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Международен научен форум
„Герои. Идеи. Събития.”
рез 2018 г. в Тутракан
честват бележити
събития от регионалния летопис: 245 години от
победата на ген.Александър
Суворов при Тутракан, 25
години от откриването
на Исторически музей Тутракан и 120 годни от
откриването на печатница
с книгоиздателство „Мавродинов” в Тутракан. По
този повод, Исторически

П

музей-Тутракан, съвместно
с Министерство на културата - Дирекция „Културно наследство, музеи и
изобразителни изкуства”,
Институт за исторически
изследвания при БАН, Военноисторическа комисия
при ВА „Г. С. Раковски”,
Македонски научен институт, Добруджански научен
институт, ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий” и Общи-

на Тутракан организират
Международната научна
конференция „Герои. Идеи.
Събития.” Научен ръководител е проф.Антонина
Кузманова.
Конференцията ще се проведе на 7 и 8 юни т.г., в една
от най-красивите сгради в
Тутракан - Обредният дом.
Предвидено е разширяване
на кръга аудитория, отвъд
традиционната научна и

Пламена Георгиева с
награда от конкурс в Казахстан

музейна среда, на форума
могат да присъстват ученици, учители, граждани на
общината, както и всеки,
който се интересува от
поставените проблеми.
Международният научен
форум се осъществява с
подкрепа на Министерство
на културата, което финансира с 6 хил.лв. едноименния
проект на тутраканския
Исторически музей.

на стр. 5

Сашо Андреев - европейски шампион!

ашо Андреев спечели златен медал
на Европейското
първенство по канадска
борба, което се проведе
в зала "Универсиада", София от 26 май до 3 юни.
В категория до 90 килограма на лява и дясна
ръка българинът не остави надежда у никого
от съперниците си и
дублира титлата си от
2017 година.
Сребърно отличие заслужи и Божидар Симеонов, също оттутраканската школа по канадска
борба.
В силното състезание
участваха рекорден брой
- над 900 състезатели
от 34 страни от цяла
Европа, сред които и
около 70 българи.
Патрон на 28-ото европейско първенство бе
министърът на младежта и спорта Красен
“ТГ”
Кралев.

С

Спомени за
българските таврийци
Анастасия ЯКОВА
емата за преселението на българските
таврийци ме вълнува непрекъснато, защото
това е съдбата на рода
на майка ми и на хиляди
невинни българи принудени
да побягнат от османското робство през 1830 г.
Установили се в Приазовието, където съставили 40
български села със запазен

Т

български дух. Този интерес
ме наведе към търсенето
на истински артефакти,
които потвърждават тежката им съдба.
Тежките събития, II-та
световна война, гладът и
тормозът на Сталин към
преселените българи ги
насочва да обърнат глава
към Родината си. След
организирано прошение от
таврийският писател и
на стр. 2

Кметство с.Малък Преславец и НЧ "Й. Йовков - 1947 г."
Под патронажа на Кмета на община Главиница
Ви канят на

Празник на водните лилии"
на 9 юни 2018 г. от 9:00 ч.
в местността "Блато Малък Преславец"
намираща се непосредствено до р. Дунав
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НОВИНИ
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
Към края на април в трите бюра по труда в
област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово,
регистрираните безработни са 5725. Техният
брой намалява с 301 в сравнение с края на март.
Като търсещи работа лица са регистрирани и
183 заети, 51 учащи и 99 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра
в края на м.април е 12,6%, а за страната - 6,4
на сто.
Най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 33,0% /514 безработни лица/,
следват общините Главиница - 26,9% /897/, Алфатар – 21,7% /215/, Ситово - 21,6% /325/, Дулово
– 18,0% /1747/, Тутракан – 8,2% /429/, и най-ниско
- в община Силистра - 6,9% /1598/.
Продължително безработните лица (с престой
на борсата над 1 година) към края на април са
2690 (47,0%) от всички регистрирани безработни
в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование
са 68%.
По професионален признак регистрираните
безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с
основно и по-ниско образование - 55%, хората със
средно образование са 38%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва,
че най-голям се запазва относителният дял на
безработните над 50 години – 44% от всички
регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а
младежите до 29 години – 12%.
ПРОВЕРКИ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
През изминалата седмица при проверки на пътна
полиция в Силистренска област са установени 623
нарушения. Съставени са 37 акта и са наложени
568 глоби по фиш. Нарушенията на скоростните
режими са 352, а издадените електронни фишове
296.
Засечени са 8 неправоспособни водачи и един,
шофирал след употреба на алкохол. Прекратени са
регистрациите на 8 моторни превозни средства.
В периода 28 май-3 юни в Силистренска област
са регистрирани 2 пътнотранспортни произшествия с 2 пострадали граждани.
КРИМИНАЛЕ
26-годишен мъж е загинал при пътнотранспортно произшествие, станало около 02:00
часа на 4 юни по пътя между селата Паисиево
и Зебил. Той пътувал на предната седалка в лек
автомобил „"Рено", шофиран от 51-годишен мъж,
който на десен завой загубил управлението и се
ударил в бетонен стълб. Младият мъж загинал
на място, а водачът получил тежки наранявания
и бил транспортиран в лечебно заведение. Друг
28-годишен пътник в колата се отървал невредим.
С дрегер били отчетени 1.52 промила алкохолно
съдържание в издишания от водача въздух. На
местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.
Лек автомобил се запалил в Главиница вследствие на късо съединение на 2 юни около 19:20
часа. Огънят засегнал предната част на автомобила и двигателния отсек. Спасена е останалата
част от колата и сграда в съседство, след като
огнеборци от местния противопожарен участък
потушили огъня.

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
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Удължиха срока за ликвидация на "БКС"
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
половин година е удължен срокът за ликвидация на "Комунални
дейности" ЕООД, съгласно
изискванията на закона
- това бе първото решение на Общински съветТутракан на проведеното
заседание в последния ден
на м.май.
Съветниците дадоха съгласие да се подпише споразумителен протокол между

„ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ”
АД, „МБАЛ Тутракан” ЕООД
и Община Тутракан за разсрочено плащане на задължението на болницата към
енергодружеството. Така
за 6 месеца здравното
заведение ще плаща по 9

хил.лв.
Делегирани бяха 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”.
За трима граждани от селата Цар Самуил и Търнов-

ци бе дадено разрешение за
отпускане на еднократна
помощ за покриване разходите за лечение.
Прието бе решение да
бъде проведена процедура
за възлагане на превози

по автобусни линии включващ линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми
от квотата на Община
Тутракан, по реда на Закона
за обществените поръчки.

Историческият музей
получи разрешение да тегли
кредит във връзка с изпълнението на проект.
Останалите докладни
записки в дневния ред на
заседанието и решенията

За представител на Община Тутракан в извънредното Общо събрание
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособена територия
обслужвана от "ВиК" ООДСилистра бе определен
кметът д-р Димитър Стефанов, а при невъзможност
той да присъства, на събранието Общината ще
бъде представлявана от
неговия заместник Милен
Маринов.

приети по тях са свързани
с разпоредителни сделки с
имоти общинска собственост.
Секретарят на Община
Тутракан Даниела Гвоздейкова-Кирякова информира
съветниците, че те няма
да подават сега Декларации по Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно
придобитото имущество,
а до 8 юни това трябва да
сторят само кметовете.

В СУ „Христо Ботев"-Тутракан":

Да пазим околната среда!

сяка година на 5 юни
светът отбелязва
Световния ден за
опазване на околната среда.
Провъзгласен е на 15
декември 1972 г. на 27-та
сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм,
Швеция. Тогава е приета
Декларация за околната
среда, която е и първият
международен договор за
принципите на екологична
защита на Земята.
По този повод проведохме интерактивен урок в
училищната библиотека с

В

ването му и намаляване на
човешкия отпечатък върху
морската вода. Коментирахме какво представлява
Земята за хората. Кой
трябва да се грижи за нашия общ дом. Какви видове
замърсявания са възможни.
Какво можем да направим
ние, за да опазим природата. Как да събираме и
изхвърляме опаковките разделно. Какво представлява
рециклирането. Петокласниците работиха в екипи
и се справиха прекрасно
със забавната задача по
петокласниците от група- темата от организацита по география - проект
"Твоят час", с ръководител
Валентина Златева. Гледахме филма „Екологичните
проблеми на 21-ви век“,
представящ наболелите
проблеми на Земята, Европа
и България. Проследихме с
интерес друг филм по проект „Черно море, свободно
от пластмаса“, който цели
да насочи общественото
внимание върху замърсяването на Черно море с
пластмасови отпадъци и
привличането на съмишленици в каузата за почист-

ята за оползотворяване
на отпадъци от опаковки
ЕКОПАК България АД. Не
се затрудниха и откриха
верните отговори в теста
за моретата и океаните.
Осъзнаваме, че замърсяването и отравянето на
околната среда на Земята
нарушава човешкото здраве, качеството на живот
или естественото функциониране на екосистемите.
Най-актуален и най-тревожен за нашето време е
този проблем. Всеки от
нас може да прави дребни
неща в ежедневието си,
които наистина допринасят за спасяването на
планетата.
Анка КОЗАРЕВА

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 4 юни 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.
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Избраха в.и.д Кмет на с. Суходол

Калина ГРЪНЧАРОВА
Ⱥɣɥɢɧȿɥɦɚɧɛɟɢɡɛɪɚɧɡɚ
ɜɢɞ ɤɦɟɬ ɧɚ ɫɋɭɯɨɞɨɥ ɧɚ
ɦɚɣɫɤɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚȾɨ
ɬɨɡɢɢɡɛɨɪɫɟɫɬɢɝɧɚɫɥɟɞɤɨɧɱɢɧɚɬɚ ɧɚ ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɹ ɤɦɟɬ
ɏɚɦɢɞ Ɋɭɲɢɞ ɉɚɦɟɬɬɚ ɦɭ
ɛɟ ɩɨɱɟɬɟɧɚ ɨɬ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ
ɢɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɧɚɫɟɫɢɹɬɚ
ɫɟɞɧɨɦɢɧɭɬɧɨɦɴɥɱɚɧɢɟ
ȿɥɦɚɧɳɟɭɩɪɚɜɥɹɜɚɫɟɥɨɬɨ
ɞɨɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɱɚɫɬɢɱɧɢ
ɢɡɛɨɪɢɜɫɟɥɨɬɨɤɨɢɬɨɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɛɴɞɚɬɧɚɫɪɨɱɟɧɢɨɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɧɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ

ɁɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɜɢɡɜɴɧɪɟɞɧɨɬɨ
Ɉɛɳɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɩɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɨɛɨɫɨɛɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɨɛɫɥɭɠɜɚɧɚɨɬȼɢɄ
ɈɈȾɋɢɥɢɫɬɪɚɛɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɤɦɟɬɴɬ ɇɟɠɞɟɬ Ⱦɠɟɜɞɟɬ ɚ
ɩɪɢ ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɬɨɣ ɞɚ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚ ɧɚ ɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨ
ɳɟɝɨɡɚɦɟɫɬɜɚɋɸɡɚɧɏɚɫɚɧ
ɡɚɦɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɋɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɩɪɢɟɯɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɡɚɤɪɢɥɚ
ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ ɡɚ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɜɤɨɹɬɨɫɚɡɚɥɟɝɧɚɥɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɜɧɹɤɨɥɤɨ

ɪɚɡɞɟɥɚ ɤɚɤɬɨ ɢ Ƚɨɞɢɲɟɧ
ɩɥɚɧɡɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɥɢɱɧɨɫɬɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ȿɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɛɟ ɝɥɚɫɭɜɚɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɞɚɪɟɧɢɟ
ɧɚ  ɯɢɥɥɜ ɡɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɟɧ ɩɚɪɚɤɥɢɫ
ɋɜɋɜɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɢ ȿɥɟɧɚ
ɜɫɉɨɞɥɟɫɉɴɪɜɚɬɚɤɨɩɤɚɟ
ɧɚɩɪɚɜɟɧɚɩɪɟɡɝɨɬɬɨɝɚɜɚɲɧɢɹɊɭɫɟɧɫɤɢɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ
ɢɫɟɝɚɲɟɧɩɚɬɪɢɚɪɯɇɟɨɮɢɬ
Ʉɴɦ ɧɚɫɬɨɹɳɢɹ ɦɨɦɟɧɬ ɢɦɚ
ɨɞɨɛɪɟɧɚɩɪɨɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɢɢɡɞɚɞɟɧɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɡɚ ɫɬɪɨɟɠ ɉɪɟɡ  ɝ ɨɬ
ɫɴɛɪɚɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɬɞɚɪɟɧɢɹɫɚɩɨɥɨɠɟɧɢɨɫɧɨɜɢɬɟɧɚ
ɩɚɪɚɤɥɢɫɚɁɚɰɹɥɨɫɬɧɨɬɨɦɭ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ
ɨɳɟ  ɯɢɥɥɜ ɐɴɪɤɨɜɧɨɬɨ
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɞɚ
ɧɚɛɢɪɚɞɚɪɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɟ ɢɡɛɢɪɚɟɦ ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨ
ɩɨɞɦɹɪɤɚ  ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɜ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨ ɢɥɢ ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɜɢɞɨɜɟ ɦɚɥɤɚ ɩɨ ɦɚɳɚɛɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɫɬɚɧɚ ɹɫɧɨ
ɨɬɜɧɟɫɟɧɚɞɨɤɥɚɞɧɚɡɚɩɢɫɤɚ
ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɇɟɠɞɟɬ Ⱦɠɟɜɞɟɬ

ȼ ɬɚɡɢ ɜɪɴɡɤɚ ɟ ɜɴɡɥɨɠɟɧɨ
ɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟɧ
ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɚɦɪɟɠɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɚ ɫ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɡɟɬɨ ɧɚ ɬɨɜɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɛɟɞɚɞɟɧɨɫɴɝɥɚɫɢɟ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɫ
ɩɪɨɟɤɬɚ
Ⱦɚ ɛɴɞɚɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢ
ɜɟɳɢ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɡɚɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
 ɩɪɟɜɨɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ Ɉɉ
ɈɂɄȾ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɧɚ ȾȽ
ɋɜɋɜɄɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ ɢ
ɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧ  ɍɱɚɫɬɴɤȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɯɪɚɫɬɨɪɟɡɢ ɧɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɟɫɥɟɞɜɚɳɨɬɨɪɟɲɟɧɢɟɧɚɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ
Ƚɪɨɛɢɳɟɧ ɩɚɪɤ ɡɚ ɦɸɫɸɥɦɚɧɢɳɟɢɦɚɜɟɱɟɜɫɋɨɤɨɥ
ɫɥɟɞɤɚɬɨɈɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬ
ɪɟɲɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɤɪɚɣ ɫɟɥɨɬɨ
ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɨɦɟɧɟɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨɨɬɩɚɫɢɳɟɜ
ɝɪɨɛɢɳɟɧɩɚɪɤ
ɑɚɫɬ ɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɢɦɨɬ
ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɫ Ɇɚɥɴɤ
ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɬɞɚɞɟɧɨ ɩɨɞ ɧɚɟɦ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɡɚɞɨɫɬɚɜɤɚɢɦɨɧɬɚɠɧɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɏɢɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢ

Спомени за българските таврийци
от стр. 1 лето, виждали протегнатите ръце, които се молели за
парче хляб, за да нахранят
децата си.
Някои живи местни хора
и техните потомци ми
разказаха спомени за съпричастността им към
измъчените българи. В своята книга „Обичам те, мой
роден край” новочерненският краевед-писател Пеньо
Владимиров, описва спомени
свързани с българските
таврийци.
През 1945 г. при депортирането им от добруджанския край, по обратния път
са престояли една седмица
на поляна край с. Нова Черна с кервана от каруци. В
каруците били натоварени
немощни старци, невръстни
деца и жени. В изчакването
на екстрадицията, хората
попълвали провизиите си от
добрите хора от селото,
поправяли каруците, подковавали конете. Местните
жители им съчувствали,
защото само преди 4 години
и те са били бежанци от
Северна Добруджа. Впечатление правела тяхната
примиримост към съдбата на обречени. Умиление
предизвиква готовността
им да разменят, каквото
им останало срещу хляб и
други хранителни продукти.
В спомените на младия
тогава Пеньо Владимиров,
остава запознанството с
били застреляни и зарове- едно хубаво, младо, синеоко
ни в общ гроб в близката момиче - Роза. Занесъл й
местност Воден. Децата, дрехи и храна. Но една сужените и останалите мъже трин се изненадал, че кербили принудени с кервани ванът го няма, а поляната
от каруци да поемат обра- е празна.
тен път, неизвестно къде.
Радка Добрева от
Малко таврийци успяват да с.Антимово си спомня как
останат на родна земя. Кер- баща й кани на трапезата
ванът, натоварен с деца, семейство бежанци. Пълни
възрастни и болни хора с торбичките им с хляб и
мъка и тревога поема не- сирене. Въпреки мъките и
известния път. Местното страдания, те имали доснаселение съчувствало на тойнство. Своята благобедните хора. В очите им дарност изразявали като
виждали мъката и глада с подарявали от малкото,
неизвестен край! Местните което им останало. Радхора, които работели на по- ка си спомня за подарен
журналист Мишо Хаджийски, цар Борис III ги приема в
България в 1943 г. Загрижеността на цар Борис дава
спокойствие у бежанците.
Правителството ги оземлява и им осигурява домове
за живеене. Заселени били
предимно в Добруджанския
край - около Силистра, Добрич, Разград. Но надеждите им скоро били попарени!
През 1945 г. дългата ръка на
Сталин ги застига и тук, на
родна земя. Нарича ги „предатели” към СССР! Изпраща
части от Червената армия
да ги върне назад.
Чрез местните кметове
и активистите на ОФ ги
принуждават да се завърнат, където ги чакат нови
мъки! Нежелаещите 40 мъже

ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɛɪɹɝ
ɧɚɪȾɭɧɚɜ
ȼɤɪɚɹɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ Ɋɚɲɤɨ
Ⱦɟɧɟɜɢɞɪɋɟɛɚɯɬɢɧɏɚɥɢɞ
ɩɨɞɚɪɢɯɚɞɜɟɬɨɩɤɢɡɚɞɟɰɚɬɚ
ɨɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɤɚɬɨɝɢɜɪɴɱɢɯɚ ɧɚ ɉɴɪɜɨɥɟɬɚ Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɉɨɫɬɨɹɧɧɚɬɚ

ɤɨɦɢɫɢɹɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɪɟɥɢɝɢɹɢɫɩɨɪɬ
Ƚɧ Ⱦɟɧɟɜ ɢɡɪɚɡɢ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɤɴɦɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɇɟɠɞɟɬ Ⱦɠɟɜɞɟɬ
ɡɚ ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɩɨɦɨɳ ɤɨɹɬɨ ɟ
ɨɤɚɡɚɥɩɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɩɨ
ɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɢɹ
ɩɪɚɡɧɢɤɋɜɟɬɢȾɭɯ

Общински съвет на БЧК-Тутракан
напомня за водата, опасностите
и как да се предпазим:
1. Къпете се само на охраняеми места!
2. Спазвайте сигнализацията и указанията на Водно
спасителна служба.
3. Къпете се в места с проверено дъно!
4. Скокът в непознати води е опасен!
5. Не влизайте във водата запотени и с прегрято
тяло. Преди влизане намокрете лицето и гърдите си!
6. Далече от брега плувайте само в група. При тръпки и чувство на хлад излизайте веднага!
7. Не разчитайте на плуващи предмети, ако не
умеете да плувате.
8. При вълнение къпането е особено опасно край
брега. Вълната се преодолява като се гмуркаме под
нея, а на излизане се придържаме към гребена и!
9. Час и половина след хранене не влизайте във водата! Не влизайте във водата след употреба на алкохол.
10. Научете се да плувате. Неумението да се плува
е причина за множество водни инциденти.

Нови отличия за малките
приложници от с. Зафирово
Ƚɢɧɚɋɟɜɤɨɜɚɨɬɫɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚ ɚɪɯɢɜɧɚɫɧɢɦɤɚ

тъкан гоблен на майка й,
а малката Радка получава
гребенче. Достига се и до
следния куриоз. Бащата
на бежанците започнал да
сваля панталона си и да го
даде за благодарност. Той е

бил навлякъл няколко чифта
панталони. Стопанинът
отказал, защото знаел, че
вещите ще им трябват и
занапред.
В село Нова Черна, Иванка Траянова ми показа две
архивни икони, които пази
като реликви. При преминаването на бежанците,
тя е била малка, но майка
й Гана Севкова й разказала
спомени. Те работели на полето. Жените и децата от
кервана протягали ръце и се
молили за парче хляб. Гина
оставила малко парче хляб,

а другата част от самуна
и буркан маджун подала на
хората. За благодарност
те подарила на Гина двете
икони. Едната е „Сърцето
на Богородица", а другата
е „Вознесение Господне”.
На друга жена срещу малко
храна свалили и подарили
руска забрадка.
Иванка пазела иконите
като ценност и ги съхранила в автентичен вид.
След уговорки и компенсации, Иванка ми предостави
ценните икони, които ще
отидат в музей.
Гледам иконите и си мисля, навярно измъчените
хора трудно са се разделили с тях! С молитвите си
споделяли и намирали успокоение от страданията,
посрещали болести, раждания и погребения, таяли са
надежда! Иконите са били
свидетели и опора при тормоза в Таврия, мъките на
преселенията, носталгиите
по родните места. Опора в
опознаване и адаптиране на
българските земи и надеждата за по-добри времена,
години наред… А после били
принудени да се разделят с
тях, за да нахранят своите
деца! Тръгнали отново на
път, без надежда!
Съдбата на наказаните
без престъпления български таврийци съм описала
в книгата "Наказания без
престъпления".

ве награди - медал и
поощрение, от 10-я Национален конкурс „Мадарският конник - символ на историческото минало и европейското
бъдеще на България”, гр. Шумен
извоюваха децата от Школата по
изобразително и приложно изкуство към НЧ „Христо Ботев - 1901
г.” в с. Зафирово.
В конкурса участвахме в раздел
"Приложно изкуство" и изпратихме
7 творби. Те бяха сътворени от
Преслава Стелиянова - 7 г., Емил
Нуретинов - 9 г., Преслав Петров
– 11 г., Галена Василева – 11 г. и
Свилен Петков – 12 г.
Жури в състав: доц. Валентин
Кулев - художник и преподавател
по рисуване в ШУ „Еп. Константин
Преславски”, Виолета Петрова - ху-
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дожник и педагог и Ферия Якубова
- художник и графичен дизайнер,
разгледаха получените за участие
в конкурса рисунки, приложни
творби и компютърни рисунки.
Релефът на Свилен Петков бе
удостоен с 2-ро място във втора
възрастова група. За своето отличие Свилен получи медал, грамота
и предметна награда. Кръглата
скулптура на Галена Василева бе
удостоена с поощрение, за което получи грамота и предметна
награда.
В конкурса децата от Школата
участват за пета поредна година
и имат извоювани доста медали,
грамоти и предметни награди.
Лорета СТАНЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА
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1 юни - щастливият ден на децата!

ɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɩɪɚɡɧɢɤ ɡɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɫɜɨɢ ɞɟɰɚ ɜ
ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɧɚɞ 
ɞɟɰɚ ɨɬ ɰɹɥɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ ȼ
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Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɞɟɧɧɚɞɟɬɟɬɨ   ɸɧɢ
ɩɚɪɤ Äɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ɜɤɪɚɣɞ ɭ ɧ ɚ ɜ ɫ ɤ ɢ ɹ
ɝɪɚɞ ɛɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɫɦɧɨɝɨ  ɜ ɟ ɫ ɟɥ ɢ ɟ 
ɞɟɬɫɤɢ ɭɫɦɢɜɤɢ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢɟɦɨɰɢɢ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬ ɛɟ
ɨɬɤɪɢɬ ɥɢɱɧɨ
ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚ ɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
Ɇɚɥɤɢɢɝɨɥɟɦɢɢɦɚɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɞɚɫɟɧɚɫɥɚɞɹɬɧɚ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɬɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹ ɧɚ
ɬɚɥɚɧɬɢɬɟɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧȼɤɨɧɰɟɪɬɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɡɟɯɚȾȼȽɋɥɴɧɱɟɜɚɭɫɦɢɜ-

ɤɚɞɟɰɚɬɚɨɬȾȽÄɋɥɚɜɹɧɤɚ´
ȾȽ Äɉɨɥɟɬ´ ȾȽ Äɉɚɬɢɥɚɧɱɨ´ɤɚɤɬɨɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɋɍ
ÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɢɋɍÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´
ɉɨɞɚɪɴɰɢ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢ ɞɟɰɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹɢɡɪɚɛɨɬ-

ɜɚɧɟ ɧɚ ɤɭɤɥɢ
ɡɚɤɭɤɥɟɧɬɟɚɬɴɪ ɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɛɢɠɭɬɚ
ɨ ɰ ɜ ɟ ɬ ɹ ɜ ɚ ɧ ɟ
ɧ ɚ  ɝ ɢ ɩ ɫ ɨ ɜ ɢ
ɮɢɝɭɪɤɢ ɢɥɢ
ɪɢɫɭɧɤɚ ɬɨɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɞɟɰɚ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬ
ɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɨɬ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ Äɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ´
ɤɴɦ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɢ Ɇɟɫɬɧɚɬɚ
ɤɨɦɢɫɢɹɡɚɛɨɪɛɚɫɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɪɨɹɜɢɧɚɦɚɥɨɥɟɬɧɢɢɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢ

Щъркели спасени от „Твоят час” - една силна реализация
Сафет Халид - с ново в СУ "Васил Левски" в Главиница
поколение в Германия
ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ÄɌɜɨɹɬ ɱɚɫ´ ɡɚ ɭɱɟɛɧɚɬɚ
Äȼɨɥɟɣɛɨɥ´ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɄɢɪɢɥȺɧɝɟɥɨɜ
ɝ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ  ɭɱɟɧɢɰɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ
Äɂɝɪɚɣɢɭɱɢɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟɡɢɤ´ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȽɸɥɧɚɪɊɚɢɦ
ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɜɝɪɭɩɢɈɫɟɦɨɬɬɹɯɫɚɡɚÄɂɡɜɴɧ Äɂɫɤɚɦ ɞɚ ɨɩɨɡɧɚɹ Ɋɭɫɢɹ´ ɫ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ Ʉɪɚɫɢɦɢɪɚ
ɤɥɚɫɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɢɧɬɟɪɟɫɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɜɨɪɱɟɫɤɢɬɟ Ɇɢɥɭɲɟɜɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟ´ɫɨɛɳɛɪɨɣɭɱɟɧɢɰɢɢɞɜɟ
ɄɥɭɛɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚɬɚɥɟɫɧɚɢɢɧɬɟɪɟɫɧɚɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
ɡɚÄɂɡɜɴɧɤɥɚɫɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɡɚɩɪɟɨɞɨɥɹɜɚɧɟɧɚɨɛɭɱɢɬɟɥɧɢ ȻɚɯɪɢɟɊɚɦɢɫ
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɫ ɨɛɳ ɛɪɨɣ ɭɱɟɧɢɰɢ  ȼɫɟɤɢ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
ÄɅɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɫɜɹɬ´ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɇɭɪɞɠɢɯɚɧɒɟɜɤɴ
ɪɚɛɨɬɢ ɫ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɟɬɨ ɟ  ɩɥɚɧɭɜɚɥ
 Äɉɨɞɨɛɪɢ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ´ ɫ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ Ⱦɢɦɢɬɪɢɧɚ
ɱɚɫɨɜɟɡɚɩɭɛɥɢɱɧɢɢɡɹɜɢ
Ɇɢɥɭɲɟɜɚ
ÄȺɪɬɚɬɟɥɢɟ´ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɎɚɬɢɧɊɚɫɢɦ
ÄɎɭɬɛɨɥ´ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȺɧɬɨɧɆɢɥɭɲɟɜ
ȺɬɟɥɢɟɋɪɴɱɧɢɪɴɰɟɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɇɟɜɝɸɥɊɟɞɠɟɛ
ÄɎɭɬɛɨɥ´ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɂɜɚɧɂɜɚɧɨɜ

В

Втора публична изява на Група за занимания по
група "Литературен свят" интереси „Сръчни ръце”

игурна съм, че видите
ли щъркел и веднага се
сещате за Сафет Халид
от с. Зарица. Да, добрият човек,
който помогна на премръзналите
щъркели в началото на м.март, а
след това цяла Европа го аплодира
за доброто дело.
Те отлетяха от него седмица
след като бяха спасени от леда
и студа. И какво мислите, че се
случва сега? Сафет продължава да
мисли за щъркелите. И има защо...
Със Сафет се срещаме за кратко
на мотокроса в с. Дичево. Сред
рева на моторите той ми съобщава
новината, че щъркел, който е спасил с маркировка правена в Германия миналата година, за 11 дни е
прелетял до... Германия и там вече
има 5 малки щъркелчета. За това е
уведомен от Барбара Хайденрайх,
която му праща и снимки.
Сафет е благодарен на всички
хора, които са съпричастни към
човешката постъпка.
Той получи специални поздравления от министър на околната
среда и водите Нено Димов, от
областния управител Ивелин Статев, от кмета на община Главиница
Неждет Джевдет, от неправителствени организации и много, много
хора буквално от цял свят чрез
социалната мрежа Фейсбук.

С

А иначе, денят на Сафет преминава в разнообразие - има
оранжерия, в която отглежда

натурални зеленчуци - домати,
тиквички, пипер, и е доволен от
плодородието.
Тук са и неговите красиви пауни,
и любимо кученце, грижи се и за
кравата...
Но не минава и ден без мисъл за
щъркелите...

ɚɦɚɣɬɝɝɪɭɩɚɅɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɫɜɹɬ´ɡɚɢɡɜɴɧɤɥɚɫɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɨɬɩɪɨɟɤɬɌɜɨɹɬ
ɱɚɫ´ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɪɟɰɢɬɚɥ ɢ
ɬɚɧɰ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ ɉɪɚɡɧɢɤɚ
ɧɚ ɛɭɤɜɢɬɟ ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɜ
ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚɩɪɚɜɢɯɚ ɜɫɢɱɤɨ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɢɡɹɜɚɬɚɢɦɞɚɛɴɞɟ
ɜɴɥɧɭɜɚɳɚɌɟɩɨɤɚɡɚɯɚɫɜɨɢɬɟɭɦɟɧɢɹɡɚɪɟɰɢɬɢɪɚɧɟɢ
ɬɚɧɰɭɜɚɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚɰɟɥɧɚɤɥɭɛɚɟ
ɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚ ɟɡɢɤɨɜɢɬɟ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɚ ɫɴɳɨ ɢ ɞɚ
ɧɚɫɴɪɱɚɜɚ ɨɩɢɬɢɬɟ ɢɦ ɡɚ
ɥɢɱɧɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
ȼ ɤɪɴɠɨɤɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ 

Н

ɭɱɟɧɢɰɢȺɪɢɮȺɯɦɟɬȺɬɚɧɭɪ
ȺɤɢɮȻɭɪɞɠɭɊɟɞɠɟɛȽɚɦɡɟ
ȺɣɞɴɧȾɠɚɧɟɪɋɟɞɚɬȾɢɥɟɤ
Ɍɚɧɟɪ ȿɫɢɧ Ʌɟɜɟɧɬ ȿɫɢɧ
ɌɚɦɟɪɁɟɣɧɟɛȿɫɪɚɧɇɢɪɚɧ
ȿɦɭɪɥɚɊɚɞɨɫɥɚɜɚȼɟɫɤɨɜɚ
ɋɟɜɢɧɋɟɜɢɧɝɟɥɋɟɞɟɮȿɪɞɢɧɱɋɟɥɢɧȿɪɞɠɚɧɋɟɪɤɚɧ
ɋɚɥɢɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɇɭɪɞɠɢɯɚɧɒɟɜɤɴ
ɑɚɫɨɜɟɬɟɜɝɪɭɩɚɅɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɫɜɹɬ´ɫɚɦɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɧɢɍɱɟɧɢɰɢɬɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɚɬ
ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɱɪɟɡ ɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɨɫɥɨɜɨɞɪɚɦɚɬɢɡɢɪɚɬ
ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɚɬ ɢ ɪɟɰɢɬɢɪɚɬɫɬɢɯɨɜɟɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɚɜɬɨɪɢ

групата са включени 15 ученици от 6 клас под
ръководството на старши учител Невгюл Реджеб.
Първата публична изява на групата е участие в
Коледен базар на 20.12.2017 г.
Втората публична изява е изготвяне на „Великденска
изложба” във фоайето на училището на 28.03.2018 г.
Бяха представени различни великденски украси , като
картини, картички и други изделия.

В

Футболна среща с ФК "Кубрат"

риятелска футболна среща между учениците,
участващи в проект "Твоят час" - група "Футбол"
с ръководител Иван Иванов и мъжкия представителен отбор на ФК "Кубрат", гр.Кубрат, който се състезава
в трета лига на футболното първенство.
Срещата се състоя на 15.11.2017 г. на градския стадион на гр.Кубрат.

П
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Завърши походът "По стъпките Пламена Георгиева с
награда от конкурс в Казахстан
на четата на Таньо войвода"
"Войнишки паметници и военнопатриотично възпитание" в Министерството на отбраната и подполк.
Борислав Калчовски от Военна
академия „Г. С. Раковски".
Тогава бе проведен Преглед на
маршовата и строева подготовка,
в който участваха 20 групи от 7

Калина ГРЪНЧАРОВА
акто обичайно се казва в
такива случаи - 33-тото
издание на Националния
поход "По стъпките на четата на
Таньо войвода" вече е в историята.

К

На 2 юни - в Деня на Ботев и
загиналите за свободата и независимостта на България, в Тутракан,
с хляб и мед бяха посрещнати
местните участници в него - Мемориалната чета "Таньо войвода" и
Представителния блок на девойките. В парк "Христо Ботев" войводата
Васил Василев рапортува за успешното представяне пред кмета на
общината д-р Димитър Стефанов,
след което пред паметниците на
Ботев и на загиналите тутраканци
във войните бяха поднесени венци.
"Отлично се представиха нашите

момчета и момичета, сподели
директорът на Историческия музей
Петър Бойчев, който за поредна
година е походник и организатор
на събитието. Комплексен първенец
за целия поход е Представителният населени места и над 16 учебни
заведения, а победителите бяха
наградени. При най-малките - от 1
до 4 клас, призовата тройка формираха Представителна чета на СУ
„Йордан Йовков”, Чета „Български
патриоти” от СУ „Христо Ботев” и
Чета „Българанчета” от СУ „Йордан
Йовков” - всички от Тутракан.

блок на девойките, научаваме още
от него.
А иначе, походът както в миналия
брой писа "ТГ" бе открит пред паметника на Таньо войвода в Тутракан на
30 май в присъствието на Областният управител - Ивелин Статев,
народният представител - Стоян
Мирчев, майор Здравка Михайлова
от Военно окръжие-Силистра, доц.
д-р Людмил Вагалински - директор
на Националния археологически
институт с музей - БАН, Радослав
Симеонов - гл.експерт в отдел

В

ɉɥɚɦɟɧɚ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚɫ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɄɚɪɥɚȺɛɞɢɤɚɪɢɦɨɜɚ
ɢȾɨɪɨɬɟɹ
Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚ

Попово.
Програмата продължи с възстановка на слизане на четата на
брега на р. Дунав при с. Пожарево
и състезание по военна подготовка
в местността "Антимовско ханче".
По-нататък походът продължи
през Елията, Поломието и Лудогорието до лобното място на войвода-

тлично представяне в Международния
конкурс "Бозторгай"
регистрира Пламена Георгиева - солистка на Вокална
група "Слънчева усмивка"
при ОЦИД-Тутракан. Известният конкурс се проведе в Алмати, Казахстан.
В Първа възрастова група
на конкурса, в която участва и Пламена, се състезаваха 35 деца от различни
националности и школи.
"Жури съставено от известни композитори, вокални педагози и поп звезди
оценяваше изпълненията"

О

- подели музикалният педагог на тутраканското момиче - Доротея Бальовска.
Представител на журито е
и популярната поп изпълнителка Роза Римбаева, която
през 1976 г. е победител в
конкурса за естрадни изпълнители "Златният Орфей".
"Часовата разлика и дългото пътуване не бяха пречка
за представянето на Пламена Георгиева. Високите
оценки - 9 и 10, й позволиха
да се класира в челната
тройка - след Русия и преди
Казахстан" - коментира още
“ТГ”
Бальовска.

Първи стъпки в първата
долекарска помощ
Класирането в групата 5-7 клас
води СУ „Христо Ботев”, следвани
от СУ „Йордан Йовков” - Тутракан
и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Силистра.
В групата 8-12 клас първи са
Представителен блок девойки Тутракан, следван от ПГ „Христо

На 2 юни - да сведем глави за поклон

ечна Слава на падналите
за Свободата на България!
Амин и дълбок поклон.
„Българийо, за тебе те умряха.
Една бе ти достойна зарад тях…”
С целия си живот и творчество
и със своята революционна дейност Ботев дава блестящ пример
на всички българи за единство на
думи и дела. В разгара на националноосвободителното движение
легендарният поет и войвода Христо Ботев с отряд от 200 единомишленици слизат на брега на Дунава,
за да преминат кървавия път на

Ботев” - гр. Попово и ПГСС „Никола
Пушкаров” също от Попово.
Председателят на КПД „Родно
Лудогорие” д-р Анатолий Кънев
връчи своята награда на ПМГ „Добри Чинтулов” от гр. Сливен, а
Специалната награда на кмета на
Община Тутракан бе за ПГТЛП - гр.

кой е врагът на Ботев?
Главният свидетел отнася истината в гроба на 12 октомври 1939 г.
На два метра под земята край
русенската църква “Всех Святих”.
2 юни се отбелязва като ден на
Ботев и загиналите за свободата и
независимостта на България. Както
всяка година така и тази година на
този ден в 12:00 часа сирената в
село Сокол, отбеляза отдаването
на почит към паметта на загиналите
за свободата и независимостта на
България. За да склонят глава пред
паметта и подвига на загиналите
герои дойдоха: учители и ученици
от местното ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий”, служители на кметството и читалището, самодейците
при читалището, десетки съвестни
граждани и гости на селото, които
чувстват себе си за истински българи и уважават историята на своя
безсмъртието от Козлодуй до връх народ и родина. На тържеството
Околчица във Врачанския балкан.
1876 г. - в подножието на връх
Вола във Врачанската планина,
след сражение с части на османската армия, на 1 юни е прострелян
смъртоносно 28-годишният поет и
войвода Христо Ботев, като почитта
се отдава традиционно на 2 юни.
За съжаление, Ботев е убит две
години преди освобождението на
България.
Христо Ботев е убит от вражески
куршум.
Но и до днес не се дава гласност

та. На 2 юни по обяд, на Керчан баир
край поповското село Априлово, бе
финалът на похода.
Организатори на похода са КПД
"Родно Лудогорие", общините и музеите на Тутракан, Попово, Исперих
и Разград.
не присъстваха представители на
общинското ръководство живеещи
в селото ни, ръководители на партийни организации сформирани на
територията на селото и общината.
За тези „народни патриоти”, няма
да сгреша, ако използвам думите
които е казал поетът Христо Ботев
в своето стихотворение „Патриот”
преди повече от 145 години:
„…Патриот е - душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на народа!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и душата…”
Смисълът на тези думи не може
да звучат по актуално от това,
макар и след толкова години. Все
едно времето завинаги е спряло
за нас - потомците на най-славния
народ.
Дончо ДОНЧЕВ, Секретар на
НЧ "Освобождение", с. Сокол

реглед на първа долекарска помощ с участие на
ученици от втори, трети и
четвърти клас се проведе на 29 май
в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в
с. Нова Черна, информират от ОбС
на БЧК-Тутракан.
Гости на прегледа бяха Юлиян
Рачев - представител на Областния
съвет на БЧК, Виолета Любенова,
Ана Петрова и Снежана Хаджиева
от Общинския съвет на БЧК, преподаватели и родители.
Участниците в събитието са
подготвени от Маргарита Недева
Иванова - учител в ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”.

П

Направен беше преглед на найчестите природни бедствия и
какво е поведението при такива
ситуации. Разиграха се ситуационни игри с демонстрация на
възможни злополуки и травми в
ежедневието.
Трите отбора показаха първи
успешни стъпки в познаване и
прилагане на основните правила
при първа долекарска помощ.
Участниците получиха грамоти от Областния съвет на БЧК,
значки на БЧК и малки подаръци,
подготвени от Общинския съвет на
“ТГ”
БЧК-Тутракан.
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Празник на най-голямото ни богатство - децата!
ай-голямата загадка животът, най-голямото
богатство - децата, а найголямото щастие - да обичаш и да
бъдеш обичан!
И тази година на 1 юни в с. Сокол се проведе Празника на детето
с всички ученици от ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий”. Той премина
под патронажа на Иванка Дончева
- кмет на с. Сокол.
В него взеха участие още служителите на кметствата в Сокол,
Суходол и Бащино и читалищния
секретар на НЧ „Освобождение 1940 г.” с. Сокол.
Като почетни гости бяха поканени и пенсионерите от ПК „Сокол”.
По традиция на този ден се организират най-различни състезателни игри от рода на: състезания
с велосипеди, пускане на хвърчила
и винаги с „Рисунка на асфалт". Но
тази година, по лична инициатива
на кмета на селото Иванка Дончева, трябваше да се измисли нещо
ново, по-различно от обичайното.
Празникът трябваше да бъде поинтересен и по-забавен, за да се
хареса от децата. След продължителни консултации и разговори
на организаторите се стигна до
единодушно решение по какъв
начина да се проведе празникът. И
така се стигна до решението да се
подари на децата една интересна и
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Албания и Македония - късчета история
Програма

деца, които наред с детските си
игри и забавления ще запомнят
и една малка частица от нашата
богата история.
По случай празника, децата бяха
поздравени от кмета Иванка Дончева. Тя им пожела детството им
да е изпълнено с игри и безгрижни
дни, с щастие и смях и с приключения добри. Поздравления получиха
и от служителите на Кметствата
Суходол и Бащино.
Големи благодарности към
организаторите и участниците

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 25/01.06.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: Подробен устройствен
план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на поземлен имот
с идентификатор 73496. 501. 3736 по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв.55 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №
327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан с
възложител Венцислав Кръстев Статев, собственик
на имота.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
забавна екскурзия с образователен
характер
Екскурзията беше до Историческо-археологически резерват
„Сборяново”. Групите посетиха
„Тракийската гробница”. Благодарение на предварителния разговор
между кмета Дончева и Директора
на ИАР„Сборяново”, учениците получиха още един подарък за техния
празник - да посетят резервата
безплатно.
В програмата беше включена и
историческата местност „Демир
баба теке”. Там децата имаха
възможността да се забавляват
по-свободно и да се запознаят с
неща, които за тях са по-запомнящи и забавни.
Чудните природни дадености на
местността със своите дебели сенки и чиста студена вода разведриха
и погълнаха умората и топлината
от горещото юнско слънце. Децата
се включиха в предварително подготвените игри от техните учители,
а решението за тръгване в обратна
посока също беше предоставено
на тях.
Сигурен съм, че събитията от
този ден ще оставят приятни
спомени в съзнанието на всички

Разписание
отправи и директорката на ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий" - Сокол, Зюбейде Насуф. Тя благодари на г-жа
Дончева за хубавата идея, като не
пропусна да отправи своите благодарности и към спонсорите на
детския празник: Община Главиница, Кметствата в Сокол, Суходол и
Бащино, НЧ „Освобождение – 1940
г.”, ЕТ „Шугър кафе” с. Дичево и на
всички, които с малко или много
са допринесли с нещо за празника.
И на мен като автор на това събитие ми се иска да отправя призив
до всички родители: Нека да не
допуснем нашите деца да усетят
изкуственото разделение, които се
стараят да ни внушат някой от политическите субекти, които са заели важни стратегически постове в
самата ни държаната и извън нея!
Защото тази пропаганда е многоопасна зараза, която е пагубна,
както за младото ни поколение,
така и за цялата ни държава. Нека
да проверяваме много обстойно
хората, в които ръце ще поверим
нашето доверие и най-голямото си
богатство на света - нашите деца!
Дончо ДОНЧЕВ, Секретар на
НЧ "Освобождение", с.Сокол

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

1-2 ден - Отпътуване от Тутракан в 23:30 ч. за София. Преминаване на ГКПП Гюешево и продължаваме към Скопие. Престой в
Скопие /около 1.30 ч./ с кратка обиколка: старата Скопска чаршия,
Каменният мост и площад "Македония" с новоизградените паметници, част от проекта „Скопие 2014". Възможност за обяд.
Отпътуване за Охрид - град, съчетал в себе си вековна история,
блестящ със своята перла - Охридското езеро. Свободно време или
туристическа програма в Охрид по желание: пешеходна обиколка
на стария град Охрид и рибарския площад. Самуиловата крепост,
Църквата „Свети Климент“; църквата „Свети Панталеймон“, където
се съхраняват мощите на Св. Климент; църквата "Св.Богородица
Перивлепта" - паметник на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и градската чаршия. Настаняване в хотела.
Вечеря. Нощувка.
3 ден - Охрид - Тирана - Круя - Дуръс
Закуска. Около 08:30 ч. отпътуване за Тирана - столицата на Албания, културен и индустриален център на страната, градът съчетава
в себе си едновременно съвременна архитектура и забележителни
исторически паметници. Автобусна и пешеходна разходка из
площад Скендербег - сърцето на града. Разглеждане на паметника
на националния герой на Албания Скендербег, Джамията на Етем
бей, Часовниковата кула - символ на града, Двореца на културата
и Националния исторически музей.
Свободно време в Тирана. Около 14:00 ч. отпътуване за Круя крепостен град, чието име означава "пролет". Тук е роден и националният герой на Албания - Скендербег. През XIII век в най-високата
част на крепостта е бил построен замък. През XV век Круя, под
лидерството на Скeндербег, става символ на съпротивата срещу
турците. Крепостта остава единственото непревзето от османците
място на Балканите и едва след смъртта на Скендербег защитниците
й слагат оръжие. Свободно време за разглеждане на Националния
музей на Скендерберг, етнографския музей и крепостния замък.
Отпътуване за Дуръс. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
4 ден Дуръс -Тирана – Круя – Дуръс
Закуска. Свободно време в Дуръс или по желание - целодневна
екскурзия до Берат - с доплащане 30 лв. на човек (цената включва
транспорт с автобус и обиколка на Берат с екскурзовод на български, входни такси не са включени в тази цена; екскурзията
се осъществява при минимум 20 човека и се заявява и заплаща
в България, а не на място). Отпътуване за Берат (около 110 км).
Берат е известен като градът с хилядите прозорци. Историческият
му център е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство. Градът има 2400 години история. Населението е около 40 000
души, част от които са християни с български корени. До ХI век той
е един от центровете на обширната българска област Кутмичевица.
Разглеждане на Берат: цитаделата, средновековните православни
църкви, националния музей на иконописеца Онуфрий Аргитис, един
от най-известните зографи в Албания. Разходка из живописните
улички на града.
Около 15:00 ч. отпътуване за Дуръс. Туристическа обиколка на
Дуръс известен в българската история с името Драч. Дуръс е найстарият град в Албания и най-голямото пристанище в страната,
разположен на брега на Адриатическо море. Градът е известен с
амфитеатъра на император Адриан - най-големият античен амфитеатър на Балканския полуостров. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
5 Ден - Отпътуване с престой за обяд в Струга - разположена от
северната страна на Охридското езеро, на двата бряга на р. Черни
Дрин. Старото име на Струга е било Енхалон, което означава "змиорка". Охридската змиорка започва миграцията си именно от гр. Струга
към Саргасово море. Днешното име на града е със славянски корен
и означава "място за улов на риба". Славяните наричали местата за
риболов - струги. Отпътуване за България около 14:00 ч. Пристигане
в Тутракан късно през нощта.
Цена: 299 лв.
Пакетната цена включва: - Транспорт с лицензиран автобус за
международни превози, пътни и гранични такси
- 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел в Охрид
- 2 нощувки със закуски и вечери в хотел 2 или 3 звезди в
района на Дуръс
- Екскурзоводско обслужване
- Медицинска застраховка
- Кратка програма в Скопие около 1 ч.30 мин.- 2 ч. и пешеходна
разходка в Охрид
- Обиколки на Тирана и Круя
Пакетната цена НЕ включва:
- Екскурзия до град-музей Берат - 30 лева
- входните такси за посещаваните туристически обекти по
програмата: Круя: Музеят на Скендербег - 200 албански леки / | 3
лв./, Етнографският музей в Круя - 300 албански леки /| 4,50 лв./
Берат: Музей на Онуфри - 200 албански леки / | 3 лв./, Крепостта
в Берат - 100 албански леки /| 1,50 лв./
Дуръс: Амфитеатъра в Дуръс - 400 албански леки /| 6 лв./;
Охрид: църквата "Св. Богородица Перивлепта" (100 MKD), Самуиловата крепост - 30 МКD
- Разходи от личен характер
Забележка: Входните такси се заплащат в албански леки и македонски денари на място! Препоръчителна е смяната на валута
от България.
Ориентировъчен валутен курс: 1 лв. около 70 АLL албански лек,
1 лв. около 30 MKD македонски денари
Необходими документи - международен паспорт или лична карта
Записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890,
0895 425 453

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 23/01.06.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на
поземлен имот с идентификатор 73496.500.4103 по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008
г. на АГКК гр.София; в кв.9 от ЗРП Тутракан, одобрен през 1976 г.
собственост на Стефка Иванова Йорданова, живуща в гр.Тутракан.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от съобщението
да се запознаят с изработеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 24/01.06.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД04-549/23.04.2018 г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава
да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план
/ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с
идентификатор 73496. 501.832 от КККР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София, нов УПИ
II-832 в кв.95 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен
с Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на
Георги Георгиев Вълков, собственик на имота и за негова сметка.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ
- Тате, ще се женя!
- И как се казва снахата?
- Тодор.
- Как Тодор, та това е момче!
- А, момче - на 30 години е...

нал да се оправдава мъжът.
- Е как, не!? Ти никога не си
слагаш колана - отново изкоментирала жената.
- Спри да говориш, ма овцооо!
Полицая се обърнал към жена- Сутрин, докато не си изпия та, и попитал: - Госпожо, винаги
кафето, не ставам за нищо!
ли се държи така с вас?
- Аз пък не ставам за нищо и
- Не, само когато е пил...
след това, ама не се хваля...
- А, ма, Златна рибке, нали
Баща намира в стаята на дъ- си поръчах тънка снага и дебел
щеря си вибратор.. Вечерта портфейл? Оти ги обърка, ма,
дъщерята се прибира и заварва тъпа, некадърна скумрийо?
баща си на масата, пред него
- две чаши ракия, салата и виНе обичам касови бележки!
браторът...
Все едно гледам некролозите
- Тате, какво правиш?
на парите си...
- А, нищо... Пия ракия със
зетя...
Купих си метла от пазара. Седя
си тихо с метлата в тролея, а
Колко е здрав един човек мо- някакъв ме поглежда, намига ми
жеш да разбереш по това... какво и вика: ''Не можа да запали, а?''
взема по две на веднъж - хапчета
или стъпала ...
Внуче наблюдава много внимателно как дядо му си сваля
Возят се мъж и жена по извън- ченето.
градски път, спира ги полицай, и
- Еха... Много е яко... Дай сега
пита мъжът:
и очите!
- Господине защо карате със
110, като тука е позволено 90?
Ако сте опитали да откажете
- Не, аз не карах с толкова, цигарите, алкохола или безраздаже напротив бавно карах.
борния секс и не се е получило,
- Защо лъжеш!? Най-малко не се притеснявайте. От секс
със 100 караше! - обадила се на пияно нито един пушач не е
жената
умрял...
На това мъжът нервно казал:
- Мълчи, ма!
В ресторанта: - Келнер, тия
Полицая питал: - А гледам и кюфтета по-рано лаеха ли... или
колан не си сложил?
мяучеха?
- А не, сега го свалих. - започ- Задаваха тъпи въпроси...

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

СУДОКУ

7 - 13.06.2018 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

7 - 13.06.2018 г.

Стрийтбол турнир-2018 О

т 21 до 23 май т.г.
в спортната база на
СУ "Христо Ботев"
се проведе турнир по футбол на малки врати. Той
е част от Майските дни
на културата и спорта в
община Тутракан.
Участие взеха над 10
отбора, а след оспорвани
мачове призовата тройка
оформиха отбор "Полиция",
отбор от с. Търновци и
отбор "Шаро". Те получиха
и награди осигурени от
организаторите - Община
Тутракан.

ест отбори се
За спортно-техничевключиха в първия ската организация на
турнир по стрий- събитието се погрижи
тбол, провел се в град Община Тутракан.
Тутракан.
Наградите на победи-

Ш

телите връчи младши
експерт "Спорт, туризъм
и младежки дейности" Васил Дойнов.

Световната шампионка по борба
Станка Златева ще гостува в Главиница
К
онни надбягвания и
народни борби ще
се проведат на 10
ю н и ( н е д е л я ) в м е с т-

ността "Чистамбол" край
гр.Главиница. Гост на състезанията ще бъде носителката на два сребърни

олимпийски медала, петкратна световна и шесткратна европейска шампионка - Станка Златева.

игри, песни, викторина и много настроение се проведе инициатива на ОУ
“Св.Св. Кирил и Методий” - с. Нова Черна и Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община
Тутракан. Темата бе „Не! на насилието”.
Дейностите обединиха ученици и учители, а каузата „За един по-добър свят!”
призоваваше от тениските на участниците.

С

чениците от ОУ "Стефан Караджа" - с. Цар Самуил спортуват с цел да преборят агресията. Това е още една от проектните дейности осъществени
благодарение на Местната комисия за борба с противообществени прояви
на малолетни и непълнолетни - гр. Тутракан

У

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

7 юни - Любомир ТРИФОНОВ, Изпълнител ОбС, Община Тутракан
7 юни - Шукрия КОШУДЖУ, Ст.спец. "АФО", Кметство
Зарица, община Главиница
9 юни - Стефан БОЯДЖИЕВ, гр.Тутракан
9 юни - Диана ГОГОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
10 юни - Невин ИСМАИЛОВА, Ст.спец "АФО", Кметство

Звенимир, община Главиница
12 юни - Чавдар ВЛАДИМИРОВ, Общински съветник
от ГЕРБ, ОбС-Тутракан
12 юни - Николай ГАЙДАРДЖИЕВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 юни - Йордан ДИМИТРОВ, Охрана, Община Тутракан
13 юни - Петьо СТОЙЧЕВ, Ст. счетоводител, Община
Тутракан; ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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