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Рекламното издание "Никулден в Тутракан"
бе представено на Туристическото изложение ITB Берлин
З

а втора поредна година Община Тутракан участва в Международното туристическо
изложение ITB Берлин, на
което бе представена от

кмета д-р Димитър Сте- от делегация на Асоциацифанов, председателя на ята на дунавските общини.
Общинския съвет - Данаил
Останалите членове на
Николов и зам.-председа- делегацията, водена от
теля на Общинския съвет
на стр. 3
- Димо Денчев. Те бяха част

Старт на асфалтирането на пътя
Нова Попина-Искра-Ситово

Младата художничка Спасителят на щъркели
Мая Борисова гостува в Сафет Халид с награда
Тутракан със самостоятелна изложба

"Достоен българин"

Н

а 11 март от 11:00
ч. в Ситово бе даден
стартът на изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация
на път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра/ Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от

Министър Красимир Вълчев
ще гостува на ученически
спектакъл в с.Добротица
М

инистърът на образованието Красимир
Вълчев е приел поканата да посети спектакъла
„140+1 трудни, но свободни,
Българийо“ на 19 март т.г.
в с.Добротица, община Ситово, който е подготвен
от ученици от ОУ "Отец

Т

ази година в Тутракан, пролетното равноденствие може да
се посрещне с посещение
на изложба. На 20 март
от 17:00 часа в залата на

Историческия музей, на ще
бъде открита втората
самостоятелна изложба на
Мая Борисова.
Входът е свободен, а няна стр. 4

"Сафет Халид, който не
спа цяла нощ на 18 март
2018 г., за да спасява премръзнали щъркели. Благодарим Ви, че сте достоен
българин!" - така е записано

в грамотата-награда на
Сафет Халид връчена му от
главния редактор на в. "24
часа" Борислав Зюмбюлев по
време на тазгодишното 17на стр. 4

км 0+000 до 9+800 ".
Началото бе поставено
с встъпителна пресконференция, по време, на която
екипът по изпълнение на
проекта запозна присъстващите с целите, дейностна стр. 2

Паисий", съобщи директорът на училището Златан
Вълчев.
Спектакълът включва
драматизирани епизоди от
произведения на Николай
Хайтов, Алеко Константинов и Елин Пелин. Сцена стр. 2

регион

2

НОВИНИ
НАД 400 ДЕЦА - БЕЗ ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ
МОРБИЛИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
258 деца с пропуснати имунизации срещу морбили
на 13-месечна възраст и 156 – с пропуснат прием на
12 години, са установили в Силистренска област. По
този повод екипи на Регионалната здравна инспекция
ще работят с личните лекари за ваксиниране срещу
този вид шарка. Дейностите ще се проведат в общините Главиница, Дулово и Кайнарджа. Експертите
определят като незадоволителен имунизационния обхват с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит
и рубеола на децата на 13 месеца и на 12-годишните.
При малките деца обхватът е 91%, а при по-големите е 87 на сто, а оптималният е 95% и повече. При
последната епидемия от 2009-2010 година най-висока
заболеваемост от морбили в региона е регистрирана
в общините Кайнарджа, Дулово и Алфатар.
ЧЕРНЕНСКАТА МАМАЛИГА Е ПОБЕДИТЕЛ
В КОНКУРСА "ГОЗБИ ПО СТАРИ
ТРАДИЦИОННИ РЕЦЕПТИ"
Първият победител в кулинарния конкурс „Гозби по
стари традиционни рецепти“, посветен на 55-та
годишнина от създаването на музей „Етър“ вече е
известен.
След като обобщи резултатите от страницата на
музея във Фейсбук, журито, съставено от музейни
специалисти констатира, че за месец февруари с
най-много харесвания е рецептата за приготвяне на
Черненска мамалига, предложена от НЧ „Васил Йорданов-1942 г", с. Нова Черна, общ. Тутракан.
В съответствие с регламента за провеждане на
кулинарния конкурс предложилият рецептата, която
е получила най-много харесвания получава награда абонаментна карта за посещение на музея в рамките
на една година
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА МИНИ МАНДРИ
От 18 март 2019 г. фермерите могат да кандидатстват за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или
обработка на сурово мляко”. Схемата беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на 2018 г.
Общият бюджет на помощта, която ще се прилага до
31.12.2020 г., е в размер на 1,5 млн. лв.
Целта на държавната помощ е да се подпомогнат
малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията
си на фермерските пазари и по този начин да увеличат
доходите си. Кандидатите следва да са регистрирани
съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания
за директни доставки на малки количества суровини
и храни от животински произход.
По схемата ще се възстановяват до 50 % от извършените разходи за изграждане на мини мандри,
като максималният размер на помощта е до 60 000
лв. За отделните видове инвестиции са определени
размери на максимално допустимите разходи, съгласно
утвърдените указания от Министъра на земеделието,
храните и горите.
Когато кандидатите поемат ангажимент да извършат строително-монтажни дейности, крайният срок
за реализация на инвестицията е до 18 месеца от
датата на сключване на договора. Ако такива не са
заложени, срокът за изпълнение на инвестицията е
до 9 месеца от датата на подписване на контракта.
Заявления за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, по място на осъществяване на инвестицията. При кандидатстване
документите се подават лично от заявителя или от
упълномощено от него лице, с нотариално заверено
изрично пълномощно. Средствата ще се изплащат по
банковата сметка на кандидата, след доказване на
целевото изпълнение на инвестицията.

Министър Красимир Вълчев
ще гостува на ученически
спектакъл в с.Добротица
от стр. 1 история, които се подготвят от учениците и
нарият е дело на педагози учителите от ОУ "Отец
от училището и с тях се Паисий" за девета поредна
търси актуален прочит на година. Учебното заведение
епохата преди и след Ос- е средищно и в него се обувобождението на България чават ученици от села от
от османско владичество. общините Ситово и Дулово.
Събитието е част от
Спектакълът ще бъде
театрализирани празници, представен в залата на
посветени на различни го- местното читалище от
дишнини от българската 10:00 ч.
“ТГ”

14 - 20.03.2019 г.

Старт на асфалтирането на пътя
Нова Попина-Искра-Ситово
от стр. 1
ите, срока за изпълнение и
стойността на договора
за предоставената безвъзмездна финансова помощ.
На 20 април 2018 г. е
сключен договор между
изпълнителния директор
на ДФ "Земеделие” и кмета на Община Ситово за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по
мащаби инфраструктура “
от Мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата"
на Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските
райони.

Договорът е във връзка
с одобрено за финансиране
проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на път SLS1111 /II-21,
Коларово-Силистра/ Нова
Попина-Искра-Ситово /III-

Със затоплянето на времето
нараства рискът от пожари
в тревните площи
исоките дневни температури и продължителното
засушаване в съчетание с
небрежното човешко поведение
рязко увеличават вероятността
от възникване на запалвания с
последващи пожари в тревните
площи, предупреждават от „Пожарна безопасност и защита на
населението” - Силистра. Само
през последните три дни в областта възникнаха 25 пожара в
тревна растителност, като в два
от случаите бяха нанесени и материални щети.
Същевременно със затоплянето
на времето започва пролетното
почистване на дворове, градини,

В

Не трябва да се пали огън на
открито във ветровито време. Това
е предпоставка за пренасяне на
големи разстояния на запалени
частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с
обхващане на значителни площи
от огъня.
Когато се пали огън в дворовете,
огнището трябва предварително да
бъде обезопасено. Покрай него не
трябва да има горими материали,
а в близост да бъдат подготвени
подръчни уреди за пожарогасене
(съдове с вода и пясък, тупалки
и др.).
Паленето на огън в близост до
стрехите на сградите и под клоните

216/ от км 0+000 до 9+800“.
Размерът на отпуснатата
финансова помощ е 5 373
923.88 лева.
Фирмата, която ще извърши строителството, е
"НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр.

Не са констатирани
посегателства в
находищата на
пролетната циклама

П

лозя и други селскостопански
имоти. Практиката показва, че
често стопаните прибягват към
огъня като средство за почистване
на сухата растителност, без да си
дават сметка, че тя е основен път
за разпространение на пламъците.
Наличието на вятър създава допълнителен риск.
В извъннаселените места найчесто запалванията се предизвикват от хвърлена неизгасена цигара
или клечка кибрит или от палене на
огън на пожароопасни места. През
ранната пролет тревната растителност е суха и лесно се запалва.

на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо
разпространение. Запаленият огън
не трябва да бъде оставян без
наблюдение!
Същевременно е в сила забраната за палене на палене на
стърнища, слама, суха трева и
отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи.
При констатиране на нарушения
са предвидени административни
санкции в размер до 2000 лв.
В случай на пожар е необходимо
незабавно да се сигнализира на
“ТГ”
телефон 112.

София, а срокът на изпълнението е 240 календарни
дни от датата на подписване на протокол № 2.
Непосредствено след
приключване на пресконференцията, до билборда
на проекта на разклона
на с. Искра, се проведе
церемонията по „Първа копка“. Трикольорната лента
бе прерязана от народния
представител Рамадан
Аталай и от кмета на
община Ситово - Сезгин
Алиибрям.
На церемонията присъстваха ръководството
на община Ситово, председателят на Общински съвет-Ситово Ридван Кязим,
областният председател
на ДПС-Силистра Насуф
Насуф, кметове на населени места и граждани.
Калина ГРЪНЧАРОВА

ри проверките за
оценка на състоянието на двете защитени местности, опазващи пролетната циклама
(Cyclamen coum), не са
установени следи от посегателства, бране или
изкореняване на ценния
вид. Експертите на РИОСВ-Русе са обходили териториите на ЗМ „Находище
на пролетно ботурче“ в с.
Осенец (община Разград) и
ЗМ „Находище на пролетно
ботурче-Бреница“ – с. Бреница (община Тутракан).
В момента защитеното
растение е във фаза на
активен цъфтеж заедно с
други пролетни цветя. В
находището в с. Осенец е
имало снежна покривка. Популациите са в много добро
състояние. Мониторингът

отчита около 30-35 екземпляра на квадратен метър.
В двете находища категорично е забранено брането, изкореняването или
търговията с растителния
вид. Пролетната циклама
попада под защитата на
Закона за биологичното
разнообразие и Вашингтонската конвенция (CITES).
Във връзка с предстоящите празници експертите на екоинспекцията
ще извършат извънредни
проверки по пазари и обекти за търговия на цветя с
цел превенция на незаконни
действия. При констатирани нарушения ще се налагат глоби от 100 до 5000
лева на физически лица, а
на юридическите – от 500
до 10 000 лева.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 11 март 2019 г.
1 тракторист – основно образование, шофьорски едно направление:
умения кат. Ткт;
- За обучение по време на работа
1 лекар – висше образование „Медицина“
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изиквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- договорът е безсрочен. За учителските места се
ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в изисква педагогическа правоспособност.

регион

14 - 20.03.2019 г.
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Рекламното издание "Никулден в Тутракан"
бе представено на Туристическото изложение ITB Берлин
от стр. 1 Дунав. Град, в който времето спира, за да си почиМария Цанкова - изпълни- не в сенките на върбите
телен директор на АДО и акациите и да събере
"Дунав", са д-р Юлиян Най- покрай себе си на раздумденов - кмет на община ка и песен епохите. ЗащоСилистра, Янка Господино- то застанал на брега на
ва - кмет на Община Ал- реката, понесла култури
фатар, д-р Петър Петров и цивилизации, самият
- кмет на Община Ценово, Тутракан се е превърнал
както и експерти от тех- в кръстопът на епохите...
ните администрации.
...И докато се опитТози път на посети- вате да го разбере се
телите на популярното заслушайте в песента на
изложение бе представена рибарите, яхнали лодкирекламната брошура "Ни- те-тутраканки и влезли
кулден в Тутракан".
да благодарят на реката,
"Добре дошли в Тутра- която ги храни и която им
кан - малък, но приказен дава живот и на Свети
град на брега на вечния Никола, дето ги покрови-

телства! Добре дошли в
Тутракан, за да усетим
заедно духа на едни от
най-големите православни
празници - Никулден!" - бе
посланието на д-р Димитър Стефанов.
По време на откриването на българския щанд
представителите на дунавските общини се срещнаха с министъра на туризма Николина Ангелкова, за
да обсъдят възможностите за привличане на повече туристи към региона.
Гости на българския щанд
бяха също кметът на Берлин - Михаел Мюлер, Зураб
Пололикашвили - генерален

секретар на Световната
организация по туризъм
към ООН и Глория Гевара, председател и главен
изпълнителен директор
на Световния съвет за
пътувания и туризъм.
Международното туристическо изложение ITB Берлин се провежда в периода
6-11 март. То е най-голямото туристическо изложение, предназначено, както
за професионалисти, така
и за широката публика и се
организира от 1966 г. ITB
Берлин събира тази година
над 10 000 изложители от
повече от 180 страни и
региони.
“ТГ”

Образование

Четири изпита на Националното външно Какви са промените в
оценяване след 10 клас догодина изпита след VII клас?
Н
Д

ве задължителни
матури и две по желание ще полагат
сегашните деветокласници догодина, когато
станат в десети клас.
Те ще са първия випуск
по новия закон, който ще
има Национално външно
оценяване и в десети
клас. Родителите обаче
вече се притесняват. Заради многобройните им
въпроси потърсихме повече информация от просветното министерство
- какви ще са изпитите,
как ще се оценяват и ще
влизат ли оценките от
осми до десети клас в
дипломата за завършено
средно образование.
Националното външно
оценяване след 10-ти
клас, догодина, ще бъде
по два задължителни
предмета - български
език и литература и математика и по два предмета по желание - чужд
език и информационни
технологии. Изпитът по
български ще е тест от
въпроси с избираем или
свободен отговор, ще се
създава и текст. По математика изпитът също
ще е тест с различни по
вид задачи.
По литература ще са
дават само българските
автори, изучавани от
осми до десети клас.Чрез
изпитите по желание
пък учениците ще могат
да получат сертификати за владеене на език
и дигитални умения.На
тестовете ще се пишат
точки, които няма да се
превръщат в оценки.
Тези точки, резултатите им, ще бъдат записани в Удостоверението за
завършен Първи гимназиален етап.
В това удостоверение
ще влизат още средноаритметичните оценки
по предметите от осми,

девети и десети клас.
Изключително важно е
родители и ученици да
знаят, че точките, получени на Националното
външно оцеляване след
10-и клас и всички оценки
по различните предмети,
получени в осми, девети
и десети клас няма да
влизат в дипломата за
завършено средно образование.
Защо тогава ни е удостоверението за завършен Първи гимназиален
етап в 10-и клас? С него
учениците, които желаят могат да започнат
работа. Те са вече на 16
и образованието нататък не е задължително.
Ако пожелаят обаче покъсно отново могат да
се върнат в системата.
В това удостоверение
ще влизат още средноаритметичните оценки
по предметите от осми,
девети и десети клас.
Изключително важно е
родители и ученици да
знаят, че точките, получени на Националното
външно оцеляване след
10-и клас и всички оценки
по различните предмети,
получени в осми, девети
и десети клас няма да
влизат в дипломата за
завършено средно образование.
Защо тогава ни е удостоверението за завър-

шен Първи гимназиален
етап в 10-и клас? С него
учениците, които желаят могат да започнат
работа. Те са вече на 16
и образованието нататък не е задължително.
Ако пожелаят обаче покъсно отново могат да
се върнат в системата.
Не бива обществото
да остава с впечатлението, че приключването
на 10-ти клас и получаване на Удостоверение за
завършен първи етап е
равно на средно образование и че може директно да се продължи във
висше образование - не,
не може.
Учениците, които продължат в 11 и 12 клас ще
имат или професионално,
или профилирано образование. Ще се учат само
няколко най-важни общообразователни предмета
- български, математика,
чужд език, гражданско
образование, физическо,
но ще има най-различни
профили от по три или
четири предмета. Ще
има промени в матурите.
Те ще са две задължителни - едната български език на общообразователно ниво, другата
- профилиращ предмет.
В дипломата за средно
образование ще влизат
само оценките от 11 и
12 клас и матурите.

ад 61 000 седмокласници тази година
трябва да се явят на
Национално външно оценяване, което е и вход за
гимназиите. Единен тест от
две части с обща оценка в
точки- такъв ще е форматът
на изпита тази година. Досега двете части се оценяваха
отделно, тъй като отделяха
учениците, които се явяваха
само на Национално външно оценяване, от тези, които
кандидатстваха и в гимназиите след VII клас.
Първата част от изпита по
български език и литература
ще е тест от 18 въпроса с избираем отговор, 6 въпроса
със свободен отговор и един
въпрос с разширен свободен отговор или развиване
на теза. Времетраенето е
60 минути. Между първата и
втората част няма почивка.
Учениците ще могат да
напускат стаята, едва след
като са минали първите 60
минути от изпита и след
като първата част от техния
изпит е запечатана в плик.
Втората част от единния
изпит ще бъде преразказ с
дидактическа задача.
Времето тук е час и половина. Тази година в теста
литературните въпроси ще
са само върху авторите от
VII клас. Нов автор е Добри
Чинтулов. Въпросите по
български език ще са върху
материала от V, VI и VII клас.
На теста вече ще се получават общи точки от двете части като максимумът е 100
точки.Те не се превръщат в
оценки, а директно участват
в балообразуването.
Тази година е променен
и началният час на изпита:
вместо от 10:00 ч. както
досега, той ще започва в
9:00 ч.
Досега в 8:00 ч. започваха матурите в XII клас, а в
10:00 ч. изпитът след VII. От
тази година двата изпита са
разделени.
Новият час важи и за изпита по математика.

Там първата част е от 17
задачи с избираем отговор
плюс три с кратък отговор.
А втората част - две задачи
с кратък свободен отговор и
три с описание. Материалът
е от V, VI и VII клас.
Таня Михайлова, зам.
министър на образованието и науката: Няма да има
на изпита по математика
задачи, които са свързани с
трапец и съответно линейни
параметрични уравнения
и неравенства също не се
изучават в VII клас и няма
да бъдат включени за радост на учениците.

Тази година изпитите са
през юни - българският на
17, математиката на 19.
Има и трети изпит, по чужд
език, на 21 юни - той е по
желание. Резултатите ще
са готови до 27 юни.
Ако ученик не се яви на
изпитите, той участва в
класирането с оценките от
Свидетелството за основно
образование. В столицата
тази година седмокласниците са над 10 400. Те са
повече от миналата година и се очаква по-голяма
конкуренция за елитните
гимназии.

ЗК “Изгрев - 92", с. Белица
ОБЯВЯВА,
че на 30 МАРТ 2019 г. /събота/ от 09:00 часа,
в салона на читалище „Христо Ботев”, с. Белица
общ. Тутракан ще се проведе ГОДИШНО ОТЧЕТНО
СЪБРАНИЕ на Кооперацията при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на УС за производствената дейност на
ЗК “Изгрев-92”, с. Белица през стопанската 2017/2018
година.
Докладва: Председателят на ЗК
2. Отчет за финансово-икономическото състояние
на ЗК “Изгрев-92” за отчетната 2018 година.
Докладва: Гл. счетоводител на ЗК
3. Одиторски доклад за 2018 г.
Докладва: Исуф Исмаилов - експерт-счетоводител
4. Отчет на КС при ЗК „Изгрев-92” с. Белица през
периода 2017/2018 г.
Докладва: Председателят на КС
5. Разпределение на печалбата за стопанската
2017/2018 г.
Докладва: Председателят на ЗК
6. Утвърждаване решенията на УС.
Докладва: Председателят на ЗК
7. Избор на регистриран одитор.
Докладва: Председателят на събранието
8. Актуализация на правилника за организация и заплащане на труда в ЗК, чл. 14 от Правилника.
Докладва: Стефка Георгиева Банова
9. Приемане на производствения план за стопанската 2018/2019 г.
Докладва: Председателят на ЗК
10. Вземане на решение за закупуване, замяна и
продажба на земя, собственост на ЗК „Изгрев-92”.
Докладва: Председателят на събранието
Поканата е утвърдена на заседание на УС от
11.03.2019 година.
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Спасителят на щъркели Сафет Халид с награда Младата художничка
Мая Борисова гостува в
"Достоен българин"
Тутракан със самостоятелна изложба
"Трогателните снимки как
спасените от него и приятелите му щъркели гордо
се разхождат върху застланото с карирано одеяло
легло на мъжа обиколиха
Фейсбук и събраха симпатиите на десетки хиляди.
В спасяването на птиците,
които водят пролетта у
нас, Сафет вижда добро
предзнаменование и за себе
си. Името на скромния
човек от силистренското
село Зарица напълно го описва - в превод от арабски
означава “чист мъж”. Той
е сериен добротворец, от
години се занимава със земеделие и снегопочистване.
Като закъса някой на пътя,
него търсят. С колегите
му преди дни измъкнали
автобус от преспите. Преди време Сафет приютил
момче от помощно училище.
Освен, че му дал подслон и
топла храна, го научил и
на занаят. Добрината му
зарази хората от Дуловто издание на церемонията
"Достойните българи", което се проведе на 12 март
в София.
"Благодаря на организаторите, нека всяка година
да има повече достойни
българи" - пожела от сцената Сафет.
"Няма хвърляния в морето,
няма дарени милиони, обаче
показва как човек може да
бъде добър, да се грижи
за околните и това да му
идва отвътре. Просто си
добър. Аз наистина се радвам, че връчих наградата
на Сафет" - каза Борислав
Зюмбюлев при награждаването на добротвореца от
с.Зарица.
За читателите на в.

"Тутракански глас", Сафет
Халид сподели: "Тази награда за мен, мисля, че е
заслужена. Пожелавам да
има още много достойни
хора с доброта в сърцето,
които да помагат при необходимост на всички."
Наградата "Достойните
българи на годината" се
дава на хора направили добро - безкористно и водени
от желанието да помогнат,
да направят други хора радостни и щастливи.
Да припомним историята
на Сафет, когото всички
наричат добротворец. Миналата година, на 19 март,
точно когато с провеждаше 16-тото издание на церемонията за достойните
българи, от социалната

от стр. 1 133-годишнината от рождението на Йордан Йовков
кой от присъстващите ще
в Жеравна.
получи картина на младата
През 2014 г. се класира на
художничка - това е една
второ място в средношколот изненадите на културски конкурс за изобразителното събитие.
но изкуство на името на
Коя е Мая Борисова, ще
Добри Добрев в град Слипопитате...
вен, а през 2017 г. получава
мрежа Фейсбук научихме,
че един човек от с.Зарица ско и те масово тръгнаха
е прибрал на топло прем- да спасяват премръзнали
щъркели".
ръзнали щъркели.
Калина ГРЪНЧАРОВА
И както в. "24 часа" писа:

Учениците от с.Сокол първи на турнир по
тенис на маса

бщина Главиница е
организатор на поредното Общинско състезание на по тенис на маса за
учебната 2018-2019 г., което
е първи етап от Ученическите
спортни игри. Състезанието
се проведе във физкултурния
салон на СУ ”Васил Левски”,
гр. Главиница.
Участие в него взеха отбори
на три общински училища от гр. Главиница, с.Сокол и
с.Стефан Караджа, разпределени в една възрастова група
V-VII клас /момчета/.

О

През м.февруари бе проведен XVI-ят областен конкурс
за детска книжка за ученици от I до IV клас на тема:
„Силистра - древна и млада“.
В индивидуалната категория, 3-то място бе присъдено на Сечил Левент Сабри - ученичка от III клас в
ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“, с. Нова Черна.
Нейни наставници са началните учители в ЦОУД
Ванина Кънева и Ренета Нечева.
С благодарност към Маргарита Владева - директор
на училището за оказаното съдействие.
“
ТГ”

В крайното класиране на
първо място е отборът на ОУ
”Св. Св. Кирил и Методий”-с.
Сокол, следван от отборите на
ОУ ”Отец Паисий”-с.Стефан
Караджа и СУ ”Васил Левски”гр.Главиница.
Участниците в състезанието
получиха предметни награди,
грамота и купа.
Спечелилите първенството
ще продължат участието си във
втория етап от Ученическите
игри - Областни състезания,
които ще се проведат през този
“ТГ”
уикенд.

Тя е родена в град Сливен
през 1996 г., но първите си
стъпки в изкуството прави
в град Свиленград под ръководството на първата й
учителка - Мария Савова.
Портретите и комиксите са първата й страст.
По-късно интересът й се
развива към графиката, а в
художествената гимназия й
се налага да се занимава с
живопис - до тогава нещо
непознато за нея.
Първата си грамота печели в град Хасково през
2010 г. за участие в конкурс
за дизайн на значка под наслов „Нека доброто започне
от теб“.
Малко по-късно открива и
първата си самостоятелна
изложба „Графика и живопис“ в град Свиленград,
показвайки етапите си на
развитие в изкуството.
2013 г. получава почетна
грамота от тогавашния
министър на културата
д-р Петър Стоянович за
принос в честването на

специална покана от инж.
Георги Манолов, кмет на
община Свиленград, за участие в национален пленер
по изобразително изкуство
“Нарисувани усещания“ трето издание в град Свиленград и с. Мезек.
През 2016, 2017, 2018
взима участие в годишните
изложби на свиленградските художници в град Свиленград, редом с утвърдени
художници.
Мая участва в множество
изложби, конкурси и практики, организирани от НХГ
“Димитър Добрович‘, а през
2015 г. завърша специалност „Рекламна графика“, с
главен ръководител Ташко
Попов. Продължава образованието си в София, в
Художествената академия
със специалност “Плакат и
визуална комуникация“.
Изложбата ще гостува
на Тутракан и гостите на
града в продължение на две
седмици.
“
ТГ”
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СУ „Васил Левски", гр.Главиница участва в
Деветото национално състезание по правопис
на английски език Spelling Bee 2019

В

СУ „Васил Левски“,
град Главиница вече
има двама претенденти за участие в реги-

оналния кръг на Осмото
национално състезание по
правопис на английски език
Spelling Bee.
Берк Бюлент от VIа клас
се класира на първо място
в училищния кръг, който се
проведе на 1 март т.г. Берк
спелува правилно думата
bakery и победи.
Дилек Юнал от от V б
клас се класира на второ
място. И двамата ученици
имат право да участват в
регионалното състезание.
Това е първият етап от
надпреварата, който се
провежда от 22 февруари до
1 март 2019 г в 297 училища
в цялата страна. В него
тази година участват над
6500 ученици, които са се
готвили усилено в продължение на няколко месеца.
Класиралите се на първо
и второ място ще представят училищата си на
регионалните състезания,
които ще се проведат на 23
и 24 март 2019 г. в 8 града
в страната. Най-добрите
30 ученици ще участват

в националния финал на 21
април в София, където ще
се определи Spelling Bee
шампионът на България.
Spelling Bee е традицион-

но американско състезание,
в което състезателите
спелуват (от англ. spelling),
т.е. произнасят буква по
буква различни думи на
английски език. Целта на
състезанието е да повиши
интереса на учениците към
изучаването на английски
език и да подобри знанията
им чрез забавни и интерактивни дейности.
Тази година състезанията се провеждат под
наслов "BEE Better Together".
Ние вярваме, че изграждането на умения и навици за
работа в екип и взаимопомощ са изключително важни
за личностното развитие
на младите хора и тяхната успешна реализация в
обществото.
Състезанието се организира от Фондация “Корпус
за образование и развитие
- КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство
с Фондация „Америка за
България”, Посолството на
САЩ и Министерството на
образованието и науката.

Национално състезание „IT Знайко+“,
първи кръг в СУ "Йордан Йовков"

Скръбна вест

На 8 март 2019 г. след
дълго боледуване ни напусна археологът Емил
Петков - един от найголемите изследователи
на античната крепост
"Трансмариска".
Емил Петков завършва висше образование
във ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, специалност
„История и география”, а
през 1996-1997 г. специализира "Археология" в СУ
„Св. Климент Охридски”.
Трудовият му път преминава през Община Тутракан, ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, с. Нова Черна
и Исторически музей-Тутракан.
Той е съавтор на „Ис-

тория на Тутракан. От
древността до Освобождението /V хил. пр. Хр.
- 1878 г./"; съредактор
и съставител на „Документи за историята на
Тутракан 138-1878 г.” и
сред съставителите на
„Документи за историята
на Тутракан 1878-1944 г.”,
автор на множество научни доклади и съобщения
в местния печат, в национални и международни
научни форуми.
Емил Петков се отличаваше със своята скромност като човек, но и
със своята ерудираност,
и отлично познаване на
българската и световна
история.
Само на 56 години приключи житейския му път,
Тутракан и Историческия
музей загубиха в негово
лице забележителен историк и археолог.
Дълбок поклон пред
светлата му памет!
Исторически музей

Ден на розовата фланелка
(Pink Shirt Day)

лиева
Направление „Информационни технологии“, 7 клас
Пламена Вескова Димитрова и Гергана Златева
Бончева
С грамота за отлично
представяне и класиране в
група „Б“, Направление „Информационни технологии“,
5 клас
Ивет Цветанова Стоянова, Йоанна Огнянова Димитрова и Диляра Хюсеин
Кючук
8 клас - Пресиян Йорданов
Великов, Дамян Драгомиров

З

а поредна година учениците от СУ "Йордан
Йовков", гр.Тутракан са
участници в Националното
състезание „IT Знайко+“.
Вече са ясни резултатите
от първи кръг за учебната
2018-2019 година:
Направление „Програмист“,
6 клас
Виктор Николаев Горанов - грамота за отлично
представяне и класиране в
група „А“
Направление „Информационни технологии“, 6 клас
Елена Добринова Акпунар-

чениците от OУ "Отец
Паисий" в с. Стефан
Караджа, подкрепени
от своите учители и Местната
комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община
Главиница, отбелязаха на 27
февруари Световния ден за
борба с тормоза в училище,
известен още като "Ден на
розовата фланелка".
Всяка година, последната
сряда от месец февруари, се
отбелязва като Ден на борбата с тормоза в училище.
Тази инициатива започва през 2007 г., когато две
момчета в Канада застават
зад гърба на свой приятел и
съученик, който бил тормозен,
защото дошъл на училище с
розово поло. Дейвид Шепърд
и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия
ден раздават на всички в
училище, които дръзват да
се включат. А те се оказали
много.
Отбелязването на Деня на
розовата фланелка ни на-

У

Лазаров, Ганка Пламенова
Гвоздейкова и Вероника Валентинова Иванова
Със сертификат за участие:
Йоана Илиева Стойчева,
Селма Шенол Молла и Мелиса
Сенай Халил - 6 клас
Теодор Трифонов Неделчев,
Кристиян Руменов Тодоров,
Мартин Мариянов Вълев и Калина Юрий Василева - 8 клас
Състезателите създадоха проекти като избраха
една от темите: Космос,
Времето, Роботите, Любим
творец, Един вълшебен ден,
Приказни математически
“ТГ”
игри.

помня, че тормоз в училище
съществува и ни подканя да
помислим как да постъпваме
в ситуации на тормоз, че има
как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ
ДЕН.
Участниците бяха обличани
в розово, за да изразят своята
позиция и да покажат, че са
против тормоза. По повод на
празника беше организирано
игри по отбори, конкурс в три
категории за „Най-розов ученик”, „Най-розов клас” (на сн.)

и „Най-розов учител”.
По време на празника всички ученици получиха розови
фланелки с мотото „Не на
тормоза в училище” от МКБППМН.
Празникът приключи с пускане на стотици розови балони в небето пред сградата на
училището.
Организатори на събитието
бяха учителите, директорът
на ОУ "Отец Паисий" - Анка
Атанасова, и Айля Мурад секретар на МКБППМН. “ТГ”

общество
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Безработицата, слабата икономика и
ниските доходи влияят на работата на БЧК
О

бхватът на членовете на Българския
червен кръст /БЧК/ в
Силистра спрямо населението е 5% – най-висок в цялата организация, въпреки
някои неблагоприятни тенденции. Това бе отчетено
на състоялата се редовна
сесия на Областното общо
събрание на БЧК, свикана
от Областния съвет на
организацията в Силистра.
Според отчета през миналата година дейността
на червенокръстците е
сериозно повлияна от негативни изменения в демографската структура на
областта, безработица,
диференциация в доходите
и слаба икономика, социокултурни различия. Но
червенокръстката организация се стреми да запази
устойчивост и стабилност
на местните структури.
Областната организация на БЧК в Силистра
се състои от 7 общински организации, в които

5535 членове са обединени
в 137 дружества - 63 в
градовете и 74 в селата.
През миналата година чрез
БЧК са подпомогнати 6991
души. Получените хуманитарни помощи за над 21
500 лева са разпределени
за нуждаещи се. Развива
се и хранителна банка. По
Оперативната програма
за храни или основно материално подпомагане към
Фонда за подпомагане на

най-нуждаещи се хора в област Силистра 6590 души
са получили пакети с включени 16 вида хранителни
продукти. По проект „Топъл
обяд“ са обхванати 60 деца
в Дулово и с. Сокол. Традиционно Тутраканската червенокръстка организация
осъществява дейности със
собствен ресурс, свързани
със социалните услуги и
работа с деца и млади хора.
Силистренската чер-

венокръстка
организация
се стреми
да повишава здравната
култура на населението за
утвърждаване
на здравословния начин на
живот и подготовката по
първа долекарска помощ
за справяне с
различните видове травматизъм. Като
приоритет на местно ниво
Областната червенокръстка организация успешно
усъвършенства работата
си по дейността мениджмънт на бедствията. Съчетавайки традиции с иновации, БМЧК в Силистра е
осъществил проект „Летни
клубове – лятна занималня
за деца“ с доброволчески
ресурс. През миналата
година е започнат проект

"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 - 7:30 (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 - 23:10, 01:00, 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

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

29 април - 1 май 2019 г.

Априлска Епопея
Маршрут: Калофер - Карлово Копривщица - Оборище - Панагюрище
Програма
I ден - 7:30 - Отпътуване за Калофер с посещение на Национален
музей „Христо Ботев” - възможност за обяд. Отпътуване за Карлово
- посещение на Национален музей “Васил Левски”. Настаняване в
хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица - Разходка в
архитектурно-исторически резерват - град Копривщица. Възможност за обяд. Посещение на местността Оборище - отпътуване с
автобус до хижа "Оборище", след което пеш до паметника в местността по приятна туристическа пътека /около 1 км/. Тук, през 1876
г., се провежда първото в историята на България Велико Народно
събрание, на което се взема решение за обявяване на Априлското
въстание. Целта на въстанието е да освободи българските земи
от продължаващото пет века османско владичество. Разходка в
Панагюрище - възможност за посещения на исторически музей с
различни експозиции с обходни билети /не са включени в пакетната
цена/ . Завръщане в хотела. Нощувка.
III ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица или Панагюрище, за да наблюдаваме възстановката на събитията от Априлската
епопея на площад „20 април" в Копривщица или Военно-историческата възстановка „Мъжество и саможертва - Панагюрище‘1876“.
Отпътуване за Тутракан.
Цена: 159 лв.
Бележка: Програмата може да претърпи промени в последователността си, тъй като към момента на нейното изготвяне не са обявени
празничните програми на общините Копривщица и Панагюрище.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3 *, водач и “Снимка за спомен” - колаж от
снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва:
- входни такси Панагюрище: за посещение на зала трезор
"Панагюрско златно съкровище"; експозиции "Археология", Дудекова къща, в която е представена етнографска експозиция,
показваща възрожденския градски бит на панагюрци от втората
половина на XIX век; макет на Панагюрска занаятчийска чаршия;
експозиция"Априлско въстание: за учащи и пенсионери - 3 лв.,
възрастни - 6 лв.
за посещение само на къща - музей "Райна Княгиня" - учащи - 1
лв., възрастни - 2 лв
- Копривщица - цена на билет за посещение на един музей - 4 лв.
възрастни/2 лв. ученици, обиколен билет за посещение на шестте
музейни къщи - 6 лв. възрастни/3 лв. Ученици
- Нац. музей "Христо Ботев" в Калофер - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 1 лв.
- Нац. музей “Васил Левски” в Карлово - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 2 лв.
За записвания: Анастасия ЯКОВА,
тел. 0866 65890, GSM: 0887 553884 и 0895 425453

14 - 20.03.2019 г.
„Менторска програма за
социализиране на деца и
младежи ползващи социални
услуги в общността”.
Младежката организация на БЧК сътрудничи
с младежки организации
в общините Силистра,
Тутракан и Дулово, с Доростолската митрополия,
с полицията, СБА. Набляга
се на партньорство с
неправителствени организации, свързани с доброволчеството и с други

институции със социална
насоченост.
Един от основните приоритети в работата на
организацията през следващата година е повишаването на готовността
на БЧК да изпълнява спомагателната си роля на
партньор на държавата на
местно ниво за адекватна реакция при бедствия,
аварии и катастрофи и за
намаляване на рисковете
и последствията от тях.

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-337/07.03.2019 г.

ННа основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Протокол от 06.03.2019 г. от проведено
заседание на епизоотична комисия, назначена със заповед № РД-04324/05.03.2019 г. на Кмета на Община Тутракан и Заповеди с № РД 11271/05.02.2019 г.; № РД 11-322/13.02.2019 г.; № РД 11-321/13.02.2019
г. и №РД 11-427/25.02.2019 г. на Изпълнителния Директор на БАБХ

НАРЕЖДАМ:
Да се спазват следните мерки за предотвратяване на проникването
и разпространяването на болестта Африканска чума по свинете на
територията на Община Тутракан:
1. Да се предприемат действия, описани в Заповеди с № РД-11271/05.02.2019 г., № РД-11-322/13.02.2019 г., №РД-11-321/13.02.2019
г. и № РД 11-427/25.02.2019 г. на Изпълнителния Директор на БАБХ.
2. Да се спазят мерките за предотвратяване на проникването и
разпространението на болестта Африканска чума по свинете на
територията на община Тутракан:
2.1. Извършване на преброяване и актуализация на животновъдните обекти за отглеждане на свине - тип заден двор от кметове по
населените места на територията на Община Тутракан в изпълнение
на заповедите посочени по-горе.
2.2. Създаване на организация за щателно претърсване за наличие
на трупове на свине от страна на представители на горско и ловно
стопанство, както и от ловните дружинки на територията на Община
Тутракан.
2.3. Извършване на ежеседмични прегледи за наличието на Африканска чума по домашни свине в задните дворове от регистрирани и
официални ветеринарни лекари и съдействие от страна на кметовете
по населените места.
2.4. Съгласно заповед № РД 11-271/05.02.2019 г. на Изпълнителния Директор на БАБХ се забранява нерегламентирано движение
на свине.
2.5. Забранява се отглеждането на неидентифицирани свине или
свине отглеждани в нерегистрирани обекти и предприемане на мерки
към нарушителите в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на
населените места на Община Тутракан и заинтересованите страни.
Настоящата заповед се издава в два еднообразни екземпляра един за деловодната система и един за архива на дирекция „ИООС”.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Управителният съвет на
РПК "Напредък", гр. Главиница,
обл. Силистра
кани своите член-кооператори на

Годишно отчетно събрание,
което ще се проведе на 29.03.2019 г. от 16:30 ч.
в Читалище "Христо Ботев-1940", при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и изключване на член-кооператори
2. Отчет за работата на Управителния съвет на
кооперацията през 2018 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на
кооперацията и разпределение на финансовия резултат
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на
Управителния съвет и доклад за работата на КС през
2018 г.
5. Предложение за продажба на недвижимо имущество на кооперацията
6. Освобождаване от отговорност поради изтичане
на отчетната 2018 г. на Председателя, Управителния
и Контролния съвет
7. Избор на делегати за годишното събрание на
РКС - Русе
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите

и още нещо...
сМЯХ

- Зъбът е умъртвен. Искате ли е била богиня на мъдростта.
да му поставя корона?
Фирма търси човек за работа
- О, не, моля, без церемонии…
като синоптик - заплатата е 700
Влакът излиза от тунел. В ку- лева, но се усеща като 1200.
пето има и младоженци. Мъжът
Не ползвам СОТ вкъщи! Зашепне на ухото на жена си: - Ако
знаех, че този тунел е толкова била съм в двата края на двора
знамето на Пакистан, а на подълъг, щях да се възползвам!
Жената, гръмко: - Какво?! крива се вее флагът на ИДИЛ.
От тогава до днес домът ми е
Това не беше ли ти...
под постоянното наблюдение
- Знаеш ли, как можеш да на ЦРУ, МИ6, израелските
вбесиш филолог?
тайни служби и Агенцията по
- Незнам.
вътрешна сигурност. Никога
не съм се чувствала в такава
- Извинете, тези обувки безопасност...
дишат ли?
- Да, освен това деликатно се
- Скъпи, обичаш ли ме?
покашлят, когато сте с непод- Обичам те.
ходящи чорапи...
- Колко?
- Колкото и да е странно.
В затвора. Пред инспекторска
комисия директорът посочва
- Много безсолни тия пуедин от затворниците и обяснява: канки, ма!
- Той е нашата гордост.
- Това е стиропор, бе говедо!
Когато постъпи при нас за
- Тате, тате, някой звъни на
първи път заради кражба, беше
абсолютно неграмотен. Ние го вратата вече 30 минути, защо
не отваряш?
научихме да чете и да пише.
- По-добре 30 стотинки смет- А сега защо е тук?
- За… фалшификация на ка за ток, вместо 30 лв. черпене, моето момче.
документи.
Два болта се къпят в маслеПешеходецът винаги е прав.
на баня. Единият мечтателно
Докато е жив...
възкликва: - Егати кефа, сега
да имаше и по една гайка...
В музея:
Вторият отговаря:
- Това е Минерва.
- Да бе, и после като ти лепне
- А този до нея, мъжът й ли е?
- Не... Тя не е имала мъж. Тя некоя ръжда....

Забавна астрология
Златната зодия
Риби

Н

яма такава друга зодия! Хем златна,
хем да изпълнява три желания! А желанията на хората са най-различни. Някои искат
пари, други - палати, трети - хубави половинки. И златната рибка изпълнява всичките. Не се замисля добри ли
са, невъзможни ли са. Защото за Рибата невъзможни
неща няма. Но за хората има - невъзможно им е да не
се похвалят. Хванат златна рибка и веднага се разбъбрят. А след това започват неприятностите. Първо
с жената, после с данъчните, а след това с водната
полиция. И то е, защото хората не мълчат като риби.
И тук бихме казали, че някои зодии са доста глупави
във взаимоотношенията си с Рибите. Така например,
един Лъв хванал златната рибка.
- Пусни ме, момко - рекла с човешки глас тя - ще ти
изпълня едно желание, каквото поискаш! Злато, богатства, красиви жени, мъдрост - само кажи!
- Винаги съм бил прост - казал момъкът Лъв - затова
искам мъдрост!
И златната рибка го дарила с цялата мъдрост на
света. Попитала го:
- И как е, о, Мъдри, сега?
А той след секунда размисъл рекъл:
- Много съм прост, трябваше парите да взема…
Така е с Лъвовете, но със Скорпиона не е така. Един
такъв обаче, доста стар, хванал рибка.
- Кажи дядо, какво е твоето желание? - попитала
златната рибка.
- Искам да си купя "Мерцедес", със спестяванията
от пенсията.
И хитрият дядка Скорпион се обрекъл на безсмъртие.
Така е с Рибите и останалите зодии.
Астрологът

Сканди
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Изкупува земеделска земя в област Велико
Търново, Русе, Плевен, Силистра. Най-добри
цени. Изготвяне на документи.
Телефони за контакти:
0899 192 816 - Димитрова;
0892 292 600 - Караилиев

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

Сашо Андреев с победа
в международен турнир

О

чаквано, световният шампион Сашо Андреев спечели турнира по Канадска борба в програмата на
Международен Етнокултурен Фестивал "Nomad
Universe", който се проведе насред пустинята в Саудитска Арабия.
На финалите и с лява, и с дясна ръка той победи друг
световен шампион - Даниел Прокопчук от Молдова.
Състезанието беше украсено с присъствие на екзотични състезатели от Того, Мадагаскар, Шри-Ланка и
Нигерия.
“ТГ”

загадки за ума
1. Защо слонът не може да кара кола?
2. Защо пада дъждът?
3. Защо всички в автобуса си дупчат билети, само джуджето
не?
4. Как е бъдеще време на глагола „прозявам се“?
5. Какво е разстоянието от Земята до Луната?
6. Какво ще стане, ако котка изяде вафла „Морени“?
7. Какво става, когато един лимон попадне в Ада?
8. Какво означава $O$?
9. Какво в заека е отзад, а в котката отпред?
10. Лягаш да спиш в 8 ч. и ставаш в 9 ч.. Колко часа си спал?
11. Иван има 17 овце. Всички, освен 9, умрели. Колко овце
са останали?
12. Пилот си на самолет. В София се качват 10 пътника. В
Пловдив слизат 3 и се качват 15. В Стара Загора се качват
още 6 и никой не слиза. На колко години е пилотът?
13. Колко 9 има в числата от 1 до 100?
14. Може ли мъж в България да си ожени за втората братовчедка на вдовицата си?
15. Колко вида животни е взел Ной в ковчега си?

Отговори от миналия брой:
1. Мъжът е много нисък. Достига бутона на седемнадесетия етаж само с чадър или с помощта на свой съсед.
2. Не защото след 72 часа отново ще е нощ.
3. Моливът е бил поставен до стена.
4. Нагоре.
5. Защото е седнала в скута ви.
6. Неговият съсед е хъркал шумно, но след позвъняването
се е събудил.
7. На партера.
8. Построила друга фабрика и започнала да произвежда
отделно леви и десни маратонки.
9. Когато гледаме към часовника си.
10. Шерлок Холмс, тъй като е измислен герой.
11. Започнали да превързват мечетата с превръзки и
казвали на децата, че всички играчки трябва да остават в
болницата, за да се оправят.
12. На входа на киното поставили надпис: „Молим най-учтиво всички дами да свалят шапките си по време на филма.
Това правило не важи за възрастните жени“.
13. Между тези страници се намират единствено кориците на тези две книги.

Мамо,прочети ми!
Влакче през града
Деца, знаете ли кой е
написал стихотворението „Зайченцето бяло цял
ден си е играло?” Май не
знаете. Това е детската
поетеса Леда Милева. Тя
е родена през 1920 г. в
семейството на поета
Гео Милева. Леда Милева
е автор на повече от
30 стихосбирки за деца,
театрални и радио-пиеси,
превеждани на английски,
френски, немски, руски,
полски и други езици.

Автор е на множество
статии по проблемите
на литературата, превода и международното
културно сътрудничество. И ето едно стихче
от нея:
Чудно влакче върви през
града.
Вагончетата му сини,
без комини.
Влакчето не пуска па ра
и върви по тротоара.
То няма колелета,
а десет чифта крачета.

Н я м а
рате?
прозорци
тревожно пита
и вратички,
клаксонът на един мотоима малки светли очички.
И както си върви по- циклет.
- Не вдигай шум, а виж
лечка,
стига шумната пресеч- по-напред:
детска градина минава!
ка.
- Така ли? Би-би-и-ип!
Чичко полицай
И аз спирам тогава.
ръка протяга —
А чудното влакче
три камиона
за поздрав развява
спират веднага.
червено книжно флагче.
Спират зад тях две такИ с песен отминава.
сита.
Мамчето
- Би-би-и-ип! Защо спи-

Честит рожден ден
и да почерпят:

14 март - Гинка СТОЯНОВА, Счетоводител, Община
Тутракан
14 март - Д-р Кенан ДУРАН, Ротари Клуб Тутракан
14 март - Мария ЛАЗАРОВА, ФГ "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 март - Румен КОЛЕВ, Работник Гробищен парк,
Община Тутракан
14 март - Федаим ЮДАИМ, Кмет на с. Долно Ряхово,
община Главиница
14 март - Радка ПЕНЕВА, Чистач, Община Тутракан

15 март - Нергис ФЕВЗИ, Гл.спец. Бюджет, Община
Главиница
15 март - Михаил ВЕДЕРОВ, Работник поддръжка,
Община Тутракан
16 март - Тодор ПЕТРОВ, ЕТ "Света Тереза", с. Сяново,
община Тутракан
16 март - Айтен РАШИД, Ст. спец. "Подготовка на
проекти", Община Тутракан
20 март - Цветана КИРОВА, Общественик, Тутракан
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Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

денят на прошката
1. Как се нарича денят на Прошката?
а/ Сирни Заговезни
б/ Великден
в/ Коледа
2. Кога се празнува Сирни Заговезни?
а/ петък
б/ събота
в/ неделя
3. Как още се нарича Денят на прошката?
а/ Поклади
б/ Целуваница
в/ Ръкоположница
4. Кои са основните храни, които се слагат на
трапезата на Сирни Заговезни?
а/ млечните
б/ месните
в/ плодовете
5. Какво не се прави на Сирни Заговезни?
а/ не се работи
б/ не се яде
в/ не се спи
6. Какво правели ергените на Сирни Заговезни?
а/ пускали стрели в двора на момите
б/ прескачали огън
в/ къпели се в реката
7. Защо се иска прошка на Сирни Заговезни?
а/ за пречистване
б/за милостиня
в/ за пари
8. Какво се прави на трапезата на Сирни Заговезни?
а/ пие се вино
б/ яде се агнешко
в/ хамка се халва
9. С какъв конец е вързана халвата?
а/ с бял
б/ с черен
в/с червен
10. Къде се слага конецът след хамкането?
а/ в градината
б/ под леглото
в/ под масата
Отговори от миналия брой: 1. Б; 2. В; 3. А;
4. А; 5. В; 6. А; 7. В; 8. А; 9. А; 10. Б

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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