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Михаил ИВАНОВ,
Централен държавен архив-София:

Продължават археологическите
Тутракан не е голям,
разкопки на крепостта "Трансмариска" но е важен град
Съвременните
градежи са
разрушили
античните
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɅɸɛɚɌɊȺɃɄɈȼȺɟɞɨɤɬɨɪ
ɩɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹɊɚɛɨɬɢɜɫɟɤɰɢɹ ɡɚ Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ
ɤɴɦ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫ ɦɭɡɟɢ
ɂɦɚ ɦɧɨɝɨ ɨɩɢɬ ɪɚɛɨɬɢɥɚ ɟ
ɩɨ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɤɴɫɧɚ ɢ ɪɚɧɧɚ
ɚɧɬɢɱɧɨɫɬ
Ʉɚɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɟ ɢɞɜɚɥɚ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɟɞɢ  ɝɨɞɢɧɢ  ɩɪɟɡ  ɝ Ɍɨɝɚɜɚ ɫɴɫ
ɫɴɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɫɢ ɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɥɚ ɪɚɡɤɨɩɤɢɬɟ ɢ ɱɟɪɬɚɥɚ
ɩɪɨɮɢɥɢ ɧɚ ɤɪɟɩɨɫɬɬɚ ɩɨɞ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɬ Ɇɨɫɤɜɚ ɋɟɝɚ ɟ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɬɟ ɪɚɡɤɨɩɤɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɚɬɚ
ɫɬɟɧɚɧɚɤɪɟɩɨɫɬɬɚɌɪɚɧɫɦɚɅɸɛɚɌɊȺɃɄɈȼȺ

на стр. 2

ɆɢɯɚɢɥɂȼȺɇɈȼ

на стр. 3

Градоначалниците на Тутракан с награди за добро управление

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɫȽɪɚɦɨɬɚɨɬ
Ɉɛɟɞɢɧɟɧɢɛɢɡɧɟɫɤɥɭɛɨɜɟ

Уважаеми приятели мюсюлмани,
Най-сърдечно Ви поздравявам с големия празник
Рамазан Байрам!
От десетилетия християни и мюсюлмани посрещаме
заедно големите си празници, като пример за сплотено
общество, братски корени и искрено приятелство.
Пожелавам ви здраве, успехи и благоденствие!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

ɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚɫ
ɧɚɝɪɚɞɚɨɬȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɝɪɚɞɨɜɟɢ
ɪɟɝɢɨɧɢ

на стр. 2

Уважаеми мюсюлмани,
Приемете моите сърдечни поздравления
по случай Рамазан Байрам!
Нека този празник, който ни учи на мъдрост, ни
направи още по-добри и отговорни!

Светъл
празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми мюсюлмани от община Главиница,
Желаем Ви в трите дни на Рамазан Байрам да
изживеете много приятни емоции, да сте
заобиколени от най-близките си, да усетите
духа на празника, да дадете и да получите прошка!

Честит Празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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ОБЩЕСТВО

НОВИНИ
В ШУМЕНЦИ ДНЕС ОТКРИВАТ
ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ
Кметство с.Шуменци кани жителите си на откриване
на жътвата на 14 юни т.г. от 11:00 ч. Сборен пункт
пред Кметството от 10:30 ч., след което всички ще се
отправят към нивата, в посока Старо село.
ЗАБРАНА ЗА БРАНЕ НА ЛИПОВ ЦВЯТ
В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
С цел предотвратяване увреждането на общинска
дървесна растителност при безконтролно бране на
липов цвят и предпазване от унищожаване на естествените находища, със Заповед № РД-01-457/07.06.2018 г.
на Кмета на община Главиница, се забранява брането на
липов цвят от общинските озеленени площи /паркове и
градини/, от дърветата по улиците, алеите, площадите
и други пешеходни пространства на територията на
града и селата. Забранява се увреждането и чупенето
на клони от липовите дървета.
КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ
ЗАЕДНО" - НА 15 СЕПТЕМВРИ
В София бе дадено началото на осмата кампания
„Да изчистим България заедно”, която тази година ще
бъде проведена за 15 септември (събота). Миналата
година у нас в кампанията се включиха над 305 хиляди
души, което я превърна в най-мащабната доброволческа
инициатива в страната. За първи път бяха раздадени
награди „Чиста игра” в различни категории. Областите
Силистра, Бургас и В. Търново са с призове в категория
„Най-много доброволчески групи”.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА
"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
Петима неправоспособни водачи са засечени при
проверки на пътна полиция в периода от 04 до 10 юни
т.г. в Силистренска област. Други шестима шофирали
след употреби на алкохол, като в два от случаите
отчетените промили са над 1.2. Общият брой установени нарушения през изтеклата седмица е 570, две от
тях допуснати от пешеходци, а едно от велосипедист.
Съставени са 54 акта и са наложени 490 глоби по фиш.
Нарушенията на скоростните режими са 315, а издадените електронни фишове 229. За допуснати нарушения са прекратени регистрациите на 7 моторни превозни средства. През изминалата седмица в областта
са регистрирани три пътнотранспортни произшествия
с един загинал и трима пострадали граждани.
КРИМИНАЛЕ
Небрежна работа с огън довела до пожар в плевня в село Суходол на 7 юни около 07:30 часа. Огънят
обхванал и унищожил 20 кв.м покрив и 2 тона фураж.
Огнеборци от Противопожарен участък – Главиница
загасили пожара и спасили къщата на стопаните и 14
домашни животни.
С дрога е установен 20-годишен. На 6 юни на обществено място в града при проверка полицейски
служители намерили у младежа 0.3 г прахообразно вещество, реагирало на амфетамин при направения полеви
наркотест. Образувано е досъдебно производство.
21-годишен е задържан за притежание на наркотици.
На 10 юни около 22:00 часа при полицейска проверка на
обществено място в града у него била намерена цигара,
която при направения полеви наркотест реагирала на
канабис. Образувано е досъдебно производство.

"ФААК България" ЕАД
търси да назначи служител на длъжност

„Организатор, работа с клиенти“
Основни задължения:
- Приема поръчки от клиенти;
- Извършва уточнения по поръчките във връзка с
изделия, резервни части, начин на транспорт, дата
на готовност за товарене и др.;
- Издава необходимите документи за износ (фактура, опаковачен лист и др.);
- Издава допълнителни документи, необходими на
клиента за безпроблемен внос на стоката като сертификат Евро 1 (работа с митнически агенти) и Сертификат за произход (работа с Търговската палата);
Необходими компетентности за изпълнение на
длъжността:
- Много добър английски език - писмено и говоримо;
- Висше икономическо или техническо образование;
- Компютърна грамотност;
Фирмата предлага:
- Трудов договор;
- Работа в динамична среда;
- Редовно изплащане на трудовите възнаграждения;
- Допълнителни бонуси в зависимост от постигнатите резултати.
Автобиографии се приемат на адрес:
гр.Тутракан, ул.Ана Вентура № 5А (портала на
"Терма") за Мартина Георгиева

14 - 27.06.2018 г.

Продължават археологическите
разкопки на крепостта "Трансмариска"
от стр. 1
ɪɢɫɤɚɊɚɡɤɨɩɤɢɬɟɡɚɩɨɱɧɚɯɚ
ɧɚɦɚɣɢɳɟɩɪɨɞɴɥɠɚɬɞɨ
ɸɧɢɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
 Ʉɚɤɜɨ ɟ ɧɨɜɨɬɨ ɩɪɢ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɬɟɪɚɡɤɨɩɤɢɧɚɤɪɟɩɨɫɬɬɚ"
 Ɋɚɡɤɨɩɤɢɬɟ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ
ɧɨ ɧɨɜɨɬɨ ɟ ɱɟ ɬɭɤ ɯɜɚɧɚɯɦɟ
ɡɚɩɚɡɟɧɨ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɹ ɫɢ
ɝɪɚɞɟɠɫɟɜɟɪɧɨɬɨɥɢɰɟɂɦɚɲɟɟɞɧɚɱɭɩɤɚɧɚɫɬɟɧɚɬɚɬɹ
ɟ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɤɨɝɚɬɨ ɤɨɥɟɝɢɬɟ
ɫɚɩɪɨɭɱɜɚɥɢɩɪɟɡɝɧɨ
ɫɚɦɨ ɟ ɡɚɝɚɬɧɚɬɚ Ɇɢɫɥɟɯɦɟ
ɱɟɫɬɟɧɚɬɚɩɪɚɜɢɱɭɩɤɚɌɨɜɚ
ɟɭɞɟɛɟɥɹɜɚɧɟɧɚɫɬɟɧɚɬɚɬɹ
ɟɲɢɪɨɤɚɦɩɪɢɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɟ ɜ ɨɫɬɚɧɚɥɢɹ ɩɪɨɭɱɟɧ
ɝɪɚɞɟɠɞɨɪɢɝɨɪɟɧɚɸɠɧɚɬɚ
ɤɪɟɩɨɫɬɧɚɫɬɟɧɚɟɫɞɟɛɟɥɢɧɚ
   ɦɟɬɪɚ ɉɨ ɧɹɤɚɤɜɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɫɚɭɞɟɛɟɥɢɥɢɫɬɟɧɚɬɚ
ɬɭɤ Ɇɨɠɟ ɛɢ ɟ ɭɹɡɜɢɦɨ ɦɹɫɬɨ ɚ ɦɨɠɟ ɛɢ ɫɦɟ ɛɥɢɡɤɨ ɞɨ
ɴɝɴɥɚɧɚɫɚɦɚɬɚɤɪɟɩɨɫɬɞɨ
ɫɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɢɹ ɴɝɴɥ ɤɴɞɟɬɨ
ɫɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɱɟɫɬɟɧɚɬɚɳɟ
ɬɪɴɝɧɟ ɧɚ ɸɝ ɬɟ ɢɡɬɨɱɧɚɬɚ
ɤɪɟɩɨɫɬɧɚɫɬɟɧɚ
Ɂɚɫɴɠɚɥɟɧɢɟɜɢɡɬɨɱɧɚɩɨɫɨɤɚɧɚɛɥɢɡɨɞɨɪɟɫɬɚɜɪɢɪɚɧɚɬɚɱɚɫɬɧɚɤɪɟɩɨɫɬɬɚɩɨɩɚɞɧɚɯɦɟ ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢ
ɝɪɚɞɟɠɢɤɨɢɬɨɫɚɢɡɩɨɥɡɜɚɥɢ
ɤɚɦɴɧɢɨɬɤɪɟɩɨɫɬɧɚɬɚɫɬɟɧɚ
Ɍɟɫɚɹɪɚɡɛɢɥɢɜɟɞɧɴɠɢɡɜɚɞɢɥɢ ɫɚ ɤɚɦɴɧɢɬɟ ɢ ɫɚ ɜɝɪɚɞɢɥɢ ɜ ɧɟɹ ɛɟɬɨɧɧɢ ɤɚɧɚɥɧɢ
ɬɪɴɛɢɬɚɦɢɦɚɨɫɧɨɜɚɡɚɬɨɚɥɟɬɧɚɇɚɫɥɟɞɜɚɳɚɛɟɬɨɧɧɚ

Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɴɬɨɬ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣ
ɌɭɬɪɚɤɚɧȽɟɨɪɝɢ
ɆɂɌȿȼɩɨɤɚɡɚ
ɧɚɦɟɪɟɧɢɬɟɦɨɧɟɬɢ
ɩɪɢɪɚɡɤɨɩɤɢɬɟ

ɩɥɨɱɚɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟɝɪɚɞɟɠɢ
ɫɚɩɪɟɢɡɩɨɥɡɜɚɥɢɤɚɦɴɧɢɬɟɨɬ
ɤɪɟɩɨɫɬɧɚɬɚ ɫɬɟɧɚ ɇɚ ɧɹɤɨɢ
ɦɟɫɬɚɫɚɪɚɡɛɢɥɢɤɪɟɩɨɫɬɧɚɬɚ
ɫɬɟɧɚ ɡɚ ɞɚ ɦɢɧɚɬ ɩɪɟɡ ɧɟɹ
ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɫɚ ɹ ɧɚɞɝɪɚɞɢɥɢ
ɉɪɨɭɱɢɯɦɟ ɧɚ ɧɢɜɨ  ɦɟɬɪɚ
ɧɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ Ɇɢɫɥɹ
ɱɟ ɜɟɱɟ ɩɨɱɬɢ ɫɦɟ ɭɫɩɟɥɢ ɞɚ
ɢɡɱɟɪɩɢɦɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟɨɬɩɚɞɴɰɢɢɞɨɝɨɞɢɧɚɠɢɜɨɬɢɡɞɪɚɜɟɳɟɞɨɣɞɟɦɚɲɢɧɚɞɚɨɬɧɟɦɟɬɟɡɢɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɝɪɚɞɟɠɢ
ɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟɜɞɴɥɛɨɱɢɧɚɞɚ
ɢɦɚɦɟ ɩɨɜɟɱɟ ɡɚɩɚɡɟɧɨ ɤɚɬɨ
ɝɪɚɞɟɠɨɬɤɪɟɩɨɫɬɧɚɬɚɫɬɟɧɚɢ
ɞɚɣȻɨɠɟɨɳɟɢɨɬɫɟɜɟɪɧɨɬɨ
ɥɢɰɟɡɚɳɨɬɨɦɢɫɥɹɱɟɨɳɟɧɚ
ɦɟɫɬɚɢɦɚɡɚɩɚɡɟɧɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧɝɪɚɞɟɠ
Ɋɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ ɟ ɬɟɤɥɚ ɦɧɨɝɨ

ɛɥɢɡɤɨɞɨɤɪɟɩɨɫɬɧɚɬɚɫɬɟɧɚ
ɋɢɝɭɪɧɨ ɡɧɚɟɬɟ ɱɟ ɬɭɤ ɩɪɟɡ
ɝɜɡɚɩɚɞɧɚɩɨɫɨɤɚɩɪɢ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɬɆɨɫɤɜɚɦɟɬɪɚ
ɤɪɟɩɨɫɬɧɚɫɬɟɧɚɟɨɬɦɢɜɚɧɚɨɬ
ɪɟɤɚɬɚɞɨɬɨɥɤɨɜɚɱɟɞɚɩɚɞɧɟ
ɐɟɥɢɹɬ ɝɪɚɞ ɫɟ ɟ ɫɴɛɭɞɢɥ 
ɩɚɞɧɚɥɚ ɟ ɩɪɟɡ ɧɨɳɬɚ ɬɨɜɚ
ɟ ɨɝɪɨɦɟɧ ɭɱɚɫɬɴɤ  ɰɹɥɚɬɚ
ɫɬɟɧɚɟɩɚɞɧɚɥɚ
Ɂɚ ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ ɢ ɜ ɡɚɩɚɞɧɚ
ɩɨɫɨɤɚ ɩɨɩɚɞɧɚɯɦɟ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɤɚɛɟɥɢɢɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢ
ɤɚɧɚɥɢ ɡɚ ɬɹɯ ɫ ɤɚɛɟɥɢɬɟ ɜɴɬɪɟɤɨɢɬɨɫɚɪɚɡɛɢɥɢɬɨɬɚɥɧɨ
ɤɪɟɩɨɫɬɧɚɬɚɫɬɟɧɚɌɨɜɚɟɧɨɜɨɬɨɋɟɜɟɪɧɨɨɬɧɟɹɧɹɦɚɦɟ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ ɧɚ ɦɹɫɬɨ  ɢɦɚ
ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɤɚɛɟɥ ɛɚɥɚɬɭɦ Ɂɚ
ɪɚɡɥɢɤɚɨɬɫɟɜɟɪɧɚɤɪɟɩɨɫɬ-

ɧɚɬɚɫɬɟɧɚɸɠɧɨɢɦɚɦɟɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹɧɚɦɹɫɬɨɩɪɨɭɱɜɚɦɟɜ
ɦɨɦɟɧɬɚɟɞɢɧɩɨɠɚɪȼɢɠɞɚɬɟ
ɦɹɫɬɨɬɨɟɧɟɩɨɜɟɱɟɨɬɧɚ
ɦɟɬɪɚ ɇɚɦɟɪɢɥɢ ɫɦɟ ɧɚɞ 
ɦɨɧɟɬɢɨɬɬɚɦɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟɞɚ
ɧɢɞɚɞɟɦɚɥɤɨɩɨɜɟɱɟɹɫɧɨɬɚ
ɞɚ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɦɟ ɨɳɟ ɩɨɜɟɱɟ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɹɬɚ ɧɚ ɫɬɟɧɚɬɚ Ʉɨɥɟɝɢɬɟ ɢɦɚɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞɢɲɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ ɤɪɚɹ
ɧɚɬɟ
 Ⱥ ɦɨɧɟɬɢɬɟ ɨɬ ɤɨɝɚ ɫɚ
ɦɨɠɟɥɢɞɚɫɟɤɚɠɟ"
 ɇɟ ɦɨɝɚ ɞɚ ɤɚɠɚ  ɬɟ ɫɚ
ɝɨɪɟɥɢ ɫ ɧɚɥɟɩɢ ɫɚ ɉɴɪɜɨ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɨɬɢɞɚɬɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɞɚɛɴɞɚɬɩɨɱɢɫɬɟɧɢɫɥɟɞ
ɬɨɜɚ ɩɪɢ ɤɨɥɟɝɚɧɭɦɢɡɦɚɬ
ɤɨɣɬɨɞɚɝɢɪɚɡɱɟɬɟɢɨɩɪɟɞɟɥɢɢɱɚɤɬɨɝɚɜɚɦɨɠɟɦɞɚɫɟ
ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɦ
Ɍɨɜɚ ɟ ɡɚɫɟɝɚ Ⱦɨ ɬɭɤ ɫɦɟ
ɫɩɪɟɥɢɭɦɢɲɥɟɧɨɧɟɢɫɤɚɦɞɚ
ɪɚɡɤɪɢɜɚɦɤɪɟɩɨɫɬɧɚɬɚɫɬɟɧɚ
ɢɡɰɹɥɨ ɞɚ ɫɟ ɜɢɠɞɚ Ⱦɨɝɨɞɢɧɚ ɤɨɝɚɬɨ ɞɨɣɞɟ ɛɚɝɟɪɴɬ ɢ ɹ
ɪɚɡɤɪɢɟɦɬɨɣɬɪɹɛɜɚɞɚɫɬɴɩɢ
ɜɴɪɯɭ ɫɬɟɧɚɬɚ ɚ ɚɡ ɧɟ ɢɫɤɚɦ
ɬɨɜɚ Ɂɚɬɨɜɚ ɫɦɟ ɨɫɬɚɜɢɥɢ
ɟɞɢɧɩɪɟɞɩɚɡɟɧɫɥɨɣɨɬɩɪɴɫɬ
ɡɚɞɚɧɟɫɬɴɩɜɚɬɬɟɠɤɢɬɟɦɚɲɢɧɢɜɴɪɯɭɝɪɚɞɟɠɢɬɟ
Ɂɚɫɴɠɚɥɟɧɢɟɜɢɡɬɨɱɧɚɩɨɫɨɤɚɳɟɫɟɨɝɪɚɧɢɱɢɦɞɨɬɭɤ
ɡɚɳɨɬɨ ɢɧɚɱɟ ɢɦɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɞɚɩɨɞɪɨɧɢɦɬɪɨɬɨɚɪɚɉɚɞɧɟ
ɥɢɬɪɨɬɨɚɪɴɬɳɟɩɚɞɧɟɢɭɥɢɰɚɬɚɚɩɚɞɧɟɥɢɢɬɹɬɪɴɝɜɚɬ
ɢɫɝɪɚɞɢɬɟɌɪɹɛɜɚɞɚɫɟɫɴɨɛɪɚɡɢɦɫɴɫɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɹɝɪɚɞ

Градоначалниците на Тутракан с награди за добро управление
метът на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов бе отличен с Грамота на Балканската конференция - София
2018 в категория Местни
власти (общини) в подкрепа на малкия и средния
бизнес. Тя е организирана
от Обединени бизнес клубове и се проведе на 7 юни
в столицата. Мотото на
форума тази година е „Успех = Иновации + Пазари +
Финанси + Дигитализация“
и е в унисон с Българското
председателство на Съвета на ЕС. Официални гости
на конференцията бяха
представители на българските власти, Европейския
парламент, Европейската
комисия, посланици, представители на местни и
европейски бизнес организации и търговски камари.

цията бе отличен зам.-кметът на Община Тутракан
- Петя Князова-Василева.
Връчи й я изпълнителният
директор Ергин Емин.
На събитието присъстваха председателят на АБГР
Найден Зеленогорски, зам.министър МРРБ Деница
Николова, евродепутати,
кметове и общински представители.
Годишните национални
награди на Асоциацията се
раздават в 31 категории.
Освен за успешно управление, общините се отличават за направените инвестиции в природата и хората; за развитие на спорта
и младежките дейности; за
запазване и популяризиране
на културно-историческото
наследство, за въвеждане
на иновативни подходи в
управлението на общината
ɁɚɦɤɦɟɬɴɬɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚɫɧɚɝɪɚɞɚɬɚɨɬȺɫɨ
ɰɢɚɰɢɹɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɝɪɚɞɨɜɟɢɥɟɝɢɨɧɢɡɚɟɞɧɨɫɤɦɟɬɚ и много други. Основен критерий за определяне на приɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɋɢɥɢɫɬ
Асоциацията на българ- ɪɚɂɜɟɥɢɧɋɬɚɬɟɜɢȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɇɟɲɟɜ
зьорите са реализираните
ските градове и региони
общински проекти с ясни и
се състоя на 10 юни в „Заместник-кмет 2018 /
обяви своите годишни наустойчиви резултати.
Разлог. Тогава с наградата малка община/“ на Асоциа“ТГ”
гради на церемония, която

К

***

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 11 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.

"Герои. Идеи. Събития."

ɉɟɬɴɪȻɈɃɑȿȼɨɬɤɪɢɜɚ
ɧɚɭɱɧɢɹɮɨɪɭɦ

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 7 и 8 юни в Тутракан се проведе Международната научна
конференция "Герои. Идеи.
Събития." Тя бе открита от
директора на Историческия
музей в града Петър Бойчев,
а участниците бяха приветствани от зам.-кмета Милен
Маринов.
Научен ръководител на
форума бе проф. Антонина
Кузманова, която изрази задоволство от организацията
на събитието и разказа интересни факти за фамилията
си - дядо й е руски царски
офицер.

мен, Пловдив, Копривщица,
Карлово, Омуртаг, Видин,
Сопот, Димитровград и Калофер представиха своите
доклади, които ще бъдат
издадени в сборник.
С три доклада участваха
и тутраканските музейни
работници. Екатерина Николова-Цанева представи своята разработка "Монети от
времето на Ал.В.Суворов във
фонда на Исторически музейТутракан", Румяна Симеонова
разказа "За рода Черневи и
приноса им в историята на
Тутракан след Освобождението", а доклад за "Пощенските картички на издателство

Н

ȾɟɣɫɬɜɢɹɬɚɧɚɬɢɄɨɡɥɨɞɭɣɫɢɩɨɥɤɧɚɋɟɪɟɬɫɤɢɹ
ɮɪɨɧɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɊɚɞɨɫɥɚɜɋɂɆȿɈɇɈȼɨɬɆɈ

ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɄɍɁɆɂɇɝɨɫɬɴɬɨɬɊɭɫɢɹɢ
ɩɪɨɮȺɧɬɨɧɢɧɚɄɍɁɆȺɇɈȼȺ

37 доклада бяха представени в три пленарни заседания.
Първи бе проф. Тодор
Петров от Военна академия "Г.С.Раковски" с доклад
"Полковник Борис Дрангов
- българският "ученик" на
Ал. Суворов", а след него Александър Кузмин от Държавния мемориален музей
"Александър Суворов" в Санкт
Петербург, Русия.
В залата на Обредния дом,
историци и музейни специалисти от цялата страна София, Велико Търново, Русе,
Силистра, Разград, Казанлък,
Стара Загора, Пловдив, Шу-

„Искам да опозная Русия“
рез учебната 2017-2018 година в рамките
на проект "Твоят час" в СУ "Васил Левски",
гр.Главиница за първи път беше сформирана
Група за дейности по интереси „Искам да опозная
Русия“ с ученици от 9 и 10 клас, с общо 18 участници. Целта на групата беше да се развият и
обогатят комуникативните умения на децата,
да няучат нова информация за Русия и нейните
исторически и културни ценности.
Учениците с интерес търсеха и извличаха
полезна информация от научнопопулярни, литературни и художествени източници по темите
- Руски пословици и поговорки, Руски занаяти,
Руски празници и обичаи, песни, танци и приказки.
Учениците подготвиха представителна изява
"Приглашаем на русский чай" и посрещаха гостите
по руски обичай около самовара.
На уречена среща дойдоха учениците от трети
клас, за да слушат приказки на руски език. Третокласниците с радост приеха книжки с руски приказки за подарък и с интерес започнаха да четат,
без да изпитват затруснение от чуждия език.

П
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Михаил ИВАНОВ, Централен държавен архив-София:

РЕГИОН

14 - 27.06.2018 г.

"Мавродинов" изнесе Даниела
Иванова.
Участниците в конференцията имаха възможност да
разгледат културно-историческото наследство на Тутракан, вкл. Мемориален комплекс "Военна гробница - 1916
г.". За тях бе и концертът на
струнен квартет "Динамик".
Международната научна
конференция "Герои. Идеи.
Събития." се осъществи с
подкрепа на Министерство
на културата, което финансира едноименен проект
на Историческия музей в
Тутракан.

Тутракан не е голям, но е важен град
Калина ГРЪНЧАРОВА
ихаил Иванов работи в
Централен държавен архив-София. Тутраканската връзка с него е по бащина линия.
Той е син на Михаил Методиев
или както в крайдунавския град
наричат популярния певец - Мишо
Мажора (Светла му памет!).
34-годишният историк-архивист представи доклада "Кратък
регистър от ХVI в. на тимарите и
военнослужещите от крепостта
Тутракан" по време на Международната научна конференция
"Герои. Идеи. Събития." .
Неговата съпруга - Джени Иванова, от Научен архив на БАНСофия, също участва във форума
с доклад на тема "Описанието на
облеклото в Тутраканско от края
на XIX в. в архивните документи от
фонда на Иван Шишманов".
Михаил Иванов бе любезен да
отговори на въпроси за читателите
на в. "Тутракански глас".
- Откъде е този интерес към
историята?
- Трудно е да се обясни... Просто
обичах да чета от малък и всъщност се случи така, че вместо с
музика започнах да се занимавам,
да кажем, с хуманитарни науки,
което ме доведе до Историческия
факултет на Софийския университет. По-специално до катедра
"Архивистика", която пък от своя
страна провокира интереса ми към
османската история. И така нещата
някак си се навързаха.
- И след това?
- Ако човек е решил да се занимава специално с османска
история, това си е негово лично
дело. Няма нито специалност, нито
специализирани курсове. Човек
трябва да търси учители и ако има,
разбира се, желанието да се научи.
- А кой беше учителят "пътеводна звезда"?
- Той не е точно историк. Всъщност моите учители са двама.
Първа беше проф. Мария Калицин,
която "ни научи на буквите", както
се казва, и след това вече имах
огромния късмет да попадна в
Държавния архив. Че и да уцеля
времето, в което тогавашното
му ръководство се опитваше да
създаде една база от кадри, които да се занимават с османска
история, тоест да могат да четат
османски документи и да работят
без проблем с тях, да създадат
едно гнездо на османисти, което
да може преспокойно да работи в
системата на архивите без външна
помощ. Тогава, всъщност, се срещнах и с втория ми учител, който
впоследствие ми стана и научен
ръководител - професор Стефан
Андреев.

М

ɆɢɯɚɢɥɂɜɚɧɨɜɫɴɫɫɴɩɪɭɝɚɬɚɫɢȾɠɟɧɢɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜ

- А как избрахте темата, която
представихте на международната
конференция? Защото имате връзка с Тутракан, или?
- Разбира се! Разбира се! Няма
никакво съмнение!
- Кое беше най-интересното от
тази тема?
- Всеки има различен интерес.
Най-интересното за мен е всъщност как се развива животът на
крепостта, в смисъл, как един
малък град може същевременно
да е много важен. Тутракан никога

не е бил голям, но някак си може
би се губи фактът, че той винаги
е бил важен. Това е интересно ограниченият размер и важността
- това ми е било винаги интересно
на мен, когато съм се занимавал
с Тутракан.
- А като чуете "Тутракан" каква
е първата асоциация?
- Дунав... (смее се)
- Идвате ли тук често или не?
- Не съм идвал от 20 години. Но
се радвам много, че намерих повод
да дойда.

Извинение
Моля, г-н Кристиян Калчев за извинение, за
личната обида, която му нанесох.
Обида, за която, наистина, искрено съжалявам!
Г-н Калчев, моля за извинение и прошка!
Ивайло ДИМОВ,
Гр.Тутракан

"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 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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Празнично в Царството Спортни емоции в Главиница
на водните лилии

Калина ГРЪНЧАРОВА
а единадесети път в
село Малък Преславец
се проведе Празник на
водните лилии. Негови организатори са Кметството и
местното читалище „Йордан Йовков - 1946“.
Празникът бе открит от
кмета на селото Галина
Ангелова, а участниците
и многобройната публика
бяха поздравени от кмета
на община Главиница Неждет Джевдет, под чийто

З

патронаж премина събитието.
Поздравителен адрес до
участниците изпрати Областният управител Ивелин Статев.
"Уважаеми самодейци, за
пореден път неповторимата атмосфера на езерото
край с. Малък Преславец
Ви е примамило с красотата на водните лилии, за
да можете в тяхна чест
на изпеете най-хубавите
песни и да изиграете найтропливите хора. Желая
на всички радостни преживявания и успешни изяви
на естрадата" - се казва в
поздравлението.
В програмата бяха включени фолклорно надпяване

секретарят на Община Главиница
Ашкън Ружди, кметове и общински
съветници.
Стартът на конните надбягвания бе даден в 11:00 часа. Те се
проведоха на 7 гари с различни
растояния, като последана гара бе
за каруцарски коне. В състезанието
участваха 72 коня от цялата страна.
Победителите бяха наградени с
купи, медали и парични премии.
Предвиденият награден фонд бе
6400 лв.
В следобедните часове бе даден
стартът и на другото зрелищно
състезание - народните борби. На

на читалищни и пенсионерски художествени колективи и състезание за
най-добър рибар за деца.
На откритата сцена край

Калина ГРЪНЧАРОВА
онни надбягвания и народни борби събраха няколко
хиляди души публика в
местността "Чистамбол" край Главиница в неделния 10 юни. Цял
ден любителите на спорта и на
емоционалните преживявания
имаха възможност да наблюдават
и да се вълнуват от скоростта
на красивите коне и хватките на
силните борци.
Спортното събитите, превърнало
се в истински празник, е организирано от Община Главиница под
егидата на кмета Неждет Джевдет,
който приемаше и поздравленията
за добрата организация.
Местността "Чистамбол", която
дава възможност за подобен род
състезания, бе подготвена по

К

красивото езеро пяха и
играха самодейци от Силистренска и Русенска област
- от с.Малко Враново, с. Айдемир, с.Гарван, с.Средище,
с.Вълкан, с.Стефан Караджа,
с.Падина, с.Калипетрово,
с.Голеш, гр.Силистра,
гр.Русе, гр.Тутракан и домакините от с. Малък Преславец.
Всички получиха Грамоти
за участие и специален
плакет "Водна лилия".

всички правила от служителите на
ОП "Общински имоти и комунални добре подготвения алай сили предейности" с директор Мюмюн мериха момичета, момчета и мъже
от школите в Сливен, Добрич,
Лютфи.
Варна, Русе, Търговище, Острово,
Глоджево, Разград, Дулово, Брестовене, Чернолик, Айтос и др.
Гост на състезанията бе носителката на два сребърни олимпийски
медала, петкратна световна и шесткратна европейска шампионка
- Станка Златева, която бе довела
и децата от своята Спортна школа
в гр. Сливен.
Златева бе посрещната от кмета
на Община Главиница Неждет
Джевдет, а спортистката не отказа
на никого да се снима за спомен.
Победителите в отделните категории се качиха на стълбицата,
където бяха наградени с медали и

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

В библиотеката през месец юни

аближава краят на учебната година. Лятото вече
зове учениците от начален етап на обучение към нови
ваканционни приключения и
емоции. Скоро училището ще
изпрати в заслужен отдих и поголемите ученици. Независимо
от факта, че очакват ваканцията
с нетърпение, момичетата и
момчетата участват активно в
интерактивните уроци, с които
насочваме вниманието им към
празниците от месец юни.
Първият празник, който почетохме, бе шести юни - Международен
ден на руския език. Това е рождената дата на великия Александър
Пушкин. Една от най-влиятелните
личности в началото на 19 век. Още
приживе има репутацията на найзначимия руски национален поет и

Н

основоположник на съвременния
руски литературен език. Знаем,
че милиони жители на планетата
говорят руски език. Един от шестте
официални езика, приети от Организацията на обединените нации.
Отбелязахме този ден с изучаващите езика петокласници и
г-н Володя Иванов в училищната
библиотека. Четохме на руски език
Пушкиновата приказка „Сказка о
рыбаке и рыбке“ и гледахме руски
мултфилм за рибаря и златната
рибка. Коментирахме сюжета и
открихме поуката в приказката.
Постарахме се празникът да има
положително въздействие върху
учениците и да предизвикаме
техния интерес към стойностната
руска литература.
Вторият празник съпреживяхме
със седмокласниците от група ЦДО

и г-н Красимир Друмев. Заедно
проведохме интерактивен урок
в библиотеката на 8 юни, за да
отбележим Световния ден на океаните. Той е определен по време
на срещата на високо равнище по
проблемите на Земята през 1992 г.
в Рио де Жанейро, Бразилия.
Проследихме с интерес филми,
които ни запознаха с любопитни
факти за моретата и океаните.
Гмурнахме се в мистериите на
Световния океан. Впечатлиха ни
част от загадките на океанските
дълбини. Запознахме се с подводния свят и интересна притча
за две морета. Гледахме клип за
истинска дружба между делфин
и куче. Трогателна история, в
която делфинът спасява от акула
своя сухоземен приятел. Удиви ни

предаността и чистотата на тяхното
приятелство. Тази история ни
накара да се замислим за отношенията между животните и тези на
хората. Проверихме и знанията си
за океаните с тест. Коментирахме
видяното и чутото.
Осъзнаваме какво огромно значение има Световния океан за живота на Земята. Той е богатство за
всички хора и затова трябва да го
опазваме за бъдещите поколения.
Стараем се с интерактивните
уроци да се докосваме до всяка
сфера от живота. Да предаваме
информация ясно и конкретно.
Да вземаме позитивни решения.
Обучението е немислимо без комуникацията. Тя е жизнено важна
за всеки човек.
Анка КОЗАРЕВА

Събитието уважиха народните
представители от ДПС Бюрхан
Абазов и Ихсан Хаккъ, евродепутатът Илхан Кючюк, Ахмед Ахмедов
- зам.-председател на ДПС, Левент
Мемиш - зам.-председател на
МДПС, Месут Алиш - председател
на ОбС-Главиница, зам.-кметът на
Община Главиница Сюзан Хасан,

грамоти. Купата за най-резултатен
състезател спечели играещият
треньор от Добрич - Драгомир
Стойчев.
Награди - чанти за лаптоп,
дари и евродепутатката Филиз
Хюсменова.
Осигуреният награден фонд за
борбите бе 2 270 лв.
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В очакване на новия творчески сезон Екскурзия в Читалището

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Този концерт е благодарност
към Вас, които подкрепяте и насърчавате своите деца и близки да
се потопят в света на творчеството,
да опознаят българското културно
богатство, света на песенното, танцовото и театралното изкуство, да
разширят хоризонта си, да развият
таланта си, да експериментират с
възможностите си, да се научат
на постоянство, отборен дух,
решителност и най-вече да станат
по-самоуверени.
Това е най-важно за децата,
защото така те израстват, развиват
се и се оформят като личности,
за да дойде денят, в който стават самостоятелни и потеглят
по своя житейски път. Днес ние
символично изпращаме и нашите

творческия сезон и амбициозно се
поглежда към новия - през есента.
Група „Акустика” с ръководител
Володя Иванов откри културното
събитие събрало стотици хора в

участниците във всички възрастови групи на Танцова формация
"Дунавска младост" с ръководител
Елена Атанасова - Дунавско хоро,
танц със стомни, тракийски танц,
шопски танц, капанска сватба и...
камерен танц "Запас", който събра
усмивките и аплодисментите на
публиката. Танцьорите го изпълниха за първи път пред нея и то
изключително добре - с нужната
танцово-театрална емоция.
С варненски танц се представи
Клуб "Добруджа", а Танцова формация „Детелини” с ръководител
Стоян Дечев изпълни „Добруджански опас” и Дайчово хоро.
В заключителната програма на

сцената бяха още Вокална група
"Северини", Школата по съвременни танци с ръководител Лидия Светославова, ДВГ „Щурчета” водена
от Антония Камбурова - с „Песента
на полските щурчета” и „Вода”.
В края на концерта председателят на Читалищното настоятелство
Милен Филипов връчи на абитуриентите почетни плакети.
Поздравителен адрес и цветя
за самодейците изпратиха кметът
зрелостници - Георги Горанов и
Николай Димитров от ТФ "Дунавска младост" и Славена Балканска
от Школата по китара и Група
"Акустика", и им пожелаваме на
добър път! Дано годините упорита
работа, натрупаният опит, създадените приятелства и многобройните
преживявания да им помогнат в
осъществяването на най-смелите
им мечти" - с тези думи на двамата
водещи - Радостина Пейчева и
Петьо Стойчев, започна Заключителният концерт на самодейните
на община Тутракан д-р Димитър
състави към НЧ "Н.Й.Вапцаров", препълнената читалищна зала.
След тях богатството на бъл- Стефанов и зам.-кметът Петя Княкойто се проведе на 8 юни. С него
се постави финалната точка на гарския фолклор представиха зова-Василева.

Награди от два конкурса

Василева - 11 г. И двете творби от
Приложно изкуство бяха класирани - тази на Преслав Михайлов - на
трето място, а на Галена Василева
на второ място. Те бяха отличени с
грамоти и предметни награди. Децата от Школата получиха и грамота за
отлично представяне.
Лорета СТАНЕВА

а 11 юни гости на НЧ „Н.
Й. Вапцаров - 1873” бяха
учениците от XI клас на СУ
”Йордан Йовков” с преподавател
по български език и литература
г-жа Гинка Георгиева. Те направиха екскурзия в местната ни културна институция по повод на 145-годишнината от основаването й.
Библиотекарят Йорданка Иванова
запозна младите хора с дейностите
на читалището и услугите, които
то предлага на местната общност.
Част от тях се предлагат в читалищната библиотека: заемаме
на книги за четене, ползване на
читалня и възможност за работа
с компютър на място в предвидената за целта зала. Подробното
запознаване с библиотечния фонд
беше онагледено със специална
игра, която запозна посетителите с
разположението на книгите - българска и чуждестранна художествена литература, научни трудове,
специални и редки издания, специализирани издания по фолклор,
етнография и краезнание. На последното беше обърнато особено
внимание, поради свързаността
му с родния ни край и патриотичното възпитание на младите
хора. Подбраните за онагледяване, четене и коментар материали
засягаха непреходни и актуални
теми като значение на писаното
слово, приноса на забележителни
майстори на художествената реч,
история на Родината, опазване на
чистотата на българския език и на
традиционните духовни ценности,
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приноса и саможертвата на наши
местни участници в историята на
Тутраканския край.
Пътешествието из нашето Читалище продължи със запознаване с
дейностите, които се извършват в
него. Беше изтъкнато многообразието от форми на художествената
самодейност, развиващи песенно,
танцово, инструментално, театрално и приложно изкуство. Бяха
запознати с последователната и
всеотдайна работа на малки и големи творчески колективи, техните
постижения и радостта, която те
доставят на хората. Разходката из
залите, където се провеждат техните репетиции, потопи единадесетокласниците в света на родната
ни култура. Допринесе за тяхното
сближаване с Тутраканския край,
за да могат да оценят значението,
което има всичко, сътворено от
дейците на краезнанието и културата в нашия край. Това събуди
интерес у тях към нашата култура,

даде им възможност да могат
да оценят приноса на местната
общност към културната съкровищница на България.
Посещението завърши със стъпването им на сцената на читалището, за да почувстват, какво значи да
се изправят срещу публиката, за да
покажат творческите си способности. Усещането им беше такова,
сякаш наистина им предстоеше
творческа изява и именно тогава
те успяха да оценят важността на
подкрепата от най-близките им.
Искрено вярваме, че е нужно
повече млади хора да бъдат запознавани с дейността и услугите на
родното читалище „Н. Й. Вапцаров
- 1873” и неговата библиотека. Защото тук, при нас, без да се бърза
и не между другото, става спойката
на местната общност и духовното
им приобщаване.
Йорданка ИВАНОВА,
Библиотекар, отдел "Възрастни"

Клуб за хора „Добруджа” обра
овациите на надиграване в Кубрат
а 9 юни, само
ден след заключителния концерт
на НЧ „Н.Й. Вапцаров-1873”, Клуб за хора
„Добруджа” при тутраканското читалище
с ръководител Елена
Атанасова участва в
регионален фестивал
на клубовете за народни хора „Танцувай
с Пагане - Кубрат
2018”, организиран
от НЧ „Св. Св. Кирил
и Методий - 1891” и
Община Кубрат. Нашите дами участваха
с два танца - „Странджанска ръченица” и
„Мари Калъм, Калино”,
с които впечатлиха
публиката и другите
участници.
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„Играй и учи английски език“
СУ “Васил Левски“,
гр.Главиница се проведе публична изява на
група за преодоляване на обучителни затруднения„ Играй и
учи английски език” с ръководител Гюлнар Раим по Проект
BG05М20Р001-2.004-0004 „Разви-

В

ационалният конкурс по
изобразително и приложни
изкуства „Кучето и човекът
- приятели завинаги” на НЧ "Напредък - 1871” е събитие от Крайдунавските празници на културата в гр.
Никопол. В раздел "Изобразително
изкуство" участваха 133 творби на
млади творци от различни населени
места на България вкл. Школата
по изобразително и приложно
изкуство към НЧ " Христо Ботев" в
с.Зафирово и НЧ „Христо Ботев 1901” в с.Коларово.
Жури с председател Марин

Н

Флоров - скулптор и художник, и
членове Боряна Павлова и Анелия
Димитрова - учители и художницилюбители, оцениха творбите.
Децата от зафировската Школа
участваха в два раздела - Изобразително и Приложно изкуство. За
Никопол децата изпратиха шест
рисунки създадени от Преслав Михайлов - 11 г., Преслава Стелянова
- 7 г., Емилия Демирова - 8 г., Емил
Нуретинов - 9 г., Селин Назми - 10
г. и Дейвид Нуретинов - 7 г. и две
творби на приложното изкуство от
Преслав Михайлов - 11 г. и Галена

тие на способностите на учениците
и повишаване мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и
компетентности (Твоят час)
Изявата се организира съвместно с родители, учители и ученици.
Гости на събитието бяха директорът на училището
Нефие Раим, учители и родители.
Празникът започна със специален
поздрав от нашите
малки приятели второкласниците - стихове за цветовете,
цифрите и буквите.
Със забавни игри
учениците показаха
своите умения за
писане, четене, разбиране и говорене

на английски език. Участниците в
групата демонстрираха своите езикови знания за бързо откриване и
поставяне на правилното място на
буквите, думи- плодове, зеленчуци
и напитки чрез игра,
На работни листи децата избираха любими предмети и съставяха
изречения.
С драматизация на приказката

„Warm mitten” учениците влязоха
в ролите на приказните герои и
показаха говорни умения.
Гюлнар Раим благодари на учениците, които бяха поздравени и
от родителите. Всички ученици
от групата получиха грамоти и по
един малък подарък от ръководителя на групата за постигнатите
резултати в края на проекта.
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Статистика - 2017:

За бедността и социалното включване

П

на мъжете, живеещи в риск от бедност в
областта с 1.4 процентни пункта.
Системата за социална защита има
съществено значение за редуциране на
бедността. Данните за 2017 г. показват, че
ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват
останалите трансфери (обезщетения,
социални и семейни помощи и добавки),
равнището на бедност в област Силистра
се повишава от 17.2% до 28.4%, или с
11.2 процентни пункта. Съответно при
изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност
в областта нараства до 41.0%, или с 23.8
процентни пункта.
Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на възможностите
да посрещнат неочаквани разходи (за
неотложен ремонт на жилището или
колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със
собствени средства (60.6%), ограничения
по отношение на плащането на време на
разходите, свързани с жилището (56.6%)

и почивката извън дома (56.0%) и. Успоредно с това 5.9% от лицата не могат да
си позволят автоматична пералня, 1.8%
- телефон, вкл. мобилен, 0.2% - цветен
телевизор. Почти 20% от населението
посочва, че не може да си позволи потребление на месо, пиле или риба всеки втори
ден, а 13% от лицата се ограничават при
отоплението на жилището си.
През 2017 г. в област Силистра 27.2%

от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9
показателя).
Най-висок е относителният дял на населението живеещо в тежки материални
лишения в областите Пазарджик - 45.8% и
Варна - 43.4%. Най-нисък е относителният
дял на живеещите в тежки материални
лишения в областите Ямбол - 15.3% и
“ТГ”
Габрово - 15.9%.

Кметство с. Шуменци
Уважаеми приятели мюсюлмани,
Приемете моите най-сърдечни поздравления
по случай Вашия голям празник Рамазан Байрам.
Пожелавам Ви здраве, успехи и благоденствие!
Нека да расте взаимното ни уважение и заедно
да работим за нашето общо бъдеще!

ǣǱǽǾǴǾǻǼǬǳǹǴǶ

Калина МИХАЙЛОВА, Кмет

Черешите
ой много обичаше
череши. В градината
имаше едно дърво и
когато черешите зрееха
той ядеше до насита.
Жена му се караше и подигравателно казваше, че
можел да изяде цяла кофа.
Но прекрасните плодове
имаха своя сезон. И той
свършваше много бързо.
Оставаха му само спомените, които бяха с аромат
на череши… и каращата
се жена. За нея може да
се каже, че беше доста
свадлива. Мърмореше за
щяло и нещяло. Вътре в
себе си той избухваше,
но наяве само си мълчеше.
Вглъбяваше се в своята
работа, заключен в каби-

Т

нета си. Само там имаше
спокойствие. А действително имаше нужда от
него, защото се занимаваше с конструирането на
машина на времето. Някои
си мислеха /включително и
жена му/, че това е мечта
неосъществима, но той
твърдо вярваше, че може
да изобрети такава.
Времето минаваше, опитите му пропадаха един
след друг. Старостта почука на врата му. Жена му
се разболя и стана тиха и
сговорчива, и добра. Найсетне в дома му настъпи
покой. Черешата изживя
времето си и изсъхна.
А плодовете на новото
дърво нямаха същия вкус.

СМЯХ
- Какво направихте, госпожо?! на КАТ...".
Счупихте ваза на 700 години!
- Ох, без да искам. Ама като ми
- Прасчо, четох хороскопа ти.
казахте сега така и ми олекна.
- Сериозно ли, къде?
- Как така ви олекна?!
- В една готварска книга.
- Ми притесних се да не е нова...
Моят ми вика: - Жена, прочетох
В магазина:
тука, че по време на секс мъжът
- Извинете, имате ли сода би- изгаря толкова калории, все едно
карбонат?
е пробягал 9 километра.
- Не свършила е, но имаме сода
- Брее, много, бе - 9 километра
каустик.
за 2 минути...
- А каква е разликата?
- Ами... 1,20 лв.
Хубавият, обилен и напоителен
летен дъжд раздели дамите на две
Професор по математика чете категории:
на синчето си книжка за лека нощ.
- Мис Мокра Фланелка и Мис
- Тате, бе! - размрънква се по Мокра Кокошка!
едно време детенцето. - Това е
скучно! Започни направо оттам,
Стажантка в Бърза помощ придето се обяснява, че производната ема обаждане:
на една функция в дадена точка е
- Ало, Бърза помощ ли е?
равна на тангенса от ъгъла, който
- Да, кажете!
допирателната към графиката й в
- Мъжът ми е с 38.6
тази точка сключва с положителна- Брей, много голям, бе...
та посока на абсцисната ос!
- Да те предупредя, на първа
Инкасо кола се блъсна в автомо- среща не правя секс.
бил на пътна полиция – от половин
- Пий, пий...
час участниците в произшествието
не могат да определят кои пари на
Летен лагер на Математическата
кого са.
гимназия. Той тихо се вмъква в
стаята й, ляга до нея и шепне:
След няколко години автомо- Сега ще направим нещо, което
билите ще са с вграден "Фейсбук". не бива да правим...
Правиш маневра, правиш задръст- На нула ли ще делим?
ване и... моментално ти излиза
съобщение: "27 души считат, че
Между съученици.
ти си пед*раст, 32-ма вежливо
Той: - За съчинението ми “Какво
питат - "Кой ти даде книжка, бе?" правих през лятото” ми писаха 6+...
Публикацията е харесана от патрул
Тя: - А на мен 18+...

Уважаеми мюсюлмани,
След месец строг пост, пречистени и закалени
във вярата, днес празнуваме празника на
опрощението, покаянието и милосърдието!
Желая ви здраве и щастливи мигове със
семействата и близките ви!

Честит Рамазан Байрам!
Нехат ЕБАЗЕР,

Кметство с. Цар Самуил
Уважаеми мюсюлмани,
В този свещен месец, който посвещавате на
покаяние и равносметка, когато имащите се
поставят на мястото на бедните, когато се
събират близки, приятели, когато хората се
сдобряват и прощават грешките си, надеждата,
че човечността тържествуват е по-силна!

ǣǱǽǾǴǾǜǬǸǬǳǬǹǍǬǵǼǬǸ

Мехмед ЮМЕР, Кмет

Кметство с. Бреница

Приказки за възрастни
И изведнъж
- работата му
потръгна. Той
изобрети машина на времето. Замисли се,
къде да отиде първия път.
„Във времето
с черешите”,
реши той. Тя
го отведе точно там - при
черешите. Той
започна да си
хапва, но тогава се появи
жена му и закрещя нещо.
Крещеше толкова силно,
че той избяга с машината. Върна се в друга
година, но пак в сезона на
черешите. Тъкмо да започне да яде, жена му пак се
развика ядосано. И така
колкото пъти посещаваше

Кметство с. Нова Черна

Драги мюсюлмани,
Приемете моите най-искрени пожелания
по повод празника Рамазан Байрам!
Добротата, милосърдието и щедростта
са основните добродетели, които
мюсюлманската религия възпитава
във всички вярващи.

Честит Рамазан Байрам!
Гюнюл ДАИЛ, Кмет

черешата, толкова пъти
жената му вгорчаваше
живота.
„Какво пък, заради една
череша няма да си късам
нервите. Какво ли съм
намирал в нея? - каза си
той и никога повече не
стъпи в годините, когато
дървото даваше плод…и
жена му крещеше.

Кметство с. Търновци
Уважаеми мюсюлмани,
Рамазан е месец на опрощението и покаянието. Вярвам, че след пречистващите свещени дни
заедно ще продължим да живеем в мир, взаимно
уважение и толерантност.
Пожелавам Ви щастливи празници и нека във всеки
дом цари благоденствие, човечност и любов!

Честит Рамазан Байрам!
Вежди ДАИЛ, Кмет

Забавна астрология

Близнаци
лизнакът се слави с това,
че е голям мислител. Умът
и устата му не спират да
работят. И животът му върви по
разни правила, недотам верни,
но все пак правила- негови си.
Например едно от тях е:
1. Днес не съм такъв като вчера.
Ще рече, че се е развил, че е
станал по-умен, по-креативен,
по-знаещ и така нататък. Обаче
си е все същият. Вярно може да
се преструва и да заблуждава,
другите да му вярват, защото е
артист по рождение, но си е все
същият. Както вчера така и днес.
Друго негово правило:
2. Един акъл е добре, два още
по-добре, особено, ако принадлежат на един и същи човек.
Естествено Близнакът смята,
че двата акъла са неговите. И не
напразно. Има много учени Близнаци. Обаче са доста срамежливи.
Направят някое откритие и тикат
други зодии под светлината на
прожектора. И докато те обират
лаврите, Близнакът си седи пред
микроскопа и тръпне пред новото
си откритие.
Следващо правило:
3. Фигаро тук, Фигаро там.
Не, не, това не значи, че обичат операта. Даже тайничко я
мразят. Просто Близнаците се
хвърлят на всяка работа. Търчат

Б

насам и натам,
докато изплезят
език. Не че винаги им плащат
за това, което вършат. Близнакът
не е материално същество. По
скоро духовно. Често на края на
деня са на края на силите си. Но
на другия ден отново са на линия
и… Фигаро тук, Фигаро там.
Следващо правило
4. На пазара не отговарям за
пазаруването.
Близнакът страшно мрази да
пазарува, затова си взема половинката където и да ходи. Тя
пазарува, та се къса, а Близнакът
само се усмихва и си мисли за
свои си неща. Все му е едно
какво се купува. Важното е да не
отговаря за това.
Хайде от мен да мине - още
едно правило!
5. Обичам количеството, защото за качеството не ми остава
време.
Близнакът може да яде кренвирши с месо и без месо. Стига
да са в голямо количество. Както
казахме той е мислител. Докато
мисли дъвче и все му е тая какво.
Близнакът има още доста правила, но си ги знае само той. Не
ги споделя с другите. Не че се
срамува, просто му е все едно.
Астрологът

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

рез 2017 г. линията на бедност
в област Силистра е 297.33 лв.
средно месечно на лице от домакинството. При този размер на линията
под прага на бедност са били 17.2% от
населението на областта.
В сравнение с предходната година
размерът на линията на бедност в област Силистра се увеличава с 2.2%, а
относителния дял на бедното население
нараства с 2.3 %.
През 2017 г. най-ниската линия на
бедност се наблюдава в областите Видин
и Пазарджик – 234 лв., а най-високата - в
област София (столица) (511 лв.), следвана от областите Габрово (399 лв.) и Стара
Загора (396 лв.).
Най-висок е относителният дял на
бедните в областите Кърджали - 29.1% и
Сливен - 28.2%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Благоевград
- 13.5%, Плевен - 14.8% и Разград - 15.7%.
През 2017 г. в област Силистра относителният дял на бедност за жените е
16.5% и е по-нисък от относителния дял

14 - 27.06.2018 г.
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интересна въпросителница Да посрещнем новия живот!
1. Коя е най-дългата азбука на света?
а/ Английската
б/ Палестинската
в/ Камбоджанската
2. Коя е най-кратката азбука на света?
а/ Китайската
б/ Джагатайската
в/ Бугенвилската
3. Колко маслини трябва да се махнат от салата при самолетен
полет, за да се спестят 40 000 долара за една година?
а/ 5 000 долара
б/ 10 000 долара
в/ 40 000 долара
4. Кога ще ви мине, ако ви сърби гърлото?
а/ ако пиете сироп
б/ ако се почешете по гърлото с език
в/ ако се почешете по ухото
5. Кои са най-многобройните същества на земята?
а/ рибите
б/ птиците
в/ насекомите
6. Колко дълга нишка може да се направи от един грам злато?
а/ 10 метра
б/ един километър
в/ 20 километра
7. Може ли да се свари едно яйце, ако се сложи между два
мобилни телефона?
а/ ама че глупост
б/ не може разбира се
в/ може ако стои 62 минути
8. Накъде тръгва прилепът, когато излита от пещерата?
а/ към България
б/ надясно
в/наляво
9. Какво правят ушите на човек до края на живота му?
а/ мърдат
б/ радват се
в/ растат
10. Благодарение на какво е изобретена микровълновата печка?
а/ благодарение на желанието на хората за бърза храна
б/ благодарение на прогреса
в/ благодарение на разтопен шоколад в джоба на инженер
Отговори от миналия брой: 1-В, 2-А, 3-В, 4-А, 5-А,
6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А

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

ЗАПОВЕД
№РД-04-725/05.06.2018 г.

ННа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба №1
за опазване на озеленените площи и декоративната растителност,
както и във връзка с чл. 19, ал. 1 от същата наредба,
ЗАБРАНЯВАМ:
Преместване, отсичане, изкореняване, кастрене на клони и увреждане на дълготрайната декоративна растителност - дървесни екземпляри с видова принадлежност „Липа” - „Tilia” и др./, собственост на
Община Тутракан, без издадено разрешение за това по установения
административен ред.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам:
1. За територията на гр. Тутракан и прилежащото към града землище - на Заместник- кмета по стопанските дейности на Община
Тутракан;
2. За територията на селата от Община Тутракан и прилежащите
към тях землища - на Кметовете и Кметските наместници по места.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите
длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Заповедта да се доведе до знанието на обществеността посредством разгласяване чрез средствата за масово осведомяване и
публикуване на официалната интернет страница на Община Тутракан.
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
№ 26/11.06.2018 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията уведомяваме всички заинтересовани, чe
на 02.05.2018 г. е издадена виза от главния архитект на
Община Тутракан за проект: „Модулна бензиностанция”
Местонахождение: поземлен имот №020147, местност „Аладжика”, с.Бреница, общ.Тутракан
Визата е издадена на Стефка Атанасова Добрева,
гр.Варна
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

евет месеца баби, дядовци, лели и стринки
чакат да се появи малкото
човече на света. Те тръпнат и се
чудят колко ли килограма ще бъде,
дали ще има коса, как ли ще се
казва. Само майката си знае какво
е да носиш живот. Минава през
сутрешно гадене, през контракции, през неразположение. Обаче
тупкането в корема носи забрава
за всички проблеми. Да не забравяме и за таткото. Той търпеливо
обслужва майчето и изпълнява
всичките й желания.
И ето - идва денят, в който малкото е решило най-сетне да дойде
на белия свят. Ражда се отрочето
и след няколко дена става изписването. Настава трескава подготовка. Какво трябва да правят
всички заинтересовани? Сега ще
помислим. Например, ТАТКОТО.
Смята се, че най-важното е да
черпи и да черпи и да… черпи.
Обаче, защо да не подари нещо на
жена си - например, някакво бижу.
Може и цветя, но на майката едва
ли ще й е до тях, така че по-добре
е бижу. Да не забрави лекарите и
акушерките. По-скоро за тях да
са букетите и бонбоните, а може
и торта. Защо не торта? И нещо,
което всички забравят. Майчето
е дошла с широка рокля. Редно е
да излезе с друга по-тесничка. Все
пак част от корема го няма, а и ще
има много снимки. Таткото тайно
може да приготви чанта с друга
рокля и бельо.
Сега за БАБИТЕ, ЛЕЛИТЕ, СТРИН-

Д

КИТЕ и накрая ДЯДОВЦИТЕ. Усмихнати, те ще се блъскат да видят
бебето и да се снимат с него, но
преди това не е зле да приготвят
погача и сладки за изписването.
Бабите да сготвят и да почистят
дома на родилката. Да я украсят с
балони и надпис „Добре дошли”.
Може да са купили комплект за
изписване, но майката едва ли би
им позволила. Всеки има мнение
какъв трябва да бъде. Бабите смятат, че е добре пелената да има
бастички и дантелки, нещо което
майката решително ще възрази.
По-добре е нещо памучно и опростено, за да не дразни любимото
детенце.
Разбира се, да не забравяме и
КРЪСТНИЦИТЕ И КУМОВЕТЕ. Те
отдавна са купили подаръците,
след като са се ровили в интернет
и са поръчали неща най-вече за
бебето - ваничка /непременно с
термометър/, уред за изваряване
на бибероните, везна.
Естествено и ПРИЯТЕЛИТЕ са
част от това радостно събитие. Те
могат да подарят албум за снимки
за бебе, бебешки дневник или
книги с приказки, книги за отглеждане на дете, както и комплект за
баня или развиващи играчки за
бебета. Понеже са на възрастта
на родителите знаят, че не бива
да подаряват плюшени играчки.
Вредни са за бебето.
Но знаете ли кое е най-важното
при това изписване? Патакламата
да трае кратко и майката да бъде
оставена да си легне на спокойствие в къщи. Нека гостите останат
за по-късно, когато тя ще е в състояние да им се радва. Защото в
този момент майката има желание
да бъде само със своето бебе и
най-много с таткото. Така че това
е най-важната препоръка при изписване. Дано сме били полезни!

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

ЗАПОВЕД
№РД-04-724/05.06.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 1 и т. 2 от
Закона за водите и ПМС №182 от 24.07.1996 г., Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, във
връзка с подобряването на организацията и координацията по водно
спасяване, осигуряване безопасността на хората и предотвратяването
на водни инциденти,
НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам къпането и плуването в р. Дунав и останалите водни
площи на територията на общината.
2. Кметствата и собствениците /наемателите/ на водни площи в
общината да осигурят чрез забранителни, предупредителни и информационни знаци обезопасяването на всички открити канали, язовири
и микроязовири, както и бреговата ивица на р. Дунав.
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
3. Поставените знаци да са на разстояние не по-голямо от 500 м.
по протежението на водния обект, да бъдат поставени по пътеките,
по които хората се движат. На табелите и знаците да се виждат
конкретните причини за забрана на къпането и плуването /голяма
дълбочина, дънна яма, рибарски мрежи, тинесто дъно, водовъртежи,
замърсена вода и др./. Унищожените или повредени табели незабавно
да се подменят.
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
4. Да се вземат мерки за обезопасяване чрез мрежи, капаци и
парапети открити канали, изкопни ями, кладенци и др. водни площи,
запълнени с вода, чиято дълбочина е по-голяма от 120 см.
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
5. Директорът на РД „ГП" - гр. Русе да разпореди патрулиращите
служители в района на кейовата стена да контролират спазването на
забранителните знаци по нея.
Отг.: Директор на РГ „ГП” - гр. Русе
Срок: постоянен
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите
длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на
Заместник-кмета по инфраструктура, опазване на околната среда,
общинската собственост и стопански дейности на Община Тутракан.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в едномесечен срок от
датата на съобщаването й пред Административен съд-гр.Силистра.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

20 -24 септември 2018 г.

Албания и Македония - късчета история
Програма
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
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

14 - 27.06.2018 г.

Мини шампионска лига
С

ɩɨɪɬɟɧɩɪɚɡɧɢɤɡɚɞɟɰɚɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɚ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨɈɛɳɢɧɫɤɢɰɟɧɬɴɪɡɚɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɈɐɂȾ 
ɢɆɟɫɬɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɡɚɛɨɪɛɚ
ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɹɜɢ
ɧɚɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟɢɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟ ɆɄȻɉɉɆɇ ɤɴɦɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ȼ ɬɭɪɧɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥ ɧɚ
ɦɚɥɤɢ ɜɪɚɬɢ ɜɡɟɯɚ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɱɟɬɢɪɢɨɬɛɨɪɢɢɧɚɞɭɱɟɧɢɰɢɨɬɋɉɂÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɫ
ȼɚɪɧɟɧɰɢɈɍÄɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢ
Ɇɟɬɨɞɢɣ´ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɋɍ
ÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɨɬɛɨɪɧɚɈɐɂȾɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥ ɜ ɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚ
ɟ ɨɬɛɨɪɴɬ ɧɚ ɋɉɂ Äɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ɫȼɚɪɧɟɧɰɢɇɚɜɬɨɪɨ
ɦɹɫɬɨɫɟɤɥɚɫɢɪɚɯɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɨɬɋɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ ɬɪɟɬɨ  ɨɬɛɨɪɴɬ ɧɚ

ɈɍÄɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ´
ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɚɱɟɬɜɴɪɬɨɬɨ
ɦɹɫɬɨɛɟɡɚɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɨɬɛɨɪɴɬɧɚɈɐɂȾɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ɇɟɞɚɥɢɢɩɪɟɞɦɟɬɧɢɧɚɝɪɚ-

ɞɢɩɨɥɭɱɢɯɚɜɫɢɱɤɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ɄɭɩɢɬɟɢɝɪɚɦɨɬɢɬɟɧɚɩɪɢɡɶɨɪɢɬɟɜɪɴɱɢɯɚɌɨɞɨɪɤɚȺɧɝɟɥɨɜɚ
 ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɚ ɆɄȻɉɉɆɇɌɭɬɪɚɤɚɧ ɢ Ⱦɨɪɨɬɟɹ Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɈɐɂȾ
“ТГ”

шишаркови хрумки
коро ходили ли сте в
Боровата гора? Не сте?
Жалко! Имаме такава
лечебница за белодробни болести. Сутрин рано лягаш под един
бор и дишаш, дишаш, дишаш.
Лекарства не ти трябват. Майка
ми често водеше дъщеричката ми
и от бронхита не остана следа.
А едно време, когато училище
„Васил Левски” все още учеше
децата, учителите ги водеха в
Боровата гора. Облечени като
зайчета, сърнички, мечета и
какво ли още не, децата много
се забавляваха.
Обаче, аз за друго започнах
да говоря за Боровата гора. За
шишарките. Мислите, че стават
само за горене ли? Да, ама не!
От тях могат да се направят
прекрасни неща. И то не само
коледен венец. Например, да
украсите саксиите с тях. Представете си една величествена
юка обградена с малки шишарки.
Може да пръснете по тях малко
боя - червена, синя, зелена, златиста, сребриста. Тогава саксията
винаги ще привлича внимание.
Или имате любовна среща?
Ще палите свещи, ще пиете
вино, ще ви се иска да създадете
романтично настроение. Тогава
защо да не сложите шишарки в
купата за лед. На тях няма да им
е студено. Ще бъде интересно
хрумване.
Използвайте шишарките за да
придадете нов облик на пооста-

С

Мамо,прочети ми!
ƤǗƾǔǂǏǋ

една страна наречена Зъбландия живяло малко
зъбче. То се казвало... как?
Разбира се, Зъбатко. Та, този Зъбатко много обичал да се забавлява
и често забравял за хигиената.
Ритал топка, скачал в реката да се
къпе, сърфирал, играел на таблета
интересни игри и какво ли не още.
Най-много обичал да лови риба. Но
да не мислите, че след това слагал
тигана? Не, той отново пускал рибките в реката. Златоперките знаели
това и с радост налапвали стръвта.
Изяждали тлъстото червейче и
когато Зъбатко ги освобождавал

В

махали му с опашка.
Зъбатко имал приятелка. Тя
била малък резец и се казвала как?
Разбира се, Рези. Рези била голяма
чистница и държала на хигиената.
- Зъбатко, хигиената е важно
нещо. Препоръчвам ти я аз горещо
- казвала тя.
Но на Зъбатко това изречение
минавало през едното ухо и излизало през другото. Един ден,
тъкмо щял да ходи на риболов,
на вратата му се почукало. Отворил той и какво да види. Някакво
същество с две глави стояло с
угодна усмивка.

- Здравей! Чух, че ще ходиш
за риба. Нека и аз дойда! Ще ни
бъде много интересно, когато
сме двама.
- Но, кой си ти? - зачудил се
Зъбатко.
- Ох, забравих да се представя.
Аз съм Двуглавко.
- Добре, Двуглавко. Носиш ли
си въдица?
- Разбира се - показал една
пръчка Двуглавко.
- А, това не е въдица. Но нищо, е бацил, който е решил много да
аз ще ти дам - засмял се Зъбатко. му навреди. Как, това ще ви разДвамата тръгнали към реката, кажа следващия път.
но Зъбатко не знаел, че Двуглавко
Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

22 юни - Малина НИКОЛОВА, гр.Главиница
14 юни - Диана СПИРИДОНОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
22 юни - Теодора АТАНАСОВА, Школа по китара, НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
15 юни - Йорданка МАРКОВА, Ст.спец. "Местни приходи", Община Тутракан
26 юни - Рашко ДЕНЕВ, Общински съветник от ГЕРБ, ОбС-Главиница,
Главиница
Ротари Клуб Тутракан
15 юни - Велина ХРИСТОВА, ТФ "Дунавска младост", Тутракан
26 юни - Ирина ИВАНОВА, "Български пощи", Тутракан
17 юни - Ирена ВЪЛЧЕВА, НЧ "Просвета", с. Стефан Караджа, община
26 юни - Йорданка МЕТОДИЕВА, Гл.спец. "АО", Община Тутракан
Главиница
27 юни - Жанина СТОЯНОВА, Мед.сестра, ОДГ "Полет", Тутракан
17 юни - Симеон ПЕТКОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
24 юни - Еньовден - Енчо, Еньо, Яни, Яне, Яна, Янка,
Тутракан
Янко, Яница, Янчо, Ина, Инна, Биляна и имена на билки.
22 юни - инж. Людмил УЗУНОВ, Директор на ДГС-Тутракан

релите мебели. Например - украшение за перде. Прави се лесно
и бързо. Когато прогледнете към
прозореца, ще имате асоциация
за гора - борова. Като тази в
Тутракан.
От шишарки може да се направи човече, бухал, таралежчета и
какво ли още не. А в градината
саксията може да се облицова
с шишарки. Представяте ли
си кошница облепена от шишарки или от техните люспи.
Или къщичката на джуджетата,
чийто покрив е от люспите на
шишарки. Свещници могат да
имат подложка от шишарки не
само по Коледа. Гирлянди от тях,
ако висят по стените на лятната
кухня, придават настроение.
А бе, какво говоря! Стига да
имате въображение можете да
направите всичко от тях. Само
трябва да отидете в гората, да
подишате чист въздух и да си ги
наберете.
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