех в учебния процес,
активно участие в училищния
живот, за класиране на призови
места в конференции, олимпиади и състезания бяха връчени
наградите "Ученик на годината".
При най-малките бяха отличени
третокласниците Надя Лазарова и
Мартин Караджов. Дамян Лазаров
от 7а клас получи специалната

ȼɟɫɟɥɢɧɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚ

Ботев-1942 г.", с. Белица и Величка
Русева от НЧ "Възраждане-1940 г."
Специалната награда на Кмета
на Община Тутракан - д-р Димитър
Стефанов, тази година заслужи
учителката от СУ "Йордан Йовков"
- Диана Серафимова Цвяткова, и
тя я получи лично от него.
Подарък за всички присъстващи
беше театралният спектакъл "Не
вярвай на лисицата" представен
от актьорите Мария Статулова и
Теодор Елмазов.
“ТГ”
статуетка "Ученик на годината" в
прогимназиален етап на обучение.
В гимназиален етап най-добри
са Любомира Бойчева от 8б клас
и Денислав Маринов от 10б клас.
Почетният знак "Най-добър" е
предназначен за абитуриентите на
училището. Номинациите за тази
награда са в осем области.
Най-добър по български език
и литература е Габриел Георгиев.
Класацията в чуждоезиковото обучение водят Георги Горанов и Едже
Топал, а най-добрите математици
сред зрелостниците са Симона
Светославова и Георги Горанов.
В областта на компютърните
науки първи е Толга Кантаров,
при обществените науки - Георги
Горанов и Габриел Георгиев, а
в природните науки - Пресиян
Статев.
В област Изкуства призът бе
присъден на Симона Светославова,
а в спорта начело е Касим Севгин.
Поздравителни адреси за успехите на наградените ученици бяха
връчени и на техните родители.
Директорът Анелия Калдарева
плисна менче с вода, след което
абитуриентите преминаха под 12
цветни венци и символично казаха
"Сбогом" на училището.
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Приказки за възрастни

Какво ще стане...?
тарата жена обу чехли, взе
пазарската чанта и тръгна
към магазина. В сряда носеха евтини кренвирши и тя реши
непременно да си купи. Пътят й
минаваше през малка градинка. Тя
винаги я прекосяваше замислена
над нещо си, но този път погледът
й се спря на три деца. Те седяха на
една пейка всяко вперило очи в
своя телефон. Не общуваха помежду си, не се смееха, не ръкомахаха.
Бяха като замръзнали фигурки,
отсъстващи сякаш от земния свят.
Старата жена поклати глава и ги
отмина. Купи кренвирши 0,250 грама, една боза и хляб от намаления.
Тръгна си доволна от покупките.
Когато минаваше през градинката

С

отново видя децата. Те не бяха
помръднали. Тя си помисли: „Дали
не са восъчни фигури?" Но веднага
отхвърли тази мисъл. Кой ще слага
восъчни фигури в квартална градинка? Твърде скъпо е.
Когато се прибра весело се
усмихна. Дъщеря й заедно с внучката бяха дошли на гости.
- Как си, майче? Нещо трябва ли
ти? - попита я дъщерята.
- Нищо, всичко си имам. Ето на
и кренвирши си купих - прегърна
я старата жена и погледна към
внучката си.
Тя седеше на стъпалата с поглед
втренчен в телефона си. Поздрави
бегло баба си с нещо като: ”Здрасти, бабо!” и отново се вторачи в

екрана.
- Нов й е - опита се да я извини
майка й. - Радва му се детето.
Старата жена седна до внучката
си и се опита да поведе разговор.
Получаваше само едносрични отговори. Тогава тя се ядоса и дръпна
телефона от ръцете на детето.
- Какво толкова има в тоя телефон?
- Всичко, бабо, всичко! - грабна
го момичето.
- И какво е това всичко?
- С него мога да отида накрай
света. Да се запозная с безброй
приятели. Да бъда аз и не аз. Да
слушам музика, да гледам клипчета. Всичкооооо! Обаче ти не ги
разбираш тия неща.

"Феерия от геометрични фигури и тела"
зложба на макети и пана
от геометрични фигури е
позиционирана в заседателната зала на Община Тутракан.
С нея се финализира математическият конкурс «Феерия от геометрични фигури и тела» организиран
от Местната комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните.
Изложбата включва пана от геометрични фигури изработени от
ученици от начален етап на обучение и макети от геометрични тела
изработени от ученици 5-7 клас.
Тя ще е отворена за посещения
до края на м.май, а на 29 май бяха
наградени класираните на призовите места, както следва:
Начален етап /пана/ индивидуални:
3-то място: Димана Даниелова - 2”б”кл., „Моя детски свят” и
Стефан Рачев - 2”б”кл., „В морето”
от СУ „Христо Ботев”
2-ро място: Ана Никол Златарова - 3 ”б”кл., СУ „Йордан Йовков”,
”Музикална феерия” и Диляра
Юсеин - 4 кл., ОУ - с. Цар Самуил,
”Къща на балон”
1-во място: Утку Кязим 2”б”кл.,”Пролет” и Петър Петров
- 2”б”кл., СУ „Христо Ботев”,
„Сезони”
Награди за участие: Андрей
Войнов - 2”б”кл., „Слънчева система” и Елиз Вехби - 2”б”кл., СУ
„Христо Ботев”, „На полянката"
Начален етап /пана/ екипи:

И

3-то място: „Замъкът на Дракона” на Рачо Стефанов и Стефан
Рачев от 2”б”кл., СУ „Христо Ботев”
2-ро място: „Космос” на Лазар
Бранимиров и Божидар Светославов от 2”б”кл., СУ „Христо Ботев”
1-во място: „Пано” на Емир
Алкан и Идриз Яхя от 4 кл., ОУ-с.
Цар Самуил
Награди за участие: Артемис
Сунай - 3 кл., Арзу Илхан - 3 кл.,
Мухарем Ферад - 2 кл. и Аслъ Ерол
- 2 кл. от ОУ-с. Цар Самуил
5-7 клас - макети/индивидуални:
3-то място: Синем Ибрям - 7кл.,
ОУ-с. Нова Черна, „Готова съм за
бала-рокля” и Айтекин Изет - 6 кл.,
ОУ - с. Нова Черна, "Радио-телевизионна кула”
2-ро място: Даниела Русева 5кл., ОУ с. Цар Самуил, „Куб” и
Ашкън Шериф - 6 кл., СУ „Христо
Ботев”, „Нашият квартал”

първоюнска въпросителница
1. Кога е взето решение за обявяване на първи юни като Международен ден на детето?
а/ през 1900 год.; б/ през 1950 год.; в/ през 1925 год.
2. Каква е версията за създаване на празника?
а/ организиране на детска конференция в Женева
б/ решение на френското правителство
в/ инициатива на генералния консул на Китай
3. Кога е световният ден на децата?
а/ на 20 ноември; б/ на 01 септември; в/ на 10 май
4. Какво се е случило на 1-ви юни 1913 год. в България?
а/ голямо земетресение
б/ отваряне на печатницата на Мавродинов
в/ не знам
5. Коя е най-обичаната детска писателка в България?
а/ Леда Милева; б/ Дора Габе; в/ Бленика
6. Коя е най-обичаната детска писателка в света?
а/ Астрид Линдгрен; б/ Лола Англада; в/ Лена Крун
7. Коя книга е детска?
а/ „Патиланско царство”
б/ ”Денят на трифидите”
в/ „Баскервилското куче”
8. Кой филм е детски?
а/ „Сам в къщи”; б/ „Отмъстители”; в/ ”Зоро”
9. Кой режисьор създава филма „С деца на море”?
а/ Иванка Гръбчева; б/ Зденка Дойчева; в/ Димитър Петров
10. Кога е създаден анимационният филм „Костенурките Нинджа”?
а/ 1987 год.; б/ 1985 год.; в/ 2000 год.
Отговори от миналия брой: 1-В, 2-А, 3-В, 4-В, 5-В,
6-А, 7-А 8-Б, 9-А, 10-Б,

1-во място: Едис Шукри - 6 кл.,
ОУ-с. Цар Смуил, ”Семейството
на татко Барба” и Гюляй Шефкет
- 6 кл., СУ „Христо Ботев”, „Паркмечта”
Награди за участие - индивидуални: Христо Пламенов - 6 кл.,
СУ „Христо Ботев”, „В света на
роботите”; Джесика Морарова - 6
кл., СУ „Христо Ботев”, „На пътя”;
Бирджан Садък - 5 кл., СУ „Христо
Ботев”, „Самолетносач”; Сердар
Филипов - 7 кл., СУ „Христо Ботев”,
„На пристанището”; Фунда Тайфун
- 5 кл., СУ „Христо Ботев”, „Касичка
за мечти”; Имилияна Венциславова
- 6 кл., СУ „Христо Ботев”, „Ракета
- носител”; Раим Раим - 7 кл., ОУс. Цар Смуил, ”Пирамида”; Дилек
Елиман - ОУ-с. Цар Самуил и Ата
Мехмед - ОУ-с. Цар Смуил.
5-7 клас макети/екипи:

ПОКАНА
- Обаче, дете, ти не виждаш
света около себе си - разтревожи
се баба й.
- Светът ли? Моят свят, бабо, е в
този телефон. Нещо повече - духът
ми е в него.
Старата жена онемя. Тя искаше
да каже нещо, но внезапна мисъл
проряза съзнанието й. Ами, ако
дойде време, когато не само духът,
но и телата на хората ще могат да
влизат в телефона? Там ще им е
по-интересно. Тогава кой ще остане
на земята?
3-то място: Анна Капуджи и Елис
Басри - 6 кл., ОУ-с. Нова Черна и
Симона Парашкевова и Бурчин Кютюклю - 6 кл., СУ „Христо Ботев”.
2-ро място: Траяна Димитрова
и Едже Хюсеин; Елица Генчева и
Синем Шабан - 6 кл. СУ „Христо
Ботев”
1-во място: Виктория Ганева и
Ивет Димитрова - 5 кл., СУ „Христо
Ботев” и Емирхан Кадер и Синем
Петрова - 5 кл., ОУ-с. Нова Черна
Награди за участие - екипи:
Преслава Димитрова и Палома
Павлова, „Мечтан дом”; Никол
Стефанова и Йоанна Пламенова,
„Градът до морето”; Петя Атанасова и Селин Салим - 5 кл., СУ „Христо Ботев”, „Забавна геометрия”;
Райян Николаев, Баръш Сабриев
и Мартин Венциславов - „Военен
лагер”, всички от 5 кл., СУ „Христо
Ботев”; Мелек Мустафа и Християна Косулиева - 6 кл., СУ „Христо
Ботев”, „До реката”

Деца играят вън
Хей, деца, оставете за няколко
часа телефоните и излезте навън!
Слънцето грее, но още не е горещо.
Става за супер игри. Какви ли?
Ами, хей такива:

Игра № 1 - Държави
Всички се нареждат в кръг.
Всяко казва на глас коя държава
е. Вътре стои дете с топка в ръка.
Друго дете стои настрани и вика:
- Да бий, да бий… Китай да бий!
Детето с топката в ръка стреля
по детето Китай. Ако го улучи, то
влиза в кръга. Ако не го улучи,
остава си на място.

Игра №2 - Дяволът

друг, хващат си ръцете и ги вдигат,
като правят „порта” помежду си.
Останалите деца минават едно след
друго през „портата” докато се пее
песничката: „Кралю-Порталю, отвори порти, че ще замине кралската
войска. Отворете, затворете, само
един оставете. Лъжичка, паничка, тиганче, капанче”. Докато се изреждат
„Лъжичка, паничка, тиганче, капанче” , ръцете се вдигат и свалят, като
„затварят” играчите. Който попадне
в „капана“ накрая трябва да избере
към кой отбор да мине. Това се повтаря, докато се разпределят всички
деца. След това се хващат двата отбора един зад друг и започват да се
дърпат, като победител е този отбор,
който успее да издърпа другия и да
събори играчите на земята.

Едно дете е срещу всички останали. То е дяволът. Другите деца пеят:
- Един часа настана, дяволът го Игра №5 - Корабче, потъваш ли?
няма. Два часа настана дяволът го
Едно дете ляга по очи. Останалите
няма. Три часа настана… Дяволът
го заобикалят. Друго дете пита:
е тука.
- Корабче, потъваш ли?
Те побягат, а първото дете ги
Първото казва: - Да.
гони. Ако хване някой, той става
- На колко метра?
дявол. Разбира се часовете могат
- На три.
да бъдат най-различни, зависи от
- Кой да те спаси? Този ли? - пита
желанието на децата.
второто дете и показва с пръст
Игра №3 - Сляпа Баба някое от другите деца, които са
За тази игра е хубаво да са поне наобиколили първото.
То казва или „да” или „не”. Ако
4-5 човека, за да бъде интересно.
На едно дете му завързват очите. е да, посоченото дете се приготвя.
Следва
още един въпрос.
Останалите обикалят около него,
- Как да те спаси? Така ли?
като викат „сляпа баба“ и той
И
второто
дете показва във възтрябва да хване някой и да го
задържи. Тогава заловеният става духа някакво движение. Ако първоновата „сляпа баба“ и гонитбата то дете се съгласи, тогава посоченозапочва отначало. Ако участниците то дете извършва това движение на
се познават добре, може малко да гръбчето му и първото дете трябва
усложнят играта, като „сляпата да познае кой го е спасил. Ако побаба“ трябва да познае по дре- знае става и другото дете ляга да
хите, косата, ръста, точно кого е е кораб. Ако не - си остава такова.
Има още много, много игри. И
уловила.
гоненица, и криеница и „Ораторе,
Игра№4 - Кралю-Порталю ораторе”. Само трябва да решите
Две деца застават един срещу са играете, без телефони.

от Управителния съвет
на Сдружение с нестопанска цел
в общественополезна дейност МИГ„Главиница Ситово Крайдунавска Добруджа”
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.34, от Устава
на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 28.05.2018
г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо
събрание на 06.06.2018 г. /сряда/ от 16:00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес, гр. Главиница,
ул.Витоша, №44, ет.4, (заседателна зала) при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на промени в Стратегията за ВОМР
на Сдружение МИГ „Главиница–Ситово Крайдунавска
Добруджа“ във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба.
2. Взимане на решение относно представяне на
заявление за промяна на споразумение № РД50 – 34
/20.04.2018г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР,
на основание чл.10, ал.1, т.2 и ал.2 от Споразумението и съгласно чл.39, т.1 и чл.40 от Наредба №22/
14.12.2015г. пред МЗХГ във връзка с направените
промени в Стратегията на „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”.
3. Взимане на решение за промяна на размера на
годишния членски внос.
4. Приемане на годишен Бюджет за 2018г. на МИГ
„Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“.
5. Организационни въпроси.
На основаниe чл. 35. (1) Общото събрание е законно,
ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.
(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието
се отлага с един час по-късно при същия дневен ред,
на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.
От Управителния съвет
28.05.2018 г.

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
за Велико Търново - 7:00 ч. и обратно от Велико
Търново в 15:30 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35
- от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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Забавна астрология
огато Близнакът бил
малък, много му се
искало да бъде друга
зодия. Той викал:
- Ех, мамо, защо си ме
родила Близнак. Да беше ме
родила… например, Телец.
Майка му се усмихвала и
казвала:
- Защо ти е да си Телец?
Той не се доверява на никого, дори на себе си. И
съблича ризата, но не от
себе си, а от ближния.
- Тогава искам да съм
Лъв! Благородно животно.
- Ох, той е много мързелив… като всички лъвове.
Цица пари от родители, от
приятели, от когото може.
Такава ли искаш да си?
- Добре тогава, нека съм
Дева!
- Дева? Оле-мале, тя е
майстор на интригите
и преследва враговете
си докрай. Няма никаква
милост.
- Ами, Овен?
- Господи, само това
не! Овенът е агресивен,
примитивен и жесток.
На това отгоре пие като
невидял.
- Какво ще кажеш за
Водолея?
- Нищо. Него реалният
живот въобще не го интересува, заробен е от

К

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
таблета си. И преди да си
ме попитал, ще ти кажа за
Скорпиона. Той е опасен
даже и в телевизора да е.
Козирогът е студен като
айсберг, а Рибите не могат да живеят без измама.
Стрелецът има идиотски
идеи, защото е кретен, а
на Везните и двете ръце
са леви. Да не ти говоря
за Рака. Той е пълен неудачник.
- Ще рече, че аз съм найдобрата зодия - зарадвал
се Близнакът.
- Абе и ти преливаш
от пусто в празно и ще
паразитираш до дълбока
старост. Горката аз.
- Но защо ти е тогава да
ме гледаш?
- Защото си ми дете,
мили мой. А всички деца
са безценни за родителите
си, дори с отрицателните
качества.

Астрологът

Сканди

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

СУДОКУ

СМЯХ
Лелята на Иванчо:
училище.
- Ти помагаш ли на мама?
- Защо бе, Иванчо ?
- Да.
- Не знам, вероятно има съкра- Как? - полюбопитствала лелята. щения.
- Ами например броим сребърните лъжички, след като си тръгнеш ...
Бащата на Иванчо го пита: Иванчо, как завърши годината?
Съпругът: - Миенето на чинии
Иванчо отговаря:
накърнява достойнството ми!
- Супер, тате, удължиха ми догоСъпругата:
вора за V клас с още една година.
- Ами мий ги с ръце бе!
Депутат срещнал селянин и го
Разговарят двама музиканти:
попитал:
- Чух че си се оженил!
- Ти колко си учил, бе байчо?
- Да.
- Епа, завършил съм трето от- Как е жената?
деление.
- Всеки ден устройва концерти!
- А аз съм завършил основно
- А тъщата?
образование, техникум, имам и
- Тъщата и е подгряваща група! две висши образования - общо съм
учил 25 години.
Мъж си тръгва от любовницата
- Малее! Епа ти ептен нищо не
си и тя му казва: "Така и така ще си знаял бе!
слизаш, поне изхвърли боклука."
Слиза той по стълбите и си миМома и ерген, на село… След
сли: "Брей, хем хубава, хем умна!" дълго мълчание…
Отива си у тях и тъкмо влиза
Тя: - Аз съм… Мита!
и жена му отсреща му подава
Той: - А, аз пък съм къпан, моторбата с боклука- "Така и така жем да започваме!
не си се събул, поне го изхвърли."
Слиза той по стълбите и си мисли:
В болницата докарват човек с
"Брей мамицата и.. Хем грозна, хем травма на главата. Медицинската
нахална!"
сестра попълва документите:
- Женен?
За тези, които не знаят - Кири- О не, една кола ме блъсна...
лица не е на Киро жена му.
Учителката:
- Мамо, какво значи бит и кул- Деца, знаете ли как се размнотура?
жават таралежите?
- Вицешампион по бокс слуша
Иванчо:
химна на победителя.
- Много, много внимателно.
Иванчо: - Мамо, изгониха ме от
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

До Петрич и назад...

а какво още остана
да ви разказвам? Ах,
да - за третия ден
в Петрич - за Великден.
Макар градът да се намира
на другия край на България,
Великден се празнува както
в Тутракан. Вярвайте ми!

З

Свети Георги, Свети Илия,
Свети Николай и Успение
Богородично. Във всяка от
тях вечерта в събота идва
живият огън. Казаха ми, че
той стигал дори до селата
на Петрич.
Но този ден не беше
посветен само на хапване
и пийване. Нашата команда реши да се изкачи до
хижа "Беласица", за да се
поосвободим от тежестта
на храната. И тръгнахме
в най-големия пек нагоре.
Вървяхме по най-трудната
екопътека, макар до хижата да имаше асфалтиран
път. Поизпотихме се и
се позачервихме, обаче
като стигнахме, чудната
природа ни замая. Хижата
се намира на 720 метра
надморска височина сред

31.05.-6.06.2018 г.

вековни кестенови дървета. Може да се види Гърция
и дори езерото "Керкини".
Аз мисля, че това беше
прекрасен завършък на пътуването ни до Петрич.
Видяхме почти всичко.
Единствено не можахме
да отидем до Гърция и до
Македония, които са съвсем
близо, така както ние до
Румъния. Но това може да
стане следващия път.
На другия ден си тръгнахме от Петрич. Все пак
Тутракан е най-прекрасното нещо.
И така, мисля, че ви разказахме доста - аз и моят
телефон. Може някой от
вас да тръгне по нашите
стъпки. Сигурна съм, че ще
ви бъде интересно.
Александра

С агне, козунаци и яйца. Аз
почти очуках всички яйца,
защото съм майстор - не
ви лъжа. Но агнешкото не
погледнах. Обичам само
живи агънца.
В Петрич има много църкви - Въведение Богородично,

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Агроаптека "Арас Агро",
с.Калугерене

Право на участие в томболата за слънчев панел
с бойлер за топла вода имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2018
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Мамо,прочети ми!
ƞǐǇƿǅǏǂǅǄǈƽǏƽƿǂǖǅǓƽ
акто ви разказах предния
път, мили деца, злата
вещица заловила всички
букви. Пардон, не всички. Малкото „ь” останало на свобода,
защото не обичало торти.
И така буквите изчезнали. Ами
сега? Всички книги се изпарили.
На клавиатурите останали само
бутоните. Никой не можел да пусне смс. Когато хората искали да
напишат нещо, не се получавало.
Листът оставал празен. Само едно
„ь” се мъдрело на него. Всички се
видели в чудо. Настанала страшна
паника.
Тогава „ь” извикало:
- Не се безпокойте! Аз ще намеря братята и сестрите си.
Но или не го чули, или не му
повярвали, защото „ь” било малко
и незабележимо. Обаче хората не
знаели колко много решителност
има в него. Препасало то тънка

К

сабя, както било чувало в приказките и се изкачило на един връх.
Огледало се. Накъде да поеме?
Тогава небето се разтворило и се
появили двама мъже. По братски
прегърнати те казали на малкото
„ь”:
- Злата вещица сложи всички
букви в една торба и се качи на
метлата си. Сега е в дън гори
Тилилейски, където ги държи и се
радва на злото, което е сторила.
- Но как да намеря тези гори? затюхкало се „ь”-то.
- Ние ще ти помогнем.
- А кои сте вие?
- Ние сме вашите бащи. А бащите винаги бдят над децата си. Сега
е време да тръгнеш отново на път.
Внезапно се появило едно
поточе, в което плувало хартиено
корабче. Малката буквичка се
качила на него и то потеглило.
Но злата вещица имала кристална

сфера, която й показвала всичко.
Тя надула бузи и пресушила поточето. Но тогава се появило конче
и подканило „ь” да го яхне. На
това вещицата отговорила, като
изровила дълбока дупка, която
кончето не можело да прескочи.
И тъкмо буквичката да се отчае, се
появило бяло гълъбче. Вещицата
започнала да стреля със стрели и
гълъбчето паднало. Тя много се
зарадвала и отишла да си поспи,
а буквичката заплакала.
- Хей, не плачи! Аз съм жив
- отворило очи бялото гълъбче. Само се престорих на мъртво, за
да заблудя вещицата.
То полетяло като стрела и скоро
навлязло в дън гори Тилилейски.
Там в бърлогата на един вековен
дъб били затворени буквичките.
Като видели „ь”-то гласните букви се развикали радостно:.А,а,а!
О,о, о! Е,е,е! И,и,и! У, у,у! Я,я,я!

Ю,ю,ю!, а съгласните буквички
само ронели щастливо сълзи.
Малкото „ь” бързо ги освободило
и от небето долетели ято бели
гълъби. Буквичките се качили на
крилата им и всички полетели
за къщи. Когато се прибрали,
хората ги посрещнали ликувайки.
Те разбрали какво значи да си
безбуквен. Вдигнали малкото „ь”
на ръце и викали:
- Ура, за нашия ГОЛЯМ герой!
А буквичката отговаряла:
- Аз нямаше да успея, ако не
бяха нашите двама бащи. Те
гледат от небето и бдят над нас.
Какво станало с вещицата ли?
Няколко пламъчета се завъртели и
изгорили метлата й. Тя си останала в дън гори Тилилейски. Гледала
в кристалната си топка как хората
се радват и се изяждала от яд.
Така й трябва.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

31 май - Моника КОЙЧЕВА - Нотариус, гр. Тутракан
31 май - Николинка НИКОЛОВА, Мед.сестра, ДГ "Славянка", с. Нова Черна, община Тутракан
1 юни - Милица СТОЯНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 юни - Едис МЕТИН, Гл.спец. "Общинска собственост",
Община Главиница
2 юни - Сюзан ХАСАН, Зам.-кмет на Община Главиница
2 юни - Михаела ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 юни - Вилияна ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ

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

"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 юни - Ненка НИКОЛОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 юни - Емине ИБРЯМ, Счетоводител, Кметство с.
Цар Самуил, община Тутракан
4 юни - Хюсеин ХАМДИ, Общински съветник, ОбСГлавиница
5 юни - Кремена ЙОРДАНОВА, Мл.експерт "Управление
нежилищни имоти", Община Тутракан
6 юни - Николай ФИЛИПОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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