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Будителите...
енят на Будителите се празнува единствено в България.
Защо ли? Само ние ли сме
толкова заспали, че трябва
някой да ни буди? Само ние
ли разбираме, че в този
материален свят, по-важно
нещо от духа няма. Той духът, май е наврян в миша
дупка. Словото, речта,
идеалите, са на заден план.
По-важното е триенето
на билетчета, кликането,

Д

селфита, плъзгането, чуждата азбука. Писането на
писма остава в далечното
минало. Контактуваме с
кратки есемеси, заменяме
букви с цифри. Азбуката
на Кирил и Методий често
се заменя с латиница. Ако
беше жив Паисий щеше
да каже: „О, неразумний
юроде…”. Книги има бол
на пазара, но четящите
са малко. Писателите от
будители са се превърнали

1 - 7 ноември 2018 г.
в търговци. Учителите от
будители са се превърнали
в търсещи субсидии хора.
Започваме да забравяме
какво е будителството. То
е да събуждаш ония желания
на хората да правят нещо
хубаво за Родината си. То
е да ги просвещаваш - само
просветеният човек има
национално самосъзнание.
И само просветеният човек
знае, че когато живееш за
Родината си, живееш за
себе си.
Днес, във времената на
атентати, убийства, корупция и какво ли още не,
имаме по-голяма нужда от
будители. Не само в България, а по целия свят. Да се

събуди това заспало човечество, чийто сън напомня
вече на кошмар. Някой ще
каже, че по време на Българското Възраждане било
по-лесно да си будител.
След робството народът
мечтаел да се събуди. Докато сега целта е не да ни
будят, а да ни приспиват.
И има много средства за
това.
Обаче щом все още празнуваме Деня на Будителите, значи още ги има. Още
гласовете им се чуват.
И бъдещето е в тях. За
всички будители и за тия,
които ги слушат с надежда

оводът да разговаряме с изпълнителния директор на СНЦ
„МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“
Данка Милчева е Стратегията за Водено от общностите местно развитие за
територията на общините
Главиница и Ситово, която
се изпълнява по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018
г. с Управляващите органи
на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020
г., на Оперативна програма

„Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г. и на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
г., за прилагане на подмярка
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19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014-2020 г.
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Юбилеен концерт
Данка МИЛЧЕВА, Изп. директор на МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа":
145 години
Работим заедно с местната общност за Читалище в Тутракан
една добруваща Крайдунавска Добруджа Дарения за новочерненските ученици
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ȾɚɧɤɚɆɂɅɑȿȼȺ

Честит празник!

стана ясно от постъпила
в Координационен щаб за
претърсване към Областна
комисия по епизотии в Силистра информация.
Координационният щаб бе
създаден миналата седмица
по време на заседание на
Тервел, след направения
Комисията с участието
на 27 октомври обход с
на членовете на Кризисния
участието на представищаб в областта. В деня на
тели на 7 ловни дружинки
на стр. 2
и на горски стопанства,

Обход на ловци завърши без
открити трупове на диви прасета
К

рай сухоземната граница с Румъния в Силистренско няма намерено умряло диво прасе
в т.нар. инфектирана зона

от 20 км, в която влизат
населени места от общини
от областите Силистра –
Силистра, Кайнарджа, Алфатар, и Добрич – Крушари,

Уважаеми дейци на просветата
и културата, уважаеми жители
на община Тутракан,
Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по
повод 1 ноември - Денят на Народните Будители! На този
ден всички ние се прекланяме пред творците и пазителите
на българската духовна и културна традиция. Убеден съм,
че всички Вие успешно продължавате тяхното дело. Не
преставайте да будите съзнанието на младото поколение за
нашето наследство!

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

на стр. 4

Уважаеми учители, културни дейци,
уважаеми жители на община Главиница,
На 1 ноември честваме един от светлите празници Денят на народните будители!
Този ден винаги ни води към галерията от ярки
образи, белязали българската култура и образование.
Но денят на будителите е повод да се вгледаме и в
днешния ден, както и да погледнем напред.
Затова Ви желаем здрав разум, ясни цели,
спорна работа!

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

Уважаеми просветни и културни дейци от
община Тутракан,

Уважаеми дейци на просветата и
културата в община Ситово,

Поздравявам ви с Деня на народните будители Първи ноември! Празник на хилядите будители на
българската народна съвест. Празник, обърнат към
най-здравите и дълбоки корени на
нашата духовност.
Нека с ежедневните си усилия да продължим
делото на будителите, да съхраним родолюбието,
да построим мост, по който нашите деца да
пренесат българщината в бъдещето!
Честит празник на всички, които се чувстват
продължители на великата традиция!

ɇɚɧɨɟɦɜɪɢɨɬɛɟɥɹɡɜɚɦɟȾɟɧɹɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟ
ɛɭɞɢɬɟɥɢȻɨɝɚɬɚɬɚɧɢɢɫɬɨɪɢɹɢɤɭɥɬɭɪɚɟ
ɫɴɯɪɚɧɢɥɚɢɦɟɧɚɬɚɧɚɦɧɨɝɨɛɟɥɟɠɢɬɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɛɭɞɢɬɟɥɢɭɜɟɤɨɜɟɱɟɧɢɨɬɹɪɤɚɬɚɞɢɪɹɧɚ
ɞɭɯɨɜɧɨɬɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɤɨɟɬɨɫɚɨɫɬɚɜɢɥɢɫɥɟɞ
ɫɟɛɟɫɢɍɜɟɪɟɧɢɫɦɟɱɟɫɪɟɞȼɚɫɫɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɫɜɹɬɨɬɨɢɦɞɟɥɨ
ɉɨɞɞɴɪɠɚɣɬɟɹɪɤɚɬɚɫɜɟɬɥɢɧɚɧɚɡɧɚɧɢɟɬɨɢ
ɠɢɜɩɥɚɦɴɤɚɧɚɥɸɛɨɜɬɚɤɴɦɜɫɢɱɤɨɫɜɹɬɨɢɪɨɞɧɨ

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Честит празник!

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово
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РЕГИОН

НОВИНИ
НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТУТРАКАН
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ ɦɭɡɟɣ ɫɴɨɛɳɚɜɚ ɧɚ
ɜɫɢɱɤɢɠɢɬɟɥɢɢɝɨɫɬɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɪɨɦɹɧɚɜɪɚɛɨɬɧɨɬɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɟɤɫɩɨɡɢɰɢɢɬɟɧɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɦɭɡɟɣȾɭɧɚɜɫɤɢɪɢɛɨɥɨɜɢɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟɢɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚ
ɝɚɥɟɪɢɹɀɟɥɶɨɌɚɱɟɜɈɬɧɨɟɦɜɪɢɝɞɨɦɚɪɬ
ɝɫɟɩɪɟɦɢɧɚɜɚɧɚɡɢɦɧɨɪɚɛɨɬɧɨɜɪɟɦɟɬɟɜɞɟɥɧɢɱɧɢɬɟ
ɞɧɢɦɨɠɟɞɚɩɨɫɟɬɢɬɟɟɤɫɩɨɡɢɰɢɢɬɟɧɚɦɭɡɟɹɨɬɞɨ
ɱɚɫɚ ɫɨɛɟɞɧɚɩɨɱɢɜɤɚɨɬɞɨɱɚɫɚ ɚɜɫɴɛɨɬɚɢ
ɧɟɞɟɥɹɢɩɪɚɡɧɢɱɧɢɬɟɞɧɢɳɟɫɟɩɪɢɟɦɚɬɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɫɚɦɨ
ɫɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɡɚɝɪɭɩɢɧɚɬɟɥ
ИЗЛОЖБА НА ГЪЛЪБИ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɄɥɭɛɡɚɫɩɨɪɬɧɢɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɝɴɥɴɛɢ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɜɹɬɴɪ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬ ɟɠɟɝɨɞɧɚɬɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ɧɚ
ɝɴɥɴɛɢɋɴɛɢɬɢɟɬɨɳɟɫɟɫɴɫɬɨɢɧɚɧɨɟɦɜɪɢɫɴɛɨɬɚɨɬ
ɱɚɫɚɜɴɜɮɢɡɤɭɥɬɭɪɧɢɹɫɚɥɨɧɧɚɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɓɟɛɴɞɚɬɜɪɴɱɟɧɢɢɧɚɝɪɚɞɢɬɟɡɚɩɨɥɟɬɢɋȿɁɈɇɝ
Ɂɚɩɨɜɹɞɚɣɬɟɞɚɫɟɧɚɫɥɚɞɢɬɟɧɚɩɪɟɤɪɚɫɧɚɬɚɝɥɟɞɤɚ
МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО“
Ɉɛɥɚɫɬɟɧɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɦɭɡɢɤɚɥɟɧɤɨɧɤɭɪɫÄȿɞɢɧɧɢɜɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨ³ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ
ɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹɧɚɆɪɟ
ɠɚɬɚ ɨɬ Ɉɛɥɚɫɬɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɤɨɹɬɨɟɩɨɫɜɟɬɟɧɚɧɚɛɴɞɟɳɟɬɨɧɚɄɨɯɟɡɢɨɧɧɚɬɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɧɚ ȿɋ ɉɪɟɡ  ɝ ɫɟ ɧɚɜɴɪɲɜɚɬ  ɝɨɞɢɧɢ ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ
ɫɛɥɢɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ȿɋ ɢ ɫɟ ɱɟɫɬɜɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɐɟɥɬɚɧɚɬɨɡɢɦɭɡɢɤɚɥɟɧɤɨɧɤɭɪɫɟ
ɞɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɫɰɟɧɚɡɚɢɡɹɜɚɧɚɦɥɚɞɢɬɚɥɚɧɬɢɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɨɛɳɢɧɢɨɬɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɢɞɚɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɛɨɝɚɬɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɟɡɢɰɢɢɤɭɥɬɭɪɚ
ɍɱɚɫɬɢɹɬɚɫɚɪɚɡɞɟɥɟɧɢɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢɢɉɟɫɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɧɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɢɜɨɤɚɥɧɢɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɌɚɧɰɉɨɩɪɟɞɜɚ
ɪɢɬɟɥɧɨɡɚɞɚɞɟɧɢɤɪɢɬɟɪɢɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɠɭɪɢɳɟɨɰɟɧɢɢ
ɤɥɚɫɢɪɚɢɡɹɜɢɬɟɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɳɟɩɨɥɭɱɚɬ
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢɩɪɟɞɦɟɬɧɢɧɚɝɪɚɞɢ
ɇɚɱɚɥɨɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɟɜɱɚɫɚɧɚɧɨɟɦɜɪɢɜɡɚɥɚɬɚ
ɧɚȾɌÄɋɚɜɚȾɨɛɪɨɩɥɨɞɧɢ³ɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɌɨɣɳɟɡɚɜɴɪɲɢɫ
ɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɢɤɨɧɰɟɪɬɧɚɩɨɩɭɥɹɪɧɚɬɚɩɨɩɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɤɚ
ɆɢɯɚɟɥɚɎɢɥɟɜɚɨɬɱ
ИЗПЛАТЕНИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОПАДНАЛИ
ПЛОЩИ ЗА 2018 Г.
ȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ɢɡɩɥɚɬɢɥɜɧɚɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢ
ɩɨɋɯɟɦɚɬɚɡɚɞɴɪɠɚɜɧɚɩɨɦɨɳɡɚɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɧɟɧɚɡɚɝɭɛɢ
ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ ɡɚ ɧɚɩɴɥɧɨ ɩɪɨɩɚɞɧɚɥɢ ɩɥɨɳɢ ɜ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɛɟɞɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɧɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɢ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢɭɫɥɨɜɢɹɧɚɫɬɴɩɢɥɢɩɪɟɡɝɄɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɫɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟ ɫɬɨɩɚɧɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢɬɟ ȼɚɪɧɚ
ȾɨɛɪɢɱɅɨɜɟɱɋɢɥɢɫɬɪɚɋɥɢɜɟɧɢɒɭɦɟɧɤɨɢɬɨɩɪɢɬɟɠɚ
ɜɚɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɡɚ  ɩɪɨɩɚɞɧɚɥɢ ɩɥɨɳɢ ɫ
ɩɪɚɫɤɨɜɢɢɧɟɤɬɚɪɢɧɢɤɚɣɫɢɢɫɥɢɜɢɛɚɞɟɦɢɢɥɢɱɟɪɟɲɢɜ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟɨɬɧɢɫɤɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɩɪɟɡɡɢɦɚɬɚɢ
ɩɪɨɥɟɬɬɚɧɚɝɩɨɞɥɟɠɚɬɧɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɋɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ
ɩɨɦɨɳɫɟɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɬɞɨɨɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢ
ɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɞɚɞɟɧɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɬɚ
ВСИЧКИ ПЕНСИИ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ
С 5,7% ОТ 1 ЮЛИ 2019 Г.
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɨɞɨɛɪɢ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ
ɞɴɪɠɚɜɧɨɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɡɚ  ɝ ɉɪɨɟɤɬɴɬ
ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɨɬɸɥɢɞɨɝɨɞɢɧɚɩɟɧɫɢɢɬɟɨɬɩɭɫɧɚɬɢɞɨɤɪɚɹ
ɧɚɝɞɚɫɟɭɜɟɥɢɱɚɬɫ
Ɉɬ  ɸɥɢ  ɝ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɹɬ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɩɟɧɫɢɹɬɚ ɡɚ
ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧ ɫɬɚɠ ɢ ɜɴɡɪɚɫɬ ɳɟ ɫɟ ɩɨɜɢɲɢ ɧɚ  ɥɜ
Ɉɬ ɫɴɳɚɬɚ ɞɚɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɹɬ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɢɬɟ
ɟɞɧɚɢɥɢɩɨɜɟɱɟɩɟɧɫɢɢɫɟɭɜɟɥɢɱɚɜɚɨɬɥɜɧɚɥɜ
Ɇɹɪɤɚɬɚɫɟɩɪɢɥɚɝɚɡɚɜɫɢɱɤɢɩɟɧɫɢɢɛɟɡɨɝɥɟɞɧɚɦɨɦɟɧɬɚ
ɧɚ ɨɬɩɭɫɤɚɧɟɬɨ ɢɦ ɉɪɟɡ  ɝ ɡɚ ɢɡɩɥɚɳɚɧɟ ɧɚ ɩɟɧɫɢɢ
ɫɚɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɦɥɧɥɜɫɦɥɧɥɜɩɨɜɟɱɟɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɨɱɚɤɜɚɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɩɪɟɡɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɉɪɨɰɟɧɬɴɬɡɚɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧɫɬɚɠɜɩɟɧɫɢɨɧ
ɧɚɬɚɮɨɪɦɭɥɚɳɟɫɟɭɜɟɥɢɱɢɨɬɧɚ
ɋ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɹ
ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧɞɨɯɨɞɡɚɜɫɢɱɤɢɨɫɢɝɭɪɟɧɢɥɢɰɚɨɬɥɜ
ɧɚ   ɥɜ ɉɨɜɢɲɚɜɚ ɫɟ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɹɬ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧ
ɞɨɯɨɞɡɚɫɚɦɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɢɬɟɫɟɥɢɰɚɨɬɥɜɧɚɥɜ
ɤɚɤɬɨɢɡɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɫɬɨɩɚɧɢɢɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɨɬ
ɥɜɧɚɥɜɁɚɩɚɡɜɚɫɟɪɚɡɦɟɪɴɬɧɚɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɜɧɨɫɤɚɡɚɮɨɧɞÄɉɟɧɫɢɢ³ɢɮɨɧɞÄɉɟɧɫɢɢɡɚɥɢɰɚɬɚɩɨɱɥ
³ɧɚȾɈɈɧɚɧɢɜɨɬɨɨɬɝɁɚɩɚɡɜɚɬɫɟɢɪɚɡɦɟɪɢɬɟɧɚ
ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɬɟɜɧɨɫɤɢɡɚɞɪɭɝɢɬɟɮɨɧɞɨɜɟɧɚȾɈɈɚɫɴɳɨ
ɢɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚɦɟɠɞɭɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɢɬɟɢɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɋɴɫɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚɫɟɩɪɟɞɥɚɝɚɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨɧɚɪɚɡɦɟɪɚɧɚɩɟɧɫɢɹɬɚɤɚɬɨɩɪɢɢɡɱɢɫɥɹɜɚ
ɧɟɬɨɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɹɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɭɱɚɫɬɜɚɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɹɬ
ɞɨɯɨɞ ɡɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɨɬ  ɝ ɞɨ ɩɟɧɫɢɨɧɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɥɢɰɟɬɨɡɚɩɟɪɢɨɞɧɟɩɨɦɚɥɴɤɨɬɦɟɫɟɰɚ
КРИМИНАЛЕ
ɝɨɞɢɲɟɧɦɴɠɟɡɚɞɴɪɠɚɧɡɚɧɚɧɟɫɟɧɚɫɪɟɞɧɚɬɟɥɟɫɧɚ
ɩɨɜɪɟɞɚɇɚɨɤɬɨɦɜɪɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɢɫɛɢɜɚɧɟɬɨɣɫɱɭɩɢɥ
ɱɟɥɸɫɬɬɚɧɚɝɨɞɢɲɟɧɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰɫɤɨɝɨɬɨɢɦɚɥɧɟɭɪɟɞɟ
ɧɢɥɢɱɧɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɝɨɞɢɲɧɢɹɬɟɡɚɞɴɪɠɚɧɡɚɫɪɨɤɞɨ
ɱɚɫɚɩɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɥɚɫɬɦɚɫɨɜɤɨɧɬɟɣɧɟɪɡɚɫɦɟɬɟɢɡɝɨɪɹɥɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚ
ɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɆɟɫɬɧɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɫɟɨɬɡɨɜɚɥɢ
ɧɚɩɨɥɭɱɟɧɫɢɝɧɚɥɢɩɨɬɭɲɢɥɢɩɥɚɦɴɰɢɬɟɫɩɚɫɟɧɟɫɴɫɟ
ɞɟɧɤɨɧɬɟɣɧɟɪɉɪɢɱɢɧɚɡɚɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɧɟɛɪɟɠɧɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɚɫɨɝɴɧ
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Подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“ представена в общините

бластен информационен център – Силистра проведе информационни срещи във всички
общини от област Силистра за представяне на
подмярка 6.4.1 „Инвестиции
в подкрепа на неземеделски дейности“ от Мярка 6
„Развитие на стопанства и
предприятия“ от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020.
Подмярката се прилага
посредством три отделни
процедури за подбор на
проекти:
ÛnËÉÃÂ½É¿ÌÍ½ÉÛÈ»ÛÊËÉ¿Îкти, които не са включени
в Приложение I от договора
за функционирането на ЕС;
Ûo»Â½ÃÍÃÀÛÈ»ÛÎÌÆÎ¾ÃÛ½Õ½Û
всички сектори и други неземеделски дейности;
Û gÈ½ÀÌÍÃÑÃÃ Û È»ÌÉÒÀÈÃÛ
към развитие на занаяти.
Процедурата цели насърчаване на заетостта,
разкриване на нови и запазване на вече съществуващи
работни места, намаляване
на сезонните колебания в

О

заетостта, насърчаване
развитието на неземеделски дейности в селските
райони, както и насърчаване на инвестиционните
дейности и подкрепа за
развитие на технологиите
в областта на „зелената
икономика“, включително
на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
За трите процедури минималният размер на допустимите разходи за едно
проектно предложение е
левовата равностойност
на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 600 000
евро. Финансовата помощ
е в размер до 50% от общите допустими разходи,
но не повече от 200 000
евро. Останалата част
трябва да бъде собствено
финансиране от страна на
бенефициента.
Допустимите кандидати по подмярката са
микропредприятия и земеделски стопани, които
отговарят на определени

изисквания.
Микропредприятия по
смисъла на чл.3, ал.3 от
ЗМСП за такива с персонал
по-малко от 10 души и годишен оборот и/или активи
до 3,9 млн. лева. Те трябва

далище/клон със седалище
на територията на селски
район.
Не са допустими дейности, свързани с развитието на туризма. Единствено изключение прави

да са регистрирани като
ЕТ или ЮЛ по Търговския
закон или Закона за кооперациите. За процедурата
„Инвестиции, насочени към
развитие на занаяти“, кандидатът може да бъде и физическо лице, регистрирано
по Закона за занаятите
като упражняващо занаят.
Земеделски стопани, които желаят да кандидатстват по тази подмярка
трябва да бъдат регистрирани по Наредба №3 от 1999
година, да имат минимален
размер на стопанството си
над 8 000 евро (измерен в
стандартен производствен
обем) и да имат най-малко
50% приходи от земеделски
дейности за предходната
финансова година.
Кандидатът задължително трябва да е със се-

развитието на занаятчийски центрове с цел популяризиране на местния бит и
култура.
Кандидатстването става електронно чрез системата ИСУН 2020. Проектното предложение се подписва с КЕП (квалифициран
електронен подпис). Всички
документи за кандидатстване, както и подробни
Насоки за кандидатстване
могат да бъдат намерени в
секция „Отворени процедури“, падащо меню Програма
за развитие на селските
райони, Мярка 6 „Развитие
на стопанства и предприятия“ на сайта www.
eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 7 декември 2018
година, 17:30 часа.

Започва прием по мерките от
Обход на ловци Националната
програма по пчеларство
завърши...
О
от стр. 1 зително в същия район е
открито в неадекватно
състояние друго диво прасе, чиято проба отново е
положителна. В ход e актуализиране на списъците с
отглеждани свине в т.нар.
задни дворове, в резултат
на изпълнение също на
решение от извънредното
заседание на Областна
комисия по епизотиии. Освен "инфектирана зона" е
създадена и "буферна зона",
определена също на 20
км, включваща общините
Дулово, Алфатар, Генерал
Тошево, Ситово и Тервел.

акцията е имало дежурен
лекар в ОДБАБХ Силистра,
за да посети при нужда
района в случай, че обходът открие труп или болно
прасе, а в тези ситуации се
налага вземане на проба и
провеждане на дезинфекция.
На 18 октомври край
оградата до граничната
бразда откъм българска
страна бе намерено умряло диво прасе, пет дни
след което стана ясно, че
пробата за АЧС е положителна.
На 24 октомври прибли-

т 12 ноември 2018 г. започва прием за финансовата 2019 година по
мерките от Национална програма
по пчеларство (НПП) в ОД на ДФЗ
по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация
на юридическо лице. Приемът ще
продължи до 23 ноември 2018 г.
Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019
г. включват дейности за борба
срещу вароатозата, за извършване
на лабораторен анализ на меда
и закупуване на кошери, пчелни
семейства и майки.
По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването
на дребен пчеларски инвентар,
докато мярка В е насочена към
подвижното пчеларство.
Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е

с общ бюджет от близо 14.28 млн.
лева, от които 50% са осигурени
от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2019 година финансовият
ресурс е 4 758 590 лева.
Отново ще се дава възможност
инвестициите по мерки А, Б, В и Д
да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“.
След одобрение и сключване на
договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите
ще могат да подават заявления
за кредит в срок до 15 юли в ОД
на ДФЗ по постоянен адрес на
физическото лице и по адресна
регистрация на юридическо лице.
По време на приема за финансовата 2018 г. са подадени 1742
заявления и са подписани 1659
договора на обща стойност 4 679
860 лв.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 29 октомри 2018 г.
1 машинен оператор, шиене на облекла – без изискване ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” - в
за заемане
едно направление:
1 оператор, производствена линия – средно образо- За обучение по време на работа
вание, двусменен режим на работа
2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
2 сервитьори – няма изискване за заемане
1 гладач, ютия – основно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
Работни места за младежи до 29 години, разкрити са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова договорът е безсрочен. За учителските места се
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- изисква педагогическа правоспособност.
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Данка МИЛЧЕВА, Изп. директор на МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа":

Работим заедно с местната общност за
една добруваща Крайдунавска Добруджа
от стр. 1 проектни предложения в рамките
на СВОМР трябва да приключат до
31.12.2020 г.
- Може ли изпълнението на
Стратегията да приключи по-рано?
- Да, в случай че се изпълнят
целите и индикаторите за усвояване
на средствата по нея, договорени са
проектите по мерки, и проектите на
бенефициентите са изпълнени и
отчетени по-рано от крайния срок,
който споменах.
- В какво се изразява дейността
на Местна инициативна група
„Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа"?
- Най-важните ни стъпки са в
посока превръщане на целите ни
в резултати и в този контекст са
свързани с осигуряване на необходимите ресурси и условия това да
се случва. Това обуславя и дейността ни по изготвяне на индикативна
годишна работна програма, организиране на приеми, с които местните
бенефициенти ще кандидатстват за
финансиране, и оценка на проектни
предложения по Стратегията. Това
изисква от нас още да:
- разработваме, съгласуваме,
одобряваме и оповестяваме съответната процедура за подбор на
проектни предложения;
- обявяваме прием на проекти по
мерките и да разработваме насоки
за кандидатстване по всяка една
от мерките, както и съответните
образци на документи към тях;
подготвяме в ИСУН проекти на
процедури за прием на проекти;
- изготвяме проекти за насоки
за кандидатстване, които включват
условия за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрените
проекти с приложенията към тях и
с посочени критерии и методика за
оценка на проектните предложения.
- планираме и организираме про-

- Г-жо Милчева, каква е финансовата помощ, която получава
Стратегията за Водено от общностите местно развитие за изпълнение на проекти на територията
на общините Главиница и Ситово?
- Стратегията ни получава подкрепа от два фонда - Европейския
земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) чрез
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г. и Европейския социален фонд
(ЕСФ) чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., приоритетна ос 1 и 2,
и чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. приоритетна
ос 3.
Максималният размер на общия
публичен принос във финансовия
план към Стратегията за изпълнение на проекти е в размер до 3 442
230.00 лева. От тях 1 955 800.00
лева ни се предоставят от ПРСР
2014-2020 г., 899 680.00 лева от
ОПРЧР 2014-2020г. и 586 750. 00
лева са от ОПНОИР 2014-2020 г.
Стратегията ни е многофондова
и при изпълнението й ще работим
с управляващите органи на трите
програми.
- Какъв е периодът на действие
на Стратегията?
- Стратегията за Водено от общностите местно развитие е с период
на действие 31.12.2020 г., като
окончателното изпълнение на дейностите на Местната инициативна
група, свързани с прилагането на
СВОМР по подмярка 19.2. и дейностите по управление и популяризиране на Стратегията по подмярка
19.4., следва приключат не по-късно от 30.09.2023 г. Това означава,
че приемите и договарянето на

цеса по информиране, консултиране и подпомагане на подготовката
на проекти.
- определяме комисия за избор
на проекти/комисия за подбор на
проектни предложения за всеки
прием на проекти и да организираме работата й.
- В периода от 14 юни до 5
септември 2018 г. включително,
проведохме информационно-обучителни събития - информационна
конференция, информационни
срещи и обучения на представители
от различни групи заинтересовани
страни.
Избрахме независими външни
експерти-оценители за извършване
на техническа оценка на проектни
предложения, кандидатстващи за
финансиране към Стратегията ни.
Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, публикувахме
за обществено обсъждане със заинтересованите лица процедурата
за прием, като по този начин им
осигурихме възможност за писмени възражения и предложения.
Към мярката се прояви значителен интерес от представителите на
публичния и нестопанския сектор
като причините за това може да се
свържат, както с необходимостта
от реализиране на проектни идеи,
свързани с подобряване на социалната, културна и туристическа
инфраструктура в населените места
от територията, така и със социално-икономическия й профил, и не
на последно място с високия дял
на финансовата помощ - до 100%.
В процес на доработване сме на

процедурата за прием на проектни
предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, по която планираният финансов ресурс възлиза
на 330 500.00 лева. Земеделските
стопани от територията на Местната
инициативна група ще могат да
кандидатстват и с проекти по мярка
4.1.2. с финансов ресурс по СВОМР
в размер на 201 500.00 лева, чийто
прием също предстои.
В очакване сме да се подпише
анекса към Стратегията ни за Водено от общностите местно развитие,
за да обявим приема на проектни
предложения.
- Какво ви предстои оттук нататък?
- Не сме преставали и продължаваме да работим активно с
местната общност за постигане
на възходящо, балансирано и устойчиво развитие на територията
си, което нарекохме в процеса на
разработване на нашата Стратегия
„ЗАЕДНО ЗА ЕДНА ДОБРУВАЩА
КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“, за
привличане на все повече заинтересовани страни и лица в дейности
за изготвяне на проектни предложения, за популяризиране на
възможностите за кандидатстване.
- Къде и как могат да получават
разяснения потенциалните бенефициенти?
- Желаещите да получат информация могат да се свържат с екипа
на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра,
ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599,
факс: 086362258, e-mail: mig_
glavinitsa_sitovo@abv.bg.
Информация е налична и на
сайта ни: http://www.mig.glavinitsasitovo.org.

Местна Инициативна Група "Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа" подпомага проекти за приспособяване на
работниците и предприемачите към промените, въвеждане
на социални и нетехнологични иновации в предприятията
СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦАСИТОВО КРАЙДУНАВСКА
ДОБРУДЖА“ ще подпомага проекти по Стратегията си за Водено
от общностите местно
развитие чрез Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“
2014-2020 г. с публичен
принос в размер на до
899 680.00 лева. Предвидени за проекти по мярка
1.7. „Приспособяване на
работниците и предприемачите към промените,
въвеждане на социални и
нетехнологични иновации
в предприятията“ са 469
400.00 лева, които са 13,64
% от цялата Стратегия.
Проектите по Мярката
следва да включват следните примерни допустими
дейности:
- Предоставяне на обучения за мениджъри на местни предприятия и предприемачи с оглед подобряване
на техните управленски и
предприемачески умения;
- Предоставяне на обучения на работното място;
- Подкрепа за практики

и предоставяне на услуги
за заети и работодатели
с цел превенция или смекчаване последствията от
икономическо преструктуриране;
- Подкрепа за насърчаване професионалната и
географската мобилност
на заети лица;
- Подкрепа за практики
за въвеждане на гъвкави
форми на заетост;
- Подкрепа за практики
за усъвършенстване на
системите за управление
на човешките ресурси в
предприятията, с акцент
върху практиките за трайно интегриране на младите
хора на работното място,
по-лесното съвместяване
на професионалния, семейния и личния живот, както
и удължаване трудовия
живот на по-възрастните
работници и служители;
- Подкрепа за практики
за въвеждане на иновативни, по-производителни
и „по-зелени” модели за
организация на труда в
предприятията, в т.ч. за
осигуряване на безопасни

и здравословни условия на
труда, подобряване професионалния и здравния
статус на работниците и
служителите, както и за
подобряване на социалния
климат;
- Подкрепа за практики,
насочени към стимулиране
на защитата на трудовите, осигурителните и
социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността
и равното третиране на
работното място;
- Подкрепа за практики,
насочени към развитие на
корпоративната социална
отговорност;
- Подкрепа на практики,
насочени към борба със
сивата икономика и недекларираната заетост.
Организации, предоставящи посреднически услуги
на пазара на труда, Работодатели, Обучителни
организации, Центрове за
информация и професионално ориентиране, Неправителствени организации,
ще могат да получат финансова помощ с максима-

лен интензитет на помощта до 100 % от общата
стойност на допустимите
разходи, свързани с:
- Оборудване и обзавеждане;
- Софтуер; за трудови и
др. възнаграждения, стипендии и др. доходи на физически лица за дейности,
пряко свързани с изпълнението на договора за
финансиране, вкл. осигурителните вноски, начислени
за сметка на осигурителя
върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство;
- Командировки (съгл. Наредбата за командировки в
страната);
- Материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по
договора за финансиране;
- Стипендии и други доходи, изплатени от трети
страни в полза на участниците в дадена дейност;
- Разходи, свързани с
участието на хора с увреждания, и други.
Допустими са дейности
за управление на проек-

От днес Пътна полиция стартира
традиционната акция
„Зима”
ɚɧɨɟɦɜɪɢɜɋɢɥɢɫ
ɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɤɚɤɬɨ
ɢ ɜ ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ
ɉɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ ɫɬɚɪɬɢɪɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɬɚɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɚ
ɚɤɰɢɹÄɁɢɦɚ´Ɍɹɳɟɩɪɨɞɴɥ
ɠɢ ɞɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɟɫɟɰ ɧɨɟɦ
ɜɪɢɢɳɟɩɪɟɦɢɧɟɩɪɟɡɬɪɢ
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢ ɟɬɚɩɚ ɧɚɫɨɱɟɧɢ
ɤɴɦ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ
Ʉɚɦɩɚɧɢɹɬɚ Äɋ ɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɨ ɩɴɬɧɨ ɩɪɟɜɨɡɧɨ ɫɪɟɞ
ɫɬɜɨ ɩɪɟɡ ɡɢɦɚɬɚ´ ɳɟ ɫɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɩɪɟɡ ɩɟɪɢɨɞɚ
 ɝ Ⱦɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ ɩɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɮɨɤɭɫɢɪɚɧɚ ɤɴɦ ɩɪɟɜɟɧ
ɰɢɹ ɧɚɞ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɜɨɞɚɱɢɬɟɧɚɩɴɬɧɢɩɪɟɜɨɡɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ±ɨɫɧɨɜɧɨɜɟɥɨɫɢ
ɩɟɞɢɢɤɚɪɭɰɢɓɟɫɟɫɥɟɞɢ
ɡɚ ɫɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɴɜɟɞɟɧɢɬɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢ ɤɚɪɭɰɢ ɢ
ɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɚ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɩɴɬɢɳɚɢɥɢ
ɭɱɚɫɬɴɰɢɨɬɬɹɯɨɬɪɟɩɭɛɥɢ
ɤɚɧɫɤɚɬɚɩɴɬɧɚɦɪɟɠɚɤɚɤɬɨ
ɢ ɡɚ ɞɜɢɠɟɳɢ ɫɟ ɩɪɟɜɨɡɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɟɡɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨ
ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɜɟɬɥɨɨɬɪɚɡɢɬɟɥɧɢɠɢɥɟɬɤɢ
ɨɬ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɢɬɟ ɢ ɞɪ
Ⱦɚɬɚɬɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɨɛɹɜɟɧɚɡɚȾɟɧɛɟɡɜɟɥɨɫɢ
ɩɟɞɢɫɬɢ±ɠɟɪɬɜɢɧɚɩɴɬɹ
ȼɬɨɪɢɹɬ ɬɟɦɚɬɢɱɟɧ ɟɬɚɩ
ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜ Äɉɟɲɟɯɨɞɰɢ ɢ
ɜɨɞɚɱɢ ɡɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬ ɧɚ
ɩɴɬɹ´ɳɟɩɪɨɬɟɱɟɜɩɟɪɢɨɞɚ
 ɝ ɓɟ ɫɟ ɢɡ
ɜɴɪɲɚ ɚɤɬɢɜɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥ ɡɚ
ɫɩɚɡɜɚɧɟ ɨɬ ɩɟɲɟɯɨɞɰɢɬɟ
ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɩɪɟɫɢɱɚɧɟɤɚɤɬɨɢɡɚɞɚɜɚɧɟ
ɨɬ ɜɨɞɚɱɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨ

ɧɚɩɟɲɟɯɨɞɰɢɬɟɧɚɩɟɲɟɯɨɞ
ɧɢɬɟ ɩɴɬɟɤɢ ȼ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɬɨɡɢɟɬɚɩɞɚɬɚɬɚɧɨɟɦɜɪɢ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɛɹɜɟɧɚ ɡɚ Ⱦɟɧ
ɛɟɡɩɟɲɟɯɨɞɰɢ±ɠɟɪɬɜɢɧɚ
ɩɴɬɹɚɧɚɧɨɟɦɜɪɢɳɟɫɟ
ɨɬɛɟɥɟɠɢɋɜɟɬɨɜɧɢɹɬɞɟɧɡɚ
ɜɴɡɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɧɚ ɠɟɪɬɜɢɬɟ
ɨɬɉɌɉ
ÄȻɟɡɨɩɚɫɧɨ ɲɨɮɢɪɚɧɟ
ɩɪɟɡ ɡɢɦɚɬɚ´ ɟ ɦɨɬɨɬɨ ɧɚ
ɬɪɟɬɢɹɬɟɦɚɬɢɱɟɧɟɬɚɩɧɚɚɤ
ɰɢɹÄɁɢɦɚ´ɤɨɣɬɨɳɟɫɟɩɪɨ
ɜɟɞɟ ɜ ɞɧɢɬɟ 
ɝ ɉɴɬɧɢɬɟ ɩɨɥɢɰɚɢ ɳɟ ɢɡ
ɜɴɪɲɜɚɬɡɚɫɢɥɟɧɢɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɬɚɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟɢɧɚɨɫɜɟ
ɬɢɬɟɥɧɢɬɟ ɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɴɬɧɢɰɢ
ɬɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ ɜɨɞɚɱɢɬɟ ɧɚ
ɩɴɬɧɢɩɪɟɜɨɡɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɜ
ɬɱ ɢ ɫɩɪɹɦɨ ɩɟɲɟɯɨɞɰɢɬɟ
Ⱦɚɬɚɬɚɧɨɟɦɜɪɢɳɟɛɴɞɟ
ɨɛɹɜɟɧɚ ɡɚ Ⱦɟɧ ɛɟɡ ɜɨɞɚɱɢ
ɢɩɴɬɧɢɰɢɜɦɨɬɨɪɧɢɬɟɩɪɟ
ɜɨɡɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ±ɠɟɪɬɜɢɧɚ
ɩɴɬɹ
Ɉ ɬ             ɝ  ɞ ɨ
ɝɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɩɪɨɢɡ
ɲɟɫɬɜɢɹɨɬɤɨɢɬɨɬɟɠɤɢ
Ɂɚɝɢɧɚɥɢɫɚɝɪɚɠɞɚɧɢɚ
ɪɚɧɟɧɢɬɟ ɫɚ  Ɂɚ ɫɴɳɢɹ
ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢ
ɧɚ ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚ ɫɚ
ɛɢɥɢɨɬɤɨɢɬɨɬɟɠɤɢ
Ɂɚɝɢɧɚɥɢɫɚɢɫɚɪɚɧɟɧɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɉɪɟɡɦɢɧɚɥɢɹɡɢɦɟɧɩɟɪɢ
ɨɞ ɝ
ɝ  ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɚ
ɧɚɫɬɴɩɢɥɢɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɢ ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹ 
ɨɬɤɨɢɬɨɬɟɠɤɢɁɚɝɢɧɚɥɢɫɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɪɚɧɟɧɢɬɟɫɚ

тите и за информация и
публичност, при спазване
на изискванията на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“
2014–2020г.
За оценка на проектите
ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от
Комитета за наблюдение
на Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014–2020г. Във
връзка с целите и приоритетите на Стратегията
на Местна инициативна
група „Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“
проектите ще се оценяват
и по следните специфични критерии (общо до 30
точки):
- Проектът въвежда социални или нетехнологични
иновации - 10 т.;
- Проектът обхваща целеви групи от двете общини - 10 т.;
- Проектът въвежда „по-зелени” модели за
организация на труда в
предприятията, в т.ч. за
осигуряване на безопасни
и здравословни условия на
ÍËÎ¿Û ÛÛÍ
Стратегията за Водено
от общностите местно
развитие за територията

на общините Главиница и
Ситово се изпълнява от
СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Споразумение
РД-50-34 от 20.04.2018 г.
с Управляващите органи на
Програма за развитие на
селските райони 2014-2020
г., на Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г. и
на Оперативна програма
„Наука и образование за
интелигентен растеж“
2014-2020 г., за прилагане
на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за водено от
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено
от общностите местно
развитие” от Програмата
за развитие на селските
райони за периода 20142020 г.
Желаещите да получат допълнителна информация могат да се
свържат с екипа на СНЦ
„МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“
на адрес: гр. Главиница,
обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599,
факс: 086362258, e-mail:
mig_glavinitsa_sitovo@
abv.bg, www.mig.glavinitsasitovo.org
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В СУ "Христо Ботев"-Тутракан:

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

Дарения за новочерненските ученици Седмица на четенето в библиотеката

ъв връзка с Национален
план за изпълнение на
Националната стратегия
за насърчаване и повишаване на
грамотността, Министерството на
образованието и науката с писмо
с изх. № 9105-304/ 28.09.2018
г. организира провеждането на
Национална седмица на четенето
в периода от 22 до 26 октомври
2018 г.
С много вълнение премина седмицата в училищната библиотека.
Организирахме поредица събития,
за да почетем инициативата и да
насърчим учениците да обикнат
четенето.
На 22 октомври със седмокласниците и г-жа Радка Трифонова
открихме в кабинета по история с
краеведско четене Националната
седмица на четенето. Насочихме
вниманието си към интересни
откъси от книгите „Просветното
дело в Тутраканско“ от Енчо Йорданов, „Тутракан“ от Рачо Змеев
и „Училище „Христо Ботев“ - гр.
Тутракан“ от Тотю Пейков и Димитрина Рашева за отварянето
на първото българско светско
училище в нашия град. Запознахме се с просветната, културната и
възпитателната дейност на учители, интелектуалци и ученици в
периода 1862 - 1900 г. Подбрахме
материалите, за да ги обединим
с темата на урока по история
„Новото българско училище“ през
Възраждането. Учениците не се
затрудниха с поставените въпроси
и задачи. Споделиха знанията си за
този важен период от историята
на нашия народ. Коментираха с

- "Бай Ганьо". Четохме откъси от
нея и гледахме епизод от игралния
филм с участието на уникалния
артист Георги Калоянчев, изпълняващ ролята на Бай Ганьо. Не пропуснахме да насочим вниманието

желание особеностите на всеки
от изучаваните видове училища.
Разгледаха книгата на д-р Петър
Берон „Рибен буквар“ и прочетоха
биографията на Васил Априлов
от книгата „Духовни водачи на
България“ на издателство КИБЕА.
Убедени сме, че училищата от
късното Възраждане, които „водят
началото си от Априловското в
Габрово, са едно от най-големите
постижения на българския духовен
напредък и на националното ни
единство“.
Същия ден продължихме дейностите, планувани за Националната седмица на четенето в библиотеката, със седмокласниците
от ЦДО и госпожа Анелия Иванова.
Проведохме маратон на четенето.
Насочихме вниманието си към
книгата на Алеко Константинов

ника Генчо Негенцов. Върнахме се
към златните му стихове, приказки
и веселите патилански истории.
Гледахме видеоклип със снимки от
неговия живот и книгите, издадени
през годините с произведенията
му. Слушахме автентичен запис, в
който писателят говори на децата,
че през целия си живот е работил
за процъфтяването на българската
детска литература. Уверява ги, че
двете могъщи сили, в които вярва
нашият народ и в които през
целия си живот е вярвал и той, са
всепобеждаващият труд и всепостигащата наука. Пяхме, изправени
на крака, песента, създадена по
стихотворението му „Родна реч“.
Слушахме друга песен по негова
творба - “Чудо ряпа“. Гледахме
филм по неговата популярна
приказка „Косе Босе“ и телевизи-
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а 22 октомври т.г. в
Основно училище “Свети
Свети Кирил и Методий”
в с. Нова Черна бе посетено от
Милена Ленева - представител
на Фондация "Темпо”, която за
втора година работи в училище
през лятната ваканция с детския
лагер. Впечатлена от това, че не
всички деца имат равни възможности, тя организира дарителска
акция. Нейни приятели и близки
се отзовават и на прага на зимата
децата получиха 20 чифта чисто
нови ботуши и още толкова употребявани, но запазени при
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случай на необходимост. Магазин
„ Mat Star Shoes Sofia” даряват 20
чифта спортни гуменки и комплект екипи за футболния отбор
към училището. За всички деца
имаше чанта-раничка с лакомства
и „тефтер за мечти”, където да
споделят своите желания.
Като връзка за осъществяване
на акцията от наша страна съдействие оказаха колегите Ванина
Кънева и Станимира Станчева.
Благодарим на всички за сътвореното вълшебство! Благодарим ти, Милена!

Практическо занятие по безопасност на движението
Младши инспектор Ивелин Лазаров обясни на малките ученици
как да се движат безопасно и да
бъдат внимателни. Разказа им за
опасностите на улицата и как да
се пазят. Акцентира върху това да
изберат най-безопасния и кратък
път от дома до училище и обратно.
Винаги да спазват основните правила за движение като пешеходци.
Бързането за училище да не е
повод за нарушаване на правилата
за движение. Да се пресича на
пешеходната пътека или с друг
по-възрастен човек. Посочи и към
кого трябва да се обърнат при
пътен инцидент.
По време на практическото занятие възникваха много въпроси
о традиция, в началото на но мероприятие по безопасност от страна на учениците, даваха се
учебната година в ОУ „Св. на движението по пътищата със примери, поставяха се различни
Св. Кирил и Методий”, с. сектор КАТ - Пътна полиция - ситуации и се търсеше отговор на
това как да се предпазим на пътя.
Нова Черна, се проведе съвмест- Тутракан.
Материалите подготви: Маргарита ВЛАДЕВА, Директор на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Нова Черна

си към въпроса дали откриваме
байганьовщина днес. Споделихме
прояви от ежедневието. Коментирахме съвременни проблеми. Дали
е мода, която е в по-малка или в
по-голяма степен във всеки от нас
и която трябва да изчезне. Тема за
размисъл, която не оставя никого
безучастен.
На 23 октомври в библиотеката
с учениците от 3 б клас и г-жа
Румяна Статева продължихме
дейностите от Националната седмица на четенето с маратон под
надслов: "В приказния свят на Ран
Босилек“. Проследихме с интерес
презентация за живота на вълшеб-
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Състезание по дигитални компетентности

рето областно състезание по
Дигитални компетентности
се проведе на 27 октомври
т.г. в СУ "Христо Ботев", информира
преподавателят по информационни технологии Анна Георгиева.
Негов организатор е тутраканското
училище със съдействието на РУО
- Силистра. Тази година в него
участваха 63 ученици от различни
училища от областта - ПМГ „Св.
Климент Охридски“, СУ „Никола Ва-
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пцаров", ПГМГ „Владимир Комаров“
- Силистра, СУ „Васил Левски“, ОУ
„Христо Смирненски“ - гр. Дулово и
СУ „Христо Ботев“ - Тутракан.
Състезанието се проведе в три
възрастови групи. Първа група
включва ученици от 5 и 6 клас, като
участниците получават текст и за 90
мин. създават рисунка на MS Paint.
Втората група е от ученици от 7 и 8
клас На участниците се предоставя
файл с текст, който променят по

зададени критерии за форматиране
и създават компютърна презентация
по предоставен текст и изображения. Оценяват се и двата файла, а
времето за изпълнение на задачата
е 120 мин.Участниците в най-голямата група - 9 и 10 клас, се състезават в категорията „Дигитални
компетентности“. На участниците се
предоставя условие на практическа
задача, чието изпълнение изисква
работа с продукти от MS Office.
Време за изпълнение на задачата
е 120 мин.
Оценяването на проектите се
извършва от компетентна комисия.
Класирането в трите възрастови
групи е индивидуално. Резултатите
ще бъдат публикувани на сайта на
училището http://hrbotev.tk/ в срок
до 13.11.2018 г., а награждаването
ще се състои в деня на патронния празник на училището - 19
ноември.

онната адаптация на „Задави се
Меца“, която след това четохме по
роли. Развеселиха ни и забавните
истории на Патиланчо и неговите
другари от книгата „Патиланци“,
които четохме с удоволствие. Коментирахме защо трябва да четем
и каква е ползата от четенето. С
голямо старание и въодушевление
премина маратонът. Учениците
показаха, че могат не само да четат
изразително, но и бързо да откриват поуките в произведенията.
На 24 октомври в библиотеката
през Националната седмица на
четенето с учениците от 5 а клас,
г-жа Янка Ангелова, г-жа Неждан
Хасан и г-жа Нелюфер Чокой
попаднахме в света на митовете и
легендите. Гледахме класацията:
„Топ 10. Най-могъщите гръцки
богове“. Знаем, че историите за
богове и богини от древногръц-

ката митология са изключително
популярни. Техните герои са увековечени не само в книгите, но и
в съвременни филми. Гръцките
богове приличат на хора не само в
тяхната форма, но и в тяхната природа и емоции. С верижно четене
си припомнихме мита за Орфей и
Евридика. Възхити ни тяхната чиста и всеотдайна любов един към
друг. Има личности, чийто пример
продължава да буди възхищение
дори и хилядолетия след смъртта
им. Тракиецът Орфей е доказателство за това. Петокласниците
прочетоха изразително и с желание старогръцкия мит. Проявиха
интерес към описаните събития
в него. Коментираха произхода и
дарбата на легендарния тракиец,
смятан за най-великия певец,
музикант и поет на древността.
На 25 октомври с учениците от
2а клас, г-жа Милена Пенева и
родители, проведохме в библиотеката състезание за най-добър
четец "В света на приказките".
Най-напред майката на Йозгян ни
прочете изразително приказката за
Червената шапчица в стихотворна
форма. След това гледахме филма
„Дядовата ръкавичка“ и прочетохме написаната също в стихотворна форма приказка от Елин
Пелин. Момичетата и момчетата
се стараха да четат изразително
и емоционално. Надпреварваха се
да спечелят титлата „Най-добър
четец“. За своето усърдие получиха грамоти и награди. Радост
ни доставиха и второкласниците,
които се преобразиха в герои от
любими приказки и детски романи. Те се представиха отлично
не само със своите костюми, но
и с преразказите на произведенията, които ги бяха вдъхновили
да реализират този своеобразен
карнавал на литературните герои.
Слушахме песнички за буквите и
книгите. Коментирахме каква е
ползата от четенето.
На 25 октомври с учениците
от 3а клас и г-жа Добринка Вълкова проведохме в библиотеката
състезание по правопис "Кривона стр. 5
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Екскурзия за победителите в
конкурса "Клас на годината"

ɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɬɝ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɟɤɫɤɭɪɡɢɹ ɫ
ɧɨɦɢɧɢɪɚɧɢɬɟ ɜ ɤɨɧ
ɤɭɪɫɚ ÄɄɥɚɫ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ´
 ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɨɬ
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Ɇɟɫɬɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ ɛɨɪ
ɛɚ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɩɪɨɹɜɢ ɧɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟ ɢ
ɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟɤɴɦɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɧɮɨɪɦɢɪɚɫɟɤɪɟ

ɬɚɪɹɬɧɚɄɨɦɢɫɢɹɬɚɌɨɞɨɪɤɚ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɚɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚɫɚ9,,,Äɛ´ɤɥɚɫɨɬɋɍ
ÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɫɤɥɚɫɟɧɪɴ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥȾɢɹɧɚɐɜɹɬɤɨɜɚɡɚ

ɞɨɩɭɫɧɚɬɢ  ɧɟɢɡɜɢɧɟɧɢ
ɨɬɫɴɫɬɜɢɹɢ9,´ɛ´ɤɥɚɫɨɬɋɍ
ÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɫɤɥɚɫɟɧɪɴ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɐɟɧɤɚ Ɇɚɪɢɧɨɜɚ
ɡɚ ɞɨɩɭɫɧɚɬɢ  ɧɟɢɡɜɢɧɟɧɢ
ɨɬɫɴɫɬɜɢɹ ɂ ɞɜɚɬɚ ɤɥɚɫɚ
ɧɹɦɚɬ ɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ
ɩɪɨɹɜɢ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɂɦɚɬ
ɦɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢ ɢɡɹɜɢ ɧɚ
ɭɱɢɥɢɳɧɨɨɛɳɢɧɫɤɨɢɧɚɰɢ
ɨɧɚɥɧɨɧɢɜɨ
Ɇɟɫɬɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɡɚɛɨɪɛɚ
ɫɪɟɳɭɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɩɪɨɹɜɢ ɧɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟ ɢ

ɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟ ɩɨɞɧɟɫɟ
ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɧɢ ɚɞɪɟɫɢ ɧɚ
ɤɥɚɫɨɜɟɬɟ ɢ ɧɚ ɤɥɚɫɧɢɬɟ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢ
ɪɚ ɟɞɧɨɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɴɬɭɜɚɧɟ
ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɢɫɬɨɪɢɤɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɪɟɡɟɪɜɚɬ Äɉɥɢɫɤɚ  ɩɴɪɜɚ
ɬɚ ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ƚɨɥɹɦɚɬɚ ɛɚɡɢɥɢɤɚ  ɧɚɣɝɨ
ɥɟɦɢɹɬ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɢ ɯɪɚɦ ɜ
ɘɝɨɢɡɬɨɱɧɚȿɜɪɨɩɚɚɡɚɮɢ
ɧɚɥ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɤɚɱɢɯɚ ɞɚ
ɪɚɡɝɥɟɞɚɬɆɚɞɚɪɫɤɢɹɤɨɧɧɢɤ

ɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɟɧɛɚɪɟɥɟɮɢɡ
ɫɟɱɟɧɧɚɨɬɜɟɫɧɚɫɤɚɥɚɛɥɢɡɨ
ɞɨ ɞɧɟɲɧɨɬɨ ɫɟɥɨ Ɇɚɞɚɪɚ
ɢ ɢɡɭɦɢɬɟɥɧɨ ɤɪɚɫɢɜɢɬɟ ɩɟ
ɳɟɪɢɤɨɢɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɬɬɚɦ
Ɇɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɟɫɧɢ
ɭɫɦɢɜɤɢɢɫɥɴɧɰɟɫɴɩɴɬɫɬɜɚ
ɯɚ ɞɟɰɚɬɚ ɩɪɟɡ ɰɟɥɢɹ ɞɟɧ
Ɉɱɚɤɜɚɦɟ ɜɢ ɨɬɧɨɜɨ ȼɢɟ
ɦɨɠɟɬɟ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢ ɫɚ ɨɬ
Ɇɟɫɬɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ ɛɨɪɛɚ
ɫɪɟɳɭ ɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ
ɬɟɩɪɨɹɜɢɧɚɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟɢ
ɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟ

Тутраканските творци се организираха в Клуб
лубът на местните литературни творци вече
официално е открит
и има програма за
работа, информират
от НЧ "Н.Й.Вапцаров",
институцията към
която се води новият
клуб.
Подготвя се и алманах, в който всички автори могат да
се включат със свои

К

произведения. Клубът
ще заседава периодично в Читалището.
Всеки желаещ творец, от най-малките до най-опитните,
може да се включи в
работата му. За повече информация на
ваше разположение
е библиотекарят в
отдел за възрастни
- Йорданка Иванова.

Седмица на четенето...
от стр. 4 Пяха с желание песни, сътворени
за любими герои от литературни
писаници или правописаници". В произведения: Червената шапначалото момичетата и момчетата чица, вълкът и седемте козлета,
преписваха красиво, четливо и Пипи Дългото чорапче, дядо и
грамотно откъс от произведение ряпа. Танцуваха. Трудиха се амна омайния разказвач на приказки бициозно и с ентусиазъм.
за малки и големи - Ангел КараНа 26 октомври в библиотеката
лийчев. След това се превърнаха в с учениците от 4б клас, г-жа Вахудожници и украсиха с илюстра- лентина Кирилова и сестрата на
ции страничките. За своето ста- Крум - Радостина, която е бивша
рание бяха отличени с грамоти. наша ученичка, проведохме съсСлед приключване на основната тезание за най-добър разказвач.
задача, третокласниците гледаха Четвъртокласниците, в началото
и слушаха с интерес презентация на състезанието, представиха
и видеоклип с творбата на писа- своите читателски дневници и
теля, от която преписваха. Едва ли илюстрации, сътворени от тях по
има някой, който да не е чел ис- любими произведения. Четоха
торията на малкото сакато лясто- откъси от интересна книга и
виче от „Майчина сълза“. Красива разказаха на своите съученици
приказка за любящото майчино нейното съдържание. Най-досърце и болката по рожбата, която брите разказвачи бяха отличени
е далече. Отговориха и на всички с грамоти. Бъдещата учителка Равъпроси по темата. Справиха се достина препоръча на момичетата
отлично с поставените задачи. и момчетата любимата си книга

В с.Зафирово:

Събитие, посветено на
спасението на българските евреи

- „Малкият принц“ от Антоан дьо
Сент-Екзюпери. Те от своя страна
подариха на библиотеката ценно
издание - „Великите българи“,
съставено от Христина Йотова.
За оформяне на литературен
художествен кът предоставиха и
своите илюстрации. Отличия получиха всички ученици, които са
участвали активно в дейностите
през седмицата.
Следобед на 26 октомври,
в петия ден от Националната
седмица на четенето, заедно с
шестокласниците от ЦДО и г-жа
Румяна Стоянова, проведохме
маратон на четенето "В света на
Джералд Даръл" в библиотеката.
Прочетохме интересни факти от
живота на писателя. Гледахме откъси от телевизионни предавания
за него и част от филма по книгата му „Моето семейство и други
животни“. Четохме откъси от това
крайно забавно повествование за
собственото семейство на Даръл,
чийто живот той оприличава на
„комична оперета“. От образователни онлайн уроци за училище

на разбираем и интересен език в
„Уча. се“ обогатихме знанията си
за живота на писателя, за появата
на книгата и героите в нея. От издателите на тази прекрасна творба разбрахме, че Даръл посвещава живота си на съхраняването на
природата и животинския свят, че
пише забавно и информативно за
своя опит и преживелици, докато
обикаля света в издирване на
животински видове.
Финал на Националната седмица на четенето постави г-н
Васил Търпанов - един достоен
за уважение и преклонение тутраканец, който ни дари с огромен
брой ценни и полезни книги от
личната библиотека на своето
семейство. Шестокласниците на
г-жа Стоянова пренесоха многобройните чанти с книгите,
които ще обогатят училищната
библиотека. От сърце благодарим
на г-н Търпанов за щедрия дар!
Желаем му здраве, дълголетие и
успехи във всяко негово творческо начинание!
Анка КОЗАРЕВА

а 19 октомври т. г. в НЧ
„Христо Ботев - 1901 г.”,
с. Зафирово се проведе
второто събитие посветено на инициативата от работната програма
на Комуникационната стратегия
на Република България във връзка
със 75 години от спасението на
българските евреи. По темата бе
представена презентация.
Програмата беше допълнена с
рецитал от Обединено училище
„Иван Вазов”, с. Зафирово с ръководители Мария Стефанова,
Калинка Василева и Мариана
Михайлова и презентация от Величка Пейчева и
Марияна Лазарова
посветени на Деня
на народните будители и стихове
от личното творчество на Иванка
Денева.
Гости на мероприятието бяха
зам.-областният
управител Стоян
Бонев, Йордан Ге-

Н

оргиев - ПР на Областна администрация, Светомира Вачева - главен библиотекар в РБ „Партений
Павлович”, гр. Силистра, Стефан
Денев - кмет на с. Зафирово,
Жоржета Стефанова - специалист
„АФО” в Кметство Зафирово,
дарители, редовни читатели и
учители.
Ръководството на читалището
подготви за всички гости, дарители
и редовни читатели благодарствени и поздравителни адреси,
сувенири и цветя.
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА
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ОБЩЕСТВО

Улиците на Тутракан
И
ма една улица в Тутракан, която носи
особено име - Бленика. Творческите личности
познават това име, но за
останалите може би е
непознато. Зад него обаче
се крие личността на една
жена с национално величие.
Коя е тя ли - поетесата
Пенка Цанева. Тя е родена
през февруари 1899 г. Баща
й бил един от опълченците
на Шипка. До 1911 г. е живяла в Тутракан. И тук е
сътворила едни от най-хубавите си стихотворения.
Тя се опивала от старата
череша, от вълните на
Дунав, от изгрева и залеза.
По-късно е учила във Вели-

ко Търново, после славянска филология в Софийския
университет. В София се
омъжва и работи като преводач от руски, румънски,
чешки, украински. Превежда творби на Некрасов,
Маяковски, Волкер и редица
други автори. Била е забележителна жена. Нейна
дъщеря е проф. Милена Цанева. И въпреки, че живее
в столицата, Тутракан си
остава прекрасен спомен,
мечта, очарование. От
нея са останали много
стихосбирки, барелеф и
спомен за една бяла птица
с името Бленика. От позицията на времето можем
да я видим по различен

начин - като майка, като
поетеса, като учител. А
може да я видим и така:
„Така я виждам, като бяла
птица, зареяна над добруджанското поле. Поезия
витална с името Бленика
- хармония, докоснала не-

достижими брегове. Така
я виждам - с ореол небесен
подобно чудна пришелка.
От царство приказно, от
стара песен, която пее
малката ми дъщеря. Така я
виждам - майка и любима.
На времето разбрала мъдростта, че щастието е в
това, любов да има, а тя
да бъде стожер на дома.
Така я виждам на високата
черница, с пространството да вае чудеса. На Дунава владетелка и жрица да
посвещава своите слова.
Така я виждам - преродила
се отново в ритъм, звук,
в едно зрънце, покълнало с
прапамет и готово в космическата нива да расте."
В седмицата на будителите едно име буди
поезията в сърцата на
тутраканци и всички българи - това на Бленика.

1 - 7.11.2018 г.

Криминални загадки

Мнимото самоубийство
нспектор Ду-Ду и неговия
помощник патолог пристигнаха във фирмата. Бяха
им съобщили, че една от техните
служителки се е самоубила. Шефът на фирмата подаде бележка от
нея н която пишеше: „Съжалявам,
просто няма смисъл.”
- Къде беше бележката? - попита
инспекторът.
- В принтера. Написана е на
компютър - каза шефът.
Инспекторът и патологът огледаха тялото на жената. Нямаше
никакви рани, но до бюрото се
търкаляха две шишенца. Беше
използвала сънотворни средства
в големи размери. Жената беше
възрастна и лежеше върху бюрото

И

си. На него освен настолна лампа
имаше компютър, скенер, три
клавиатури, мастилница и украсена писалка, която беше много
скъпа. Работно място, както всички
останали във фирмата - безлично,
но много експлоатирано.
- На такова работно място и аз
бих се самоубил - промърмори
патологът.
- Самоубийство ли? Това изобщо не е такова - каза замислено
Инспектор Ду-Ду.
Защо той смята така?
Отговор от миналия брой:
Ако наистина Том е слагал дърва
в печката, снегът по покрива щеше
частично са се стопи, а това не
е така.

Приказки за възрастни

Доброволческа инициатива 2018 Ако бях Хермелин...
З
А

а осма поредна година Фондация Лале и
Фондация Национален
алианс за работа с доброволци /НАРД/ обявяват
традиционния национален
конкурс за най-ефективни
и интересни доброволчески
инициативи в България.
Доброволчеството е личен и съзнателен акт на
учене, свързаност с хората и солидарност. Доброволчеството в световен
мащаб и в частност в
България, привлича все повече хора. Всички те дават
своя принос, време, енергия, умения за подобряване
качеството на живот в
своите населени места и
стават част от живота
на хиляди хора.
Техните усилия имат
нужда от подкрепа и насърчение!
В конкурса Доброволческа
инициатива 2018, са пока-

нени да участват граждански организации, читалища,
училища, доставчици на
социални услуги, културни
организации, спортни клубове и доброволчески групи,
които през настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без
разлика на целта и начина
на организация, място и
време на реализация, източници на финансиране, брой
и възраст на доброволците.
Всяка добра инициатива

заслужава признание!
Представените инициативи ще бъдат оценени от
авторитетно жури по резултатите, значението за
хората в общността, броя
и характеристиките на
участниците, значението
на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците,
финансовата ефективност.
Най-добрите инициативи ще бъдат отличени
на специална церемония,

получавайки сертификат
и материална награда във
формата на инвестиция в
развитието на доброволците и организацията.
Организации и отделни
хора могат да номинират
инициативи, които познават, като попълнят Апликациона форма до 15 ноември
2018 или изпратят попълнен
Формуляр на ofﬁce@navabg.
com.
Пълният списък на номинираните инициативи
ще бъде представен на
Интернет страниците
на Националния алианс за
работа с доброволци и
Фондация Лале в края на
ноември 2018.
Наградите ще бъдат обявени на публична церемония
в навечерието на Международния ден на доброволците
/5 декември/ в началото на
декември 2018 година.

ПОКАНА
На 15 декември 2018 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 10 часа.
Посещение в Музея на селото на неговото най-важно културно
събитие в края на годината провеждано в два дни – фестивал на
традициите и обичаите за Коледа и Нова година. Събитието има за
цел да възстанови атмосферата на традиционното село около Коледа и Нова година представяйки традиции, обичаи, ритуали - песни,
игри с маски, костюми, с участието на занаятчии и производители
на традиционната за Коледа храна.
12:00 - Отпътуване за търговски комплекс “Baneasa Shopping
city“ и Ikea. Свободно време за предколедно пазаруване в търговска
зона Баняса.
16:30 - Отпътуване за традиционния Коледен пазар в центъра,
за да се насладим на красивото коледно осветление и настроение
с чаша греяно вино.
18:30 - Отпътуване от Букурещ; 21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в
чужбина”, водач от туроператора
Цената не включва:
- Музей на селото - входна такса - 15 леи - възрастен, 8 леи пенсионери, 4 леи за ученици и студенти /трябва да представят
ученическа/студентска карта, за да ползват намаление/
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител - паспорт и нотариално заверено пълномощно от липсващия
родител
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890, 0895 425453

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɨɬɁɘɅɇɐɢɱɥɚɥɨɬɍɫɬɚɜɚ
ɧɚɋȾɊɍɀȿɇɂȿɋɇȿɋɌɈɉȺɇɋɄȺɐȿɅɋɈȻɓȿɋɌȼȿɇɈ
ɉɈɅȿɁɇȺ ȾȿɃɇɈɋɌ ÄɆȿɋɌɇȺ ɂɇɂɐɂȺɌɂȼɇȺ ȽɊɍɉȺ
ɌɍɌɊȺɄȺɇ  ɋɅɂȼɈ ɉɈɅȿ³ ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɤɚɧɢ
ɜɫɢɱɤɢɫɜɨɢɱɥɟɧɨɜɟɧɚɨɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɤɨɟɬɨɳɟɫɟɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɚɝɨɬɱɚɫɚɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɡɚɥɚɟɬ
ɜɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɯɨɞɹɳɚɫɟɧɚɚɞɪɟɫɝɪ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ³ʋɩɪɢɫɥɟɞɧɢɹ
ȾɇȿȼȿɇɊȿȾ
Ɉɛɫɴɠɞɚɧɟɧɚɧɚɫɨɤɢɡɚɤɚɧɞɢɞɚɫɬɜɚɧɟɩɨɦɹɪɤɚ
ɋȼɈɆɊɆɂȽÄɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟ³ɩɨɈɉɂɄɢɈɉɈɋ
ɂɧɞɢɤɚɬɢɜɟɧɝɪɚɮɢɤɡɚɝɨɞ
 Ɉɛɫɴɠɞɚɧɟ ɢ ɜɡɟɦɚɧɟ ɧɚ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ
ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɪɟɞ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ Ɉɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɤɨɢɬɨ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɤɚɬɨ ɨɰɟɧɢɬɟɥɢ ɜ Ʉɉɉɉ ɩɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɦɟɪɤɢɨɬɉɊɋɊɆɹɪɤɚɆɹɪɤɚɆɹɪɤɚɫɴɝɥɚɫɧɨ
ɆɂɇɂɆȺɅɇɂɂɁɂɋɄȼȺɇɂəɉɈɈɌɇɈɒȿɇɂȿɇȺɉɊɈ
ɐȿȾɍɊȺɌȺɇȺɆɂȽɆɂɊȽɁȺɉɈȾȻɈɊɇȺɉɊɈȿɄɌɂɄɔɆ
ɋɌɊȺɌȿȽɂəɌȺɁȺȼɈɆɊ
ȼɡɟɦɚɧɟɧɚɪɟɲɟɧɢɟɡɚɩɪɨɦɹɧɚɜɨɞɨɛɪɟɧɚɬɚɋɬɪɚɬɟ
ɝɢɹɬɚɡɚȼɈɆɊɩɨɪɚɞɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɧɢɩɪɨɦɟɧɢɨɬɩɚɞɚɧɟ
ɧɚɇɚɪɟɞɛɢʋɢɧɚɆɁɏȽɢɧɨɜɢɭɤɚɡɚɧɢɹɧɚɍɈ
ɇɚɩɪɟɞɴɤɩɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɋȼɈɆɊɆɂȽÄɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɥɢɜɨɩɨɥɟ³ɫɥɟɞɫɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟɬɨɨɬɊȾ
ɝɨɞ
ɈɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɧɚɱɥɟɧɨɜɟɧɚɈɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɉɪɢɟɦɚɧɟɧɚɱɥɟɧɨɜɟɧɚɈɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
Ɋɚɡɧɢ
ɉɨɹɫɧɟɧɢɟɉɪɢɥɢɩɫɚɧɚɤɜɨɪɭɦɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɨɬ
ɁɘɅɇɐɢɱɥɚɥɨɬɍɫɬɚɜɚɧɚɫɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨ
ɫɟɨɬɥɚɝɚɫɟɞɢɧɱɚɫɩɨɤɴɫɧɨɩɪɢɫɴɳɢɹɞɧɟɜɟɧɪɟɞɢɧɚ
ɫɴɳɨɬɨɦɹɫɬɨ
Ⱦɚɬɚɝ
 ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɆɂȽÄɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟÄ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

ко бях Хермелин, щях
да се разхождам като
крал и всички щяха да
питат: „Кажете откъде купихте
това палто? Може би някой
Ви го е подарил, или имате
богати роднини?” А аз щях да
се разхождам с палто от чист
хермелин, защото самият аз
съм Хермелин. И когато някой
ми го поиска, аз ще отказвам.
Само на Вълка няма да мога, защото той е силен и би могъл да
смъкни коженото палто от мен.
Ако бях Вълк щях да смъквам
палтата на разни Хермелини и
Златки, и Норки, и на всички
останали, защото Вълкът и
силен и може да си позволи
абсолютно всичко. Само не и
да се катери на дърветата както
Маймуните.
Ако бях Маймуна, никога
нямаше да слизам на земята
и щях да замерям всички с
банани и да им се подигравам.

И никой нямаше да ме хване
освен Жирафа.
Ако бях Жираф, нямаше да
навеждам пред никого глава и
всички щях да гледам отвисоко.
И никой нямаше да се докопа до
шията ми освен Леопарда.
Ако бях Леопард, щях да
скоча на шията на Жирафа и
да му откъсна главата. И щях да
откъсна главата на горделивия
Хермелин и на простия Вълк и
на глупавата Маймуната и на
високомерния Жираф. А на тях
ще им се иска да се заровят в
земята от страх като Къртица.
Ако бях Къртица щях да си
ровя и само понякога да си подавам главата навън да гледам
как овните пасат. Овните ходят
по полето, пасат трева, греят си
гърбовете и не мислят за нищичко. Ако бях Овен! Впрочем,
аз съм Овен.
Из ”Несериозните
Архимедовци”

"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, 10:30,
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 и 18:00 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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ХОБИ
СМЯХ

В църквата шеф на охранителна фирма се молил
на Бога:
- Помогни, Боже, аверите
да са здрави, пари да носят,
помогни и тоя ТИР с бензин
да мине границата, и ни
пази от пандиза!
За момент дочул в другия
ъгъл пенсионер да нарежда:
- Боже, моля ти, се нека
ми стигне пенсията и този
месец за хляб, мляко, да
мога и тока да платя...
Шефът притичал при
стареца и ядосано му казал:
- На ти сто евро и стига си занимавал Господа с
глупости!

значение дали си неразположена или не, каквото
решиш, но искам... хладилникът да е зареден с бира.
Мъж и жена обядват:
- Скъпа, гъбите са невероятни! От къде взе рецептата ?
- От Агата Кристи...
- И така, сине, вече ти
падна първият зъб. Какво
научи?
- Че не трябва да те
прекъсвам, когато говориш!

Отиваме на касата в
МОЛ-а. Жената напазарувала яко. Касиерката се
Внук и баба:
обръща към мен:
- Бабо, да ти направя ли
- Как ще платите, в брой
фейсбук?
или с карта?
- Направи ми чедо, само
А аз и викам:
сол не слагай, че имам
- Ми... със свито сърце...
кръвно.
Като малък занесох едно
Влизам следобед в сче- коте в къщи. Майка ми като
товодството - никой...
го видя и отсече:
Влизам във Фейсбук - оп- Като пораснеш и имаш
п-па! Счетоводството!
собствен дом, ако искаш и
коза си вземи!
Мъж обяснява на жена
- Ей, ще кажеш, че на
си: - Така, скъпа, днес е кристална топка ти е глепетък. Довечера тръгваме дала!
за вилата. Утре съм до обяд
с Пешо за риба, следобед
- Скъпи, вечерята е на
ще отдъхвам на хамака, а масата!
вечерта, без значение дали
- Ей, мама му стара, не
те боли глава или не, без се научи да ползваш чинии...

Забавна астрология
Поетичен Скорпион
И сред Скорпионите има поети. Те
четат другите писания и рядко се съгласяват с тях. Например, ако някъде
зърнат следното четиристишие:
Скорпионът е зодия гадна
„Аз желая!” е кофти девиз.
Мисълта му безчувствена хладна
заслужава най- първия приз.
…то Скорпионът веднага апострофира:
Скорпионът е зодия сложна.
Всичко в нея бълбука, кипи.
Щом магията пламне безбожна
трябва само да затвориш очи.
И ако първото стихотворение продължава:
Скорпионът с извита опашка
жилва, парва, боде.
Сила страшна, гореща юнашка
той контролира добре.
…той продължава своето творение
Сила страшна, гореща, юнашка
Скорпионът владее добре.
А жените реди на опашка,
преживявайки секс- грехове.
Или най-общо казано, Скорпионът рядко ще види нещо
лошо за себе си и никога няма да го възпее. Той е поет
оптимист…, но вижда оптимизмът само в себе си.
Астрологът

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

СУДОКУ

1 - 7.11.2018 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

1 - 7.11.2018 г.

Мотокрос "Главиница-2018"
на ДПС Ахмед Ахмедов,
народните представители
Рамадан Аталай и Ихсан
Хаккъ и областния председател на ДПС-Силистра
Насуф Насуф.
Победителите в отделните класове бяха наградени
с купи и специални плакети,
осигурени от организаторите.
Участниците бяха доволни от мототрасето
подготвено предварително
от Общинско предприятие
"Общински имоти и комунални дейности".
"Повече от месец кипя
усилен труд за подобряване на условията, както за
състезателите и техните
екипи, така и за публиката.
Трасето получава признаа мотополигона край
град Главиница, за
16-ти пореден път,
се проведе състезанието
по мотокрос. И тази година зрелищното събитие се
вписа в празничния календар
на общинския център.
В него взеха участие 45
състезатели от мотоклу-

Н

бове от цялата страна в
няколко класа: 65-85 куб.см.,
клас МХ1, МХ3 - 125 2т-250
4т куб.см. и клас МХ3 - 250
2т - 450 4т куб.см.
Състезанието бе открито от кмета на община Главиница Неждет
Джевдет, а атрактивните
изпълнения на мотосъсте-

подготовката на мотополигона и организирането
на състезанието!" - сподели
кметът на община Главиница Неждет Джевдет.
Освен Община Главиница

в организационния екип са
"Нераком" ЕООД - Ергин
Ахмед, Красимир Шиков, Бюлент Расим и "Трейд Транс
Силистра" ЕООД - Преслав
Василев.

Талон за отстъпка - ново предложение от

Всеки клиент направил покупки за над 100 лв. в Строителния магазин или зареди за над 100 лв. в Бензиностанцията на фирмата получава Талон за 3% отстъпка при
покупка на стоки от най-новия магазин - Танчев Маркет!

Заповядайте!

зателите бяха наблюдавани
ние за едно от най-добрите
от над 4 000 зрители.
Мероприятието бе ува- в страната. Благодаря на
жено от зам.-председателя всички, които участват в

будителска въпросителница

Мамо,прочети ми!
ƳǋǌǅƳƽǌ

оп и Цап са подли, ясно,
но пък са сплотени тясно.
Дружба, даже и такава,
все пак почит заслужава. Да, но
колко траен бива колективът на
такива? Дружба заради злодейства много кратко време действа.
Кученцето на съседа се припича
и ги гледа:
нежно, сресано такова, двата
песа очарова. Всеки иска да позяпа, другия избутва с лапа.
Ако Цоп отпред е пръв, Цап
обижда се до кръв. Цап отпред, а
Цоп отзад ще се изяде от яд. Поглед зъл, вражда открита, дращят
с нокти, пръст полита. Люта битка
се разгаря.
Цоп надвива си другаря. Тъкмо
мама за децата бе приготвила
салата и запретнала ръкави палачинки да им прави. Скок - потърси
Цоп закрила: Цап го гони с пълна
сила. Пада маса, купа пада, става
кучешка грамада. „Цоп, махни
се!“ - Петер вика, шибва кучето с
камшика. Ясно става му веднага,
че и брата си засяга. „Бий си твоя,

Ц

а не моя!“ Петер си отнася боя, но
и той не е сакат: връща с удар брат
на брат. Расне боят, милост няма!
Ей, салатата на мама - с нея братът
маже брата и го прави на салата.
Чу бащата дандания, втурна се:
„Ще ги пребия!“ Пръчката ще
заиграе. Майката, нали добра е:
„Пощади ги, мили!“ - моли. Нещо
спира я. Какво ли? Мушната като
на шпага, шапката й на тояга!
Смее се с лулата злият: „Тия, нека
се избият!" Злият чуждо зло го
радва, но от туй и той пострадва:
шапка - топла палачинка ще го
пази от настинка. „Тюх, досадно,
при това и за моята глава!" Цоп и
Цап ръмжат и лаят - нови подвизи
желаят и безкрайно се нервират,
че възпира ги синджирът. Вика
таткото: „Ще хвана късо двамата
хайвана!
Грижи трябват за доброто, злото
никне си самото.“На училище ги
праща като мярка подходяща.
Там учител от катедра дума им с
усмивка ведра: „Щастлив съм, че
дойдохте тука, юнаци, жадни за

наука, което явно
си личи по втренчените ви очи. Велика сила са четмото
и математиката,
щото прилагането
им ни дава не само
благо, но и слава!
Това е първо, има
второ: човек не ще
напредне скоро с наука само, а
ще спре, ако не се държи добре,
бъдете мили и любезни! В главите
ви това да влезне! Предишното го
зарежете, подайте си ръце, кажете:
„Умът ни вече стана бистър, така е
господин магистър!" Паул смига,
Петер смига: „Тоя май изкукурига!"
Чака полза господинът, те от смях
ще се поминат. Изсумтява педагогът: явно с тоз подход не могат.
„Понеже, както проличава, у вас
изгражда се представа, че аз съм
старец изкопаем, представата ще
оправдаем: тоягата от памтивека
душата твърда прави мека!" Както
бърже сменя тона, бърже бърка
под балтона, вади като ятаган

пръчка жилава от дрян и започва
да пердаши непослушниците наши
чак додето те се сгушат най-покорно да го слушат. Запитва ги
с усмивка мила: „Науката не е ли
сила?" "Главите ни са вече бистри
така е, господин магистре!“ На
учителя похватът старомоден май
го смятат, но безспорно подобрява
на немирниците нрава. И по същата система двойката им се заема
чрез дресура да оправи кучешките
криви нрави. След урока, але-хоп,
мил е Цап и мил е Цоп. Пряка полза
се почувства от науки и изкуства.
Следва продължение...
„Цоп и Цап”, Вилхелм Буш
Мамчето

1. Кога е празнуван за пръв път Денят на Будителите?
а/ 1909 год., б/ 1899 год., в/ 1900 год.
2. Кой дава предложение за отбелязването на 1 ноември като
Ден на Будителите?
а/ Фердинанд, б/ Стоян Омарчевски, в/ Мария Луиза
3. С указ на кой цар е обявен Денят на Будителите за общонационален празник?
а/ цар Борис III, б/ цар Фердинанд, в/ цар Симеон
4. Кога е бил забранен Денят на Будителите?
а/ 1933 год., б/ 1945 год., в/ 1948 год.
5. Кога отново е бил възобновен Денят на Будителите?
а/ 1950 год., б/ 1992 год., в/ 1995 год.
6. Кого чества православната църква на Деня на Будителите?
а/ Свети Димитър, б/ Свети Никола
в/ лечителите Козма и Дамян
7. Какво чества римокатолическата църква на първи ноември?
а/ Деня на Вси светии, б/ Свети Валентин
в/ Света Йоана
8. Какъв празник е Първи ноември за веганите?
а/ Световен ден на веганството
б/ Световен ден на месоядните
в/ Световен ден на тревите
9. Кой е първият народен будител?
а/ Паисий Хилендарски
б/ Софроний Врачански
в/ Васил Левски
10. Кой е народен будител в Тутракан?
а/ Никола Мавродинов, б/ Иван Иванов, в/ Иван Петров
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. А; 3. Б;
4. В; 5. В; 6. В; 7. Б; 8. В; 9. А; 10.А

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 ноември - Димитър ДОБРЕВ, с. Варненци, община
5 ноември - Карин ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост",
Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
4 ноември - Румяна УЗУНОВА, ДГС-Тутракан
6 ноември - Росица ХРИСТОВА, Ст.спец. Касиер, Об4 ноември - Зейнеб ЯХЯ, Мед.сестра, ОДЗ "Полет", щина Главиница
6 ноември - Йозджан ШАБАН, Общински съветник,
с.Цар Самуил
5 ноември - Костадин МАНЕВ, Кмет на с.Белица, об- ОбС-Главиница
щина Тутракан
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